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مقدمة
لقد جاءت الحداث الخرية والنتفا�شات ال�شعبية التي هّزت 

مناطق عديدة من البالد العربية، لتك�شف عن ه�شا�شة اخليارات 

القت�شادية والجتماعية املّتبعة منذ الت�شعينات، ولتدفعنا جميعًا 

اىل اإعادة النظر يف امل�شارات ال�شابقة ـ هذا من خالل قراءة نقدية 

وا�شحة وجريئة للوقوف عند مواطن اخللل يف النماذج التنموية 

املعتمدة حتى الآن.

لقد انخرط املكتب القليمي ملنظمة العمل الدولية يف م�شار درا�شة 

امل�شتجدات الخرية، من حيث الأ�شباب التي اأدت اىل احلراك 

ال�شعبي والنتفا�شات، ومن حيث احللول املالئمة لتجاوز حالة 

الحتقان املجتمعي. فا�شدر يف مرحلة اأوىل بالتعاون مع برنامج 

المم املتحدة المنائي، تقريرًا حول “نظرة جديدة اىل النمو 

القت�شادي: نحو جمتمعات عربية منتجة و�شاملة” اأعّدها جمموعة 

من اخلرباء من ذوي الدراية بواقع املنطقة العربية واو�شاعها 

القت�شادية والجتماعية  وال�شيا�شية.

وا�شتمرارًا يف امل�شار ذاته، ولغاية اإثراء منظومة الدرا�شات 

املتخ�ش�شة  يف املكتب القليمي، بحثًا عن املقرتحات الف�شل من 

اجل التاأ�شي�ص لتنمية بديلة �شامنة للعدالة الجتماعية وامل�شاواة 

وللحقوق واحلّريات النقابية والعاّمة، ارتاأينا اإعداد درا�شات 

ا�شت�شرافية ل تقت�شر على نقد ال�شائد بل تهدف اىل اقرتاح بدائل 

تنطلق من الك�شف عن مواطن الق�شور فيه لتعك�ص طموحات 

الفئات الجتماعية املحرومة. ولقد نتج عن هذه الدرا�شات هذا 

التقرير حول “خيارات نحو تنمية بديلة ومنّو ت�شاركي وت�شميني”، 

من خالل م�شروع تعزيز قدرات املنظمات العّمالية القت�شادية 

والجتماعية والقانونية، ويف اإطار قراءة عّمالية ُتبلور اإ�شالحات 

جوهرية للمنظومة ال�شائدة مبا يوؤ�ش�ص خليارات ترتكز اىل احلقوق 

ال�شا�شية، �شمن روؤية تقّر باّن رفاه الن�شانية لي�ص يف حتقيق ن�شب 

منو مرتفعة ول يف تكدي�ص الرثوات، بل عرب �شيا�شات جوهرها 

العدالة الجتماعية باأبعادها املختلفة.

لقد تعّمدنا �شياغة هذا التقرير واإ�شداره يف هذا الظرف الدقيق 

الذي متّر به املنطقة العربية والذي برزت فيه جملة من احلقائق 

اأجمع عليها اخلرباء واملحللون على تعّدد انتماءاتهم الفكرية، ومن 

اأهم تلك احلقائق:

ف�شل ا�شالحات افت�شاد ال�شوق يف توفري فر�ص العمل و�شمان  █

احلد الأدنى من مكونات العمل الالئق واحرتام احلقوق 

واحلريات النقابية طبًقا ملعايري العمل الدولية، بل على العك�ص 

من ذلك فقد اأّدت تلك ال�شالحات اىل تراجعات ملحوظة يف 

جمال ال�شتخدام واقت�شرت الوظائف امل�شتحدثة على العمل 

غري النظامي وانت�شار الأ�شكال الالمنطية للعمل وتقل�ص هام�ص 

احلوار بني اأطراف النتاج.

تراجعات يف جمال احلماية الجتماعية وحرمان فئات باأكملها من  █

حقوقها الجتماعية الأ�شا�شية، حيث اأ�شبحت النظرة اىل احلماية 

الجتماعية على اعتبارها كلفة ان توّفرتـ  تعّطل م�شار النمو 

القائم على التناف�شية، اأو هبةـ  ولي�شت ا�شتحقاقًا ان اأعطيت؛ 

الأمر الذي اأدى اىل �شعور ال�شرائح الجتماعية املحرومة، 

بالإق�شاء والتهمي�ص واىل انخراطها يف الحتجاجات التي �شهدتها 

وت�شهدها املنطقة العربية.

ا�شتمرار مظاهر التوتر ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي يف  █

الدول العربية، وعجز اأغلب البلدان التي �شهدت النتفا�شات 

ال�شعبية حتى الآن، عن الهتداء اىل ال�شبل الكفيلة باإجناح 

امل�شار الدميوقراطي يف ظّل ارتفاع وا�شح لن�شب البطالة، 

والت�شخم املتوا�شل وتزايد حجم املديونية. وذلك بالإ�شافة 

اىل الظاهرة اخلطرية التي اأ�شبحت تهدد املجتمعات العربية 

املعنية واملتمثلة يف العنف والرهاب باأنواعه.

احلاجة الأكيدة وامللحة يف املنطقة اىل �شياغة منوذج تنموي  █

بديل يقطع مع اخليارات الفا�شلة القائمة على تهمي�ص اجلانب 

الجتماعي يف التنمية وعلى رف�ص الآخر و�شرب كافة قنوات 

احلوار. منوذج جديد يعتمد ا�شالحات جوهرية اقت�شادية 

واجتماعية و�شيا�شية توّفر مناخًا مالئمًا حلوار حُترتم فيه 

املوؤ�ش�شات واحلقوق واحلريات وحق التنظيم، يبنى على 

امل�شاركة الفعلية ويعمل على ا�شتحداث فر�ص العمل الالئق يف 

ظّل دور جديد للدولة من اأجل �شمان 

العدل الجتماعي واحلق يف احلماية الجتماعية، مبفهومها  █

ال�شامل للجميع دون انتقاء اأو اإق�شاء اأو تهمي�ص.

تلك بع�ص احلقائق التي تعي�شها البالد العربية اليوم، والتي من 

اأهداف هذا التقرير حماولة الوقوف عليها وت�شخي�شها والتعّمق يف 

ورات املالئمة ملواجهة التحّديات املطروحة. حتليلها بحثا عن الت�شّ

ولقد اعتمدنا يف الدرا�شة على عدد من اخلرباء، م�شكورين، 

لإجناز حماور ا�شا�شية يف امل�شار التنموي حيث  ترّكزت الورقات 

الواردة يف التقرير على:

امل�شرق العربي: من النمو الق�شائي اىل التنمية الت�شمينية █

من اأجل بديل تنموي مكثف، مندمج، متكامل وم�شتدام لبلدان  █

املغرب العربي

 مقرتح لنموذج تنمية بديل: حالة اليمن ودول جمل�ص  █

التعاون اخلليجي

ال�شتخدام والعمل غرب النظامي █

نداء العمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية █

ت�شريعات العمل يف البلدان العربية ومدى توافقها مع معايري  █

العمل الدولية

ال�شالحات الد�شتورية يف الدول العربية ومدى ا�شتجابتها  █

للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات 

الجتماعية الأخرى

درا�شة ناأمل ان تكون اأر�شية لتعميق احلوار حول ال�شالحات 

ال�شرورية من اأجل خيارات تنموية بديلة ومنّو ت�شميني وت�شاركي.

 ندى النا�شف

 املدير العام امل�شاعد 

 واملدير القليمي للدول العربية 

منظمة العمل الدولية



توطئة
طرحت الأحداث والنتفا�شات ال�شعبية العربية خالل ال�شنوات 

الثالثة املا�شية �شل�شلة من الت�شاوؤلت حول اجلدوى من اأمناط 

التنمية التي طبعت القت�شاد ال�شيا�شي للمنطقة العربية خالل 

العقود الثالثة الخرية. ال اأن التجربة اجلنينية للدول التي �شهدت 

تغيريًا على م�شتوى القيادة ال�شيا�شية اأثبتت اأن املنطقة حتتاج اىل 

ما هو اأبعد من تغيري على م�شتوى اأ�شكال احلكم لي�شل اىل بنية 

النظم احلاكمة ومقاربتها ال�شمولية على خمتلف الأ�شعدة التنموية 

القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية. ففي الدول اىل �شهدت انتقاًل 

»�شل�شًا« لل�شلطة، تون�ص وم�شر« ت�شتمر احلكومات اجلديدة بالندفاع 

نحو الطروحات القت�شادية القائمة على ت�شجيع اأمناط الإنتاج 

الريعية وعلى حترير التجارة واخلدمات، اأي تعميق الالم�شاواة 

والهوة بني الأجور والأرباح ل�شالح الأخرية. اأما الدول التي �شهدت 

حالت من النزاع والحرتاب الداخلي، كليبيا واليمن و�شوريا، فلقد 

ك�شفت النتفا�شات ال�شعبية عورات النظم القائمة وخماطر المعان 

يف تدمري البنى الجتماعية وحرمان النا�ص من بلورة خياراتها 

الدميقراطية حيث �شكلت حالت الحرتاب الهلي من�شات انطالق 

لقوى التطرف التي هيمنت على امل�شهد واأعاقت عملية اإعادة تاأ�شي�ص 

الدولة على اأ�ش�ص مدنية دميقراطية �شحيحة. واأنتجت تدمريًا 

ممنهجًا للبنى التحتية النتاجية والب�شرية يف هذه الدول.

لعبت هذه الظروف املو�شوعية دورًا رئي�شيًا يف ت�شتيت منظمات 

العمال وقواهم وحتييدهم عن انتاج مقاربات تنموية بديلة. ال 

اأن تقييم دور النقابات من حيث الواقع والآفاق يف البالد العربية 

يقت�شي �شرورة الوقوف عند اأهم خ�شائ�ص الطار العام الذي 

تتحّرك فيه باعتبار اأن احلركات العمالية بقدر ما هي مدعّوة 

اىل التاأثري يف الواقع والفعل فيه تظل يف ذات اللحظة متاأثرة 

بالتحولت القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية التي متيز 

املجتمعات. لذا، اإن كل حماولة لفهم دور احلركة النقابية العربية، 

يف عملية التغيري الدميقراطي والتنموي، هي حماولة مبتورة اذا 

كانت منبتة عن جذورها الذاتية واملو�شوعية تاريخيا قدميا واقعا 

معا�شا وم�شتقبال. فالنقابات التي تن�شاأ يف خ�شم الن�شال من 

اأجل الدميقراطية والعدالة الجتماعية ل ميكن اأن تتاأ�ش�ص على 

نف�ص قواعد التاأ�شي�ص التي متر بها النقابات التي تت�شكل يف خ�شم 

الن�شال الوطني �شد ال�شتعمار. كما اأن مقدرة النقابات التي 

تت�شكل يف جمتمعات دميقراطية وب�شكل م�شتقل عن ال�شلطات على 

التفاعل مع متطلبات التغيري ومواكبة احلراك ال�شعبي ل ميكن 

اأن تقارن بتلك التي تاأ�ش�شت اأو طّوعت لتكون جزًءا من منظومة 

احلكم وال�شتبداد كما يف بع�ص احلالت العربية. يف �شوء ما �شبق 

اإذا ومن اأجل قراءة نقدية مو�شوعية ومتكاملة حول الدور التاريخي 

والدور اجلديد للنقابات وجب ا�شتح�شار وب�شكل خمت�شر اأهم 

اخلا�شيات الجتماعية وال�شيا�شية التي ميزت املنطقة العربية يف 

�شوء التحولت ال�شيا�شية والقت�شادية التي عرفها العامل.

ولقد اأتى التقرير امل�شرتك ملنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي املعنون »نظرة جديدة اىل النمو االقت�شادي: 

نحو جمتمعات عربية منتجة و�شاملة« )2012(، اأمام كل هذه 

التعقيدات التي تطبع امل�شهد العربي، ليطرح اإ�شكالية التنمية 

العربية من باب احلاجة اىل اإعادة النظر باأمناط النمو املحققة 

خالل الفرتة ال�شابقة ويعيد تقييم م�شار النمو القت�شادي العربي 

من خالل اأثره على حت�شني م�شتويات املعي�شة ومتكني الأفراد 

واجلماعات املتواجدين يف هذه املنطقة من العي�ص بكرامة وازدهار 

ورقي. وهذا ما يطرح �شرورة اخلو�ص يف اإ�شكالية العالقة ال�شببية 

ما بني النظم التنموية )اأو غري تنموية( التي اعتمدت يف الفرتة 

ال�شابقة واندلع الثورات ال�شعبية يف املنطقة يف ظل اختاللت 

التوازنات الجتماعية واجلهوية وما اأدت اليه من اإ�شعاف لالأمن 

الجتماعي للطبقة الو�شطى كنتيجة مبا�شرة ل�شوء ادارة املوارد 

العامة والتحكم مبقدرات ال�شعوب يف ظل غياب �شبه كّلي لآليات 

املحا�شبة والدميقراطية يف بعديها ال�شيا�شي  والجتماعي.

ف�شلت مناذج النمو القت�شادي القائمة على حتجيم دور القطاع 

العام وتهيئة الأر�شية والبنى التحتية لإجناز عملية اخل�شخ�شة، 

يف ا�شتيعاب الطلب املتزايد على العمل واملدفوع بالنمو ال�شكاين 

املرتفع. حيث عجز القطاع اخلا�ص عن تعوي�ص النق�ص يف 

ال�شتثمارات العامة، خا�شة مع ترّكز ال�شتثمار اخلارجي املبا�شر 

يف قطاعات ريعية كالعقارات والتعدين والتي تعترب من الأقل 

توفريًا لفر�ص العمل. هذا بالإ�شافة اىل بنية القطاع اخلا�ص يف 

املنطقة العربية حيث ت�شّجل املنطقة اأدنى معدلت ال�شتثمار للناجت 

املحلي على امل�شتوى العاملي، وتركز ال�شتثمارات يف القطاعات 

الريعية وتلك املحمية ذات النتاجية املنخف�شة ويف اأيدي جمموعة 

حمدودة من امل�شتثمرين �شكلت مبعظمها امتدادًا للنظم ال�شيا�شية 

القائمة. فاأ�شبحت الذراع القت�شادية التي توؤمن عملية ال�شتمرار 

والتطور للمنظومة ال�شيا�شية؛ ما حّول عملية الإ�شالح القت�شادي 

اىل و�شيلة لتقنني الدعم وت�شجيع الريوع القت�شادية للمحظيني 

من رجال الأعمال يف ظل ترّكز وتداخل مرتفعني ما بني اأ�شحاب 

النفوذ القت�شادي وال�شيا�شي.

بيد اأن ماأزق التنمية العربية ل ينح�شر يف حمدودية النتاجية 

وتخّلف نظم النتاج بقدر ما ي�شكل حتديًا مهما على م�شتوى الأمن 

الإن�شاين ب�شكل عام وحتديدًا من ناحية التمتع باحلقوق واحلريات 

العامة حيث حتّل الدول العربية من بني الدول الأ�شواء اأداء لهذه 

املوؤ�شرات على امل�شتوى العاملي. وهذا ما ترجم ت�شييقًا عانى 

منه الأفراد واجلماعات يف املنطقة العربية وحتديدا يف جمالت 

تاأ�شي�ص الهيئات املدنية والنقابية امل�شتقلة اأو من حيث النتظام يف 

اأطر العمل النقابي؛ حيث اأخ�شعت الكثري من النقابات والحتادات 

العمالية، اإذا �شمح باإن�شائها، لإرادة ال�شلطة.

لذا فاإن التنظري لنماذج تنموية بديلة يجب اأن يكون �شاماًل حلد 

اإعادة النقا�ص حول طبيعة الدور الواجب على الدول واحلكومات 

ال�شطالع به حتديدًا يف الدول النامية اأو التي تعاين من �شعف 

ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني. بالإ�شافة اىل طبيعة الدور الواجب 

اأن تقوم به املنظمات العمالية يف عملية التنمية الت�شمينية وكيفية 

مقاربتها لق�شايا النمو القت�شادي وال�شتخدام غري النظامي 

والذي يعترب من اأبرز ما يهدد الأمان الجتماعي ل�شريحة العمال.

اإن ا�شت�شراف منوذج تنمية بديل يف املنطقة العربية، التنمية 

ال�شاملة واملتكاملة ببعدها التحرري من القمع والعوز واجلهل 

واملر�ص؛ ي�شتدعي الإجابة عن جملة من الت�شاوؤلت املحورية:



اأي تنمية بديلة ت�شعى القوى العمالية لطرحها؟ ماهي ال�شيا�شات 

الجتماعية التي �شت�شكل الركائز ال�شا�شية لهذا النموذج؟ ويف 

هذا ال�شياق ما هو موقع منظومة احلقوق الدولية من قوانني العمل 

واحلماية الجتماعية املحلّية؟ اأي عالقة للحريات العامة والفردية 

واحلريات النقابية وحق التنظيم بالتنمية القت�شادية وال�شيا�شية؟ 

اأي دور للدولة؟ ماهي قطاعات الإنتاج املحفّزة للتنمية الت�شمينية؟ 

كيف ال�شبيل اىل �شيا�شة ت�شنيع ت�شمن حت�شني الإنتاجية وخلق 

فر�ص العمل الالئق؟ ويف اخلتام، كيف ميكن لالإ�شالحات 

الد�شتورية اأن ت�شتجيب للحراك التغيريي يف املنطقة العربية؟

بناًء عليه، يحاول هذا التقرير تقدمي مقاربة عمالية لنموذج 

 التنمية البديلة من خالل بحوث حول املحاور الأ�شا�شية التي مت�ّص 

بالعمال ورفاههم وت�شكل جمتمعة الهوية العمالية لنموذج التنمية 

الذي ن�شعى اليه.

االقتصاد السياسي الممّكن للنمو المدفوع 
 باألجور كوسيلة أساسية في دفع عملية 

التنمية الشاملة
لقد �شهد العامل منذ ثمانينات القرن املا�شي جملة من التحولت 

القت�شادية الناجمة عن الأزمة التي عرفها القت�شاد العاملي، 

فعلى اإثر النتعا�ص يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، �شجل 

تقّل�ٌص ملحوٌظ لن�شب النمو الأمر الذي دفع احلكومات بتو�شيات 

من املوؤ�ش�شات املالية الدولية اإىل اتخاذ جملة من الإجراءات 

القت�شادية ذات البعد املحا�شباتي البحت والتي اأدت اىل مراجعة 

الدور الجتماعي والقت�شادي للدولة وما ينتج عن ذلك من 

خ�شخ�شة املوؤ�ش�شات العمومية وت�شليع للخدمات الجتماعية 

 )التعليم، ال�شحة...( ومراجعة قوانني العمل يف اجتاه مزيد من 

املرونة واله�شا�شة.

فكانت ح�شيلة ما �شمي بالإ�شالحات التي �شهدتها البلدان 

العربية جملة من الجراءات املالية التي انعك�شت �شلبا على 

الأجراء وعلى عموم العمال واأهمها:

�شيا�شة جتميد الأجور الأمر الذي اأّثر على الطاقة ال�شرائية  █

للعمال والأجراء وخّف�ص من قيمتها احلقيقية.

اإ�شالحات �شريبّية عّمقت معاناتهم باعتبار م�شاهماتهم هي  █

بني 73 و80 يف املائة من جمموع مداخيل ال�شيا�شات ال�شريبّية 

يف ظل تهرب بع�ص ال�شرائح الأخرى من الأداء اجلبائي باأ�شكال 

واآليات خمتلفة.

ارتفاع الأ�شعار وخا�شة اأ�شعار املواد الأ�شا�شية نتيجة �شيا�شات  █

رفع الدعم.

زيادة يف ن�شب امل�شاهمة يف اأنظمة ال�شمان الجتماعي. █

 حمدودية اخلدمات الجتماعية وارتفاع تكلفتها  █

)ال�شحة - التعليم...(.

 انت�شار العمل غري النظامي يف كافة البلدان العربية  █

بن�شب ملحوظة.

لقد كان من نتائج �شيا�شية حترير التجارة واقت�شاد ال�شوق تقل�ص 

فر�ص العمل فارتفعت ن�شب البطالة، وظهرت اأمناط توظيف 

قاعدتها العمل املوؤقت واملو�شمي واجلزئي دون �شمان احلدود 

الدنيا للدخل الثابت ول القواعد الأ�شا�شية للحماية الجتماعية 

وال�شحية وال�شالمة املهنية، ول �شك يف اأن ما زاد الأمر تعقيدا 

و�شوءا ا�شتفحال الف�شاد الإداري واملايل الذي مّيز العالقات داخل 

املجتمعات العربية.

 ويقدم التقرير يف هذا املحور حتلياًل ملالمح القت�شاد ال�شيا�شي

  يف ثالثة اأقاليم )امل�شرق العربي، املغرب العربي ودول جمل�ص 

التعاون واليمن(.

عالقات العمل وسياسات التشغيل، الداعمة 
لمسار التنمية الشاملة والتضمينية وعالقتها 

بالنمو االقتصادي المدفوع باألجور
امللفت يف م�شار التحرير القت�شادي يف املنطقة العربية عدم اإحداث 

اي ا�شالح نوعي يف ميادين التعبري احلّر وحق التنظيم من اأجل 

�شمان القدرة على الحتجاج وعلى امل�شاركة يف ر�شم ال�شيا�شات 

الهادفة اىل احلّد من تاأثريات التحولت القت�شادية العاملية على 

ق�شايا املجتمع. واختارت اأغلب احلكومات العربية �شيا�شة اق�شاء 

الآخر عرب منع حق التنظيم والت�شييق على ن�شاطات مكونات 

املجتمع املدين و�شّد منافذ احلوار متوهمة اأنها بذلك ت�شمن القدرة 

على ال�شتمرار يف ال�شلطة وعلى التحكم يف �شري املجتمع وحتديد 

م�شريه. بينما اأثبتت النتفا�شات العربية اأن احلوار القائم على 

احرتام املوؤ�ش�شات واأن ت�شريك قوى املجتمع املدين واعتماد الت�شاور 

الدائم مبعاجلة خملفات التبّدلت الدولية واملحلية، تظل ال�شبل 

الأ�شلم بتجاوز العراقيل وال�شعوبات باأنواعها.

نتج عن هذا النغالق انتقال احلوار اإىل ال�شوارع، يف انتفا�شات 

عارمة �شاركت فيها كل ال�شرائح الجتماعية �شحايا العوملة 

�شواء تعلق الأمر باملعطلني عن العمل اأو املهم�شني من ال�شباب 

والن�شاء اأو الأجراء فكانت دليال وا�شحا على انعدام موؤ�ش�شات 

احلوار الجتماعي اأو على تهمي�ص دورها يف حالة وجودها فكانت 

اخلا�شيات الأ�شا�شية للم�شهد النقابي:

انعدام احلق يف التنظيم، وعدم العرتاف باحلقوق واحلريات  █

النقابية.

 مت�شك بع�ص احلكومات بال�شيطرة على النقابات  █

وتدجينها وجعلها خلية من خاليا القرار ال�شيا�شي دعما 

لالأحزاب احلاكمة.

تهمي�ص دور بع�ص النقابات املنا�شلة وعرقلة ن�شاطاتها. █

اإنه الواقع الذي اأدى اإىل جملة من التناق�شات طغت على 

امل�شهدين ال�شيا�شي والجتماعي خالل الحتجاجات الجتماعية 

التي عّمت بع�ص البلدان العربية، تناق�ص بني اجلماهري املحتجة 

واحلكومات، وتناق�ص بني النقابات التي انحازت اىل املحتجني 

وال�شلطة ، تناق�ص بني نقابات حديثة تفاعلت مع احلراك وبداأت 

تت�شكل بحرية وا�شتقاللية وبينها والنقابات التي اختارت الدفاع 

عن ال�شائد وتدعيمه رف�شا لكل الدعوات اىل التعبري ا�شتجابة 

لتحركات فئات اجتماعية وحدت بينها املعاناة.

ان غياب نقابات قوية قادرة على تاأطري العمال وال�شباب والن�شاء 

على الرتقاء اىل م�شتوى ال�شتجابة لطموحاتهم امل�شروعة والتي 

اأ�شا�شها العمل الالئق، افقد ثقة هوؤلء يف النقابات ويف العمل 

النقابي. ذلك بالإ�شافة اىل انح�شار دور عدد من النقابات 

العمالية يف اجلانب املطلبي املهني راف�شة التعامل مع ما يتطلبه 

الواقع اجلديد من �شرورة اأن تكون �شريكا فاعال وموؤثرا يف 

اخليارات القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية ملا لها من تاأثريات 

مبا�شرة على احلقوق ال�شا�شية للعمال ولعموم ال�شعب، احلقوق 

واحلريات النقابية جزء اأ�شا�شي منها.



اأبرز املحاور البحثية لهذا الف�شل؛

ت�شريعات العمل والناظمة للعالقات بني خمتلف اأطراف الإنتاج  █

بالإ�شافة اىل حماية احلريات النقابية.

العمل غري النظامي، م�شبباته وخماطره على الأمن الجتماعي  █

والبدائل املمكنة يف ظل املرحلة النتقالية ودور احلركة العمالية 

يف هذا الطار.

عجز �شبكات الآمان الجتماعي يف تاأمني احلماية الجتماعية  █

ال�شاملة والبدائل املمكنة خا�شة يف ظل ارتفاع ن�شب التعّطل 

والعمل غري النظامي.

القوانين والتشريعات الدستورية في ظل 
عملية التحّول الديمقراطي، وكيف يمكن التأثير 

فيها من أجل تأمين البيئة الحاضنة لعملية 
التنمية البديلة على مختلف األصعدة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية
كان لن�شداد منافذ احلوار وحماولة الهيمنة على موؤ�ش�شاته 

وال�شيطرة عليها واحليف الجتماعي و�شرب املكت�شبات الجتماعية 

عوامل اأ�شا�شية مهدت الأر�شية لن�شاأة الإرهاب ومنائه. وهذا 

ما يوؤكد اأن احلّل لي�ص يف انتهاج الأ�شاليب الأمنية يف التعامل 

مع النزعات والظواهر املتطرفة بقدر ما يكون من خالل اإعادة 

التاأ�شي�ص لنمط تنموي قوامه العدل الجتماعي والعمل الالئق 

واحلريات العامة والفردية ويف احرتام موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

ويف تفعيل دورها. وبالتايل فاإن البديل هو منوذج تنموي قوامه 

الدميقراطية ببعديها ال�شيا�شي والجتماعي، منوذج ل يقا�ص مبا 

يتحقق من ثروات )منّو( بل بكيفية تقا�شم الرثوات )التنمية( 

وباملناخ العام الذي ميّيزها، وهي الأهداف التي ي�شعب بل ي�شتحيل 

اإدراكها دون اإعادة �شياغة الد�شاتري والت�شريعات مبا ي�شمن:

احرتام معايري العمل واملعاهدات واملواثيق الدولية وخا�شة ما  █

تعلق باحلقوق واحلريات النقابية.

اعتماد ت�شريعات متكن من قيام نقابات م�شتقلة يف قراراتها،  █

وال�شتقاللية ل تعني العداء، بل هي ال�شرط الذي، اإذا توّفر، 

يخّول للنقابات حرية اإبداء الراأي اجلريء املجدي والفعال.

حتّول النقابات اىل منظمات دميقراطية ت�شتمّد م�شروعية  █

قراراتها من هياكلها واإطاراتها واأع�شائها، بعيدا عن التفّرد 

بالراأي وعن اإ�شقاط مواقف ل ت�شتجيب لطموحات العمال.

نقابات حرة، تتحرك يف �شوء ما حددته معايري العمل الدولية  █

وحتديدا التفاقيات 87 حول احلق يف التنظيم و98 حول احلق 

يف املفاو�شة اجلماعية و135 حول حماية امل�شوؤول النقابي.

ومن ابرز املحاور البحثية لهذا املحور؛

تقييم لعملية اإعادة �شياغة الد�شاتري يف دول الربيع العربي  █

وكيفية تاأثريها على اإعادة �شياغة العقد الجتماعي على اأ�ش�ص 

املواطنة وامل�شاواة وحقوق الإن�شان.

الأ�ش�ص القيمية واحلقوقية للد�شاتري التي تكفل بناء البيئة  █

احلا�شنة لعملية التنمية الب�شرية الت�شمينية

ت�شعنا التجاذبات والتناق�شات التي متر بها املنطقة العربية اإزاء 

جملة من الت�شاوؤلت تقت�شي حماولت الإجابة عنها كثري من اجلراأة 

واملو�شوعية والفهم العميق ملا يحدث اأمال يف �شبل خال�ص جماعي 

ي�شمن م�شالح كافة اطراف النتاج يف املجتمع. اإل اأن الإ�شكالية 

الأبرز هي حول امل�شلحة املتاأتية من ا�شتمرار منع احلق يف التنظيم 

النقابي والت�شييق على احلريات ورف�ص التعددية النقابية.

هل ميكن �شمان ا�شتقرار اجتماعي فعلي دون نقابات قوية 

وممثلة؟ هل احلّل يف نقابات متحيزة ت�شتمّد م�شروعية وجودها من 

احلكومات اأم يف نقابات تعك�ص الطموحات الفعلية للعمال وقادرة 

على حماورة بقية الأطراف؟ اأمل يئن الأوان للت�شليم باأن �شلما 

اجتماعي قائم على اإق�شاء الآخر وال�شغط عليه واإ�شكات �شوته هو 

�شلم وهيمنة حتويان يف باطنهما بوادر النفجار؟ اأمل يئن الأوان 

للت�شليم باحلق يف التنظيم احلر امل�شتقل والدميقراطي من خالل 

م�شار بدايته الت�شديق على التفاقيات الدولية ذات ال�شلة وعلى 

احرتام املعاهدات واملواثيق الدولية؟ اأمل ي�شّلم اجلميع بعد ب�شرورة 

البحث عن �شياغة عقد اجتماعي توافقي جديد؟

ت�شاوؤلت متداخلة قد حتوي يف داخلها اأجوبة مبّطنة عما يتطّلبه 

الو�شع اليوم من اإجراءات اآنية ا�شتباقية ت�شتجيب للتحديات 

املطروحة قطريا واإقليميا ودوليا، اإجراءات باتت ملحة اإذا توّفرت 

اإرادة التاأ�شي�ص لنموذج تنموي ت�شميني يقوم على احرتام احلق 

باحلياة الكرمية والزدهار ومتكني اأ�ش�ص العدالة الجتماعية 

و�شمان ال�شتقرار الجتماعي للدول العربية.

تلك هي الت�شاوؤلت املحورية التي دفعتنا اىل اإعداد هذا التقرير 

حول التنمية باملنطقة العربية من حيث الواقع والآفاق، من منظور 

عّمايل اعتمدنا يف اإجنازه على عدد من اخلرباء املتخ�ش�شني يف 

املجالت القت�شادية والجتماعية والقانونية. تقريٌر اأردناه اأر�شية 

لتعميق النقا�ص حول الأ�ش�ص التي يجب اأن تبنى عليها التنمية 

العادلة ال�شاملة واملتكاملة.

 عبيد بريكي

 مدير م�شروع

 »تعزيز قدرات املنظمات العاملية القت�شادية 

والجتماعية والقانونية«



فريق العمل
فريق عمل امل�شروع
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فريق عمل مكتب االأن�شطة العمالية
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الباحثني الرئي�شيني
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الفصل 1
 المشرق العربي: 

من النمو اإلقصائي إلى 
التنمية التضمينية

نبيل عبدو وربيع فخري



اأتت النتفا�شات ال�شعبية يف الدول العربية لُت�شقط ال�شورة التي حاولت ر�شمها 

جمموعة من التقارير الدولية ال�شادرة يف تلك الفرتة والتي اأ�شارت اإىل �شوء الأو�شاع 

يف البلدان العربية الأقل منوًا وم�شيدة بالقفزات امللحوظة للبلدان الأخرى، ل�شيما 

بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي والبلدان ذات الدخل املتو�شط كم�شر وتون�ص. فح�شب 

تقييم البنك الدويل )اأيلول/�شبتمرب 2010( »�شتلبي جميع بلدان املنطقة با�شتثناء 

جيبوتي والعراق واليمن معظم الأهداف الإمنائية اأو تخفق يف ذلك بفارق طفيف«1. 

والالفت لالنتباه اأن هذه النتفا�شات انطلقت من تون�ص الدولة التي كانت تعترب من 

بني الأكرث انفتاحًا على القت�شاد الدويل واعتمادًا ل�شيا�شات التحرير القت�شادي. 

وهذا ما ي�شري اإىل الختالل يف حتديد ماهية التنمية وهدفها.

لقد انح�شر ال�شوؤال الأ�شا�شي بخ�شو�ص تقييم الأداء »التنموي« للبلدان العربية 

ا عن »كيف ح�شلنا على ذلك؟«  خالل الفرتة املا�شية ب�شوؤال »ماذا لدينا؟« عو�شً

فارتفاع معدل النمو القت�شادي ومعدل دخل الفرد وانخفا�ص ن�شبة البطالة، على 

اأهميتها، لي�شت بال�شرورة موؤ�شرات على اقت�شاد متطور ي�شلك طريق التنمية2. 

فالأهم من انخفا�ص ن�شب البطالة هو جودة الوظائف امل�شتحدثة، والأهم من توفر 

اخلدمات ال�شحية هو امكانية احل�شول عليها وجودتها. اأثبتت التجربة اأن العتماد 

احل�شري على املوؤ�شرات يوؤدي اإىل ف�شل العملية ال�شيا�شية مبفهومها الوا�شع عن 

امل�شارين القت�شادي والجتماعي اللذين يتم ت�شويرهما وكاأنهما م�شاألة تقنية 

ُتعاَلج بالإجراءات »ال�شحيحة« و«احلوكمة الر�شيدة« مبعزل عن البنى املجتمعية، 

وال�شيا�شية، والثقافية.

وقد طغت هذه ال�شمات على حتديد م�شتويات التنمية ومدى جناح الدول العربية يف 

حتفيز النمو القت�شادي ب�شكل اأ�شا�شي خالل العقدين املن�شرمني. وبالفعل، �شهدت 

بلدان عربية كثرية ارتفاًعا يف ن�شب النمو القت�شادي نتيجة ت�شخم الأن�شطة الريعية، 

ك�شوق العقارات واملداولت املالية وا�شتخراج املوارد الطبيعية، دون اإحداث تغيري يف 

البنى القت�شادية والتوزع القت�شادي لالإنتاج. فالأن�شطة الريعية تعرّب عن اقت�شاد 

ه�ّص يت�شم ببنى اإنتاج �شعيفة. وياأتي تعاظم املداخيل الريعية على ح�شاب الأن�شطة 

الإنتاجية، اإذ اإن راأ�ص املال يتجه اإىل القطاعات التي تدّر اأرباحًا كبرية وم�شمونة 

و�شريعة، فُيهمل جمالت تطوير ال�شناعة والزراعة عالية اجلودة والإنتاجية والتي 

تتطلب جهًدا تراكمًيا وطوياًل. يف هذه احلال، ل يكون النمو القت�شادي قائمًا على 

بنى اإنتاجية متينة وم�شتدامة، بل يوؤدي غالبًا اإىل تفكيك البنى الإنتاجية للو�شول اإىل 

اقت�شادات ه�شة وح�شا�شة اأمام الأزمات القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية.

وقد ترافق هذا النمط مع منو قطاع اخلدمات ذات القيمة املتدنية بفعل �شعف 

البنى الإنتاجية التي ميكنها اأن ت�شتوعب العمالة. كما ارتبط بنمو مّطرد يف م�شاريع 

الت�شليف ال�شغري والتي تدعم تاأ�شي�ص من�شاآت �شغرية قليلة الإنتاجية ت�شتخدم عماًل 

يف ظروف عمل ه�شة ولي�شت بال�شرورة اآمنة اأو م�شتدامة. وهذا ما ح�شل يف البلدان 

العربية خالل العقدين املن�شرمني، حيث ارتفع الدخل القومي لكنه تركز يف اأيدي فئة 

�شئيلة من ال�شكان، وانخف�شت البطالة عرب ازدياد العمل غري النظامي.

واأمام انتفا�شات ال�شعوب وخما�شها امل�شتمر، هل ي�شتقيم احلديث عن ف�شل عملية 

التنمية يف البلدان العربية خالل العقدين املن�شرمني؟ اأم اأن التنمية بحد ذاتها كانت 

غائبة، اأي اأن ال�شيا�شات القت�شادية والجتماعية املعتمدة كانت بالفعل معاك�شة 

لفكرة تنمية القت�شاد وقدرات الإن�شان وحت�شني م�شتويات املعي�شة؟ �شنحاول يف 

ما يلي اإظهار اأن التنمية م�شار �شيا�شي واقت�شادي واجتماعي ل ُيخت�شر مبوؤ�شرات 

جمّردة، وذلك عرب ر�شم الأ�ش�ص النظرية للعملية التنموية من اأجل اقرتاح �شيا�شات 

اقت�شادية واجتماعية وا�شحة تخدم هذا امل�شار.

 The Millennium Development Goals in the Middle East and North Africa, World Bank, 2010,  .1 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22709002~pag
ePK:146736~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html (Accessed: 14 October 2013).

 Chang, H. 2010. “Hamlet without the Prince of Denmark: How development has disappeared from  .2

 today’s ‘development’ discourse”, in S. Khan & J. Christiansen (eds): Towards New Developmentalism:
Market as Means rather than Master. (Abingdon, Routledge).



نمو إقصائي وبنى إنتاجية متخلفة
تتمحور التنمية كما نراها، كعملية وغاية يف اآن واحد، حول ثالث 

م�شارات ل ميكن ف�شلها عن بع�شها البع�ص:

م�شار حتّويل يف بنى االإنتاج.. 1

تطوير االإمكانيات الفردية واجلماعية.. 2

توفر بنى موؤ�ش�شية جمتمعية و�شيا�شية حت�شن امل�شار . 3

التنموي يف املجالني املنظم وغري املنظم.

التنمية هي بالدرجة الأوىل خيار وم�شار جمتمعيان ي�شتلزمان 

باقة �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية ولي�ص العك�ص. اأي اأن التنمية 

م�شار �شيا�شي اجتماعي اأكرث منه عملية تقنية بحتة تتمحور حول 

جمموعة موؤ�شرات وحتليالت اإح�شائية. فامل�شار التنموي مرتبط 

ومتجذر يف القت�شاد املحلي والبنى املجتمعية التي ت�شاحبه. 

وبعبارة اأخرى، ل ميكن اقت�شار التنمية بهذا املفهوم ال�شامل 

على ارتفاع موؤ�شرات النمو وانخفا�ص معدلت الفقر والبطالة، بل 

تتعّداها اإىل حتديد طبيعة البنى الإنتاجية التي توؤدي اإىل النمو، 

وتوفري الفر�ص لالأفراد واملجموعات من اأجل حتديد خياراتهم 

وحتقيقها، ووجود موؤ�ش�شات فاعلة وقوية تدير امل�شار التنموي 

وحت�شنه وتتفاعل معه. ول نعني فقط املوؤ�ش�شات العامة والقوانني 

ا املوؤ�ش�شات التي من خاللها تتنظم القوى  والقطاع اخلا�ص، بل اأي�شً

الجتماعية )النقابات، والأحزاب، واجلمعيات( مبا ي�شمن امل�شار 

الت�شاركي والت�شميني  للتنمية.

مالمح نموذج النمو اإلقصائي في 
دول المشرق

�شهدت بع�ص دول امل�شرق العربي ومنذ ثمانينات القرن املا�شي 

مراحل خمتلفة من التقلبات ال�شيا�شية والأمنية التي �شبغت 

العملية القت�شادية. فحرب اخلليج الثانية انتهت بتقهقر العراق 

وتعر�شه لأكرث من عقدين من احل�شار والحتالل امل�شتمّر منذ 

عام 2003، ما اأ�شهم اإىل جانب جمموعة عوامل اأخرى يف تقوي�ص 

اأ�ش�ص التنمية وعدم خروج البالد من اقت�شاد احلرب. اأما لبنان 

فخرج من حرب اأهلية ا�شتمرت قرابة 15 عامًا ومل ينجح اقت�شاده 

بالعودة اإىل �شابق عهده فدخل يف م�شار لإعادة الإعمار، لكنه ما 

لبث اأن تعرث ليغرق البلد يف الدائرة املفرغة للدين العام الذي 

و�شل اإىل مراحل قيا�شية من حيث ن�شبته اإىل اإجمايل الناجت 

املحلي. وبدورهم جاء الفل�شطينيون مب�شروع دولة ينازع للبقاء على 

قيد احلياة يف ظل احتالل وحروب متوالية مل ت�شمح ببناء اقت�شاد 

وطني يحمل بذور ال�شتدامة. واأخريًا، مرت م�شر والأردن و�شوريا 

مبراحل من ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني الن�شبي.

وقد انعك�ص هذا امل�شهد على املوؤ�شرات القت�شادية والجتماعية 

لدول املنطقة. يظهر ال�شكل اأدناه ن�شب التفاوت يف م�شتوى 

النحراف املعياري3 ملعدلت النمو القت�شادي بني خمتلف 

دول امل�شرق العربي، حيث يرتفع يف العراق ولبنان والأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة ما ي�شري اإىل وجود تقلبات و�شمت م�شار النمو 

القت�شادي اله�ص يف هذه الدول باملقارنة مع دول م�شرقية اأخرى 

كم�شر و�شوريا اللتني �شجلتا م�شتويات تقارب تلك امل�شجلة يف 

فيتنام التي ُتعترب من اأبرز القت�شادات ال�شاعدة.

ومل يوؤدِّ النمو القت�شادي يف دول املنطقة خالل العقد الأخري 

اإىل حت�شن م�شتويات املعي�شة. فكما يبني اجلدول اأدناه، �شهدت 

م�شر والأردن و�شوريا تراجعًا يف منو ن�شيب الفرد من الناجت 

املحلي الإجمايل بالتزامن مع ارتفاع م�شتويات النحراف املعياري 

بني الفرتتني الزمنيتني. وهذا ما يدل على اأن ه�شا�شة النمو 

القت�شادي انتقلت اأي�شًا اإىل ح�شة الفرد من الناجت املحلي 

وبالتايل عجزت الأنظمة القت�شادية يف دول امل�شرق عن تعزيز 

م�شتويات املعي�شة.

ويرجع النمو الكبري يف ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف 

لبنان اإىل التدفق الكبري مل�شاعدات اإعادة الإعمار يف املناطق املت�شررة 

جراء حرب »متوز 2006«، لي�شهد هذا البلد مرة اأخرى م�شروع اإعادة 

اإعمار يف ق�شم ل ي�شتهان به من جنوبه و�شواحي العا�شمة. ولعبت هذه 

امل�شاعدات دورًا اأ�شا�شيًا يف حتفيز النمو القت�شادي وبالتايل الطلب 

على العمالة، ل�شيما يف قطاعات البناء. وباملقارنة مع عينة منتقاة 

من الدول العربية )جدول 1(، ميكن مالحظة توا�شع النمو يف ن�شيب 

ت�شمح درا�شة م�شتوى النحراف املعياري بتحديد حجم تقلبات النمو القت�شادي   .3

وبالتايل حتديد مدى الثبات وال�شتدامة يف م�شار النمو. 

)%( الشكل 1: مستويات االنحراف المعياري لمعدالت النمو االقتصادي دول المشرق العربي )2010-2000( 
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1.  امل�شرق العربي: من النمو الإق�شائي اإىل التنمية الت�شمينية

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف دول امل�شرق باملقارنة مع املعدل 

العام للمنطقة العربية الذي يعترب بدوره متوا�شعًا اإذا ما قورن مع 

مناطق اأخرى ك�شرق اآ�شيا، واأفريقيا جنوب ال�شحراء.

 التكلفة البيئية للنمو 
االقتصادي العربي

كانت لأمناط النمو وال�شتهالك القائمة منذ عقود يف املنطقة 

ا تداعيات �شلبية على البيئة وجودة  العربية وامل�شرق خ�شو�شً

احلياة يف املنطقة، اإذ ت�شري عدة تقارير ودرا�شات اإىل التدهور 

البيئي الذي اآلت اإليه املنطقة ب�شبب اأمناط الإنتاج امل�شتمرة. 

واملنطقة مهددة مبزيد من التدهور البيئي نتيجة الأمناط الزراعية 

غري امل�شتدامة، واملناف�شة الع�شوائية حول ا�شتخدام وا�شتثمار 

ال�شواطئ والرثوات املائية، ف�شاًل عن ال�شتهالك املّطرد للطاقة، 

حيث ُتعترب تكاليف ا�شتهالك الطاقة يف الإنتاج يف املنطقة العربية، 

وامل�شرق حتديدًا، من بني الأعلى يف العامل. فل�شنع منتجات اأو 

تقدمي خدمات بقيمة مليون دولر، ي�شتهلك لبنان 236 طن من 

الطاقة النفطية، اأما �شوريا فتحتاج اإىل 294.3 طن والأردن 253 

طن بينما حتتاج الدول النامية اإىل 224.3 طن )2005(. ويعود 

ذلك اإىل وفرة املوارد الهيدروكربونية يف املنطقة والدعم احلكومي 

ن�شئت �شناعات ت�شتهلك الطاقة 
ُ
الكبري لأ�شعار الطاقة. ولذلك اأ

كالأملنيوم والإ�شمنت وغريها، ولكنها اأي�شًا ت�شغط ب�شكل كبري على 

املوارد الطبيعية وعلى البيئة4.

ا اإىل �شعف املوؤ�ش�شات، ل�شيما تلك املعنية  ويعود هذا النمط اأي�شً

باحلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئية. وقد نتج عن ذلك عدة 

م�شاكل �شحية، واأدى اإىل تلوث املياه، والت�شحر، الخ. وت�شري 

الدرا�شات التي تقّيم ا�شتدامة اأمناط الإنتاج وال�شتهالك من خالل 

ح�شاب اآثارها على احلا�شر والأجيال القادمة اإىل اأن حال املنطقة 

العربية مقلق مقارنة باملناطق الأخرى. فبني عامي 1976 و2001، 

بلغت ح�شة �شايف ال�شتثمار الداخلي من الناجت املحلي يف املنطقة 

العربية 14.7 يف املائة، ولكن عندما يوؤخذ يف احل�شبان اأ�شرار 

انبعاثات ثنائي اأوك�شيد الكربون وا�شتنزاف موارد الطاقة واملعادن 

وامل�شاحات احلرجية والغابات، ن�شتنتج باأن ح�شة ال�شتثمار 

احلقيقي ال�شايف بلغت )-7.9( يف املائة، اأي اأن طبيعة ال�شتثمار 

يف املنطقة العربية ل تعيق التنمية الت�شمينية فح�شب بل تعاك�ص 

مفهوم النمو القت�شادي بحد ذاته اإذا ما اأخذنا الكلفة البيئية 

بعني العتبار. اأما يف املناطق الأخرى من العامل فقد كانت ح�شة 

 Arab Forum for Environment and Development. 2008.  .4 

Arab Environment Future Challenges (Beirut).

جدول 1: معدالت النمو واالنحراف المعياري لحصة الفرد من الناتج المحلي

2001-20052006-2009
معدل النمو الحقيقي 

لنصيب الفرد من الناتج 
المحلي

معدل النمو الحقيقي االنحراف معياري
لنصيب الفرد من الناتج 

المحلي

االنحراف معياري

2.91.51.16.2م�شر

4.62.61.33.3الأردن

2.14.17.54.3لبنان

1.93.41.81.8�شوريا

2.93.43.12.1تون�ص

2.8-2.73.90.1ال�شعودية

3.12.91.34.8املنطقة العربية

7.91.28.22.3�شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ

64.60.15.4اآ�شيا الو�شطى

22.91.83.5اأمريكا الالتينية 

SAS5.42.75.31.9

452.62ال�شحارى الأفريقية

امل�شدر: تقرير حتديات التنمية 2012، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.



ال�شتثمار احلقيقي ال�شايف اإيجابية )اأي اأنها ت�شهم يف النمو( 

با�شتثناء جنوب ال�شحراء الأفريقية5.

العمل والنمو االقتصادي
مل يتمكن النمو القت�شادي يف دول امل�شرق خالل العقد الأخري 

من التاأثري ب�شكل كبري على اإجمايل عر�ص العمل الالئق يف 

ال�شوق. فال�شتخدام مل ي�شتجب اإىل النمو القت�شادي بالطريقة 

املرجوة. وعلى الرغم من الزيادة الكبرية يف ال�شتخدام، بقي منو 

الإنتاجية متدنًيا جًدا، ما ي�شري اإىل وجود بنى اإنتاجية متخلفة يف 

بالد امل�شرق6، اأي اأن معظم الوظائف امل�شتحدثة كانت يف معظمها 

اأن�شطة اقت�شادية متدنية القيمة اأو يف القطاع غري النظامي. عالوة 

على ذلك، تراجعت ن�شبة ا�شتجابة ال�شتخدام للنمو القت�شادي يف 

دول امل�شرق )با�شتثناء �شوريا( خالل العقد الأخري.

وي�شري م�شح التطورات القت�شادية والجتماعية يف املنطقة العربية 

)2012-2013(7 اإىل ارتباط البطالة ب�شعف منو الإنتاجية الذي 

مل يتجاوز 1.8 يف املنطقة العربية ككل، وهو من املعدلت الأدنى 

على امل�شتوى العاملي اإذا ما قورن باقت�شادات الدول النامية يف 

جنوب اآ�شيا )4.4(، ومنطقة �شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ )8.3(، 

وجنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى )2.7(. ويخل�ص امل�شح اإىل 

اأن هذا ال�شعف ي�شري اإىل ترّكز نظم الإنتاج يف قطاعات اقت�شادية 

ل تتطلب تقنيات متطورة، ما يزيد من حجم القوى العاملة غري 

 Arrow,K. et al. 2004. “Are we consuming too much?”, in  .5 

The Journal of Economic Perspectives, Vol 18, Issue 3, pp. 147-172.

منظمة العمل الدولية وبرنامج المم املتحدة الإمنائي، »نظرة جديدة اىل النمو   .6

القت�شادي: نحو جمتمعات عربية منتجة و�شاملة«، 2013. 

تقرير �شادر عن اللجنة القت�شادية والجتماعية لدول غرب اآ�شيا – ا�شكوا   .7

.)2013(

املاهرة ويوؤدي اإىل ترّدي اجلودة والقيمة امل�شافة على امل�شتويني 

القت�شادي والجتماعي للوظائف التي تنتجها هذه الأنظمة.

ويف حماولتنا للبحث عن اأ�شباب �شعف الإنتاج، ا�شتعر�شنا 

م�شاهمة خمتلف القطاعات القت�شادية يف الناجت املحّلي الإجمايل 

ليتبني لنا اأن معظم اقت�شادات دول امل�شرق العربي تعتمد اعتمادًا 

رئي�شيًا على قطاع اخلدمات يف ظل �شعف م�شاهمة قطاع الت�شنيع 

يف الناجت املحلي والتي تراجعت يف ال�شنوات الع�شر الأخرية يف 

م�شر و�شوريا ولبنان، وازدادت ازديادًا حمدودًا جدًا يف الأردن. 

وهذا ي�شري اإىل عجز هذه الدول بعد عقود من م�شاريع التنمية 

القت�شادية عن اإحداث اأي تغيري بنيوي يف اقت�شاداتها وحتديدًا 

مع ا�شتقرار م�شاهمة قطاع الزراعة الذي ي�شتوعب الق�شم الأكرب 

من العمالة يف ظل حمدودية اإنتاجيته )على م�شتوى املنطقة 

العربية ككل(. ويظهر ال�شكل اأدناه الأداء املتوا�شع بني عامي 1998 

و2003 ملوؤ�شر الت�شنيع يف بع�ص دول امل�شرق باملقارنة مع كل من 

اإ�شرائيل واإيران.

يف ال�شياق نف�شه، ي�شري تقرير حتديات التنمية يف املنطقة 

العربية )2012( اإىل ت�شجيل م�شر لرتاجع حاد يف جمال �شناعة 

املن�شوجات التي كانت تعترب من اأبرز قطاعات الت�شنيع، حيث 

انخف�شت ح�شتها من اإجمايل قطاع الت�شنيع 4 نقاط مئوية تقريبًا 

خالل العقدين املا�شيني. غري اأن الأزمة البنيوية التي تواجهها 

اقت�شادات هذه املنطقة تتخطى م�شكلة قطاع بحد ذاته لتعرب 

عن تخّلف نظم الإنتاج وتركزها يف اأن�شطة وقطاعات اقت�شادية 

اأقل مردودية. فعلى �شبيل املثال، ت�شكل �شادرات ال�شناعات 

التكنولوجية املتطورة ن�شًبا �شئيلة جدًا من اإجمايل �شادرات 

الت�شنيع، حيث بلغت بني عامي 2005 و2011 )0.64( يف املائة يف 

م�شر، و4 يف املائة يف لبنان، و1.6 يف املائة يف الأردن، و1.4 يف 

املائة يف �شوريا8.

ح�شابات الباحثني بناء على قاعدة بيانات البنك الدويل.   .8

الشكل 3: مؤشر تركز التصنيع )%(

امل�شدر: قاعدة بيانات منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية )2013(.
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الشكل 4: بنية قطاع الخدمات في دول المشرق العربي

امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل )2013(

ôØ°ùdG äÉeóN π≤f äÉeóNá«dÉe äÉeóNh ÚeCÉJôJƒ«Ñeƒc ,ä’É°üJ’G äÉeóN
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بالتدقيق يف بنية قطاع اخلدمات التي ت�شدرها دول املنطقة يتبني 

لنا هيمنة خدمات ذات قيمة متدنية كالنقل وال�شفر عليه، فيما 

تراجعت حركة خدمات الت�شالت والكومبيوتر تراجعًا كبريًا يف 

م�شر و�شوريا والأردن وتراجعًا متذبذبًا يف لبنان الذي تراجع فيه 

م�شتوى خدمات تكنولوجيا املعلومات بني عامي 2008 و2010 يف 

حني كان القت�شاد ينمو مبعدل 8.2 يف املائة9. واأتى هذا الرتاجع 

ل�شالح منو اخلدمات امل�شرفية واملالية التي ل ت�شكل اأي ن�شبة 

تذكر من اإجمايل اخلدمات التي ت�شدرها املنطقة.

ل بد اإذن من اإعادة النظر يف ال�شيا�شات القت�شادية واملالية 

التي اعتمدتها املنطقة يف الفرتة املا�شية والتي مل حتمل اإل بذور 

اإ�شعاف البنى الإنتاجية املمّكنة للتنمية الت�شمينية واعُتمدت من 

اأجل حتقيق منو حتفزه الريوع والأرباح. وبح�شب م�شح التطورات 

القت�شادية والجتماعية للمنطقة العربية )اإ�شكوا 2013(، 

تكمن امل�شكلة الأ�شا�شية يف املنطقة العربية عمومًا يف النف�شال 

املو�شوعي بني ال�شيا�شات املالية والنقدية والعمل، اإذ يتم الرتكيز 

ب�شورة اأ�شا�شية على ممار�شات انكما�شية كتثبيت �شعر النقد 

وربطه بالدولر الأمريكي )لبنان، والأردن، و�شوريا(، وعلى 

�شيا�شات حتد من الت�شخم وتقل�ص العجز )معظم دول امل�شرق 

با�شتثناء العراق الذي توفر العوائد النفطية ال�شخمة الأموال 

التي حتتاجها موازنته العامة(. وقد اأف�شت هذه التوجهات يف 

ال�شيا�شات املالية والنقدية اإىل حتييد دور الدولة يف التاأثري يف 

اإجمايل الطلب على العمل من خالل ال�شتثمار العام اأو حتى من 

قاعدة بيانات البنك الدويل )2013(.  .9

خالل اإجراءات و�شيا�شات حت�شن تناف�شية القطاعات الإنتاجية 

وحت�شن بالنتيجة الإنتاجية والت�شغيل.

ُيعترب العتماد الكبري للم�شرق العربي على الريوع املبا�شرة اأو 

امل�شتقة من اأبرز اأ�شباب الأزمة البنيوية يف اقت�شادات هذه الدول. 

فالعوائد النفطية املبا�شرة ت�شكل، كما هو احلال يف العراق، نحو 70 

يف املائة من الناجت املحلي10، ما ي�شبغ على ال�شيا�شات التنموية يف بلد 

مير مبرحلة انتقالية حالت من انعدام ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني 

حتت وطاأة تقلبات اأ�شعار النفط العاملية. كما تنت�شر الريوع امل�شتقة 

يف معظم دول امل�شرق. وميكن تق�شيم هذه الريوع اإىل نوعني:

امل�شاعدات اخلارجية املبا�شرة التي مُتنح للدول مقابل مواقفها  █

ال�شيا�شية اأو موقعها اجليو�شيا�شي لتنتج ما ميكن ت�شميته 

لة مكونًا رئي�شيًا يف  »القت�شاد ال�شيا�شي للم�شاعدات«، م�شكِّ

�شيا�شات الإنفاق العام كما هو احلال يف الأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة، والأردن، وم�شر )ن�شبيًا(. وهذا ما ي�شمح للدول 

الغربية مبمار�شة �شيا�شة يّل الأذرع مع دول امل�شرق العربي 

وحماولة التاأثري لي�ص فقط من خالل ال�شيا�شات التنموية 

الوطنية وتبعية امل�شاعدات، بل وعرب اخليارات الوطنية 

ال�شرتاتيجية اأي�شًا كما هو احلال موؤخرًا يف م�شر، اأو 

اجليو�شيا�شية كما هو احلال يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، 

ولبنان، والأردن.

التحويالت النقدية للعمالة املهاجرة والتي ت�شل اإىل ن�شب  █

مرتفعة من اإجمايل الناجت املحلي يف لبنان )17 يف املائة( 

 Trading Economics. Oil rents in Iraq. Accessed 25 October 2013,  .10 

 http://www. tradingeconomics. com/iraq/oil-rents-percent-of-gdp-wb-data.htm

الشكل 5: الدائرة المفرغة لنموذج النمو قبل وبعد »الربيع العربي«

نموذج النمو قبل وبعد 
"الربيع العربي"
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وم�شر )7.5 يف املائة( والأردن )11.4 يف املائة(11. وتلعب 

هذه التحويالت دورًا رئي�شيًا يف تعوي�ص عجز �شيا�شات 

ال�شتخدام واأنظمة احلماية الجتماعية. ويجري التعامل معها 

باعتبارها مكونًا اأ�شا�شيًا للمداخيل الثابتة، فتخلق زيادة ه�شة 

يف الإنفاق ال�شتهالكي لالأفراد والأ�شر وت�شهم بف�شله عن النمو 

يف قطاعات القت�شاد احلقيقي. عالوة على ذلك، تتجه معظم 

هذه التحويالت اإىل الإنفاق يف قطاعات غري قابلة للتبادل، 

اأي ل تخ�شع للمناف�شة اخلارجية، كالتعليم اخلا�ص وال�شكن 

والعقارات، ما يوؤدي اإىل طفرة يف هذه القطاعات قد ينتج عنها 

ت�شخم يف الأ�شعار تعززه زيادة الطلب جراء دفق التحويالت 

النقدية اخلارجية غري املرتبطة بزيادة اإنتاجية ال�شلع يف 

القت�شاد املحلي. وميّثل ذلك خ�شارة اإ�شافية للقطاعات 

الإنتاجية التي كان باإمكانها ال�شتفادة من التحويالت لو وجدت 

�شيا�شات عامة منا�شبة. كما َيعترب �شانعو ال�شيا�شات املالية هذه 

التحويالت »و�شادة اأمان« تعو�ص �شعف ال�شتخدام والإنتاجية. 

لكن الأزمة القت�شادية الأخرية وتراجع م�شتويات النمو وفر�ص 

العمل يف الدول امل�شتقبلة للعمالة املهاجرة )الدول الغربية 

واخلليجية حتديدًا( اأثبتت مدى ه�شا�شة العتماد على هذه 

التحويالت يف ظل غياب اأي �شيا�شات حتّولها اإىل قوة حمفزة 

لالإنتاجية. ولذلك يتعني على �شانعي ال�شيا�شات القت�شادية 

يف املنطقة اإيجاد �شبل للتعامل ب�شكل مبا�شر مع اآلف من 

العمالة املهاجرة التي ميكن لها اأن تعود اإىل وطنها الأم يف حال 

انكما�ص القت�شاد العاملي اأو حتى يف ظل التقلبات ال�شيا�شية بني 

الدول العربية نف�شها )ُتعترب لبنان وم�شر و�شوريا من الدول 

النموذجية التي ميكن لها اأن تواجه هكذا حتدي(.

وي�شكل الريع العقاري مكونًا اأ�شا�شيًا يف الناجت املحلي لبع�ص دول 

امل�شرق، حيث ي�شتوعب الق�شم الأبرز من ال�شتثمارات اخلارجية 

املبا�شرة بالإ�شافة اإىل القرو�ص. ففي لبنان، على �شبيل املثال، 

ي�شتوعب الريع العقاري نحو 90 يف املائة من هذه ال�شتثمارات 

موقع البنك الدويل، البيانات حول الهجرة والتحويالت.  .11 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECT 

S/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSite

PK:476883,00.html متت زيارة املوقع يف 7 كانون الثاين/يناير 2014. 

بالإ�شافة اإىل 56 يف املائة من اإجمايل القرو�ص التي مينحها 

امل�شرف املركزي اللبناين )2012(، يف حني ل تبلغ ح�شة قطاع 

الأبحاث والتطوير �شوى 2 يف املائة من هذه القرو�ص، اأما الأعمال 

ال�شديقة للبيئة فتمثل 20.1 يف املائة12. وبدورها �شهدت م�شر 

ا �شديًدا يف ال�شتثمارات اخلارجية املبا�شرة يف القطاع  انخفا�شً

ال�شناعي، حيث انخف�شت بن�شبة 80 يف املائة بني عامي 2006 

و2009. ويف املقابل كانت ال�شتثمارات اخلارجية املبا�شرة يف البناء 

والعقارات قرابة 100 مليون دولر يف عام 2006 و1054 مليون يف 

ال�شناعة، فاأ�شبحت 608 مليون دولر )اأي زادت بنحو 500 يف 

املائة( و456 مليون على التوايل13. ول بد من الإ�شارة اأي�شًا اإىل 

�شعف ح�شة ال�شتثمارات العربية البينية يف دول املنطقة وتفاوتها 

بني دولة واأخرى )11.28 يف املائة يف م�شر، و8.38 يف املائة يف 

لبنان، و2.61 يف املائة يف الأردن(.

القطاع غير  األثر على االستخدام: 
النظامي السمة األبرز

�شكل �شكان امل�شرق العربي ما ن�شبته 41 يف املائة من اإجمايل ال�شكان 

العرب يف عام 2010. ويرتكز الق�شم الأكرب منهم يف م�شر )نحو 

54 يف املائة من �شكان امل�شرق العربي( ويليها العراق )31 يف املائة( 

و�شوريا )14 يف املائة(، يف حني تتوزع الن�شبة الباقية )10 يف املائة( 

يف لبنان والأردن والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. ويتوقع اأن ينمو 

 Lebanon Real Estate sector, Bank AUDI- research department, 2013.  .12

 Kamaly, A. 2011. “Inward FDI in Egypt and its policy context”, in the series of  .13

 Country profiles of inward and outward foreign direct investment issued by the
Vale Columbia Center on Sustainable International Investment.

الشكل 6: تركيبة النمو السكاني في دول المشرق العربي حتى عام 2020

امل�شدر: ح�شابات الباحث بناء على قاعدة بيانات الأمم املتحدة للنمو ال�شكاين )مراجعة 2010(.

2015

33

19

43

6

2020

30

19

45

6

2025

27

19

47

7

35

20

40

5

2010

kÉeÉY 15 ∫G ¿hO Ée 15-24 25-64 65+



�شكان امل�شرق بنحو 26 يف املائة بحلول عام 2020، على اأن ترتكز 

الزيادة الأكرب يف م�شر التي �شينمو �شكانها بحوايل اخلم�ص14.

وبتحليل البنية العمرية املتوقعة ل�شكان امل�شرق خالل العقد القادم 

يتبني لنا اأن فئة ال�شكان يف �شن العمل 15-64 عامًا �شت�شجل 

اأعلى ن�شبة ارتفاع، ما يطرح ت�شاوؤًل اأ�شا�شيًّا حول قدرة الأنظمة 

القت�شادية القائمة على ا�شتيعاب هذه الفئة يف �شوق العمل، وتبقى 

اآفاق املرحلة النتقالية التي متر بها املنطقة غام�شة املعامل يف ظل 

الرتاجع احلاد يف الإنتاجية القت�شادية جراء التدمري املنهجي 

للبنى التحتية القت�شادية والجتماعية يف �شوريا، والقتتال 

 الداخلي الذي يهدد كاًل من العراق ولبنان، وه�شا�شة الو�شع 

العام يف م�شر.

ت�شجل منطقة امل�شرق اأدنى م�شتوى م�شاركة يف قوة العمل من بني 

خمتلف املناطق العربية. وُيعترب �شعف م�شاركة املراأة يف �شوق 

العمل )ال�شكل 7( من اأكرث التحديات التي تواجه الطلب على 

فر�ص العمل يف املنطقة العربية ب�شكل عام ويف امل�شرق ب�شكل 

خا�ص. وعلى �شبيل املقارنة، تنخف�ص كثريًا ن�شب م�شاركة ال�شباب 

يف القوى العاملة يف بع�ص دول امل�شرق، حيث ل تتجاوز هذه الن�شبة 

يف الأردن 25 يف املائة، يف حني ت�شل يف دولة نفطية كقطر اإىل 

68.8 يف املائة تقريبًا، اأي اأكرث بنحو 2.7 مرة15.

وي�شري تقرير منظمة العمل الدولية حول اجتاهات ال�شتخدام 

)2013( اإىل اأن م�شتويات البطالة يف دول امل�شرق العربي هي 

الأعلى يف منطقة ال�شرق الأو�شط حيث ت�شل اإىل نحو 20 يف املائة 

يف العراق والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. كما تتخطى البطالة يف 

�شفوف ال�شباب هذه العتبة لت�شل اإىل اأرقام قيا�شية يف كل من 

الأردن )29.9 يف املائة( والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة )38.85 

يف املائة(. وتنخف�ص ا�شتفادة ال�شكان يف �شن العمل من فر�ص 

العمل املتوفرة يف بع�ص دول املنطقة حيث ت�شل اإىل 40 يف املائة 

فقط يف م�شر واأقل من 30 يف املائة يف �شوريا والأردن والأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة مقارنة باملتو�شط العاملي الذي يبلغ نحو 51 يف 

املائة. وهذا ما ي�شري اإىل ه�شا�شة الأمان الجتماعي يف املجتمعات 

ح�شابات الباحث بناء على قاعدة بيانات الأمم املتحدة للنمو ال�شكاين   .14 

)مراجعة 2010(.

 World Bank. 2012. Striving for Better Jobs:  .15 

The Challenge of Informality in the Middle East and North Africa Region.

العربية حيث ل ي�شتفيد من فر�ص العمل �شوى قلة تتحمل اأعباء 

ال�شرائح الأخرى16.

العمل غير النظامي
اأنتجت البنى القت�شادية القائمة عمالة ه�شة وغري نظامية، بل 

ميكن القول اإن العمل غري املنظم كان �شرورة ل�شتمرارية الأمناط 

القت�شادية الريعية. وهو َي�ِشم فر�ص العمل يف لبنان الأردن وم�شر 

يف املرحلة ال�شابقة. فكما يبني ال�شكل اأدناه، ارتفعت العمالة غري 

املنظمة يف م�شر من نحو 47 يف املائة من اإجمايل العمالة يف 

عام 1998 اإىل قرابة 60 يف املائة يف عام 2006. وعلى امل�شتوى 

القطاعي، ارتفعت ن�شبة العاملني يف خمتلف القطاعات غري 

املنظمة با�شتثناء العمال املو�شميني )عاملني حل�شابهم اخلا�ص، 

عاملني منزليني، عاملني يف القطاع غري النظامي(. كما ازدادت 

ن�شبة العمالة يف الزراعة )من 20 اإىل 25 يف املائة(، والتجارة 

والفنادق )من 15 اإىل 17 يف املائة(، والبناء )من 7 اإىل 8 يف 

املائة(، بينما تدّنت يف كّل من ال�شناعة )من 17 اإىل 15 يف 

املائة(، واخلدمات العاّمة )من 27 اإىل 22 يف املائة(. وهذا ي�شري 

اإىل القوة الدافعة للعمل غري النظامي يف اأكرب دول املنطقة من 

حيث الطلب على العمل17.

يتج�شد النمط القت�شادي الريعي يف لبنان من خالل التقل�ص 

املّطرد للقطاعات الإنتاجية. فقد اأ�شار تقرير للبنك الدويل 

)2012(18 اإىل تقل�ص العمالة يف القطاعات الإنتاجية ن�شبًيا 

وعددًيا بني عامي 2004 و2009، حيث تقل�شت ح�شة القطاع 

ال�شناعي من اإجمايل ال�شتخدام من 15 اإىل 12 يف املائة مع 

تراجع اإجمايل الوظائف فيه بن�شبة 8 يف املائة. ويف املقابل، خلقت 

اخلدمات والتجارة مًعا 94 يف املائة من الوظائف املعرو�شة يف 

لبنان. وتبلغ ن�شبة العمالة غري النظامية يف لبنان نحو 50 يف املائة 

من اإجمايل القوى العاملة.

 International Labour Organization. 2013. Global Employment Trends 2013:  .16

Recovering from a second job dip (Geneva).

 Assaad, R. 2007. Labour supply, employment and unemployment in the  .17

 Egyptian economy, 1988-2006, ERF (Economic Research Forum) 
Working Paper No. 701

 Robalino, D. and Haneen Sayed. 2012. Lebanon: Good Jobs Needed, World  .18

Bank: Middle East and North Africa Human Development Group.

الشكل 7: المشاركة في قوة العمل في المناطق العربية بحسب النوع االجتماعي )%(

امل�شدر: تقرير حتّديات التنمية يف املنطقة العربية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2007(.
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1.  امل�شرق العربي: من النمو الإق�شائي اإىل التنمية الت�شمينية

الشكل 9: االستخدام بحسب طبيعة االستخدام والقطاعات االقتصادية في مصر

 Assaad, R. 2007. Labour supply, employment and unemployment in the Egyptian economy, :امل�شدر 

1988-2006, ERF (Economic Research Forum) Working Paper No. 701.
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والو�شع يف الأردن لي�ص خمتلًفا اإذ تراجعت ح�شة القطاع 

ال�شناعي من اإجمايل العمالة بني عامي 1995 و2006 من 13.9 

اإىل 12 يف املائة، مقابل ازدياد ح�شتي التجارة )من 16.9 اإىل 

18.8 يف املائة(، والعقارات )من 2.7 اإىل 5.5 يف املائة(. ويف 

الوقت نف�شه، ازداد حجم العمالة يف ال�شناعة بن�شبة 19 يف املائة 

فقط، بينما ازدادت يف الفنادق والعقارات واأن�شطة العمال بن�شبة 

91.9 و183.7 يف املائة على التوايل19. وهذا ما يدل على اأن منو 

الطلب على اليد العاملة يرتكز يف قطاعات ينت�شر فيها العمل غري 

النظامي انت�شارًا كبريًا.

وميكن قيا�ص مدى جتذر القطاع غري النظامي يف اقت�شاد دول 

امل�شرق بتحليل العنا�شر الثالثة التالية: 1( موؤ�شر �شنايدر والذي 

يقّدر اإجمايل الإنتاج غري امل�شّرح عنه لل�شلطات ال�شريبية. 2( ن�شبة 

العاملني غري امل�شتفيدين من احلماية الجتماعية. 3( ن�شبة العاملني 

حل�شابهم اخلا�ص. وقد توقعت درا�شة للبنك الدويل )2012( اأن 

اأكرث من ثلث الناجت املحلي يف م�شر ولبنان غري خا�شع لل�شيا�شات 

ال�شريبية، يف حني تنخف�ص الن�شبة اإىل اخلم�ص يف الأردن و�شوريا. 

اأما ن�شبة العاملني غري امل�شتفيدين من احلماية الجتماعية فت�شل 

اإىل قرابة 83 يف املائة من العاملني يف �شوريا )ثاين اأ�شوء معدل بعد 

اليمن( واأكرث من الثلثني يف كل من لبنان والأردن20.

وبدرا�شة املالمح القت�شادية والجتماعية للعاملني يف القطاع غري 

النظامي ميكن ا�شتخال�ص مايلي:

انت�شار وا�شع يف الأرياف: ت�شري املعطيات املتوفرة اإىل  █

ارتفاع احتمال التوجه نحو القطاع غري النظامي بني العمال 

املتواجدين يف مناطق ريفية يف كل دول امل�شرق با�شتثناء 

الأردن. ويتوافق ذلك مع احلقيقة القائلة باأن العمال الفقراء 

هم الأكرث توجهًا نحو العمل غري النظامي، حيث ت�شل الن�شبة 

اإىل 82.5 يف املائة يف �شفوف اأفقر 25 يف املائة من العاملني يف 

لبنان مقارنة مع 35 يف املائة يف �شفوف �شريحة العمال الأغنى. 

وينطبق الو�شع نف�شه على �شوريا واإن كانت الفجوة اأقل بني 

الفئتني الأفقر )83 يف املائة( والأغنى )59 يف املائة(، ويعود 

هذا بالدرجة الأوىل اإىل تو�ّشع القطاع الزراعي تو�شعًا كبريًا يف 

�شوريا وا�شتيعابه للق�شم الأكرب من القوى العاملة21.

ز العمل غري النظامي يف القطاع اخلا�ص: �شهدت دول  █ تركُّ

املنطقة عقودًا من الرتكيز على ال�شتخدام يف القطاع العام 

الذي ا�شتوعب الق�شم الأكرب من العمالة مدفوعًا بربامج 

ال�شتخدام. ففي م�شر مثاًل، خلق القطاع العام نحو 45 يف 

املائة )260 األف وظيفة( من اإجمايل الوظائف التي اأنتجها 

القت�شاد امل�شري بني عامي 1998 و2006. وينطبق الأمر 

نف�شه على �شوريا ولبنان والأردن التي يعاين القطاع اخلا�ص 

فيها من الرتّكز ال�شديد يف قطاعات حمددة. وت�شكل هيمنة 

الحتكارات وغياب الأطر املوؤ�ش�شية التي تنظم وت�شجع 

التناف�شية التحدي الأبرز اأمام منو قطاع خا�ص منتج يخلق 

مزيدًا من فر�ص العمل الالئق والنظامي. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن العمل غري النظامي يف القطاع اخلا�ص يرتكز وب�شكل كبري 

يف املن�شاآت ال�شغرية حيث ت�شل ن�شبته اإىل قرابة 90 يف املائة 

يف لبنان22، و98 يف املائة يف الأردن23، وتفوق 92 يف املائة يف 

Al Manar. 2010. The outlook for employment by occupation in Jordan  .19

 World Bank. 2012. Striving for Better Jobs: The Challenge of Informality in the  .20

 Middle East and North Africa Region.

ibid  .21

 Central Administration of Statistics. 2004.  .22 

Census of buildings, dwellings and establishments

 Center for Development Policy and Research. 2011. “Jordan’s paradox of  .23

 growth without employment” in SOAS (School of Oriental and African Studies)
Development View Point, No. 66.

م�شر24 والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة25. وهذا ما يدعو اإىل 

اإعادة النظر يف ال�شيا�شات املعتمدة من جانب موؤ�ش�شات دولية 

عديدة تدعم تاأ�شي�ص املن�شاآت ال�شغرية اأو العمل للح�شاب 

اخلا�ص. وت�شهم هذه ال�شيا�شات بطريقة مبا�شرة يف زيادة ن�شبة 

العمالة غري املنظمة يف ظل عدم تطرقها اإىل معايري الت�شغيل 

الالئق يف هذه املن�شاآت.

الن�شاء وال�شباب والأقل تعليمًا هي الفئات الأكرث توجهًا نحو  █

القطاع غري النظامي، واإن اختلفت الن�شبة بني دولة واأخرى. 

ففي حني يكون احتمال توجه الذكور اإىل القطاع غري النظامي 

يف العراق ولبنان و�شوريا اأعلى بـِ 6 اإىل 17 مرة منه لدى 

الن�شاء، يقل احتمال توجه الذكور نحو العمل النظامي يف م�شر 

بنحو 4 يف املائة.

وتختلف ال�شياقات يف كٍل من بلدان امل�شرق العربي، اإل اأنها ت�شرتك 

بوجود خلل بنيوي يف اأمناط الإنتاج املحفزة لالأن�شطة الربحية 

ا للخدمات متدنية القيمة يف اآٍن واحد. وهذا ما  والريعية واأي�شً

تزامن مع الرتكيز على النمو القت�شادي ال�شريع امل�شحوب 

بتفكيك املوؤ�ش�شات والربامج العامة التي متثل الدور الرعائي للدولة 

بحجة اأن الليربالية القت�شادية اإذا طبقت بنجاح �شتوؤتي بثمارها 

على اجلميع. فانت�شرت �شيا�شات خ�شخ�شة املوؤ�ش�شات العامة دون 

اأن ي�شاحبها تغيري نوعي يف ال�شيا�شات الجتماعية مبا ي�شمن 

الأمن الجتماعي للمت�شررين، والفقراء، والفئات املهم�شة، وذوي 

الدخل املحدود.

وكما اأ�شرنا �شابقًا، اأف�شى غياب ال�شيا�شات التنموية املحفزة للنمو 

الت�شميني اإىل زيادة ه�شا�شة العمل من خالل دعم م�شارات تغيري 

�شروط ال�شتخدام يف املنطقة واإدراج جملة ممار�شات منحت 

مرونة اأكرب يف ف�شل العمال والتعاقد معهم. وهذا اأ�شر بالأمن 

الوظيفي واحلماية الجتماعية، حيث مل يعد معظم العمال ي�شتفيد 

من احلماية من الف�شل من العمل. ف�شهدت املنطقة العربية 

تدهوًرا خطرًيا يف ح�شة الأجور من الناجت املحلي على ح�شاب 

ت�شخم ن�شبة الأرباح منه. فرتاجعت هذه الأخرية بن�شبة 21 نقطة 

مئوية بني عامي 1998 و2004 وهي ثاين اأعلى ن�شبة يف العامل 

بعد �شمال اإفريقيا26. اأخريًا، رافق هذا النمط ت�شجيع القرو�ص 

ال�شغرية وبالغة ال�شغر والتي انت�شرت من اأجل تاأمني �شبكات 

حماية للعمال املت�شررين من ال�شيا�شات القت�شادية املتبعة، 

وبالأخ�ص من اأجل ت�شكيل و�شادة حماية للعمال يف وجه التحرير 

القت�شادي وفتح الأ�شواق وتقلي�ص احلماية الجتماعية27، ما اأّدى 

اإىل تعزيز اله�شا�شة املتمثلة بازدياد العاملني حل�شابهم اخلا�ص.

 Naser,S. 2010. “Enhancing access to finance for micro and small enterprises  .24

 in Egypt”, presented during the 10th Global Conference on Business and
Economics, October 15-16 2010.

 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2004.  .25

 Palestinian small and medium-sized enterprises: dynamics and contribution to
development. (United Nations, New York and Geneva).

 ILO (International Labour Organization) and UNDP (United Nations  .26

 Development Programme). 2013. Rethinking economic growth: towards
productive and inclusive Arab Societies. (Beirut).

 Abdo, N and Kerbage, C. 2012. “Women’s entrepreneurship development  .27

 initiatives in Lebanon: micro-achievements and macro-gaps”, in Gender &
Development, Vol 20, Issue 1, pp. 67-80.
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جاء هذا كله يف ظل تراجع دور املنظمات النقابية، حيث يالحظ 

النخفا�ص الكبري يف معدلت النت�شاب للنقابات والأطر العمالية 

يف املنطقة العربية، ف�شاًل عن البيئة القانونية املقّيدة للحق يف 

التجمع وحرية التعبري وحرية التنظيم. وي�شبح الو�شع اأكرث �شوءًا 

اإذا ما تطرقنا اإىل طبيعة الإ�شالحات التي اأجرتها حكومات 

»الربيع العربي« والتي نادرًا ما حملت تغيريًا على م�شتوى احلقوق 

القت�شادية والجتماعية للعمال.

اإلطار 1
ت�شكل العمالة املهاجرة ن�شبة مرتفعة من اإجمايل القوى 

العاملة يف بع�ص دول املنطقة )اأكرث من 50 يف املائة من 

العاملني يف القطاع اخلا�ص يف الأردن و60 يف املائة يف 

لبنان12(. وبح�شب منظمة العمل الدولية، ي�شغل العمال 

املهاجرون اأكرث من 63 يف املائة من الوظائف امل�شتحدثة يف 

الأردن، واأكرث من 90 يف املائة منهم ي�شغلون وظائف تتطلب 

مهارات قليلة، فيما يعمل نحو 600 األف اأردين يف اخلارج، 

اأي ن�شف العمالة الأردنية، واأغلب هوؤلء من العمالة 

املاهرة. وُي�شتخدم العمال املهاجرون لل�شغط على الأجور 

وخف�ص قيمتها احلقيقية، ما يزيد من هام�ص الأرباح، 

خا�شة يف اأن�شطة ريعية ومتدنية القيمة. وا�شَتخدمت 

امل�شانع يف املناطق احلّرة عمالة متدنية املهارات اأغلبها 

مهاجرة، ل�شيما يف م�شر والأردن، وعلى وجه التحديد 

ن�شئت عدة مناطق 
ُ
يف ت�شعينيات القرن الع�شرين عندما اأ

�شناعية حّرة موجهة نحو الت�شدير. وتوفر هذه املناطق 

لأ�شحاب الأعمال مناًخا اأكرث مرونة من حيث ال�شتخدام 

والف�شل واحلقوق. وقد �شّجلت تقارير عّدة انتهاكات حلقوق 

الأ�شا�شية للعمال يف املناطق ال�شناعية احلرة يف م�شر 

والأردن، ومنها الت�شديد على احلريات النقابية، وتدين 

الأجور، و�شهولة الف�شل من العمل، الخ3 4.

CIA Factbook: Lebanon. Accessed October 25, https://www. cia. gov/  .1

library/publications/the-world-factbook/geos/le. html

 International Labour Organization. 2012. The Hashemite Kingdom of  .2

Jordan: Decent Work Country Programme 2012-2015.

 Solidarity Center. 2010. Justice for all the struggle for worker rights in  .3

Egypt.

 Prados, A. , Bolle, J. and Sharp, J. 2006. “Qualfying Industrial Zones  .4

in Jordan and Egypt”, report presented to the US Congress.



مؤسسات العمل و«حالة االستثناء«
تتدنى فعالية املوؤ�ش�شات العامة ومقدرتها على حتفيز الإنتاجية 

والدفع بالنمو القت�شادي املمّكن يف الدول العربية. وقد ات�شمت 

العالقة بني املوؤ�ش�شات الر�شمية والأفراد واجلماعات بحالة من 

ن  القلق املتبادل، حيث �شكلت الدولة باأجهزتها وبريوقراطيتها املكوِّ

التنفيذي لأنظمة ال�شتبداد التي حكمت املنطقة يف الفرتة املا�شية. 

لذا، اقت�شرت هذه العالقة على وجهني، اأولهما ترهيبي عقابي 

ملن يجروؤ اأن يتحدى ال�شلطة القائمة، وثانيهما ترغيبي قائم على 

امل�شالح حيث اأ�شبحت التقدميات الجتماعية امتيازًا يعطى لتربير 

�شرعية الأنظمة احلاكمة وتعوي�شًا للت�شييق على احلريات التي 

�شبغت حياة العرب عمومًا وامل�شرقيني خ�شو�شًا يف احلقبة املا�شية.

واأمام هذا الواقع، فقدت املوؤ�ش�شات الر�شمية علة وجودها األ وهي 

التوا�شل والتكامل لإحقاق ال�شالح العام وحت�شني جودة احلياة. 

وكانت موؤ�ش�شاُت العمل الأكرَث تاأثرًا بالإجراءات الإدارية وال�شيا�شية 

�شعفت موؤ�ش�شات 
ُ
املكّملة لآلية عمل القت�شاد الريعي. فُهم�شت واأ

كال�شمان الجتماعي واأنظمة احلماية الجتماعية بالإ�شافة اإىل 

اأطر العمل النقابي، ما اأف�شى اإىل ت�شديد الت�شييق على احلريات 

النقابية، وتعطيل اأطر املفاو�شة اجلماعية الفعالة واحلقيقية عرب 

الت�شريعات، وممار�شة القمع على احلركات العمالية امل�شتقلة.

لقد بنيت التوجهات القت�شادية وال�شيا�شية على اإ�شعاف 

املوؤ�ش�شات التي ت�شكل البنية التحتية الإدارية وال�شيا�شية مل�شار 

تنموي ت�شميني، وذلك بتعليق عملها وحتييدها عن جوهر عملية 

الإنتاج وحتقيق ال�شالح العام. وح�شل ذلك من خالل خلق حالة 

من »ال�شتثناء« دفعت معظم العمال اىل الالنظامية ما جعلهم 

خارج اإطار الت�شريعات القانونية، وفتح الباب اأمام مزيد من 

املرونة يف الت�شغيل، وخلق منط من عالقات العمل هي قانونًيا خارج 

�شالحية القانون )ل نظامية( وخارج الأطر املوؤ�ش�شية ونظام اإعادة 

التوزيع الر�شمي )ال�شيا�شات ال�شريبية والإنفاقية(، ما اأفقدهما 

املوارد واإمكانية التاأثري يف جودة حياة الق�شم الأكرب من العمال.

�شاغ عامل الجتماع ال�شيا�شي الإيطايل »جيورجيو اأغامنب« مفهوم 

»حالة ال�شتثناء« يف القانون. وهو اهتم حتديدًا بامل�شاحة التي 

تتيحها القوانني، وخا�شة الد�شاتري حيث ت�شمح بتعطيل نف�شها 

ب�شكل قانوين، ل�شيما يف حالت الطوارئ ما يخلق م�شاحات يعلق 

فيها القانون ب�شكل قانوين ولفرتات موؤقتة ت�شبح دائمة مع مرور 

الزمن. وتتيح هذه املقاربة القانونية فهم »وجود عامل من الن�شاط 

الإن�شاين ل يخ�شع للقانون. فحالة ال�شتثناء »لي�شت حالة قانون، 

بل م�شاحة دون قانون، م�شاحة �شذوذ يفرغ فيها القانون كليًّا من 

معناه«. وي�شيف اأغامنب اأن حالة ال�شتثناء »تّدعي اإحقاق القانون 

عرب تعليقه، ولكنها تنتج عنًفا يلغي اأي عالقة بالقانون«28.

ويف حالة دول امل�شرق العربي، اأنتجت الأزمة القت�شادية يف 

الثمانينيات حالة طوارئ اقت�شادية تكاملت مع حالة الطوارئ 

ال�شيا�شية والمنية التي كانت معتمدة يف عدة دول لت�شكال معًا 

جناحي منظومة ال�شتبداد امل�شرقية. و�شعت ال�شيا�شات املالية 

العامة يف مرحلة الت�شعينيات بحجة الإ�شالح القت�شادي اإىل 

تفكيك الدولة الرعائية، وتفريغ القطاعات القت�شادية احلقيقية، 

 Humphreys, S. 2005. “Legalizing lawlessness: on Giorgio Agamben’s state of  .28

 exception”, in The European Journal of International Law, 
Vol. 17, No. 3, pp. 677-687.

وتهمي�ص موؤ�ش�شات العمل29. فكانت الالنظامية وتغيري �شروط 

العمل، وتدجني الأطر النقابية ممار�شات تنفذ دون اأن تكون 

معّرفة قانونيًا، اأي اأن �شرعيتها مكت�شبة من اإغفالها يف القانون 

اأو من حالة الطوارئ30. فالنتقال من عالقات العمل القائمة 

على التعاقد النظامي واحلماية وا�شتدامة العمل اىل الالنظامية 

والتعاقد من الباطن وغريه مل ي�شاحبه تعديٌل لت�شريعات العمل 

ياأخذ بعني العتبار حقوق العمال يف اأمناط جديدة من الإنتاج 

وعالقات عمل غري ماألوفة يف اقت�شادات املنطقة. وهذا و�شع 

الفئة الأكرب من العمال يف »حالة ا�شتثناء« قانونية اأعطت ال�شبغة 

ال�شرعية ل�شتغاللهم وللت�شييق على حرياتهم النقابية. وترافقت 

حالة ال�شتثناء هذه مع حالة مزمنة من غياب احلريات واحلق يف 

امل�شاركة عرب ت�شييق املجال ومنع التنظيم والتكتل حول امل�شالح 

واإن�شاء الأحزاب ال�شيا�شية وغريها، ما دفع النا�ص اإىل العمل داخل 

احلركة العمالية املتنامية31.

ومما فاقم الجتاه اأعاله �شعف وزارات العمل مقابل ال�شلطة 

املفرطة لوزارات املال والقت�شاد ب�شكل عام واملوؤ�ش�شات املالية 

والنقدية كامل�شارف املركزية ب�شكل خا�ص والتي اأدارت العملية 

القت�شادية و�شعت اإىل توطيد العالقة بني قطاع رجال الأعمال 

والقطاع العام يف اإطاٍر تغيب فيه احلدود بني امل�شلحة اخلا�شة 

والعامة. فانُتدب رجال الأعمال لقيادة املوؤ�ش�شات القت�شادية 

وتطبيق �شيا�شات اخل�شخ�شة )بغ�ص النظر عن خماطر ت�شارب 

امل�شالح التي قد تنتج عن هذه العملية(، واأ�شحت العالقات غري 

الر�شمية بني م�شوؤويل الدولة ورجال الأعمال القنوات الرئي�شية من 

اأجل احل�شول على امتيازات وريوع اقت�شادية32.

ويف املقابل، تنامت حالت العرتا�ص، ل�شيما يف �شفوف احلركة 

العمالية التي منت كما طبيعة عملها ب�شكل غري نظامي )خارج 

الأطر النقابية الر�شمية(. و�شهدت احلركة العمالية امل�شتقلة 

منوًا ملفًتا يف م�شر33 والأردن ولبنان قوبل برف�ص العرتاف 

الر�شمي بها ومبحاولت تهمي�شها والت�شييق عليها. فعلى �شبيل 

املثال، ازدادت الحتجاجات العمالية يف الأردن ازديادًا �شديدًا يف 

ال�شنوات الأخرية، خا�شة خارج الأطر التنظيمية، اإذ و�شلت يف عام 

2012 اإىل 901 احتجاج بعد اأن كانت 139 يف عام 201034. و�شهدت 

الفرتة بني عامي 2004 و2007 اأكرب املوجات الحتجاجية يف م�شر 

منذ عام 1948، حيث �شارك نحو مليونان ومئتي األف عامل يف 

اإ�شرابات، واحتجاجات، واحتالل للم�شانع35. ويف اأغلب الأحيان، 

مل تخرج هذه املمار�شة عن اأطرها القانونية اأو عن حالة ال�شتثناء 

التي نتجت بفعل تعليق احلريات النقابية ممار�شة وقانونًا.

 Omeira, M. , Esim, S. and Alissa, S. 2008. Labour governance and economic  .29

 reform in the Middle East and North Africa: Lessons from Nordic countries,
ERF (Economic Research Forum) Working Paper No. 436.

كما يف حالتي م�شر و�شوريا اللتني تقّيدان العمل النقابي ويغيب فيهما احلق يف   .30

التنظيم واحلرية النقابية رغم اأنهما �شادقتا على اتفاقية منظمة العمل الدولية 

رقم 87 ب�شاأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم. 
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وقد اأدى النمط اأعاله اإىل امل�شاهمة يف اندلع النتفا�شات ال�شعبية 

الأخرية يف م�شر و�شوريا واإىل حالة احتجاج عارمة يف البلدان الأخرى.

مالمح النموذج التنموي البديل

أي مسار لتنمية تضمينية
التنمية كما نفهمها، لي�شت م�شاألة تقنية بحتة، بل هي بالدرجة 

الأوىل �شيا�شية تتطلب وجود دولة فاعلة تتمتع بال�شرعية والإرادة 

والإمكانية لالنتقال بجودة حياة الأفراد واجلماعات يف املنطقة 

العربية ب�شكل عام. فكما يعّرف القت�شادي ليفتويت�ص ال�شيا�شة 

باأنها جميع الأن�شطة )الر�شمية اأو غري الر�شمية، العامة واخلا�شة( 

التي تت�شمن التعاون والنزاع واملفاو�شة حول القرارات املتعّلقة 

با�شتخدام املوارد العامة واإنتاجها وتوزيعها36، فهي تقع يف �شلب 

م�شار التنمية، اإذ اإنها عملية تفاعلية بني القوى الجتماعية التي 

تتفاو�ص اأو تتنازع حول ال�شلطة، وتوؤمن عملية اتخاذ القرار 

ا ُبعدًا اقت�شاديًا يتمثل يف اخليارات  اجلماعية. وهي ت�شمل اأي�شً

 حول كيفية توزيع املوارد 

املتاحة وا�شتخدامها.

بناًء على ما ورد اأعاله، تتمثل �شيا�شة التنمية يف تغيري �شبل 

ا�شتخدام املوارد واإنتاجها وتوزيعها، واأي�شًا كيفية اتخاذ القرار 

ب�شاأن ذلك، ف�شاًل عن اإجمايل العملية ال�شيا�شية التي ت�شاندها 

وتدعم تطبيق هذه التغيريات. ويف هذا ال�شدد، ميكن ا�شتخال�ص 

الطبيعة ال�شيا�شية للتنمية كما يلي:

�شن�شتعر�ص وفق هذه النظرة اأهم مالمح امل�شار التنموي املن�شود 

والذي يتكّون من ثالثة اجتاهات ت�شب يف �شالح هدف تنموي 

واحد هو تغيري بنى الإنتاج واحت�شانها من قبل دولة فاعلة 

تقوم على الرعاية الجتماعية، وتو�شيع اإمكانيات الأفراد، وبناء 

موؤ�ش�شات ت�شمن امل�شاركة والفعالية. فالتنمية اإذن م�شاٌر ت�شميني 

وت�شاركٌي غري اإق�شائي، بل م�شار حتّويل يف بنى الإنتاج.

اقتصاد منتج وحماية انتقائية
يتطلب م�شار التنمية الت�شمينية تغيريًا هيكلًيا يف بنى الإنتاج 

يتخطى املوؤ�شرات القت�شادية الأولية37. ويتمثل هذا يف تطوير 

 Leftwich, A. 2008. Developmental states, effective states and poverty  .36

 reduction: The primacy of politics, paper for the UNRISD (United Nations
 Research Institute for Social Development) project on Poverty Reduction and

Policy Regimes.

 Chang, H. 2010. “Hamlet without the Prince of Denmark: How development  .37

 has disappeared from today’s ‘development’ discourse”, in S. Khan & J.
 Christiansen (eds): Towards New Developmentalism: Market as Means rather

than Master. (Abingdon, Routledge).

القدرات الإنتاجية والبنى التحتية املمّكنة لعملية التحول 

القت�شادي نحو قطاعات ت�شنيع عايل الإنتاجية وخدمات ذات 

قيمة مرتفعة. ول بد اأن يجري ذلك بانتقال راأ�ص املال واليد العاملة 

من اقت�شاد قائم على الريوع والأن�شطة القت�شادية الهام�شية 

اإىل اقت�شاد �شناعي يعتمد على التكنولوجيا38. ويحتاج ذلك اإىل 

خيارات �شيا�شية ا�شرتاتيجية على املدى املنظور والطويل.

ويتخطى التحّدي الأ�شا�شي للمنطقة العربية م�شاألة الظروف 

الذاتية املرتبطة بتوفر املوارد الأولية واملوارد املالية اإىل الظروف 

املو�شوعية التي منعت الإقالع القت�شادي طوال العقود الأربعة 

املا�شية. وتكمن امل�شكلة يف اأن الإقليم الذي ي�شدر اجلزء الأكرب 

من الطاقة املحفزة للنمو العاملي بقي ولعقود عاجًزا عن حتقيق 

الزدهار القت�شادي وا�شتيعاب الطلب املتزايد على العمل. وعزز 

هذا الجتاَه اإدماُن ا�شتهالك عوائد الريوع املبا�شرة وامل�شتقة.

التحول االقتصادي الهيكلي
تعلمنا التجربة التاريخية اأن النمو القت�شادي يف الدول التي 

متكنت من اإحداث قفزة تنموية نوعية )كدول �شرق اآ�شيا، 

والربازيل، وال�شني( اأو تلك التي تخو�ص م�شار تنميٍة اقت�شادية 

ا�شرتاتيجية يف هذه الفرتة )كفيتنام والهند( ما كان لينجح لول 

توفر الإرادة ال�شيا�شية والتخطيط القت�شادي الديناميكي وغري 

اجلامد. ولكن هذا ل ُيعترب اأبدًا دعوة اإىل ا�شتن�شاخ م�شار التنمية 

نف�شه لهذه الدول. وهذا ما ح�شل يف ال�شتينيات وال�شبعينيات 

عندما اعتمدت الدول العربية خططًا تدعم الت�شنيع والإنتاج 

دون اإحداث اأي تغيري يف امل�شار ال�شيا�شي والجتماعي. فنجحت 

�شيا�شات الت�شنيع املعتمدة يف بع�ص دول امل�شرق )م�شر، و�شوريا، 

والعراق( يف دعم الإنتاج املحلي وتطويره يف البداية، اإل اأنها ما 

لبثت اأن حتولت اإىل غاية بنف�شها واأداة لتربير �شرعية الأنظمة 

احلاكمة اأكرث منها و�شيلة لتح�شني جودة احلياة. واأ�شفرت هذه 

ال�شيا�شات يف نهاية املطاف عن خلق قطاع عام مت�شخم وغري 

منتج، واأفقدت املنطقة فر�شة التحّول القت�شادي البنيوي الذي 

كان ميكن له اأن يح�شن م�شتويات املعي�شة ل�شعوب املنطقة على 

املدى الطويل.

ينبغي اأن ي�شتند النهو�ص القت�شادي ال�شرتاتيجي ب�شكل رئي�شي 

على الدور الفعال للحكومات والقطاع العام وحتديدًا يف بدايات 

عملية القالع القت�شادي بهدف �شمان العالقة بني القوى املكونة 

لأنظمة الإنتاج مبا يح�شن الإنتاجية39. عالوة على ذلك، يجب 

اعتماد �شيا�شات وبرامج احلماية الجتماعية للفئات التي قد 
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Shapiro, H. Industrial Policy and Growth, November 2005.  .39
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تتغير عالقاتهم االجتماعية 
أي عالقات  والسياسية - 

القوة فيما بينهم



تت�شرر من التحّول البنيوي لالقت�شاد. ويتعني على دول امل�شرق 

العربي اأن تعيد �شياغة �شيا�شات القت�شاد ال�شيا�شي التي تتبناها 

بحيث ترد العتبار اإىل:

الإنفاق العام ال�شتثماري كاأداة لتحفيز الإنتاجية وتطوير . 1

البنى التحتية الالزمة لتكوين قطاع خا�ص ين�شط يف جمالت 

القت�شاد احلقيقي يف بيئة اأعمال تخرج من حلقة الريوع 

القت�شادية والحتكارات التي حتكمت بها قلة مرتبطة ع�شويًا 

بالأنظمة احلاكمة والتي و�شمت املرحلة ال�شابقة. وُتعلمنا 

ذلك جتربة دول �شرق اآ�شيا حيث كان ال�شتثمار العام املحفز 

الأ�شا�شي لالإنتاج والنمو القت�شادي فيها. فعلى �شبيل املثال، 

ا�شتمرت كوريا اجلنوبية بت�شجيل م�شتويات كبرية من ال�شتثمار 

احلكومي حتى عام 1980 )5 يف املائة(، وتابعت على املنحى 

نف�شه خالل العقدين التاليني. وينطبق الأمر نف�شه يف ال�شني 

وفيتنام اللتني ت�شجالن اأعلى معدلت النمو على ال�شاحة 

الدولية. ومل يقت�شر ال�شتثمار العام على القطاعات ال�شناعية 

بل اإن من اأكرث ما تتميز به التجربة الآ�شيوية هو ارتفاع 

معدلت ال�شتثمار يف البنى التحتية الب�شرية )تعليم و�شحة(. 

وي�شري تقرير البنك الدويل حول اأمناط النمو )2008( اإىل اأن 

ال�شتثمار يف هذين القطاعني نادرًا ما انخف�ص عن 7 يف املائة 

من اإجمايل الناجت املحلي لهذه الدول40.

�شيا�شات دعم الت�شنيع بحيث يكون لدول املنطقة ا�شرتاتيجية . 2

وا�شحة لتحديد ميزتها التفا�شلية بطريقة متكاملة ومتنا�شقة. 

وقد اأ�شبح لزامًا على دول امل�شرق اأن تعيد توجيه ا�شتثماراتها 

العامة واخلا�شة نحو تطوير اقت�شاد املعرفة، وال�شناعات 

عالية التقنية، واخلدمات ذات املردودية العالية )ات�شالت، 

معلوماتية، تعليم، �شحة(. لذلك، من ال�شروري تطوير بنى 

اإنتاج تف�شح املجال اأمام حتقيق منو مدفوع بالعمل الالئق يف 

قطاعات ذات قيمة م�شافة عالية.

وينبغي ال�شتفادة من التجارب ال�شابقة التي �شهدتها البلدان 

العربية عندما اعتمدت �شيا�شات فاعلة من اأجل التطور ال�شناعي 

يف فرتة ال�شتينيات، ما �شمح لها بال�شتفادة من قدراتها الكامنة 

لأق�شى درجة ممكنة ومهد الطريق اأما تكوين قاعدة �شناعية 

 Efficient Management of Public Investment : An assessment framework, World  .40

Bank, KDI, 2008Jim Brumby

مهمة يف املنطقة )يف م�شر حتديدًا، و�شوريا والعراق اإىل حد 

ما( من خالل ال�شتثمار يف تطوير البنى الإنتاجية. وقد �شكلت 

م�شاهمة عامل الإنتاجية الكلي يف النمو قوة دفع مهمة يف م�شر 

ا  يف ال�شتينيات، لرتتفع يف ال�شبعينيات، ثم تعود وتنخف�ص انخفا�شً

حادًا يف الثمانينيات اأي منذ بدء �شيا�شات ال�شالح الهيكلي، ومل 

ت�شتعد م�شتوياتها ال�شابقة حتى الت�شعينيات41.

اأما يف �شوريا، فكانت م�شاهمة عامل الإنتاجية الكلي اإيجابية 

يف النمو القت�شادي يف ال�شتينيات لتنخف�ص يف ال�شبعينيات 

والثمانينيات، ثم تعود ترتفع يف الت�شعينيات. والالفت للنظر 

اأن قوة الدفع الأ�شا�شية لنمو الإنتاجية يف �شوريا كانت القطاع 

ال�شناعي حتى عام 2000، غري اأن اإنتاجيته �شهدت تدهوًرا كبرًيا 

يف العقد الأخري بالتزامن مع �شيا�شات النفتاح القت�شادي42. 

لكن هذه املقاربة التي قامت على ا�شتبدال الواردات بهدف حتقيق 

الكتفاء الذاتي واقت�شار ال�شترياد على راأ�ص املال املادي )املعدات 

والآلت ال�شناعية( مع اإقفال احلدود اأمام التجارة الدولية ما 

لبثت اأن اأ�شفرت عن تدهور الإنتاجية يف ال�شبعينيات اإىل اأن و�شلت 

اإىل م�شتويات �شلبية يف الدول العربية يف الثمانينيات، ناهيك عن 

عدم جناح هذه ال�شيا�شات بتنويع اقت�شادات الدول العربية عمومًا 

وامل�شرقية خ�شو�شًا.

البعد الإقليمي كاأداة اأ�شا�شية يف حتفيز النمو القت�شادي، حيث . 1

ل يرتك لنا واقع احلال يف املنطقة العربية عمومًا ودول امل�شرق 

خ�شو�شًا اأي جمال للم�شاريع الِقطرية املنغلقة على ذاتها، 

لي�شبح التكامل القت�شادي لدول امل�شرق نقطة النطالق 

مل�شار التنمية يف املنطقة، خا�شة مع احلروب الأهلية يف 

العراق و�شوريا والتي اأدت اإىل ا�شتنزاف املوارد والبنى التحتية 

الإنتاجية. هذا بالإ�شافة اإىل �شعف ال�شتقرار ال�شيا�شي 

والتقلبات ال�شيا�شية والأمنية التي متر بها كل من م�شر ولبنان. 

لذا ل بد من النتقال من ال�شعارات التي ميزت خيار التكامل 

 Abu-Qarn, A and Abu-Bader S. 2007. “Sources of Growth Revisited: Evidence  .41

 from Selected MENA Countries”, in World Development, 
Vol. 35, No. 5, pp. 752-771.

 Schalk, H. 2011. “Analyzing Growth and Productivity in Syria by Growth  .42

Accounting”, CAWM Discussion Paper No. 50.

التجربة اآلسيويةدول المشرق العربي

دعم الإنتاج يف امل�شانع اململوكة للدولة اأو املوؤممة حديثًا، وعدم التدخل يف بناء 

قطاع خا�ص منتج لفر�ص العمل الالئق وقادر على املناف�شة يف ال�شوق الدولية، اأو 

غيابها كليًا يف بع�ص الدول )�شيا�شات معاك�شة لالإنتاجية(.

دعم تطوير البنى الإنتاجية نحو القطاعات الأكرث تقانة ومردودية. ن�شج عالقة 

تكاملية بني القطاعني العام واخلا�ص يف مراحل التخطيط والإنتاج والت�شريف، 

وتنظيم املناف�شة مبا يدعم حتقيق التناف�شية.

�شيا�شات حمائية جامدة اأنتجت ريوًعا اقت�شادية ومل حتفز التطوير 

والإنتاجية1.

�شيا�شات حمائية دينامية )مرنة – انتقائية – موؤقتة( متكاملة مع م�شار حتقيق 

امليزة التفا�شلية.

�شيا�شات ت�شنيع عمودية مع حمدودية ال�شيا�شات الأفقية التي تبني القدرات 

الإنتاجية الكامنة يف راأ�ص املال الب�شري واملادي.

�شيا�شات ت�شنيع جتمع بني التدخل العمودي يف دعم بع�ص القطاعات والتدخل 

الأفقي مبا يحفز الإنتاجية باملطلق.

ا�شتخدام الإنفاق العام كو�شيلة تربر ال�شرعية ال�شيا�شية )زبائنية( وتاأمني 

ا�شتمرارية الأنظمة احلاكمة.

ا�شتخدام الإنفاق العام كاأداة لتحقيق النمو الت�شميني واإحداث حتول اقت�شادي 

بنيوي.

�شيا�شات مالية ونقدية ل حتفز ال�شتثمار ومراكمة العجز يف املوازنات لتمويل 

املاكينة ال�شيا�شية والجتماعية لأنظمة احلكم.

�شيا�شات مالية تدعم و�شول القطاعات الإنتاجية اإىل ال�شتثمارات التي حتتاجها 

باأقل التكاليف، واعتماد العجز يف املوازنات العامة لتطوير الإنتاجية والتحول 

البنيوي.

�شيا�شات مالية ونقدية ل حتفز ال�شتثمار ومراكمة العجز يف املوازنات لتمويل 

املاكينة ال�شيا�شية والجتماعية لأنظمة احلكم.

مركزية اتخاذ القرارات القت�شادية مع اإ�شعاف موؤ�ش�شات احلماية الجتماعية 

وتقييد احلريات النقابية.
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1.  امل�شرق العربي: من النمو الإق�شائي اإىل التنمية الت�شمينية

القت�شادي اإىل و�شع اأ�ش�ص مادية للمنطقة العربية القت�شادية 

امل�شرتكة وو�شع ا�شرتاتيجيات تنمية اقت�شادية متكاملة بني دول 

امل�شرق خ�شو�شًا والدول العربية عمومًا، وتوزيع الأدوار بينها 

كٌل بح�شب البنى التحتية املتوفرة لديه )توفر ال�شتثمارات، 

العمالة املاهرة وغري املاهرة، املعرفة والتكنولوجيا، الخ(. 

اأما على م�شتوى التجارة الدولية، فيتعني على دول امل�شرق 

اإعادة النظر يف �شيا�شات النفتاح التجاري التي تعتمدها 

وتعيد تقييمها مبا يتكامل مع هدف حتقيق تنمية اقت�شادية 

ا�شرتاتيجية. غري اأن هذا ل يعني على الإطالق الدعوة اإىل 

اخلروج من نظام التجارة الدولية بقدر ما هو دعوة لإعادة 

تقييم العالقات التجارية مبا ي�شمن حتقيق امليزة التف�شيلية 

لدول املنطقة.

االستثمار في مجاالت البحث والتطوير
كما ذكرنا اآنًفا، ل يجب اختزال التنمية القت�شادية بتطوير 

ال�شناعات الثقيلة، بل الأهم من ذلك هو و�شع الأ�ش�ص لتطوير 

الإمكانيات التكنولوجية التي تتيح البتكار وحت�شني الإنتاجية، اأي 

اإر�شاء دعائم عملية التنمية القت�شادية. لذلك، يجب اأن ت�شبح 

عملية التطوير القت�شادية متجذرة ونابعة من الإمكانات املحلية 

ولي�ص من العتماد على التحويل والتجميع، وثم الت�شدير43. 

ويتطلب الرتقاء ببنى الإنتاج بذل جهود حملّية بهدف اإتقان 

التكنولوجيا اخلارجية اجلديدة ومواءمتها مع الواقع املحلي، 

وحت�شينها، وتعميمها على القت�شاد املحلي عرب تطوير الإنتاج 

وتنويعه. وهنا ل نعني بالتكنولوجيا البتكار العلمي فح�شب، بل 

ا تق�شيم العمل واإدارته داخل املن�شاآت، وال�شيا�شات العامة  اأي�شً

التي حتفز التطوير القت�شادي، اأي الأدوات التي تتيح بناء البنى 

الإنتاجية وتطويرها يف القت�شاد.

َز الأ�شا�شي لتطوير  وينبغي اأن ي�شبح ال�شتثماُر احلكومي املحفِّ

قدرات البحث والتطوير يف خمتلف جمالت التكنولوجيا، خا�شة 

واأن التجارب الناجحة يف هذا املجال تبني اأن الدولة كانت املحفز 

الأ�شا�شي لهذا امل�شار ولتاأمني البيئة واملوؤ�ش�شات احلا�شنة. كما 

ت�شري التجارب اإىل اأن درجة العتماد على التكنولوجيا امل�شتوردة 

توؤثر على الإمكانيات التكنولوجية الوطنية. فمن املرجح اأن يوؤدي 

التكال على املهارات واملعرفة والتكنولوجيا الأجنبية اإىل جمود 

القدرات التكنولوجية الوطنية يف م�شتوى متدٍن. اأما اإدخال واإدماج 

التكنولوجيا الأجنبية ب�شكل انتقائي يف م�شار حملي فاعل للتطوير 

التكنولوجي فيوؤدي اإىل منو ديناميكي للقدرات التكنولوجية املحلية. 

ويجب اأن يقود ا�شترياد تقنّيات معّينة اإىل تنمية القدرات املحلية 

ا عن طم�شها واإغراقها44 عو�شً

المشاركة في صلب التنمية
لي�ص الإقدام على تغيري بنى الإنتاج، اأو بالأحرى تغيري طريقة 

ا�شتخدام املوارد واإنتاجها وتوزيعها، عملية تلقائية، بل يتطلب 

جهدًا واعيًا ودورًا اأ�شا�شيًا للموؤ�ش�شات العامة واملجتمعية. فاأخطر 

ما ميكن اأن يوؤثر يف م�شار التنمية هو اأن ت�شخر البريوقراطية 
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التقنية ل�شالح اخليارات ال�شيا�شية ولي�ص العك�ص. فت�شبح 

املوؤ�ش�شات الر�شمية �شكلية وفارغة من اأي وظيفة �شوى اإعطاء 

�شبغة ر�شمية وتوافقية للقرارات التي ُتتخذ خارجها45. وهذا ما 

ن�شهده يف كثري من البلدان العربية حيث تدار العملية ال�شيا�شية 

�شمن موؤ�ش�شات جمتمعية تقليدية غري ر�شمية كالطائفة والع�شرية 

اأو يف الدوائر ال�شيقة للنخب ال�شيا�شية واملالية. وت�شبح املوؤ�ش�شات 

الر�شمية )الربملان، وجمل�ص الوزراء، الخ( جمرد م�شاحات 

�شكلية لإعطاء �شبغة ر�شمية للقرارات، ما يفتح الباب اأمام 

قيام جمموعات امل�شالح املرتبطة بال�شلطة واملال )كالتحالفات 

الطائفية واملالية، اأو تقاطعات امل�شالح �شمن دوائر ال�شلطة( 

باحتكار اخليارات القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية. لذلك 

ُيعترب توفري بنى موؤ�ش�شية متينة ال�شامن الأ�شا�شي مل�شار التنمية. 

لكن اأي موؤ�ش�شات؟

ينبغي اأن يعزز اأي م�شار تنموي املوؤ�ش�شات التي ت�شمح بتو�شيع 

اإمكانيات الأفراد وتتيح املجال اأمام م�شاركتهم الفاعلة يف و�شع 

ال�شيا�شات القت�شادية والجتماعية بحيث ت�شبح عملية التنمية 

خياًرا جمتمعًيا ت�شاركًيا ولي�ص اإق�شائيًا. وبعبارة اأخرى، يجب اأن 

يكون امل�شار عميقًا و�شاماًل على امل�شتويني ال�شيا�شي والجتماعي 

يلغي »الالحريات« ويفكك ال�شلطة التقليدية الجتماعية وال�شيا�شية 

كدوائر النتماء الطائفية والع�شائرية واملناطقية46. وبالتايل، ينبغي 

اإعادة �شياغة الآليات واملوؤ�ش�شات املنا�شبة التي ت�شمن م�شاركة 

الأحزاب والنقابات واجلمعيات، كما ينبغي ال�شماح للمجتمعات 

بامل�شاركة يف اخليارات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية على 

امل�شتويات املحلية، والقطاعية، والوطنية. وميكن ا�شتخال�ص عدة 

و�شائل من التجارب التاريخية يف هذا املجال، كتاأمني امل�شاركة 

يف اإعداد املوازنات العامة )املحلية والوطنية(، والبيئة القانونية 

والقت�شادية لإن�شاء التعاونيات، وم�شاركة العمال يف اإدارة 

امل�شانع، اأو حتى متكني العمال من اإدارة اأماكن العمل مبفردهم47.

ا ال�شتقاء من  وميكن للمنطقة العربية ودول امل�شرق خ�شو�شً

جتارب عاملية ناجحة ح�شلت حتديًدا يف بلدان نامية وكانت ذات 

خ�شائ�ص اجتماعية متاثل خ�شائ�شها اإىل حّد ما، ل�شيما جتارب 

فنزويال، وبورتو األيغري يف الربازيل، وولية كريال يف الهند. 

فقد جنحت هذه التجارب الثالث يف تنفيذ مبداأ الدميقراطية 

الت�شاركية جناًحا ملحوًظا على م�شتوى امل�شاركة يف عملية الإنتاج 

ا يف العملية ال�شيا�شية. واأي�شً

ففي فنزويال ُطبقت جتربة اإدارة العمال للم�شانع جزئيًا واأحيانًا 

كّليًا عرب اإن�شاء جمال�ص عمالية حيث يت�شارك جميع العمال يف 

اتخاذ قرارات الإنتاج والقرارات ال�شرتاتيجية يف هذه امل�شانع. 

واأقيمت هذه التجربة �شمن اإطار القت�شاد الت�شاركي ومن اأجل 

اإعطاء امل�شانع والإنتاج بعًدا اجتماعًيا ولي�ص فقط مادًيا بحًتا. وقد 

غلقت 
ُ
اأ�شهمت هذه التجربة يف اإعادة فتح وت�شغيل امل�شانع التي اأ

ب�شبب اإفال�ص اأ�شحابها، حيث متكن العمال من تطوير قدراتهم 
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الإنتاجية وامل�شي قدمًا. وكان الهدف منها هو اإلغاء التق�شيم 

الجتماعي يف العمل. فُطبق مبداأ التنقل الدوري للعمال بني مواقع 

العمل املختلفة، ما مّكنهم من تطوير قدراتهم واكت�شاب مهارات 

اأخرى. �شحيح اأن اأثر ذلك على الإنتاجية تفاوت من حالة اإىل 

اأخرى، اإل اأن الإنتاجية وهوام�ص الأرباح وحتى الأجور ارتفعت يف 

كثري من احلالت48. ويتطلب جناح هذا النموذج عّدة عوامل منها 

اإ�شالح البيئة القانونية املمّكنة لهذا النموذج التعاوين لالإدارة، 

وتوفر القوى الجتماعية والتنظيمات العمالية الدافعة نحو اإر�شاء 

مبادئ الت�شامن والدميقراطية يف اإدارة اأماكن العمل.

ويعترب الندماج والتوا�شل مع الأطر املجتمعية اأبرز مكونات 

القت�شاد الت�شاركي، اأي اأن امل�شتهلكني هم جزٌء اأ�شا�شيٌّ من 

عملية الإنتاج. وبذلك تعترب اإقامة جمال�ص م�شرتكة بني املنتجني 

وامل�شتهلكني �شرورية ل�شياغة ا�شرتاتيجيات ت�شويقية تلبي احلاجة 

املحلية وحتقق ال�شالح العام49 ليتحول بذلك امل�شتهلكون من 

اأهداف للت�شويق اإىل �شركاء حقيقيني يف عملية الإنتاج. وميكن 

لإجراء كهذا اأن ي�شكل نوعًا من اأنواع احلماية غري املبا�شرة لالإنتاج 

املحلي الذي ي�شبح متجذًرا يف حاجات جمتمعه ال�شتهالكية 

وقادرًا على تلبيتها. فالعرتاف بدور امل�شتهلكني ينبع من النظرة 

اأن لكٍل موقعه الفاعل يف عملية الإنتاج. فعلى �شيبيل املثال، ُتعترب 

اخلدمات ال�شحية اإنتاجا م�شرتًكا من قبل املر�شى وعائالتهم 

واملجتمعات املحلية، والتعليم اإنتاج م�شرتك بني الإدارة والطالب 

والأهايل، واملنتجات القت�شادية يف القطاع اخلا�ص اإنتاج م�شرتك 

بني اأ�شحاب العمل والعمال واملجتمعات املحلية وامل�شتهلكني50.

ويف بورتو األيغري، ُطبقت جتربة »املوازنة الت�شاركية« التي منحت 

جميع املواطنني احلق يف ممار�شة ال�شلطة واتخاذ القرارات من 

خالل تفوي�ص �شالحية اتخاذ القرارات اإىل وحدات حملية تدعمها 

وحدة مركزية. ويهدف هذا النموذج اإىل اإعادة توزيع ودمقرطة 

ا عن التفوي�ص املركزي51. وقد  عملية اتخاذ القرارات عو�شً

عمل نظام املوازنة الت�شاركية عرب منتديات على م�شتويني حمّلي 

ومناطقي، حيث ي�شارك املواطنون كاأفراد اأو ممثلني عن منظمات 

جمتمع مدين )جمموعات اأحياء، ونقابات، وجمعيات ثقافية، 

وجمموعات م�شالح، الخ( يف دورة �شنوية دائمة النعقاد. وي�شمح 

هذا اخليار للمواطنني باتخاذ القرار ب�شاأن م�شاريع حمددة على 

ا اإزاء اأولويات الإنفاق العام، كما  م�شتوى الأحياء واإبداء الراأي اأي�شً

مينحهم دورًا رقابيًا على امل�شاريع املنفذة حمليًا. ويح�شل ذلك 

عرب جمعيات عامة يف خمتلف املقاطعات )ت�شل امل�شاركة فيها 

اإىل 1000 �شخ�ص( بحيث تنتخب ممثلني لها لالجتماع مع املجل�ص 

البلدي. ويرتافق ذلك مع عقد اجتماعات على مدار العام وتدريب 

للممثلني من اأجل تعريفهم بامل�شائل التقنية للم�شاريع واملوازنات.

كانت لهذه التجربة امل�شتمّرة نتائج مهمة، اإذ ارتفع ال�شتثمار العام 

من 2 يف املائة من اإجمايل النفقات العامة يف عام 1989 اإىل 20 يف 

املائة يف عام 1994. وركزت هذه ال�شتثمارات على برامج التنمية 
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الأفقية يف جيوب الفقر يف بورتو األيغري، حيث ارتفعت ن�شبة تغطية 

املدينة ب�شبكات املياه من 75 اإىل 98 يف املائة وتغطية �شبكات 

ال�شرف ال�شحي من 46 اإىل 98 يف املائة. و�شمنت هذه التجربة 

م�شاركة جميع الفئات، ل�شيما الن�شاء والفقراء واملجموعات الإثنية 

الأقل حظوة، كما �شجعت العمل اجلماعي بني املواطنني. عالوة 

على ذلك، �شهدت بورتو األيغري يف �شنوات قليلة ازدهارًا يف تاأ�شي�ص 

جمعيات قائمة على م�شالح م�شرتكة من منطلق اأن التنظيم ي�شاعد 

املواطنني على اإبراز اأولوياتهم يف الجتماعات واملنتديات. و�شمحت 

هذه التجربة للجميع بامل�شاركة ب�شفافية وعلنًا، ما و�ّشع م�شاحة 

التعبري وامل�شاركة. كما اأنها كفلت امل�شاءلة اليومية ب�شاأن القرارات 

املتخذة يف جمال الإنفاق العام والأولويات الجتماعية والقت�شادية. 

والأهم من ذلك اأنها قّيدت �شلطة جمموعات النفوذ52.

ا  اإن مواءمة هذه التجارب مع الواقع يف امل�شرق العربي ممكن جدًّ

اإذا توفرت الإرادة ال�شيا�شية والقوى الجتماعية التي حتملها 

وتدفع بها. فال�شياق التاريخي لبورتو األيغري وولية كريال الهندية 

حيث جنحت جتربة مماثلة ي�شبه كثريًا ال�شياق يف املنطقة العربية 

من حيث انت�شار الالم�شاواة الجتماعية والقت�شادية، والرتكيبة 

الطائفية والإثنية املعّقدة، والنزاعات ال�شيا�شية والعنفية اأحيانًا. 

لكن هاتني التجربتني جنحتا يف جتاوز البنى املجتمعية التقليدية 

واأّمنتا قدًرا كبرًيا من امل�شاركة الفاعلة ل جنده حتى يف مناذج 

الدميقراطيات التفوي�شية. وما نقرتحه فعليًا هو اإ�شراك املواطنني 

واملجتمعات املحلية مبا�شرة يف اتخاذ القرارات انطالقًا من 

الدائرة املحلية اإىل الدوائر الأو�شع. وبعبارة اأخرى، يجب اأن تكون 

القرارات ال�شيا�شية والقت�شادية والعامة نتيجة عملية ت�شاعدية 

من القاعدة اإىل القمة )اأو املركز( عرب جمموعات موؤ�ش�شات 

وهياكل على خمتلف امل�شتويات تتيح للمواطنني امل�شاركة ب�شكل 

مبا�شر بعيًدا عن التفوي�ص املو�شمي، اأي اأن حتدد الأولويات على 

امل�شتوى املحلّي، ويكون دور ال�شلطة املركزية التوفيق بينها على 

امل�شتوى الوطني.

المؤسسات العامة والبيروقراطية الراسخة
يتطلب تنفيذ امل�شارين اأعاله دورًا فاعاًل واأ�شا�شيًا للدولة كحا�شنة 

رئي�شية مل�شار التنمية من خالل تاأمني البنى التحتية واملوؤ�ش�شية. 

ولذلك ُتعترب خيارات القت�شاد ال�شيا�شي عاماًل اأ�شا�شيًا يف 

م�شار التنمية، خا�شة واأن الدول العربية عمومًا ودول امل�شرق 

خ�شو�شًا قد اختربت خياري الدولة املركزية �شبه املحتكرة 

للعملية القت�شادية، والدولة املُي�شرة )حتى احلدود الدنيا اأحيانًا( 

لقت�شاد ال�شوق. ويف كال اخليارين، عجزت البريوقراطية املدنية 

والع�شكرية عن اإحداث تطّور بنيوي يف بنى الإنتاج وبالتايل حت�شني 

جودة حياة الأفراد واجلماعات يف املنطقة.

لذا وجب البحث عن خيارات لإدارة ال�شالح العام بعيدًا عن الأدلة 

اجلامدة، ف�شاًل عن البحث يف كيفية مواءمة التجارب العاملية 

واملمار�شات الأف�شل مع الواقع العربي بهدف �شمان عملية التحول 

يف البنى الإنتاجية والجتماعية وتوفري بنى موؤ�ش�شية حتفز النمو 

القت�شادي من خالل العمل الالئق الذي ُينتج الأموال الالزمة 
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1.  امل�شرق العربي: من النمو الإق�شائي اإىل التنمية الت�شمينية

لإدارة نظام رعائي يحمي املوارد الب�شرية وميّكنها53 على م�شتوى 

املوؤ�ش�شات القت�شادية وال�شناعية ال�شرورية لتعزيز الربط مع 

القطاع اخلا�ص يف عملية الإنتاج والتدريب والتطوير التكنولوجي، 

و�شمان احل�شول على معلومات ال�شوق باأقل التكاليف، وت�شجيع 

التناف�ص الإيجابي الذي ي�شاعد على بناء امليزة التفا�شلية للبلد اأو 

املنطقة، بالإ�شافة اإىل دعم ال�شركات ال�شغرية الواعدة لتح�شني 

اإنتاجيتها، وال�شتثمار يف موؤ�ش�شات التدريب والتطوير54.

ومن ال�شروري اإيجاد موؤ�ش�شات عامة اقت�شادية و�شناعية من 

اأجل ت�شميم نظام حوافز وت�شهيالت توجه املوارد وال�شتثمارات 

نحو قطاعات واأن�شطة اقت�شادية معّينة. وتبني الأمثلة التاريخية 

حول العامل اأنه لي�ص هناك و�شيلة واحدة لذلك، بل ترتاوح بني 

تاأ�شي�ص بنوك تنموية قوية، اأو موؤ�ش�شات تخطيط فاعلة )التجربة 

ه القرو�ص  الآ�شيوية(، اأو حتى تقلي�ص حرية القرتا�ص بحيث توجَّ

نحو الأهداف التنموية املحددة55. وهذا الأمر مناط بطبيعة الدولة 

وامل�شارات ال�شيا�شية داخلها والتي توؤدي اإىل تاأ�شي�ص دولة قوية 

وم�شيطرة اأو دولة فعالة ت�شتخدم اأدوات �شل�شة اأي حمفزة دون 

اإكراه. وقد اأثبتت التجربة اأن دور الدولة يف ت�شجيع جهود الأبحاث 

والتطوير التكنولوجي اأ�شا�شي يف تغيري بنى الإنتاج �شواء كان ذلك 

عرب قيام املوؤ�ش�شات العامة بهذا النوع من اجلهود )من خالل 

موؤ�ش�شات خا�شة معنية بذلك اأو من خالل اجلامعات( اأو دعمها 

لل�شركات التي ت�شتثمر يف هذا املجال.

ول ميكن الو�شول اإىل تنمية مبعناها ال�شامل والعادل دون موؤ�ش�شات 

العمل واحلماية الجتماعية ذات الأهداف الت�شمينية والتي ت�شعى 

اإىل اإعادة توزيع الرثوة من خالل النظام ال�شريبي.

وهنا ياأتي الدور املركزي ملختلف موؤ�ش�شات العمل من اأجل �شمان 

امل�شاركة الفعالة للعّمال يف حتفيز النمو من خالل العمل الالئق. 

فكما ذكرنا من قبل، اعتمدت البلدان العربية امل�شرقية يف العقدين 

املا�شيني النمو املدفوع بالأرباح، ودخلنا مرحلة اإ�شعاف موؤ�ش�شات 

العمل بهدف تطبيق مرونة �شوق العمل مبا يتما�شى مع حاجات 

ال�شركات يف تقلي�ص كلفة العمل والعمال. ونتج عن ذلك تخفي�ص 

الأجور وال�شتهالك الداخلي، والتوجه نحو اقت�شاد قليل الإنتاجية 

ومتديّن املهارة، والأهم من ذلك اأنه مت اإق�شاء العّمال عن عملية 

النمو. ولذلك، ل بد من اإيقاف هذا امل�شار الرتاجعي وو�شع �شيا�شات 

تنفيذية حتمي العّمال وقوتهم ال�شرائية وقدرتهم التفاو�شية56. 

ومن ال�شروري اأي�شًا اإن�شاء موؤ�ش�شات مفاو�شة جماعية دائمة على 

امل�شتويات الوطنية والقطاعية واملوؤ�ش�شية، ف�شاًل عن موؤ�ش�شات 

ثالثية على امل�شتويني الوطني واجلغرايف، حيث ت�شاعد هذه 

املوؤ�ش�شات يف ح�شن النقا�ص والتوافق حول اخليارات القت�شادية 

والجتماعية كي تكّون خياًرا جمتمعًيا ولي�ص اأحاديًّا، مبا ي�شمن 

التفاق على اأ�ش�ص ت�شمن حماية العمال والإنتاجية.
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ويتطّلب ذلك توفري مناخ �شيا�شي وقانوين يعرتف باحلق يف 

التنظيم واحلرّيات النقابية للعمال واأ�شحاب العمل ويطّبقه 

بحيث يتمكنوا من متثيل اأنف�شهم وم�شاحلهم. كما ي�شتدعي ذلك 

اإيجاد موؤ�ش�شات تدعم العمل وحت�شن الأجور والعمال من خالل 

و�شع اأنظمة وقوانني ت�شمن الأمان الوظيفي، و�شيا�شات تدعم 

ال�شتخدام، و�شيا�شات حماية اجتماعية متينة ت�شاركية ل تعتمد 

ا وت�شكل حماية يف  ح�شرًا على ال�شرتاكات بل على ال�شرائب اأي�شً

اأوقات البطالة، ومن اأجل الطبابة وال�شت�شفاء وتاأمني ال�شيخوخة.

ا عن تهمي�شها، عرب  وهنا، تربز اأهمية تعزيز دور وزارة العمل، عو�شً

منحها م�شاحة �شيا�شية لتطبيق �شيا�شات عمل فاعلة من تدريب 

ا يف دعم موؤ�ش�شات العمل اأعاله. ومن  وتاأهيل ودعم للعمال واأي�شً

ال�شروري اأي�شًا توفري الإرادة ال�شيا�شية لتمكينها من هذا الدور، 

ل�شيما عرب تعزيز تفتي�ص العمل وزيادة عدد املفت�شني. وبالتايل، 

يتعني على وزارة العمل اأن تتحول اإىل وزارة تنموية تر�شم �شيا�شات 

ت�شمل جميع العاملني والعامالت، املحليني واملهاجرين، يف القطاع 

النظامي وغري النظامي. فدور وزارة العمل وموؤ�ش�شاتها املتوزعة يف 

كل املناطق )عرب مكاتب واإدارات حملية( اأ�شا�شي خللق فر�ص العمل 

وحتقيق الرفاه الجتماعي كحّقني اأ�شا�شيني، وت�شميم �شيا�شات 

ا�شتخدام تنموية تركز على بناء قدرات العمال وتوظيف العاطلني 

عن العمل بهدف حتقيق اأهداف تنموية )كتجربة الهند يف قانون 

ال�شتخدام الريفي حيث اأقّرت احلكومات اأن لكل ريفي احلق يف 

100 يوم عمل يف ال�شنة من خالل توظيفه يف اأ�شغال عامة(.

ويعتقد كثري من القت�شاديني التنمويني )اإيفانز، وت�شانغ، 

وليفتويت�ص( اأن هذه املوؤ�ش�شات، ل�شيما العامة منها، يجب اأن 

تتمتع ببنية بريوقراطية فعالة وكفوؤة كي ت�شبح موؤثرة وحتقق 

نة �شد العالقات  اأهدافها التنموية. والأهم من ذلك اأن تكون حم�شّ

الزبانية ال�شيقة والتدخالت ال�شيا�شية لت�شبح مبناأى عن ا�شتغالل 

ال�شيا�شيني واملتنفذين من اأجل احل�شول على المتيازات57. وهذا 

ما �شهدناه يف البلدان العربية بعد ال�شتقالل خالل مرحلة بناء 

الدولة القومية وما ن�شهده الآن ب�شلوك البلدان العربية لدرب 

اخل�شخ�شة والتحرير القت�شاديني.

د من خاللها  ومبا اأن الأطر املوؤ�ش�شية ت�شكل امل�شاحة التي حتدِّ

اخليارات ال�شيا�شية كيفية الت�شّرف باملوارد، يجب اأن تكون هذه 

الأطر ت�شاركية ولي�شت اإق�شائية بغية جتنب ال�شتئثار بها، اأي اأن 

تتمتع هذه املوؤ�ش�شات ببريوقراطيات را�شخة، وفق اإيفانز. ويعني 

الر�شوخ »جمموعة عالقات تفاعلية تربط اأجهزة الدولة باملجتمع 

املدين �شيا�شًيا واإداريًا«58. وتكمن مركزية هذا املبداأ يف �شمان 

اأن ت�شبح خمتلف ال�شرائح الجتماعية، خا�شة التي تفتقر اإىل 

ال�شلطة واملال، موؤثرة وم�شاركة يف هذه الأطر املوؤ�ش�شية، اأي يف 

العملية ال�شيا�شية التي حتدد خيارات التنمية.

وامل�شاركة �شمة مركزية يف هذه العملية. وهي ل تنح�شر 

بالنتخابات املركزية، بل تتعداها لت�شل اإىل جميع مفا�شل اتخاذ 

القرارات، ليكون امل�شار التنموي م�شارًا جمتمعيًا. واأخريًا، تتيح 
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هذه التكتالت م�شاركة ال�شرائح ال�شعيفة، اأي التي تفتقر اإىل 

ال�شلطة املالية والنفوذ، وتف�شح املجال لتكتالت مبنية على امل�شالح 

ت�شهم يف ك�شر التكتالت الأهلية التقليدية، اأي تلك املبنية على 

الطائفية اأو الع�شائرية وغريها. كما ي�شاهم العرتاف باحلريات 

النقابية واحلق يف التنظيم والتجمع والتعبري ومنح الن�شاء امل�شاواة 

القانونية وغريها يف ك�شر عالقات القوة وال�شلطة التقليدية يف 

املجتمع ويعيد حتديد العالقات �شمن اأطر مدنية ومادية، ما يوؤدي 

بدوره اإىل تغيري كيفية ا�شتخدام املوارد واإنتاجها وتوزيعها.

لذلك، ومن اأجل حتقيق التنمية كمفهوم ت�شاركي �شامل وغري 

اإق�شائي ي�شعى اإىل تغيري بنى الإنتاج وتو�شيع اإمكانيات الأفراد 

واجلماعات ل بد من اإعادة ت�شكيل البنى املوؤ�ش�شية مبا ي�شمن 

امل�شاركة الفعالة ويحدث تغيريًا بنيويًا يف م�شار �شياغة العقد 

الجتماعي اجلديد. ويجري اإر�شاء مفهوم جديد للدولة التنموية 

الت�شاركية من خالل متكني البريوقراطية العربية وتطوير اأداءها 

املوؤ�ش�شي مع حتييدها عن التدخالت ال�شيا�شية. اإل اأن الدور 

الأبرز الذي يجب اأن ت�شطلع به هذه املوؤ�ش�شات هو تاأمني احل�شول 

ب�شورة متكافئة على خمتلف املعلومات واملوارد التي حتتاجها 

لتحقيق التحول البنيوي يف م�شار الإنتاجية. واأخريًا، من ال�شروري 

تطوير املوؤ�ش�شات العامة بهدف خلق فر�ص للعمالة املاهرة يف 

القطاع العام.

االنتفاضات الشعبية العربية: 
خطوة أولى نحو المشروع 

التنموي
ي�شكل الو�شع ال�شيا�شي والأمني اله�ص الذي ي�شيطر على واقع 

املنطقة ويهدد م�شتقبلها على املدى املنظور اأبرز التحديات التي 

يجب الوقوف عندها يف حماولة ا�شت�شراف اآفاق التنمية يف منطقة 

كامل�شرق العربي تغرق دولها يف حالة من انعدام الأمن والإحرتاب 

الداخلي. واذا ما ا�شتمرت حالة التدهور يف الأحوال القت�شادية 

والجتماعية، فاإن كرة ثلج الفو�شى غري اخلالقة التي تتن�شر يف 

دول املنطقة �شتوؤدي دون اأدنى �شك اإىل الق�شاء على كل مكا�شب 

املرحلة املا�شية، على حمدوديتها.

وهنا تربز اأهمية النتفا�شات ال�شعبية التي اجتاحت العامل العربي 

لتوؤكد باأن عملية الإق�شاء ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي ل 

ميكنها اأن ت�شتمر. فهذه احلركات ال�شعبية فتحت املجال اأمام 

رد العتبار اإىل دور املواطن يف اإعادة �شياغة مفهوم ال�شيادة 

الوطنية للمجتمعات مبا يتما�شى مع حاجة اجلماعات والأفراد 

للم�شاركة يف �شياغة العقد الجتماعي الذي ينظم العالقة بينهم 

انطالقًا من م�شاحلهم الذاتية وروؤيتهم مل�شتقبلهم وكيفية اإدارة 

�شوؤونهم. واأمام هذا امل�شهد الذي انت�شر يف معظم الدول العربية، 

واأمام امل�شارات املختلفة التي انتهى اإليها، يبدو لزامًا على القوى 

املجتمعية اأن تتوقف عن النظر اإىل التنمية من زاوية البعد التقني 

ال�شيق، وتعيد �شياغته كخيار جمتمعي. ول بد لهذه القوى اأن 

ت�شكل اأداة �شيا�شية وحتاول فر�ص ميزان قوى جديد يتبنى منوذجًا 

بدياًل للتنمية يكون فيه النمو القت�شادي و�شيلة لتحقيق رفاه 

الإن�شان وحت�شني جودة حياته ولي�ص غاية بحد ذاته.

يف امل�شرق كما يف بقية الدول العربية، مل ينزل النا�ص اإىل ال�شارع 

بالألوف واملاليني اإّل ليعربوا عن خياراتهم ال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية البديلة التي يحلمون بها. وقد �شكل العمال مكّوًنا 

اأ�شا�شًيا لهذه النتفا�شات ال�شعبية كقوى اجتماعية اأ�شا�شية يف 

عملية التغيري، يف حني تبنّي عجز موؤ�ش�شات املجتمع املدين الأخرى 

عن تاأطري احلركات ال�شعبية.

ويف ظل غياب الروؤية والإرادة ال�شيا�شية عند ال�شلطة والنخب املالية 

والقت�شادية املتحالفة معها، يربز دور احلركات النقابية والعمالية 

امل�شتقلة والدميقراطية كاأبرز القوى التي ميكنها الدفع نحو امل�شروع 

التنموي املن�شود وال�شغط من اأجل حتقيقه ومواءمته مع ال�شياق 

التاريخي وال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي يف كل بلد ومنطقة.

غري اأن م�شار التنمية البديل دونه حتديات واإ�شكاليات �شيا�شية 

واقت�شادية واجتماعية تبداأ من حتدي توفري البيئة ال�شيا�شية 

احلا�شنة ول تنتهي بالتعقيدات التي متر بها املنطقة من حروب 

اأهلية و�شعف ال�شتقرار ال�شيا�شي. هذا بالإ�شافة اإىل طبيعة 

العالقات الجتماعية التي تطغى عليها ال�شتقطاعات الع�شائرية 

والطائفية واملناطقية، ف�شاًل عن حتدي التوفيق بني �شمان احلقوق 

الأ�شا�شية للعمال وتوفري اأر�شية احلماية الجتماعية مع حتقيق 

حتّول بنيوي يف بنى الإنتاج. وهذا ما يتطلب وجود حركة نقابية 

قادرة وراغبة يف حمل م�شروع التنمية القت�شادية للمنطقة، مع 

ما يحتاجه ذلك من جهد تنظيمي كبري، والعمل على تعزيز بناها 

من اأجل اأن تكون دميقراطية، مع ابتكار طرق جديدة لتمثيل جميع 

الفئات نقابيًّا.

وقد �شهد العقد الأخري وفرة كبرية يف اعتماد ال�شرائب غري 

املبا�شرة مثل ال�شريبة على القيمة امل�شافة كخيار بديل عن 

ال�شرائب املبا�شرة يف خمتلف دول العامل ويف الدول امل�شرقية 

ب�شكل خا�ص. ويعود ذلك ب�شكل كبري اإىل ال�شهولة يف اجلباية مبا 

يتالءم مع اأحد املبادئ ال�شريبية الرئي�شية لكنه يف الوقت عينه 

يخرق املبداأ الأ�شا�شي األ وهو العدالة ال�شريبية حيث يجب معاملة 

املكّلفني كٌل ح�شب دخله وثروته. ويعزى هذا النت�شار ب�شكل كبري 

اإىل املوؤ�ش�شات املالية الدولية والتي تربط يف كثري من الأحيان بني 

منح القرو�ص للدول النامية وتطبيق اأجندات لالإ�شالح ال�شريبي 

ترتكز ارتكازًا رئي�شيًا على �شرائب القيمة امل�شافة وغريها 

بالإ�شافة اإىل احلد من الإنفاق الجتماعي.

ول بد هنا من التاأكيد على الدور الأ�شا�شي للنقابات العمالية يف 

عملية اإ�شالح املنظومات القت�شادية ولي�ص يف ذلك اأي خروج عن 

مهامها كما يعتقد البع�ص لأن ا�شتقامة الأو�شاع القت�شادية توؤثر 

مبا�شرة على العدالة الجتماعية، وهذا بدوره يوؤثر مبا�شرة على 

ال�شتقرار ال�شيا�شي ويوفر مناخات منا�شبة للنمو والتنمية. لذا فاإن 

انخراط املنظمات العمالية يف املطالبة ب�شيا�شات اقت�شادية حتفز 

النمو والعمل الالئق وباإعادة توزيع الرثوة هو من �شلب عملها.

اإذن، اأمام احلركة العمالية يف دول امل�شرق العربي خطوات جريئة 

و�شرورية يجب الإقدام عليها كي ت�شبح قادرة على جت�شيد هذا 

امل�شروع داخل بناها وعلى حمله وال�شغط من اأجل حتقيقه على 

امل�شتويني الوطني والإقليمي.



الفصل 2
من أجل بديل تنموي 

مكثف ومندمج ومتكامل 
ومستدام لبلدان المغرب 

العربي

د. عبد اجلليل البدوي



مير العامل العربي عمومًا مبرحلة دقيقة مفعمة بالآمال ومثقلة يف الوقت نف�شه 

بالتحديات واملخاطر. وكان من املتوقع اأن تفتح الثورات التي اندلعت يف بع�ص البلدان 

العربية املجال وا�شعًا حلوارات �شاملة حول اأ�شباب قيامها وما تطلبه من ت�شحيحات 

واإ�شالحات عميقة تتجاوب وتتفاعل مع اآمال ال�شعوب التي انتف�شت ونزلت اإىل 

ال�شوارع من اأجل انت�شار احلرية والكرامة والعدالة الجتماعية.

اإل اأن امل�شهد العربي يقت�شر اإىل حد الآن على نقا�شات و�شراعات حول الق�شايا 

ال�شيا�شية دون �شواها رغم اأن الواقع ي�شري اإىل اأن التحديات التي تواجهها املنطقة 

تتخطى املجال ال�شيا�شي نحو طبيعة اخليارات القت�شادية وتاأثريها على احلقوق 

القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية للمواطنني. وتوؤكد الثورات على ف�شل 

النموذج والأمناط التنموية املعتمدة منذ اأوائل ثمانينات القرن الع�شرين يف بع�ص 

البلدان والتي ُعممت لحقًا على كل بلدان املنطقة وَتوا�شل العمل بها حتى الآن اأي بعد 

ثالث �شنوات على اندلع اأول ثورة عربية يف تون�ص. وهذا ما جرى التعبري عنه بكل 

و�شوح من خالل ال�شعارات التي رفعت والتي طالبت يف املقام الأول باحلق يف العمل، 

والعدالة الجتماعية، والكرامة، واحلرية، وحماربة الف�شاد، وال�شتبداد.

لقد اعُتمدت مناذج التنمية الفا�شلة امل�شار اإليها يف اإطار تطبيق برامج ال�شالح 

الهيكلي طبقًا لإمالءات وتو�شيات املوؤ�ش�شات املالية الدولية وعلى راأ�شها �شندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل. ولكن فكرة ف�شل مناذج التنمية التي توؤكدها التحركات 

ال�شعبية التي قادتها منظمات عمالية وحقوقية واأحزاب �شيا�شية دميقراطية 

وتقدمية تواجه حاليًا معار�شة من جانب تلك املوؤ�ش�شات العاملية والإقليمية لأنها 

تعترب اأن التجربة الليربالية كانت يف املجمل ناجحة، اأما الختاللت والنواق�ص التي 

ح�شلت فقد نتجت اأ�شا�شًا عن عدم التناغم بني امل�شارين ال�شيا�شي والقت�شادي. 

فالإ�شالحات القت�شادية قابلها جمود �شيا�شي حال دون اإجناز كل الإ�شالحات 

ال�شرورية، ما قل�ص من جناعتها ومن جدواها على امل�شتوى القت�شادي والجتماعي. 

وقد جرت الإ�شالحات القت�شادية الليربالية والنتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق اإجماًل 

دون دمقرطة املجال ال�شيا�شي، ما حد من احلريات الفردية واجلماعية، مبا فيها 

حرية املبادرة، و�شوه مناخ الأعمال، واأدى اإىل غياب ال�شفافية واحلكم الر�شيد وعدم 

�شمان امللكية اخلا�شة، وت�شبب يف انت�شار الفا�شد.

وقد عرّبت املوؤ�ش�شات الدولية والإقليمية عن فرحتها مبا اأ�شمته »الربيع العربي« بعد 

اأن كانت م�شاندة وداعمة لأنظمة ال�شتبداد لأنها تعترب اأن الظروف بعد هذا الربيع 

ومع انت�شار احلريات واإطالق العنان للمبادرة الفردية غدت اأكرث مالئمة لتو�شيع 

وتعميق الإ�شالحات واخليارات الليربالية واإر�شاء التناغم ال�شروري بني امل�شارين 

ال�شيا�شي والقت�شادي. ويف هذا الطار جاءت مبادرة الحتاد الأوروبي لإبرام 

»اتفاقية جتارة حرة معمقة و�شاملة«، والتي يجري مناق�شتها الآن مع املغرب وتون�ص.

تزامنت هذه املبادرة مع �شعود احلركات الإ�شالمية وقوى حمافظة اإىل ال�شلطة عرب 

انتخابات دميقراطية مع حر�شها املحموم على ك�شب �شرعية وتفهم وتاأييد املوؤ�ش�شات 

العاملية الغربية وا�شتعدادها التام لقبول امل�شاريع املعرو�شة عليها واملكر�شة واملعمقة 

للخيارات الليربالية.

يف هذا ال�شياق اكتفت احلركات الإ�شالمية مبحاولة »اأ�شلمة« النماذج الليربالية 

باإن�شاء بنوك اإ�شالمية و�شناديق زكاة و�شكوك اإ�شالمية، واإرجاع العمل بجمعيات 

الأوقاف وغريها، ما اأدى اإىل غياب تام لأي تغيري يذكر يف طبيعة ال�شيا�شات 

القت�شادية والجتماعية، مع خلو اخلطاب القت�شادي للحكومات احلالية من اأي 

ت�شور تغيريي يطرح خيارات بديلة للتنمية ال�شاملة واملتكاملة، ناهيك عن احلر�ص 

على تهمي�ص وتفادي احلوار حول هذه امل�شاكل. وقد اأدى الت�شبث باخليارات القائمة 

اإىل تدهور الأو�شاع القت�شادية، ل�شيما يف تون�ص وليبيا وم�شر، واملتمثل يف ارتفاع 

ن�شبة عجز املوازنة العامة وميزان الدفوعات، والت�شخم املايل، وتدهور اخلدمات 

الجتماعية، وا�شتمرار البطالة، اإلخ. وقد عجلت كافة هذه التطورات ال�شلبية بطرح 

م�شاألة البديل التنموي، خا�شة واأن املرحلة تت�شم منذ اأوائل العقد املن�شرم بحيوية 

فكرية م�شجعة على طرح البدائل التنموية بناًءا على درا�شات عديدة اأبرزت عقم 



الفكر القت�شادي الليربايل التقليدي املهيمن على معاجلة ق�شايا 

العمل والبطالة من جهة وق�شايا العوملة والتنمية من جهة اأخرى.

وانطالقًا من التطورات واملتغريات املتعلقة بتطلعات ال�شعوب املنف�شة 

وتعرثات املرحلة احلالية وما ت�شهده من تدهور لالأو�شاع القت�شادية، 

وبالعتماد على الآفاق اجلديدة التي تفتحها احلركة الفكرية احلالية 

يف املجال القت�شادي ب�شكل خا�ص ويف جمال العلوم الجتماعية ب�شكل 

عام، يتكون هذا التقرير من ثالثة ف�شول يدر�ص كل منها اأحد جوانب 

البحث عن بديل تنموي انطالقًا من واقع بلدان املغرب العربي:

ت�شخي�ص الختاللت التي متيز النمط الليربايل التنموي . 1

احلايل والذي كان �شببًا مبا�شرًا اأو غري مبا�شر لتفاقم ظاهرة 

التفاوت بني املناطق واأي�شًا بني طبقات املجتمع وانت�شار العمالة 

اله�شة مع تراجع اخلدمات الجتماعية عامة. ويدر�ص هذا 

الف�شل ما يجمع بني القت�شادات الريعية النفطية )اجلزائر 

وليبيا( وغري الريعية املت�شمة اإما بتنوع ن�شبي يف ن�شيجها 

القت�شادي )املغرب وتون�ص( اأو ب�شعف بارز فيه )موريتانيا(.

املنطلقات النظرية التي يجب اعتمادها لبلورة معامل البديل . 2

التنموي املن�شود. ويوؤكد هذا الف�شل على �شرورة مراجعة 

امل�شلمات والنظريات الليربالية التقليدية والتعامل معها من 

منطلق نقدي وبراغماتي ويف اإطار م�شار يعتمد نظرة �شاملة 

متكاملة وا�شرتاتيجية للعمل التنموي.

اأهم الإجراءات والإ�شالحات العملية والأهداف ال�شرتاتيجية . 3

التي ينبغي حتقيقها لتكري�ص بناء بديل تنموي �شامل ومتكامل 

وم�شتدام.

 أهم اختالالت النمط 
التنموي الحالي

نظرًا لطبيعة الدرا�شة الهادفة اأ�شا�شًا اإىل التاأكيد على اأهمية و�شع 

بديل تنموي يف منطقة املغرب العربي، �شرنكز فقط على اأهم 

اجلوانب واخليارات امل�شرتكة بني بلدان املغرب العربي رغم وجود 

عدة فوارق هيكلية بينها.

وتتمثل اأهم ظاهرة جتمع بني هذه البلدان يف تخلي كل مكونات 

املنطقة بطريقة تختلف من بلد اإىل اآخر عن اإرادة بناء تنمية 

وطنية يف اإطار خمططات ونظرة ا�شرتاتيجية حتر�ص على حتقيق 

�شمولية التنمية وتكاملها وا�شتدامتها. وُكّر�ص هذا التخلي باعتماد 

�شائر بلدان املنطقة لربنامج اإ�شالح هيكلي يف فرتات زمنية 

خمتلفة والدخول يف دينامية النتقال نحو اقت�شاد ال�شوق.

وقد ُحررت الأ�شعار وال�شتثمار والتجارة الداخلية واخلارجية، 

واعُتمدت برامج خل�شخ�شة املوؤ�ش�شات العامة ودعم وتاأهيل 

القطاع اخلا�ص ليحل حمل الدولة يف تنفيذ مهام التنمية، 

مع الن�شمام اإىل منظمة التجارة العاملية )اجلزائر ب�شدد 

الن�شمام(، واإبرام اتفاقيات �شراكة مع الحتاد الأوروبي، وتراجع 

دور الدولة، ودعم دور ال�شوق الذي اأ�شبح املحدد الأ�شا�شي يف 

توظيف املوارد املالية والب�شرية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعديل الدورة 

القت�شادية. ويف هذا ال�شياق، اأجريت عدة اإ�شالحات بهدف 

تي�شري العمل باآليات ال�شوق وحت�شني التوازنات الكلية املالية 

الداخلية واخلارجية من اأجل توفري اإطار اقت�شادي كلي يحفز 

النمو. وقد نتج عن دينامية النتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق عدة 

اختاللت م�شرتكة بني بلدان املنطقة من اأهمها:

االهتمام بالنمو على حساب التنمية
حر�شت دول املنطقة على حتقيق ن�شب منو مرتفعة مع التخلي عن 

حتقيق تنمية �شاملة ومتكاملة وم�شتدامة. كما اأ�شبح النمو يعتمد 

اأكرث على ال�شادرات اأي على الطلب اخلارجي على ح�شاب الطلب 

الداخلي، وغدا بذلك اأكرث عر�شة لتقلبات الأ�شواق العاملية وتكرار 

الأزمات التي ميزت العوملة النيوليربالية، علمًا اأن منو الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�شعار اجلارية على م�شتوى منطقة املغرب العربي بني 

عامي 1980-2010 تراوح بني 4 و5 يف املائة، ومل يتمكن من جتاوز 

هذا امل�شتوى رغم كل الدعم الذي متتع به القطاع اخلا�ص.

 وعلى الرغم من حمدودية منو الناجت املحلي الإجمايل 

)اجلدول 1( حت�شن منو ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

جدول 1: مقارنة نمو الناتج المحلي االجمالي بنمو حصة الفرد من الناتج )2009-1980(

نمو حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )%( نمو الناتج المحلي اإلجمالي )%(

2000-2009 1990-1999 1980-1989 2000-2009 1990-1999 1980-1989

2 0.2 0.6- 4.7 2.9 1.9 موريتانيا

3.8 0.9 1.3 5 2.4 4.2 املغرب

2.5 0.3- 0.1- 4 1.7 2.9 اجلزائر

3.9 3 0.6 4.9 4.6 3.2 تون�س

3.3 - - 5.4 - - ليبيا

امل�شدر: موؤ�شرات التنمية باإفريقيا، البنك الدويل 2011.
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2. من اأجل بديل تنموي مكثف ومندمج ومتكامل وم�شتدام لبلدان املغرب العربي

 خا�شة يف العقد الأخري. اإل اأن هذا التح�شن نتج اأ�شا�شًا عن

 تراجع ن�شبة النمو الدميغرايف يف كل بلدان املغرب العربي لكن 

بن�شب متفاوتة.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن النتائج امل�شجلة على م�شتوى النمو قد 

واكبتها اختاللت على امل�شتوى الهيكلي املرتبط بالتنمية، حيث 

تقل�شت م�شاهمة قطاعات الإنتاج املادي يف الناجت املحلي الإجمايل 

بني العقد الأول والأخري لتنتقل يف املغرب من نحو 50 يف املائة يف 

العقد الأول اإىل 40 يف املائة يف العقد الأخري ويف تون�ص من قرابة 

45 اإىل 40 يف املائة ويف موريتانيا من 58 اإىل 56 يف املائة59. وقد 

ارتفعت هذه الن�شبة يف ليبيا واجلزائر، بيد اأن هذا الرتفاع يعود 

اإىل ارتباط الناجت املحلي الإجمايل مبادة البرتول و�شعرها الذي 

�شهد ارتفاًعا ملمو�شًا يف العقد الأخري. ويف املقابل ارتفعت 

م�شاهمة قطاع اخلدمات يف الناجت املحلي الإجمايل يف املغرب 

وتون�ص وموريتانيا.

عالوة على ذلك، تراجعت م�شاهمة ال�شتثمارات يف الناجت املحلي 

بني العقد الأول والعقد الأخري يف كل من اجلزائر وتون�ص وليبيا. 

وال�شبب الرئي�شي لهذا الرتاجع هو انخفا�ص ن�شبة ال�شتثمارات 

العامة يف �شائر بلدان املغرب العربي والذي مل يواكبه زيادة كبرية 

يف ن�شبة ال�شتثمارات اخلا�شة يف تون�ص )زيادة من 13.5 يف املائة 

يف العقد الأول اإىل 16.4 يف املائة فقط يف العقد الأخري(، وليبيا 

التي مل تتجاوز ن�شبة ا�شتثماراتها اخلا�شة 3.2 يف املائة يف العقد 

 الأخري، واجلزائر التي تراجعت ن�شبة ال�شتثمارات اخلا�شة 

فيها من 18.1 يف املائة يف العقد الأول اإىل 14.4 يف املائة يف 

العقد الأخري.

اأما يف املغرب فقد ارتفعت ن�شبة ال�شتثمارات ال�شمية رغم تراجع 

ن�شبة ال�شتثمارات العامة60. وهذا التطور نتج عن زيادة كبرية 

يف ن�شبة ال�شتثمارات اخلا�شة من 16.1 يف املائة يف العقد الأول 

اإىل 23.5 يف املائة61 يف العقد الأخري مدفوعة باخل�شخ�شة، 

وال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة، وحيوية ال�شوق املالية املحلية. 

لكن مل يكن لزيادة ن�شبة ال�شتثمارات يف املغرب الأثر نف�شه على 

م�شتوى النمو ومكوناته القطاعية. وعمومًا، تت�شم البلدان العربية 

ب�شعف ن�شبة ال�شتثمارات اخلا�شة املحلية وعجز القطاع اخلا�ص 

عن اأن يحل حمل الدولة والقطاع العام ويحفز النمو والتنمية. 

عالوة على ذلك، ل تزال قدرة ا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي 

املبا�شر دون املتوقع، اإذ تتوجه هذه ال�شتثمارات بن�شبة تفوق 50 يف 

املائة اإىل ا�شتغالل املوارد الطبيعية والمتيازات التفا�شلية الثابتة 

عمومًا كما �شرنى ذلك لحقًا.

 االهتمام بالتوازنات الكلية المالية 
على حساب التوازنات الحقيقية

اإن النتقال نحو اقت�شاد ال�شوق يف جميع بلدان املغرب العربي 

قد جعلها حري�شة على حت�شني التوازنات الكلية املالية الداخلية 

 واخلارجية بهدف توفري ظروف اأ�شلم للنمو طبقًا لتعليمات 

املوؤ�ش�شات الدولية.

قاعدة بيانات البنك الدويل، 2011.  .59

امل�شدر ال�شابق.  .60

امل�شدر ال�شابق.  .61

وكان هذا احلر�ص على ح�شاب التوازنات احلقيقية املتعلقة 

مبكافحة البطالة، وتقلي�ص الفوارق بني املناطق والفئات 

الجتماعية، واحلفاظ على البيئة، وح�شن ا�شتغالل املوارد 

الطبيعية، ومراعاة م�شالح الأجيال القادمة، الخ.

ونالحظ املنحى الرتاجعي نف�شه احلا�شل يف ن�شبة النفقات العامة 

من الناجت املحلي الإجمايل اأثناء العقود الثالثة الأخرية )1980-

2010(، حيث �شمل هذا الرتاجع ال�شتهالك وال�شتثمار العام معًا. 

�شحيح اأن هذا الرتاجع حد من ن�شبة عجز املوازنات العامة، اإل اأنه 

مل ميّكن القطاع اخلا�ص من اأن يحل حمل القطاع العام، ل�شيما يف 

ميدان ال�شتثمار كما �شبق ذكره.

ويف الوقت الذي ت�شهد فيه بلدان املغرب العربي تراجع ن�شبة 

النفقات العامة من الناجت املحلي، تزداد هذه الن�شبة يف البلدان 

ال�شاعدة ككوريا اجلنوبية حيث ارتفعت فيها من 20.4 يف املائة 

عام 1995 اإىل 31.3 يف املائة عام 2011 واأي�شًا يف البلدان 

امل�شنعة حيث ت�شتقر هذه الن�شبة يف م�شتوى مرتفع يفوق 40 يف 

املائة لي�شل اإىل اأكرث من 57 يف املائة يف الدامنارك عام 201162.

واإىل جانب احلد من عجز املوازنة العامة، حر�شت بلدان املغرب 

العربي على تخفي�ص ن�شبة عجز امليزان التجاري من الناجت 

املحلي الإجمايل. وقد ُوفقت يف حتقيق ذلك با�شتثناء موريتانيا 

التي ارتفع فيها هذا العجز. كما متكنت هذه البلدان من تخفيف 

الدين اخلارجي بف�شل ا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، ومن 

تقلي�ص ن�شبة الدين العام من الناجت بتقلي�ص النفقات العامة. وقد 

اأدى ذلك اإىل تراجع ن�شبة خدمة الدين من الناجت املحلي يف كل 

بلدان املنطقة.

كما متكنت جميع بلدان املغرب العربي، ل�شيما املغرب وليبيا، من 

تخفي�ص الت�شخم املايل واحلد من ارتفاع الأ�شعار، علمًا اأن هذا 

امل�شار اأ�شبح �شرورًيا لتح�شني القدرة التناف�شية وحتقيق اأكرب ن�شبة 

ت�شدير ممكنة.

وب�شورة عامة، متكنت بلدان املغرب العربي من حت�شني التوازنات 

املالية الكلية، اإل اأن هذا التح�شن كما اأ�شرنا �شابقًا كان على 

ح�شاب التوازنات احلقيقية التي �شهدت يف حالت عديدة ركودًا 

اأو تدهورًا، خا�شة يف ما يتعلق باملوارد الب�شرية. فعلى الرغم من 

تراجع النمو ال�شكاين و�شعف معدلت امل�شاركة يف القوى العاملة، 

ل�شيما م�شاركة املراأة، �شهدت منطقة املغرب العربي معدلت 

بطالة مرتفعة ن�شبيًا و�شلت اإىل 26 يف املائة يف ليبيا عام 201063، 

واإىل 35.7 يف املائة يف موريتانيا64، اإل اأنها تراجعت كثريًا يف 

اجلزائر واملغرب على وجه التحديد، ويف تون�ص بدرجة اأقل. ويعود 

هذا الرتاجع يف املقام الأول اإىل التطور امللحوظ للقطاع غري 

النظامي الذي اأ�شبح يف عام 2007 ي�شغل نحو 50 يف املائة من 

العاملني يف قطاعات غري زراعية يف تون�ص، مقابل 45 يف املائة يف 

املغرب، و43 يف املائة يف اجلزائر، و48 يف املائة يف كامل منطقة 

�شمال اإفريقيا65. لكن هذا القطاع غري النظامي يت�شم به�شا�شة 
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العمل، وعدم ا�شتقراره، وعدم احرتام قانون العمل، وغياب 

احلماية الجتماعية.

وقد واكب هذا الرتاجع ازدياٌد يف الفوارق بني املناطق داخل البلد 

نف�شه. فالفارق بني اأعلى واأقل ن�شبة بطالة يف تون�ص على �شبيل 

املثال ارتفع من 16.6 نقطة عام 2007 اإىل 23.4 نقطة عام 2010 

اإىل 46 نقطة عام 201266.

عالوة على ذلك، جاء الرتاجع يف معدل البطالة نتيجة �شيا�شات 

ا�شتخدام ن�شيطة عملت كم�شّكنات دون اأن تعالج فعليًا م�شكلة 

البطالة التي اأ�شبحت اآفة اجتماعية بكل املقايي�ص. فهي تزداد مثاًل 

بازدياد م�شتوى التح�شيل التعليمي. وبالتايل مل يعد التعليم الذي 

فقد جمانيته الكاملة مع اكت�شاح املنطق ال�شلعي �شائر جمالت 

احلياة ميثل و�شيلة التعزيز الجتماعية التي كانت متاحة لأغلب 

�شرائح املجتمع. وهذه الظاهرة ما فتئت تتفاقم يف كل بلدان 

املغرب العربي وتزداد حدة من �شنة اإىل اأخرى، اإذ بلغت ن�شبة 

البطالة يف �شفوف حاملي ال�شهادات العليا يف تون�ص نحو 27 يف 

املائة عام 2012 بعد اأن كانت 17 يف املائة عام 200667.

وعمومًا زادت اجلهود املبذولة يف ميدان التعليم والتدريب 

يف املنطقة كمًا، بيد اأنها تراجعت نوعًا، مع ا�شتمرار الفوارق 

ال�شا�شعة بني بلدان املنطقة والبلدان ال�شاعدة وامل�شنعة على حد 

�شواء. فن�شبة الذكور احلا�شلني على تعليم ثانوي اأو عايل وتفوق 

اأعمارهم 25 �شنة ل تتجاوز 44.4 يف املائة يف تون�ص، و27.3 يف 

املائة يف اجلزائر، و36.3 يف املائة يف املغرب، و20.8 يف املائة يف 

 موريتانيا، و44 يف املائة يف ليبيا، مقابل 91.7 يف املائة يف 

كوريا اجلنوبية، و94.7 يف املائة يف الرنويج. وهذا الفارق يت�شع 

اأكرث لدى الن�شاء68.

الحرص على االندماج العالمي على حساب 
االندماج الوطني واإلقليمي وتأثيراته السلبية
اأدى انتقال بلدان منطقة املغرب العربي اإىل اقت�شاد ال�شوق اإىل 

تثبيت مكانتها يف التق�شيم الدويل التقليدي للعمل والقائم على 

ا�شتغالل المتيازات التفا�شلية الثابتة التي تكتفي با�شتغالل املوارد 

الطبيعية الباطنية كما هو احلال يف اجلزائر وليبيا )نفط وغاز( 

وا�شتغالل يد عاملة ذات كفاءة �شعيفة اأو متو�شطة كما هو احلال 

يف املغرب وتون�ص اللتني �شهدتا تطوًرا هاًما يف قطاعات توظف مثل 

هذه اليد العاملة كالن�شيج، املالب�ص، اجللود، امليكانيك، والكهرباء، 

اللكرتونيات، وال�شناعات الغذائية، الخ.

وقد لعبت ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة دورًا هامًا يف هذا الجتاه 

التقليدي با�شتخدام طرق عديدة كال�شتعانة مب�شادر خارجية 

ونقل عدة اأن�شطة كثيفة العمالة من بلدان ال�شمال نحو بلدان 

منطقة املغرب العربي واملوجهة اإنتاجها اأ�شا�شًا نحو الت�شدير.

ويف اإطار النتقال نحو اقت�شاد ال�شوق ا�شُتغلت املوارد املالية والب�شرية 

يف اأن�شطة تقت�شر على ا�شتثمار المتيازات التف�شيلية القائمة، كما ُدعم 
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الإدماج العمودي لبلدان املغرب العربي يف ال�شوق العاملية. فقد ا�شتمرت 

م�شاهمة قطاع اخلدمات يف الناجت املحلي بالرتفاع يف العقود الثالثة 

ال�شابقة لرتتفع يف تون�ص من 36.9 يف املائة يف العقد الأول اإىل 49.4 

يف املائة يف العقد الثالث، ومن 22.2 اإىل 31.4 يف املائة يف املغرب، 

ومن 23.8 اإىل 42 يف املائة يف اجلزائر، ومن 28.7 اإىل 56.9 يف املائة 

يف العقد الثاين يف ليبيا. وُتعترب موريتانيا ال�شتثناء الوحيد اإذ تراجعت 

هذه الن�شبة فيها من 48 اإىل 41.7 يف املائة69.

اأما يف اجلزائر وليبيا فيبقى الو�شع ه�شًا نظرًا لرتاجع اإنتاج 

املحروقات منذ عام 2006 يف اجلزائر والذي واكبه تراجع ت�شدير 

املحروقات يف الفرتة الأخرية يف ظل ا�شتمرار الركود القت�شادي 

العاملي الذي اأ�شفر عن انخفا�ص �شعر املحروقات ن�شبيًا يف املدة 

الأخرية. وهذا بدوره اأثر على الناجت املحلي الإجمايل نظرًا لعتماد 

اجلزائر الكبري على قطاع املحروقات اإنتاجًا وت�شديرًا و�شريبيًا. 

فم�شاهمة قطاع املحروقات يف الناجت املحلي الإجمايل انخف�شت 

من 43.7 يف املائة عام 2007 اإىل 37 يف املائة عام 2012. اأما 

ال�شناعات التحويلية فلم ت�شهم اإل بن�شبة 4.2 يف املائة من الناجت 

املحلي عام 2012 بعد اأن كانت هذه الن�شبة ت�شاوي 10 يف املائة يف 

اأوائل ت�شعينيات القرن الع�شرين. كما �شكلت �شادرات النفط والغاز 

ما ن�شبته 97 يف املائة من اإجمايل ال�شادرات عام 2012 علمًا اأن 

قطاع املحروقات ي�شكل 70 يف املائة من املوارد العامة70. وت�شع هذه 

الظروف القت�شاد اجلزائري اأمام حتديات كبرية، خ�شو�شًا اأن 

كل املحللني يرتقبون ارتفاع لعدد طالبي العمل اإىل 10 ماليني بني 

عامي 2013 و202071.

والو�شع يف ليبيا لي�ص باأف�شل حال. فالقت�شاد الليبي اأكرث ارتباطًا 

من اجلزائري بقطاع املحروقات الذي ي�شكل 70 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل و95 يف املائة من ال�شادرات و90 يف املائة 

من موارد الدولة72. وعلى الرغم من اأهمية حجم احتياطي العملة 

)190.7 مليار دولر اأمريكي عام 2012 يف اجلزائر( و�شعف 

ن�شبة الدين اخلارجي يف اجلزائر )2.4 يف املائة من الناجت 

املحلي عام 201273( وليبيا، ي�شتكي الَبلدان من �شعف القطاع 

اخلا�ص، وه�شا�شة املوؤ�ش�شات العامة، وتردي و�شع البنية التحتية، 

وغياب الربامج القت�شادية يف مواجهة التحديات القت�شادية 

والجتماعية، اإىل جانب العتماد الكبري على قطاع املحروقات.

اأما يف تون�ص واملغرب، فيختلف و�شع الن�شيج القت�شادي ن�شبيًا 

رغم خ�شوعه خل�شو�شيات تق�شيم العمل الدويل ذاتها. فهذا 

الن�شيج يتميز بتنوع اأن�شطته، ما �شمح بتح�شني هيكلية ال�شادرات 

حيث اأ�شبحت ن�شبة �شادرات ال�شناعات التحويلية يف عام 2010 

ت�شكل 75 يف املائة من اإجمايل �شادرات ال�شلع يف تون�ص، و65.5 

يف املائة يف املغرب عام 2010 مقابل 19.1 يف املائة و9.7 يف املائة 

على التوايل عام 197074.
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2. من اأجل بديل تنموي مكثف ومندمج ومتكامل وم�شتدام لبلدان املغرب العربي

وُيعترب تطوير هيكلية ال�شادرات بهدف تنويعها واإثرائها مبنتجات 

ذات حمتوى تقني عايل ف�شاًل عن زيادة حجم ال�شادرات من اأهم 

العنا�شر الداعمة للنمو القت�شادي. وقد اأكدت عدة درا�شات اأن 

البلدان التي تتميز بهيكلية �شادرات متنوعة ومتطورة قادرة على 

ت�شجيل اأعلى دخل للفرد75، واأن البلدان التي ت�شدر اأكرث منَتج 

 متطور حتقق اأكرب معدل منو76. كما توؤكد الدرا�شات باأن 

م�شتوى الإنتاجية مرتبط بتنوع قدرات الإنتاج والن�شيج القت�شادي 

يف البالد77.

وقد اأثبتت البحوث اخلا�شة ب�شمال اإفريقيا اأن �شعف تطور 

ال�شناعات التحويلية والت�شدير كان �شببًا يف �شاآلة تنوع 

ال�شادرات يف م�شر. ويظهر اجلدول 1 كيف اأن موؤ�شر ترّكز 

ال�شادرات يبلغ اأعلى م�شتوياته يف بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا عمومًا نظرًا لوجود عدة بلدان عربية ريعية تقوم �شادراتها 

بالأ�شا�ص على النفط والغاز. وعلى الرغم من اأن تون�ص واملغرب 

تتميزان بتنوع �شادراتهما، يبقى هذا التنوع قائمًا يف املقام الأول 

على منتجات حتتاج اأيد عاملة �شعيفة الكفاءة وذات اأجور متدنية. 

كما اأن ن�شبة ال�شادرات ذات التقنية العالية يف عام 2009 ل 

تتجاوز 6.1 يف املائة من اإجمايل ال�شادرات يف تون�ص، و7.1 يف 

املائة يف املغرب، و1 يف املائة فقط يف م�شر78. عالوة على ذلك، 

 تقع غالبية ال�شادرات يف اإطار عملية ال�شتعانة مب�شادر 

خارجية وتبقى خا�شعة لهيمنة م�شادر الطلب اخلارجي على 

املنتجني املحليني.

وعمومًا، اأفرزت �شيغة الندماج العاملي لقت�شادات املغرب العربي 

اختاللت عميقة اأثرت �شلبًا على التنمية يف املنطقة. فاإ�شافة 

اإىل اخللل الرئي�شي املتمثل يف القت�شار على ا�شتغالل المتيازات 

التفا�شلية الثابتة، يوجد تناق�ص �شارخ بني دينامية الن�شيج 

القت�شادي ودينامية منظومة التعليم والتدريب. فمن جهة، تتو�شع 

الأن�شطة القت�شادية كثيفة العمالة ذات الكفاءة ال�شعيفة، ومن 

جهة اأخرى ُتنتج املنظومة الرتبوية اأعدادًا مت�شاعدة من حاملي 

ال�شهادات العليا، وهو ال�شبب الرئي�شي لربوز اختاللت يف اأ�شواق 

العمل اأدت اإىل ارتفاع ن�شبة البطالة ل�شنوات، ل�شيما يف �شفوف 

خريجي اجلامعات وحاملي ال�شهادات العليا.

وقد اأدت طبيعة الندماج العاملي لبلدان املغرب العربي اأي�شًا اإىل 

اإقامة منط تنموي تو�شعي قائم على ن�شيج اقت�شادي مفكك غري 

متكامل وغري مندمج وغري مكثف اأ�شعف التاأطري يف املوؤ�ش�شات، 

واأ�شعف اإنتاجية عنا�شر الإنتاج اجلزئية والعامة، وجعل القدرة 

التناف�شية ه�شة ليتم اعتماد تناف�شية ترتكز اأ�شا�شًا على خف�ص 

التكاليف والأ�شعار.
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واأدى هذا الو�شع اإىل اعتماد �شيا�شات اإغراق متعددة اجلوانب 

بهدف ا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر واحلفاظ على منو مل 

يتمكن يف املتو�شط من جتاوز 5 يف املائة على املدى الطويل. و�شملت 

هذه ال�شيا�شات الإغراق التجاري )اعتماد عدة قطاعات لأ�شعار 

بيع منخف�شة غالبًا على ح�شاب اجلودة واخلدمات ومردودية 

املوؤ�ش�شات، الخ(، والإغراق الجتماعي با�شم دعم مرونة الت�شغيل 

والأجور )اأدت اإىل انت�شار اأمناط عمل ه�شة، وتراجع احلماية 

الجتماعية، واإفقار ال�شريحة الدنيا من العمال، وغريها(، 

والإغراق ال�شريبي و�شبه ال�شريبي الذي جعل الدولة تتنازل عن 

موارد �شريبية هامة وكان �شببًا من اأ�شباب تنامي ال�شعوبات 

املالية لدى �شناديق ال�شمان الجتماعي، والإغراق النقدي الذي 

اأ�شفر عن تدهور قيمة العمالت الوطنية بهدف دعم ال�شادرات يف 

غياب منو كاٍف لالإنتاجية )معززًا بذلك ظاهرة الت�شخم امل�شتورد، 

ورافعًا تكاليف الديون اخلارجية حم�شوبة بالعملة الوطنية(، 

والإغراق البيئي الذي اأثر على املحيط )التلوث( وكان اأحد اأ�شباب 

�شوء ا�شتغالل املوارد الطبيعية.

اأدت �شيا�شات الإغراق املذكورة اأعاله اإىل اإرهاق جميع الأطراف 

القت�شادية دون ا�شتثناء. فقد ت�شبب الإغراق يف نق�ص املوارد 

الذاتية ال�شريبية للدولة و�شعوبة تنفيذها لعدة مهام، منها املهام 

الجتماعية. كما اأ�شبح العمال يواجهون ه�شا�شة العمل، بجانب 

تدهور اخلدمات الجتماعية ما جعل العائالت تتحمل ن�شبة من 

تكاليفها، مع تراجع القدرة ال�شرائية. وغالبًا ما كان الإغراق 

اأي�شًا يف املوؤ�ش�شات على ح�شاب ن�شبة الربح، واأدى اإىل �شعوبات 

مالية وتدهور العالقات مع القطاع امل�شريف الذي يعاين كذلك من 

ظاهرة الديون غري امل�شددة، ل�شيما من جانب القطاعات التي 

تلجاأ اأكرث من غريها اإىل اعتماد الإغراق.

اأما الختالل الآخر الهام الناجت عن طبيعة الندماج العمودي 

العاملي فهو اأن هذا الندماج ت�شبب يف ا�شتمرار �شعف الندماج 

الوطني قطاعيًا وجغرافيًا، كما اأ�شفر ف�شاًل عن الأ�شباب ال�شيا�شية 

اإىل تثبيط الهمم واحلر�ص على التعجيل باإجناز اندماج اأفقي 

اإقليمي يحد من �شغوطات العوملة ويرفع من القدرة التفاو�شية 

للمنطقة ومن اإمكانات ا�شتقطابها ل�شتثمارات خارجية قادرة على 

تو�شيع الن�شيج القت�شادي املغاربي وتنويعه وتكثيفه.

جاءت هذه النتائج ب�شبب تراجع دور الدولة ب�شكل متفاوت من 

بلد اإىل اآخر من جهة وحماولة تفعيل اآليات ال�شوق حتى ت�شبح 

املحدد الأ�شا�شي لتوظيف املوارد املالية والب�شرية قطاعيًا وجغرافيًا 

من جهة اأخرى. ولتجاوز مثل هذه الأو�شاع، ينبغي اإيجاد بديل 

لالنتقال من منط تنموي تو�شعي اإىل منط تنموي مكثف مندمج 

ي�شمن التكامل واإقامة تنمية م�شتدامة، علمًا اأن النموذج التو�شعي 

يعتمد حتفيز النمو بزيادة عنا�شر الإنتاج يف املقام الأول وخف�ص 

التكاليف ملواجهة املناف�شة، خالفًا للنموذج املكثف الذي ي�شعى 

اإىل حت�شني الإنتاجية واعتماد تناف�شية قائمة على التجديد 

والبتكار واجلودة وتطوير خدمات بعد البيع واإعطاء �شمانات 

اأكرب للم�شتهلك، الخ. اإل اأن هذا النتقال من منط تنموي اإىل اآخر 

ي�شتدعي مراجعة عدة مفاهيم وم�شلمات تتعلق بالفكر الليربايل 

املهيمن.



 تغيير المفاهيم إلقامة 
بديل تنموي

اإن النتقال نحو منط تنموي جديد ي�شتدعي اإعادة النظر يف عدة 

مفاهيم وم�شلمات على �شوء التجارب احلا�شلة يف ميدان التنمية 

والدينامية الفكرية التي نتجت عنها من اأجل قراءة جديدة نقدية 

للنظريات املهيمنة التي اأثرت على امل�شارات التنموية. ويركز هذا 

الف�شل على بع�ص املفاهيم الأ�شا�شية املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

 مب�شارات التنمية والتي كانت �شببًا رئي�شيًا يف 

ا�شتمرار �شعف الن�شيج القت�شادي، وتفاقم اختاللته، وتوتر 

العالقات الجتماعية.

ويهدف النتقال اإىل منط تنموي جديد م�شتدام وعادل اإىل تكثيف 

التنمية عرب تنويع الأن�شطة القت�شادية، وخلق اأن�شطة ذات حمتوى 

تقني متطور قائمة على ا�شتعمال موارد ب�شرية ذات كفاءة عالية، 

وتعزيز الن�شيج القت�شادي عرب اإقامة �شال�شل اإنتاج قطاعية، 

وحتقيق التكامل، وتوثيق الروابط والتكامل بني الأن�شطة، و�شمان 

الن�شجام بني تطور الن�شيج القت�شادي ومنظومة التعليم والتدريب 

والبحث العلمي. وكي تكون التنمية �شاملة وم�شتدامة، ينبغي اأن 

حتافظ على املحيط وعلى ح�شن ا�شتغالل املوارد الطبيعية، واأن 

 تغدو قادرة على توزيع الرثوات توزيعًا عادًل بني املناطق 

والفئات والأجيال.

وغالبًا ما يوؤكد اخلطاب الر�شمي يف كل بلدان املنطقة على 

الأهداف املذكورة، لكنه كان دائمًا يعول على املنطق ال�شلعي 

وعلى قدرة ال�شوق على حتقيق ذلك مع الكتفاء بتقدمي ت�شجيعات 

وامتيازات حتث على ذلك. لكن هذا املنطق قاد اإىل تثبيت مكانة 

بلدان املنطقة يف تق�شيم دويل تقليدي للعمل واإعادة اإحياء ن�شيج 

اقت�شادي واجتماعي وجغرايف مفكك وخمتل.

لذلك ولتحقيق النتقال املن�شود اأ�شبح من ال�شروري اإعادة 

العتبار للم�شار الإرادي عرب التخلي عن عدة مفاهيم وم�شلمات 

دوغماتية كبلت وهم�شت الفعل اجلماعي واإرادة البناء والتحكم يف 

امل�شري ل�شالح اآليات وهمية قائمة على منظومة فكرية فر�شية. 

ومن اأهم املفاهيم التي يجب التخلي عنها اأو اإعادة النظر يف 

طريقة التعامل معها هي حياد الدولة، والمتيازات التفا�شلية، 

واملرونة. فهذه املفاهيم متثل اأهم اأ�ش�ص النتقال اإىل اقت�شاد 

ال�شوق ودعم انت�شار وهيمنة املنطق ال�شلعي الذي يتطلب تراجع 

دور الدولة كمنتج وموزع عرب التخلي عن اإن�شاء موؤ�ش�شات عامة 

وخ�شخ�شة املوؤ�ش�شات القدمية من جهة مع احلر�ص على احرتام 

مبداأ حياد الدولة من جهة اأخرى.

مفهوم حياد الدولة
اإن احرتام مبداأ حياد الدولة ل مينعها من اعتماد �شيا�شات 

خمتلفة، بل يطالبها بتجنب و�شع �شيا�شات تربك اأو ت�شوه اأو 

تعطل اآليات ال�شوق وقوانينه التي يفرت�ص اأن تلعب الدور التعديلي 

الأ�شا�شي للدورة القت�شادية واأن حتدد توظيف املوارد املالية 

والب�شرية وتوزيعها قطاعيًا وجغرافيًا. وبناًء على ذلك، يحث الفكر 

الليربايل على التخلي عن �شيا�شات الدعم حتى ت�شبح الأ�شعار 

تتبع لقانون العر�ص والطلب، كما ينادي بالتخلي عن اعتماد 

�شيا�شات قطاعية يف امليادين ال�شناعية والزراعية واخلدمية. 

فمنا�شري مبداأ حياد الدولة يعتقدون يف املطلق ومن منطلق نظري 

وافرتا�شي ودون الأخذ بعني العتبار التجارب التاريخية واملعا�شرة 

اأنه لي�ص من فائدة ترجى يف اعتماد �شيا�شات تف�شيلية ح�شب 

الأن�شطة واأن ال�شتفادة من انفتاح القت�شاد والندماج العاملي 

ي�شتدعي تطبيق مبداأ حياد الدولة لأن املوارد ُتوظف من خالله يف 

ظروف �شبيهة بالتبادل احلر يف �شوق كاملة الأو�شاف.

وطبقًا لهذا املفهوم، �ُشنت قوانني ا�شتثمارية يغلب عليها طابع 

ومنطق احلياد عرب التخلي عن ت�شجيع قطاعات واأن�شطة معينة 

بهدف تنويع اأو تكثيف الن�شيج القت�شادي. وقد اأ�شفر اتباع هذا 

املبداأ عن تطورات �شلبية يف هيكلية ال�شتثمار والإنتاج على ح�شاب 

قطاع ال�شناعة عمومًا وال�شناعات التحويلية خ�شو�شًا والتي 

تراجع ن�شيبها من ال�شتثمار كما تراجعت م�شاهمتها يف الناجت 

املحلي الإجمايل. كما اأدى املنطق ال�شلعي واعتماد مبداأ حياد 

الدولة اإىل اعتماد مفهوم جتاري لالأمن الغذائي يقوم على حتقيق 

توازن بني ال�شادرات والواردات الغذائية، ما اأدى اإىل ت�شويه 

دينامية القطاع الزراعي واإىل ا�شتمرار التبعية الغذائية وتفاقمها 

يف بع�ص احلالت79. واأمام تعرث التجارب التنموية وف�شلها يف اأغلب 

احلالت مع جناحها يف حالت قليلة برزت حركة جتديد فكرية 

اأدت اأغلبها اإىل التاأكيد على دور الدولة واملناداة باإعادة العتبار 

له. وجتدر الإ�شارة هنا اإىل التجديد احلا�شل يف اقت�شاد كل من 

النمو، والعالقات الدولية، واملوؤ�ش�شات.

مفهوم االمتيازات التفاضلية
اإن املفهوم الثاين الذي يجب اإعادة النظر يف طريقة التعامل معه 

هو المتيازات التفا�شلية التي ُتعترب ركيزة اأ�شا�شية يف نظرية 

التجارة العاملية. وهذا املفهوم يهدف اإىل تف�شري اأ�شباب التق�شيم 

الدويل للعمل واأهميته يف تو�شيع جمال التبادلت التجارية ودفع 

عجلة التنمية. وقد ُو�شعت هذه النظرية بحيث تاأخذ بعني العتبار 

 الفوارق يف و�شائل الإنتاج والتكنولوجيا بني البلدان، ما اأخرج 

امليزة التفا�شلية من اجلمود لت�شبح خا�شعة ل�شيا�شات معينة 

ودينامية متغرية.

لكن على الرغم من هذه التطورات، بقي املفهوم التقليدي املهيمن 

لالمتيازات التفا�شلية ميثل نظرية جامدة حري�شة بالأ�شا�ص على 

ح�شن توظيف املوارد وعنا�شر الإنتاج على املدى الق�شري.

ول ترتك هذه املفاهيم التقليدية املهيمنة يف الفكر الليربايل املجال 

مفتوحًا لر�شم �شيا�شات قطاعية ا�شرتاتيجية ت�شمح بالنتقال نحو 

منط تنموي مكثف. فال�شفة ال�شائدة واجلامدة ملفهوم المتيازات 

التفا�شلية توؤكد على النجاعة القت�شادية على املدى الق�شري فقط 

 ول تتنا�شب مع بناء تنمية تهدف اإىل اإقامة بناء ا�شرتاتيجي 

 �شامل وديناميكي وناجع ل يقت�شر على املنطق ال�شلعي 

والقت�شادي ال�شيق.

عالوة على ذلك، توؤكد التجارب الناجحة يف جمال التنمية على 

اأهمية اعتماد مفهوم متحرك وديناميكي لالمتيازات التف�شيلية 

والتعامل معه من منظور تنموي ا�شرتاتيجي. ومن هذا املنظور، 

تتمثل التنمية يف العمل املتوا�شل على خلق واكت�شاب امتيازات 

تفا�شلية دائمة يف جمالت اقت�شادية متنوعة ومتطورة.

 Bedoui. A (1986). Problématique de l’autosuffisance alimentaire et type de  .79
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2. من اأجل بديل تنموي مكثف ومندمج ومتكامل وم�شتدام لبلدان املغرب العربي

وتتطلب هذه الدينامية التاأقلم امل�شتمر لهيكلية ال�شتثمار وللموارد 

الب�شرية واملوؤ�ش�شات وال�شلوكيات واآليات الت�شجيع بهدف بناء 

امتيازات تفا�شلية يف اأن�شطة متنوعة ومتتالية، وهذا بدوره 

ي�شتدعي اإرادة ومبادرة �شيا�شية وقدرة على ال�شت�شراف وا�شتباق 

الأحداث والتطورات يف جميع املجالت.

مفهوم المرونة
اإن اإر�شاء عالقات عمل متطورة وقادرة على دفع النتقال اإىل منط 

تنمية م�شتدامة ومكثفة يتطلب من كل الأطراف اإعادة النظر يف 

ال�شلوكيات واملمار�شات والعالقات ال�شائدة يف اإطار النمط القائم 

على النمو التو�شعي والذي اأدى اإىل:

 تراجع قيمة العمل واملعرفة لأن املجهود املبذول يف العمل  █

 ويف طلب املعرفة مل يعد يقابله دخل حمرتم، هذا اإن توفر 

عمل لئق اأ�شاًل.

التوتر امل�شتمر لعالقات العمل يف اإطار منط منو قائم على  █

تناف�شية تعتمد على خف�ص التكاليف والأجور والذي زاده حدة 

تعامل اأ�شحاب العمل العدائي مع التنظيمات النقابية واعتبارها 

اأن املوارد الب�شرية عبء وتكلفة ولي�شت كراأ�ص مال ب�شري يتعني 

عليها تطويره واحلفاظ عليه.

ارتفاع تكاليف دعم املوؤ�ش�شات املنتجة واتكال هذه الأخرية  █

املفرط على الدولة واملجموعة الوطنّية عرب طلب مزيد من 

المتيازات والدعم والت�شهيالت، مع التهرب من تعزيز عالقات 

العمل ومن توفري العمل الالئق وت�شديد ال�شرائب والقرو�ص 

امل�شرفية الخ.

يتطلب جتاوز مثل هذه الأو�شاع اإقامة عالقات عمل عادلة 

ومن�شفة ي�شوبها التفاهم والت�شامن بني الأطراف الجتماعية 

بهدف ال�شماح للموؤ�ش�شات بزيادة الإنتاج والإنتاجية واجلودة مبا 

يدعم تناف�شيتها ومكانتها يف الأ�شواق الداخلية واخلارجية.

ويف ظل العوملة، �شهدت اأ�شواق العمل يف اأغلب بلدان العامل 

اختاللت عميقة نتج عنها ارتفاع معدل البطالة وخا�شة بني 

ال�شباب. وقد اأدت هذه التطورات اإىل درا�شات ونقا�شات و�شراعات 

فكرية و�شيا�شية برز من خاللها موقفان متناق�شان:

املوقف الأول طرحه الفكر الليربايل املهيمن الذي يعترب اأن  █

ارتفاع معدل البطالة هو نتيجة املبالغة يف قوننة عالقات العمل 

وحماية العمل وارتفاع تكاليفه، واأن احلل هو جعل عالقات 

العمل مرنة قدر الإمكان ما يتطلب مراجعة قوانني العمل 

لتقلي�ص حماية العمل وتكاليفه.

اعترب املوقف الثاين اأن ارتفاع معدل البطالة نتيجة حتمية  █

لرتاجع ن�شب النمو واأن جعل عالقات العمل اأكرث مرونة ل يوؤدي 

بال�شرورة اإىل تراجع البطالة تراجعًا ملحوظًا.

ينبغي اأن ي�شاحب النتقاَل اإىل منط تنمية م�شتدامة ومكثفة 

وعادلة انتقاٌل اإىل منط مناف�شة قائم على حتقيق منو اأ�شرع 

لالإنتاجية، وعلى جتديد الإنتاج، وحت�شني اجلودة والبتكار امل�شتمر 

وخدمات بعد البيع، وتقدمي �شمانات اأكرب.

وهذا النتقال يحد من اللجوء امل�شتمر اإىل خف�ص التكاليف ب�شفة 

عامة والأجور ب�شفة خا�شة لأن حتفيز منو الإنتاجية يقلل تكلفة 

الإنتاج، كما اأن حت�شني اجلودة وجتديد الإنتاج يلعبان دورًا كبريًا 

يف تعزيز القدرة التناف�شية الذي يحتاج اأي�شًا اإىل عالقات عمل 

متطورة. وت�شاعد كل هذه التحولت يف تنقية املناخ الجتماعي 

وتقلي�ص التوتر الذي مييز عالقات العمل يف اإطار النمو التو�شعي. 

كما ت�شاعد اأي�شًا يف حتقيق عدالة اأكرب يف توزيع الرثوة، وحت�شني 

القوة ال�شرائية للعمال، ودعم الطلب الداخلي بهدف خلق توازن 

اأكرب بني الطلبني الداخلي واخلارجي وجعل القت�شاد الوطني 

منيعًا. فالنمط القائم على منو تو�شعي اأكرث ه�شا�شة يف مواجهة 

تقلبات الأ�شواق العاملية وتكرار الأزمات يف ظل اقت�شاد معومل.

 تتطلب ال�شيا�شات والإ�شالحات ال�شرورية لإيجاد البديل الأخذ 

بعني العتبار اأهم التحولت العاملية يف خمتلف امليادين ف�شاًل عن 

ال�شتفادة من الدينامية اجلديدة لقت�شاد التنمية وا�شتخال�ص 

الدرو�ص من التجارب التاريخية الناجحة. ويتطرق هذا الف�شل 

اإىل ذلك، اإ�شافة اإىل اأهم الإ�شالحات ال�شرورية لتح�شني دور 

واأداء الأطراف الفاعلة يف عملية التنمية، و�شرورة اإعادة النظر يف 

العالقات اخلارجية خا�شة مع الحتاد الأوروبي نظرًا لأهميتها يف 

منطقة املغرب العربي، و�شرورة تفعيل احتاد املغرب العربي بهدف 

ت�شريع النتقال املن�شود.

أهم التحوالت العالمية
ي�شتدعي التحول الهيكلي ال�شرتاتيجي الأخذ يف احل�شبان اأهم 

التحولت العاملية يف جميع امليادين الجتماعية والقت�شادية حتى 

يتمكن منط التنمية اجلديد من ا�شتغالل اأح�شن الفر�ص املتاحة 

عرب الندماج القت�شادي العمودي مع البحث اجلاد عن حتقيق 

اندماج اأفقي ي�شمح بتنويع ال�شركاء، ودعم القدرة التفاو�شية 

لبلدان املنطقة، وحت�شني مرتبتها يف التق�شيم الدويل للعمل.

ول بد يف هذا ال�شياق من النتباه اإىل التحولت الأ�شا�شية املتعلقة 

باملجالت التالية من اأجل حت�شني قدرة اقت�شادات املنطقة على 

ا�شتقطاب ال�شتثمار املبا�شر الأجنبي الداعم لالنتقال من منو 

تو�شعي اإىل تنمية مكثفة ومندجمة:

ترتبط اأهم التحولت العميقة مبجال اأنظمة التكنولوجيا وطرق . 1

الإنتاج. فالتكنولوجيا اجلديدة تت�شف بال�شمولية، واملرونة يف 

ال�شتعمال، وتعدد الخت�شا�شات )الكهربائية، وامليكانيكية، 

 والإعالمية، واللكرتونية(، ما ُيحدث اآثارًا على جميع 

املجالت، اأهمها:

تعزيز التدريب لي�شبح متعدد الخت�شا�شات، وقادر على  █

التاأقلم مع التطورات التقنية، ويح�شن ا�شتغاللها.

توجيه عرو�ص العمل يف اإطار هذه الأنظمة التكنولوجية نحو  █

اليد العاملة ذات الكفاءة العالية من اخت�شا�شات متنوعة.

اأ�شبحت عالقات العمل اجلديدة اأكرث مرونة. وتتطلب حوكمة  █

املوؤ�ش�شات املنتجة جتاوز عالقات العمل التقليدية القائمة على 

التايلورية والفوردية.

ت�شمح مرونة الأنظمة التكنولوجية اجلديدة بتجاوز الإنتاج  █

ال�شخم واإنتاج �شال�شل �شغرية لأنواع خمتلفة من الإنتاج.

اأدت مرونة الإنتاج اإىل جتزئة الأ�شواق مع التاأثري على م�شارات  █

التوزيع وعلى العناية اأكرث باأذواق خمتلف �شرائح امل�شتهلكني 

وقوتهم ال�شرائية، وعنا�شر التمييز بني خمتلف الحتياجات 

اخلا�شة، وطريقة الدعاية القائمة على تنويع اأكرب لالأ�شواق 

خالفًا ملا كان معموًل به يف اإطار منط ت�شويق قائم على 

ال�شتهالك املكثف.

اأ�شبحت التحولت املت�شارعة تتعلق بتنظيم الإنتاج وتوزيعه . 2

اجلغرايف وطنيًا وعامليًا عرب تخل�ص ال�شركات الكربى من 

 اأن�شطة عديدة وال�شتعانة مبوؤ�ش�شات �شغرية وم�شادر 

خارجية لإجنازها.

تنظيم انتقال عدة اأن�شطة من بلد اإىل اآخر لأ�شباب خمتلفة.  █

ويف هذا الإطار يجب النتباه اإىل اأن المتيازات التفا�شلية 

يف البلدان الأكرث ا�شتقطابًا وا�شتفادة من نقل الإنتاج من 

بلد اإىل اآخر اأ�شبحت تعتمد على قدرة البلد على خلق اأنظمة 



اقت�شادية تناف�شية قادرة على جتميع العمل وتنظيمه وتق�شيمه 

بني خمتلف اأطراف عملية ال�شتعانة مب�شادر خارجية لإنتاج 

خمتلف مكونات �شلعة معّينة. وبالتايل، مل تعد عملية ال�شتعانة 

مب�شادر خارجية وا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 

والمتياز التف�شيلي تعتمد على ور�شات الإنتاج بل على اأنظمة 

اقت�شادية تناف�شية يف املقام الأول. ولذلك، ينبغي يف اأثناء 

املرحلة النتقالية نحو منط تنمية ذي تركيز مكثف اإن�شاء 

مثل هذه الأنظمة لال�شتفادة من التوزيع العاملي لالأن�شطة 

القت�شادية ذات القيمة امل�شافة العالية، ل�شيما مع عودة 

عدة اأن�شطة يف الجتاه املعاك�ص جنوب - �شمال يف ال�شنوات 

الأخرية نظرًا لتقل�ص فوارق التكلفة جراء ارتفاع تكاليف النقل 

وزيادات الأجور وه�شا�شة حميط الأعمال ف�شاًل عن �شعف 

الإنتاجية يف عدد من بلدان اجلنوب.

تتعلق التحولت املت�شارعة اأي�شًا بالتجارة العاملية حيث ترتاجع . 3

مكانة بع�ص الأن�شطة يف التجارة العاملية مع بزوغ منو اأن�شطة 

اأخرى. وبغية حت�شني الندماج العاملي العمودي والواقع يف 

التق�شيم الدويل للعمل بهدف تنويع وتكثيف وحتقيق اندماج 

اأكرب للتنمية، يجب اإيالء مزيد من الهتمام بالأن�شطة 

ال�شاعدة يف التبادل التجاري العاملي دون اإهمال الأن�شطة 

التقليدية كثيفة العمالة متدنية املهارات. وهنا يجب الرتكيز 

على القطاعات الإعالمية، وال�شناعات امليكانيكية واللكرتونية 

وال�شيدلنية، و�شناعة الورق واخل�شب والأدوات املكتبية اإىل 

جانب قطاع اخلدمات.

التحولت البيئية وتاأثريها على اختيار الأن�شطة التي تفتح اآفاقا . 4

ت�شغيلية عري�شة يف جمال الطاقة املتجددة، وخا�شة الطاقة 

ال�شم�شية لإنتاج الكهرباء من جانب عدد كبري من الأطراف. 

فتوفري �شبل العي�ص والت�شجيع على اإن�شاء موؤ�ش�شات �شغرية 

ومتو�شطة ل يتحقق بت�شجيع الأن�شطة التقليدية فح�شب، بل 

وبت�شجيع الأن�شطة املرتبطة مبا يدعى الوظائف اخل�شراء.

ويف ما يتعلق بالتنمية امل�شتدامة عمومًا، اأ�شبحت اقت�شادات 

العامل ب�شدد اإعادة هيكلة ع�شرية وواعدة يف اآن معًا يف جمالت 

اأ�شا�شية تتعلق على وجه اخل�شو�ص بالطاقة واملواد والتغذية80. ففي 

جمال الطاقة، يتمثل امل�شار اجلديد يف النتقال من النفط والفحم 

احلجري والغاز الطبيعي اإىل الطاقة امل�شتخرجة من الرياح 

وال�شم�ص واحلرارة الباطنّية.

اأما يف ما يتعلق بالتغذية، ل تعني التحولت الكربى هيكلة 

قطاع التغذية، بل طريقة اإدارته والت�شرف فيه. ويتمثل التحدي 

الكبري يف ح�شن الت�شرف براأ�ص املال الطبيعي كاملياه، والأرا�شي 

ال�شاحلة للزراعة، والغابات، وطرق الزراعة، الخ.

كما يواكب ديناميَة اإعادة الهيكلة التي ت�شتدعيها التنمية امل�شتدامة 

دعُم بع�ص الأن�شطة القدمية مع بروز اأن�شطة جديدة واخت�شا�شات 

ذات ارتباط وثيق بها.

التحولت الدميغرافية يف العامل واملتمثلة يف ارتفاع ن�شبة . 5

امل�شنني وازدياد احتياجاتهم وطلباتهم اخلا�شة والتي حتفز 

منو عدة اأن�شطة تتعلق بهذه التحولت، مثل منو قطاع ال�شيدلة 

والأدوية، وتنامي الطلب على اخلدمات ال�شحية )م�شحات، 

وتنوع طرق عالج اأمرا�ص امل�شنني(، وازدياد الأن�شطة التي 

تربط بني الحتياجات الرتفيهية وال�شحية، ومنو اأن�شطة 

�شياحية ذات �شلة. ولذلك، ينبغي الرتكيز على توفري اأن�شطة 

موجهة لهذه الفئة الجتماعية جراء ارتفاع احتمال منو هذه 

الأن�شطة يف جمال اخلدمات يف التبادلت التجارية العاملية.

 Lester R. Brown (2003). Eco – Economie. une autre croissance écologique et  .80

durable est possible. Ed. Seuil. Paris.

إصالح الدولة ورد االعتبار لدورها االقتصادي
ل ميكن اأن يوؤدي رد العتبار للدور القت�شادي للدولة اإىل تكرار 

واإعادة اإنتاج الدولة نف�شها التي اأ�شرفت على التنمية يف �شتينيات 

القرن الع�شرين وما بعدها. ول بد بالتايل من اإجراء اإ�شالحات 

جوهرية على الدولة باإعادة النظر يف عالقاتها مع املجتمع، 

والقت�شاد، واملحيط.

تجديد عالقة الدولة بالمجتمع
ُيعاد تنظيم عالقات الدولة باملجتمع بالتنازل احلتمي عن هيمنة 

الدولة على املجتمع والقائمة على تقدمي امل�شاعدات والمتيازات 

القت�شادية مقابل الولءات ال�شيا�شية، وتعوي�ص هذا التنازل 

بعالقات تعاقدية و�شراكة مع كل اأطراف املجتمع بهدف تنمية 

القدرات الب�شرية وتعزيز الن�شجام الجتماعي واإرادة الفعل 

اجلماعي خلدمة امل�شلحة العامة.

والدولة مطالبة اأي�شًا باإقامة عالقات �شراكة بني اأطراف املجتمع. 

وميكن هنا اعتماد القت�شاد الجتماعي الت�شامني كاإطار لتنظيم 

وهيكلة جزء هام من قطاع القت�شاد غري املنظم. علمًا اأن 

القت�شاد الجتماعي الت�شامني يتكون من املنظمات غري احلكومية 

والتعاونيات واملوؤ�ش�شات الجتماعية واخلريية. وميكن تنظيم 

القطاع غري النظامي بت�شجيع تكوين تعاونيات تعزز الأن�شطة ذات 

ال�شلة، وفتح اآفاق جديدة لتطوير العالقات مع القطاع النظامي 

وحت�شني عالقات العمل داخل القت�شاد الجتماعي الت�شامني. 

وميثل هذا النوع من القت�شاد ب�شكل عام خمزونًا هامًا يح�شن 

القدرة الت�شغيلية، وينوع الرتكيبة املوؤ�ش�شية للمجتمع، ويدعم راأ�ص 

املال الجتماعي81.

تجديد عالقة الدولة بالبيئة المحيطة
اأدت هيمنة الدولة على املجتمع اإىل اإقامة تنظيم موؤ�ش�شي يتميز 

مبركزية مفرطة ومبحورية القرار وبالنفراد بال�شلطة ل�شالح 

جماعات �شغط اأ�شهمت يف ن�شر الف�شاد. وقد �شاعد هذا التنظيم 

ب�شورة كبرية يف ف�شل التجارب التنموية ال�شابقة التي متيزت 

ب�شبغتها الفوقية والبريوقراطية وبعدم اإ�شراك الأطراف اأو 

ال�شماح لهم بالقيام باملبادرة اأو امتالك �شلطة القرار. كما �شاهم 

هذا التنظيم يف تهمي�ص املجموعات املحلية ويف ازدياد الفوارق 

خذت اخل�شو�شيات 
ُ
بني خمتلف املكونات املناطقية، اإذ نادرًا ما اأ

املحلية يف احل�شبان نظرًا لتهمي�ص »ال�شلطات« على هذه امل�شتويات 

وعدم اإ�شراكها يف معاجلة امل�شاكل التي تعرت�ص م�شرية التنمية.

ولتجاوز هذه الختاللت والعوائق يجب دعم الالمركزية يف اإطار 

بناء دميقراطية حملية ت�شمن اإ�شراك الفاعلني القت�شاديني 

واإيجاد بديل تنموي ي�شتند اإىل رغبات املواطنني على امل�شتويات 

املحلية واملناطقية واحتياجاتهم وخ�شو�شياتهم واإمكانياتهم 

وقدراتهم. وهذا ي�شتدعي اإعادة النظر يف توزيع املهام 

وال�شالحيات والإمكانيات واآليات التن�شيق بني الأطراف، ف�شاًل 

عن املتابعة، واملحا�شبة، واحلوكمة، الخ.

 Francis Vercarner (2010). Rapport sur l’économie sociale et solidaire.  .81

 «l’économie sociale et solidaire. entreprendre autrement pour la croissance et
l’emploi». Paris. Avril. 2010.
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2. من اأجل بديل تنموي مكثف ومندمج ومتكامل وم�شتدام لبلدان املغرب العربي

تجديد عالقة الدولة باالقتصاد
ينبغي اأن ينطلق هذا التجديد من التخلي عن مبداأ حياد الدولة 

لريد العتبار اإىل دورين اأ�شا�شيني للدولة ل ميكن دونهما بناء 

منوذج تنموي بديل مكثف، ومندمج، وم�شتدام، وعادل.

ويتمثل الدور االأول يف اإعادة العتبار لل�شيا�شات القطاعية يف 

املجال ال�شناعي والزراعي واخلدمي ويف اإطار عالقات تعاقدية 

وت�شاركية ت�شمن تعبئة كل الأطراف وحتقق الأهداف املر�شومة. 

ويجب اأن تكون هذه الأهداف وا�شحة املعامل والإمكانيات، مع 

توزيع الأدوار بني جميع الأطراف. ويف املجال ال�شناعي، ينبغي 

اأن ترمي الأهداف اإىل تنويع الن�شيج القت�شادي وتكثيفه واإدماجه 

عرب اإن�شاء �شال�شل �شناعية قطاعية ت�شمح باإر�شاء اأن�شطة جديدة 

ذات قيمة م�شافة عالية قائمة على ا�شتخدام عمال التكنولوجيا 

املتطورة وت�شغيل كفاءات عالية. ولتحقيق ذلك، يجب اإقامة �شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ص، مبا فيه القطاع امل�شريف، يف اإطار 

عالقات تعاقدية تربط المتيازات ال�شريبية و�شبه ال�شريبية 

واملالية بتحقيق اأهداف معينة تتعلق مثاًل بعدد فر�ص العمل 

املحدثة، وحتقيق ن�شبة تاأطري دنيا داخل املوؤ�ش�شات امل�شتفيدة، 

واللتزام بت�شدير ن�شبة معينة من الإنتاج اأو ن�شبه معينة من التزود 

من ال�شوق املحلية، الخ.

ويف القطاع الزراعي، يجب النطالق من هدف �شاٍم ي�شمن تعبئة 

جميع الأطراف املعنية. ومن ال�شروري اأن يرتبط هذا الهدف 

بتحقيق الأمن الغذائي املتمثل يف التحكم باإنتاج اأهم املواد الغذائية 

كاحلبوب وم�شتقاتها، واللحوم، واحلليب وم�شتقاته، والنباتات 

البقولية. وهذا يعني التخلي عن مفهوم الأمن الغذائي القائم على 

منطق جتاري يهدف اإىل حتقيق التوازن بني ال�شادرات الغذائية 

والواردات، كما يعني اإجناز كل الإ�شالحات على خمتلف امل�شتويات 

)ت�شوية الأو�شاع العقارية، وا�شتغالل املوارد املائية واعتماد 

الري التكميلي يف زراعات احلبوب، واعتماد اأمناط اإنتاج زراعية 

متكاملة كزراعات احلبوب والبقول مع تربية املا�شية والأبقار، ومنح 

امتيازات مع اإعطاء الأولوية للقطاعات املر�شحة لتحقيق الأهداف، 

وتعبئة املوارد املالية والب�شرية ال�شرورية لالإجناز واملتابعة، وتوعية 

املنتجني، وتقدمي الإر�شاد الزراعي، و�شبط الأ�شعار، وو�شع 

�شيا�شات ت�شجع على حتقيق الأهداف، اإلخ(.

ويف قطاع اخلدمات، يجب تعزيز التكامل بينه وبني والقطاعات 

املنتجة �شناعيًا وزراعيًا مع الرتكيز على جودة اخلدمات 

واإنتاجيتها والتحكم يف تكاليفها التي تعترب حاليًا مرتفعة ول تدعم 

تناف�شية القطاعات املنتجة. كما يجب تطوير القطاع من خالل 

مواكبة التحولت الدميغرافية يف العامل كما اأ�شرنا اإىل ذلك �شالفًا.

اأما الدور الثاين للدولة فيتمثل يف رد العتبار ل�شيا�شات اإعادة 

توزيع الرثوة. وهذا الدور �شروري لتحقيق التوازن بني املجالني 

الجتماعي والقت�شادي والتوازن بني املناطق. فقد اأثبتت جميع 

التجارب �شواء كانت يف البلدان امل�شنعة اأم النامية اأن املنطق 

ال�شلعي اأي منطق ال�شوق يوؤدي يف كل احلالت اإىل ازدياد الفوارق 

بني الفئات الجتماعية، وبني العمال ح�شب م�شتوياتهم التعليمية، 

وبني املناطق ح�شب مواقعها اجلغرافية وقربها اأو بعدها عن 

 املناطق ال�شاحلية. لذلك ل ميكن لطرف اآخر �شوى الدولة 

تقلي�ص هذه الفوارق باعتماد �شيا�شات اإعادة توزيع الرثوة التي 

�شنتعر�ص اإليها لحقًا.

إعادة العمل بالسياسات القطاعية
عمومًا ودون الدخول يف التفا�شيل، يجب و�شع �شيا�شات تنموية وفق 

الأو�شاع واملتغريات انطالقًا من:

ظروف البلد من حيث موارده الطبيعية والب�شرية وراأ�ص ماله املادي 

واملوؤ�ش�شي، الخ.

التطورات احلا�شلة يف املجالني التكنولوجي والدميغرايف. █

تطور الأو�شاع على امل�شتويات املحلية والعاملية. █

وينبغي اأن تركز هذه ال�شيا�شات على جانبني اأ�شا�شيني معًا:

توفري الظروف الأولية ال�شرورية خللق امتيازات تف�شيلية يف 

الأن�شطة اجلديدة املزمع اإطالقها يف مرحلة معينة من امل�شرية 

التنموية. وتوفري الظروف ل يعني املوارد املالية والب�شرية فح�شب، 

بل املوؤ�ش�شات ال�شرورية لت�شهيل الإجناز والتن�شيق بني جميع 

الأطراف اأي�شًا. وتختلف الأولويات ح�شب القطاع والن�شاط املختار 

خللق امتيازات تفا�شلية جديدة. فالن�شاط اأو القطاع اجلديد الذي 

يتميز بكثافة راأ�ص املال يتطلب ا�شتثمارات هامة ذات طابع مادي 

خالفًا لال�شتثمارات يف املوارد الب�شرية التي تتيح خلق امتيازات 

تف�شيلية يف قطاعات واأن�شطة تت�شم بكثافة اليد العاملة عالية 

اخلربة والكفاءة.

ويف هذا ال�شياق نالحظ اأن بلدان اأمريكيا الالتينية قد ركزت 

اأ�شا�شًا ا�شتثماراتها يف راأ�ص املال املادي واأهملت ن�شبيًا ال�شتثمار 

يف التدريب، ما جعل �شادراتها تتميز بكثافة راأ�شمالية اأكرب. اأما 

بلدان جنوب و�شرق اآ�شيا فقد ركزت بكثافة على التدريب وعلى 

اعتماد امتيازات تف�شيلية متحركة خلقت ن�شيجًا اقت�شاديًا متنوعًا 

وكثيفًا ومتطورًا با�شتمرار. ففي البداية ا�شُتثمرت المتيازات 

التفا�شلية لتطوير �شادراٍت كثيفة العمالة، ثم مت الرتكيز على 

�شادرات تتطلب كفاءة، ليجري بعدها تطوير �شادرات ال�شناعات 

امليكانيكية. واأخريًا مت الرتكيز على �شادرات تتميز مبحتوى تقني 

عاٍل ومتطور وبا�شتعمال كفاءات عالية.

ويت�شح من التجارب التاريخية املقارنة82 اأن البلدان التي اكتفت 

با�شتغالل المتيازات التف�شيلية القائمة �شهدت ركودًا ن�شبيًا اأو 

ن�شب منو متو�شطة مقارنة مع البلدان التي حر�شت با�شتمرار على 

خلق امتيازات تف�شيلية جديدة.

�شمان تكامل الأن�شطة القائمة ورفع اإنتاجياتها. ومتثل ق�شية . 1

التكامل القت�شادي ق�شية اأ�شا�شية نظرًا لدورها الأ�شا�شي 

يف تكثيف وتقوية الرتباط بني الأن�شطة، وتعزيز الن�شيج 

القت�شادي، وخلق م�شاريع ذات قيمة م�شافة عالية.

تزخر منطقة املغرب العربي باملوارد الطبيعية، لكن هذا ل يعني . 2

اأن هذه املنطقة ثرية لأن الرثاء هو من ن�شيب البلدان القادرة 

على ا�شتغالل تلك املوارد. فال�شناعات التحويلية هي التي تطور 

القيمة امل�شافة وحتقق منوًا وتنمية اأكرب. وهنا ن�شت�شهد مبثال 

ال�شناعات البرتوكيمياوية الذي قدمه اأحد كبار ال�شناعيني 

اجلزائرييـن يف منتدى DK News. فقد ذكر ال�شناعي باأن 

اجلزائر ت�شدر حاليًا مادة الربوبان ب�شعر متو�شط يبلغ 600 

دولر للطن الواحد، لكن اإذا ُحولت هذه املادة اإىل مادة الربوبالن 

فاإن �شعر ت�شدير املادة اجلديدة �شيبلغ 1200 دولر للطن، واإذا 
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ُطورت �شل�شلة الإنتاج ب�شكل اأكرب بتحويل الربوبالن اإىل مادة 

البوليربوبالن فاإن �شعر الت�شدير �شريتفع اإىل 1800 دولر الطن.

اأما اإذا ُحولت املادة الأخرية اإىل قما�ص فاإن �شعر طن القما�ص 

�شيقفز اإىل 3000 دولر، واأخريًا اإذا ُحول القما�ص اإىل اأطقم 

خم�ش�شة للجراحني ُت�شتعمل مرة واحدة فاإن �شعر الت�شدير 

�شيت�شاعف اأكرث من ثالث مرات ليبلغ 10000 دولر للطن83. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مادة البوليربوبالن ت�شمح باإنتاج عدة 

منتجات من ِقبل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة التي متثل ن�شبة 

عالية جدًا يف الن�شيج القت�شادي يف كامل منطقة املغرب العربي، 

ما ي�شهم يف خلق فر�ص عمل جديدة.

ول ت�شمح عملية بناء �شال�شل الإنتاج بتعزيز الن�شيج القت�شادي ودعم 

قدرته على خلق فر�ص عمل فح�شب، بل ت�شهم يف دعم قدرته التناف�شية 

اأي�شًا. وتتطلب اإعادة العمل بال�شيا�شات القطاعية اإدخال اإ�شالحات 

عديدة من اأهمها اإ�شالح قوانني ال�شتثمار ومنظومة التدريب والبحث 

العلمي واملنظومة املالية عمومًا وامل�شرفية خ�شو�شًا.

إصالح منظومة التدريب والبحث العلمي
يف ما يلي اأهم الإجراءات الأ�شا�شية العامة التي ت�شاعد يف النتقال 

اإىل منط تنمية اأكرث تنوًعا وكثافة:

 تعميم التعليم و�شمان جودته بالربط بني املجالني  █

النظري والتطبيقي.

الهتمام بالخت�شا�شات العلمية والتقنية. █

النفتاح على اللغات احلية، والتدريب يف البلدان الأجنبية  █

امل�شنعة، واعتماد التدريب امل�شتمر، و�شمان رجوع الكفاءات 

الوطنية املقيمة يف اخلارج.

حتقيق تطور متوازي بني منظومة الإنتاج ومنظومة التدريب. █

دعم البحث العلمي والبحث اخلا�ص بالتنمية عرب حتديد  █

الأولويات التي تتما�شى مع ال�شيا�شات القطاعية.

إصالح المنظومة المالية والمصرفية
تختلف الأو�شاع املالية وامل�شرفية اختالفًا ن�شبيًا بني بلدان املغرب 

العربي. فال�شوق املالية اأكرث حيوية يف املغرب مقارنة معها يف 

اجلزائر وتون�ص وليبيا. والقطاع امل�شريف يلعب دورًا حيويًا يف 

متويل التنمية رغم �شعف ن�شبة القرو�ص من الناجت املحلي والتي ل 

تتجاوز 60 يف املائة مقابل اأكرث من 100 يف املائة يف بلدان جنوب 

�شرق اآ�شيا.

وعلى اأي حال، ثمة عنا�شر �شعف م�شرتكة بني بلدان املنطقة يجب 

اإ�شالحها لإيجاد البديل التنموي املن�شود، ومن اأهمها:

قلة عدد ال�شركات التي يجري تداول اأ�شهمها يف ال�شوق املالية  █

 مع اقت�شار هذه الأخرية على متويل ال�شركات الكربى 

رغم اأن ن�شبة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف دول املنطقة 

تفوق 90 يف املائة.

اقت�شار القطاع امل�شريف على لعب دور الو�شيط الذي يجمع  █

املدخرات ويقدم القرو�ص دون امل�شاهمة يف املخاطر وامل�شاريع 

التي حظيت بالتمويل ودون اإجراء درا�شات لتحديد امل�شاريع 

التي تت�شم مبردودية عالية وباآفاق تنموية وا�شعة، الخ. ومع 

النتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق، اأ�شبحت امل�شارف تتوخى احلذر 

وحتر�ص على حتقيق نتائج مالية طبقًا للمقايي�ص العاملية.
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النق�ص يف اإمكانيات امل�شارف املمولة للمن�شاآت ال�شغرية  █

واملتو�شطة والتي يغلب عليها الطابع العائلي وتتميز بقلة 

الإمكانيات و�شعف ن�شب التاأطري وعدم توفر ال�شمانات 

للح�شول على قرو�ص كافية.

�شعف املوارد امل�شرفية يف ما يتعلق براأ�ص املال طويل املدى، ما  █

ميثل عائقًا اأمام متويل امل�شاريع الكربى. وهذا ال�شعف نالحظه 

حتى يف اجلزائر التي تزخر بر�شيد هام من العملة ال�شعبة 

ولها �شتة م�شارف عامة من اأ�شل ع�شرين م�شرفًا، وتتميز 

بن�شبة ادخار تفوق 50 يف املائة وهي من اأعلى الن�شب يف العامل.

ت�شتدعي هذه الأو�شاع اإعادة هيكلة القطاع امل�شريف لدعم موارده 

ودفعه نحو تقا�شم املخاطر ودخوله ك�شريك يف عملية التنمية مع 

الرتكيز على اإن�شاء موؤ�ش�شات م�شرفية ذات موارد و�شمانات اأكرب 

بهدف متويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة التي يجب اأن تلعب دورًا 

هامًا يف تنويع الن�شيج القت�شادي وتكثيفه ويف دعم ال�شادرات.

إعادة االعتبار لسياسات إعادة توزيع الدخل
حظيت �شيا�شات اإعادة توزيع الدخل قبل فرتة النتقال اإىل اقت�شاد 

ال�شوق باأهمية كبرية ب�شبب ارتباط النمو يف تلك الفرتة بالطلب 

الداخلي ب�شكل اأ�شا�شي. وحر�شت ال�شيا�شات املختلفة على دعم 

هذا الطلب بهدف حتفيز النمو. وكان ال�شتخدام يتم من خالل 

عقود عمل غري حمددة الآجال. وربطت احلوافز املقدمة لدعم 

ال�شتثمار بني حجم الدعم وعدد فر�ص العمل امل�شتحدثة، كما 

كانت زيادات الأجور مرتبطة بارتفاع الأ�شعار وحتدث كل �شنة 

تقريبًا بغية �شمان ا�شتقرار القوة ال�شرائية والعمل كلما �شمحت 

الظروف القت�شادية بها. عالوة على ذلك، كانت �شيا�شات اإعادة 

توزيع الرثوة تندرج يف نف�ص امل�شار الهادف اإىل دعم الطلب 

الداخلي عرب تخفيف العبء ال�شريبي على حمدودي الدخل وتوفري 

خدمات اجتماعية عديدة )�شحة، وتعليم، ونقل( ب�شكل جماين اأو 

�شبه جماين.

لكن ومنذ بداية النتقال نحو اقت�شاد ال�شوق تغريت الأو�شاع لأن 

النمو اأ�شبح مرتبًطا بالت�شدير يف املقام الأول. وقد تغري دور العمل 

والأجور يف الدورة القت�شادية، لينتقال من مكونات اأ�شا�شية للطلب 

الداخلي اإىل متغريات تعديلية. ومن هنا جاءت �شرورة جعل العمل 

والأجور اأكرث مرونة كي يت�شنى للموؤ�ش�شات التخل�ص من العمال 

ب�شهولة وباأقل تكلفة كلما تراجع الن�شاط القت�شادي والعك�ص 

�شحيح عندما ي�شرتجع الن�شاط حيويته. وبهذه الطريقة اأ�شبح 

العمل والأجور ُي�شتخدمان كمتغريين تعديلني للدورة القت�شادية، 

كما فقدت �شيا�شة اإعادة توزيع الرثوة مكانتها يف هذا ال�شياق. 

ومع اعتماد �شيا�شات حثيثة تدعم ال�شتثمار الداخلي وا�شتقطاب 

ال�شت�شارات اخلارجية املبا�شرة، ازدادت الإعفاءات ال�شريبية 

وانخف�ص العبء ال�شريبي على املوؤ�ش�شات والقطاع اخلا�ص. ويف 

املقابل، ارتفع هذا العبء على العمال. وبالتوازي، ويف اإطار اكت�شاح 

املنطق ال�شلعي كل جمالت احلياة، تراجعت اخلدمات الجتماعية 

لت�شبح غري جمانية اأو �شبه جمانية. وبالتايل، تال�شت �شيا�شات 

اإعادة توزيع الرثوة، واأ�شبح املنطق املايل مهيمًنا، وحظي احلد من 

عجز املوازنة العامة بالأولوية.

ولرد العتبار ل�شيا�شات اإعادة توزيع الرثوة، يجب اإ�شالح النظام 

ال�شريبي واحلد من اكت�شاح املنطق ال�شلعي جميع جمالت احلياة، 

ل�شيما يف جمال ال�شحة والتعليم والتدريب والبحث العلمي 
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2. من اأجل بديل تنموي مكثف ومندمج ومتكامل وم�شتدام لبلدان املغرب العربي

حتى ت�شبح هذه ال�شيا�شات مكملة وداعمة لل�شيا�شات القطاعية 

ول�شيا�شات النهو�ص بعالقات العمل يف اإطار اإقامة اأمن مرن.

اأما يف اجلزائر وليبيا حيث متثل املحروقات امل�شدر الأول ملوارد 

الدولة خالفًا للو�شع يف املغرب وتون�ص وموريتانيا حيث ت�شكل 

ال�شرائب امل�شدر الأول، ثمة م�شاكل م�شرتكة ينبغي جتاوزها من 

خالل اإ�شالح الأنظمة ال�شريبية. ومن اأهم هذه امل�شاكل:

 القطاع غري النظامي، و�شاآلة م�شاهماته يف  █

املوارد ال�شريبية.

تهرب من�شاآت القطاع اخلا�ص من ال�شرائب، وعدم ت�شريحها  █

بكامل ُعمالها واأرباحها.

عدم توزيع العبء ال�شريبي توزيعًا عادًل بني الفاعلني  █

القت�شاديني، وحجم هذا العبء امل�شلط على الطبقة الو�شطى 

التي تتكون يف اأغلبها من موظفني وعمال ُتقتطع ال�شرائب 

املفرو�شة عليهم من املنبع.

تكلفة احلوافز ال�شريبية مع حمدودية انعكا�شاتها على العمل  █

والإنتاج وال�شادرات وال�شتثمار، وعدم وجود عمليات تقييم 

دورية ومو�شوعية يف هذا املجال.

كرثة الإعفاءات ال�شريبية والت�شويات التوافقية، ما يجعل من  █

امتنع عن ال�شداد ل�شنوات ينتظر عفوًا �شريبيًا جديدًا اأو ت�شوية 

جديدة معتربًا اإياهما حقًا منتظرًا. واملت�شرر الأكرب يف هذه 

احلالة هو من يلتزم بواجبه ال�شريبي يف الآجال القانونية.

�شعف املوارد املادية والب�شرية والتي ت�شعف بدورها الإدارة  █

وامل�شالح ال�شريبية.

تت�شم الأو�شاع عمومًا بالتهرب من الواجب ال�شريبي وتوتر  █

العالقة بني املواطن وامل�شالح ال�شريبية، خا�شة يف ظل 

غياب الدميقراطية وال�شفافية وانت�شار الر�شوة والف�شاد. ومن 

املفرو�ص اأن تعالج الإ�شالحات ال�شريبية هذه امل�شاكل بهدف 

امل�شاحلة مع ال�شريبة، وتوزيع العبء ال�شريبي توزيعًا عادًل 

يتما�شى مع دخل كل �شريحة اجتماعية، مع احلر�ص على 

توظيف موارد ال�شرائب يف نفقات �شيا�شات اإعادة توزيع الرثوة.

 إصالح سوق العمل 
وعالقات العمل

تك�شف الدرا�شات املقارنة والنتائج امل�شجلة عن عدم وجود نظام 

عمل قادر على ت�شجيل نتائج اإيجابية م�شتمرة منذ �شبعينيات 

القرن الع�شرين، حيث يتميز الواقع بتغري النتائج من عقد لآخر 

ومن بلد اإىل اآخر مع عدم ا�شتقرار ترتيب البلدان84.

إرساء عالقات عمل جديدة
قادت التغريات القت�شادية وحتديًدا يف �شوق العمل عدة بلدان، 

ل�شيما يف اأوروبا ال�شمالية، اإىل اعتماد مبداأ املرونة املوؤمنة يف 

عامل العمل بهدف امل�شاواة بني متطلبات التناف�شية لدى ال�شركات 

واحلقوق العمالية الأ�شا�شية.

وُتعترب الدمنارك من اأكرث البلدان املمثلة لنمط املرونة املوؤمنة. 

لذلك �شنحاول الرتكيز على مكونات هذا النمط، خا�شة واأن 

للدمنارك عدة خ�شو�شيات �شبيهة بخ�شو�شيات منطقة املغرب 

العربي. فهي بلد �شغري منفتح ومندمج يف ال�شوق العاملية له تقاليد 

 Cahiers français (2009). Emploi et chômage dans les pays de l’OCDE: les  .84

 grandes tendances. chômage et institutions. cahier n°353. novembre –
décembre. 2009.

نقابية عريقة. والراأي العام فيه متم�شك ب�شرورة لعب الدولة لدور 

متمّيز، علمًا اأن وظائف القطاع العام متثل قرابة ثلث اإجمايل 

الوظائف فيه85. عالوة على ذلك، ي�شمح املرونة املوؤمنة بالنتقال 

اإىل منط تنمية م�شتدامة ومكثفة وعادلة لأنها قائمة على حتقيق 

توازن بني م�شالح الأطراف الجتماعية.

وتبني التجربة الدمناركية اأن املرونة املوؤمنة منط يقوم على تركيبة 

موؤ�ش�شية متكاملة ومن�شجمة ومتوازنة ت�شمح باإن�شاء عالقات عمل 

مرنة )الأجور، ومدة العمل، وتنقل العمال( دون اللجوء اإىل اآليات 

�شوق عمل غري مقوننة ومفككة. وتهدف هذه الرتكيبة املوؤ�ش�شية 

اإىل توفري املرونة ال�شرورية للموؤ�ش�شات كي ت�شتطيع التفاعل مع 

التحولت التقنية والتاأقلم مع املتغريات القت�شادية والتجارية 

مع �شمان ا�شتمرارية ت�شغيل العمال واحلفاظ على حقوقهم 

الجتماعية. ولتحقيق ذلك تقوم املرونة املوؤمنة على ثالثة عنا�شر:

توفري نظام ي�شمح بتحقيق ما يكفي من مرونة يف عالقات العمل  █

 حتى تتمكن املوؤ�ش�شة من التاأقلم ال�شريع مع املتغريات، 

وذلك بتاأمني حماية متوازنة وغري مفرطة للعمل وتنويع اأمناط 

العمل املرنة.

اعتماد نظام �شخي ملنحة البطالة بهدف مواجهة خماطر ت�شريح  █

العمال: كل عامل ُم�شرح دخله حتت �شقف معني )هذا ال�شقف 

ي�شل اإىل ثلثي متو�شط الأجر العام( يح�شل على 90 يف املائة 

من هذا الدخل مدة 4 �شنوات على اأق�شى تقدير ويكون جمربًا 

على اتباع نظام تدريب واإعادة اندماج بعد اأول �شنة بطالة اإذا مل 

يتمكن من احل�شول على عمل خاللها، وتنخف�ص هذه املّدة اإىل 

�شتة اأ�شهر للعمال دون 25 عامًا.

اعتماد �شيا�شة ت�شغيل ن�شيطة مكثفة ووا�شعة قائمة على  █

التدريب ودعم اإعادة الإدماج، علمًا اأنه اأثناء ال�شنة الأوىل من 

البطالة، يكون العاطل عن العمل مطالبًا باإجراء بحث حثيث 

عن عمل ومب�شاهمة �شعيفة يف برامج التدريب، لي�شبح بدءًا 

من ال�شنة الثانية مطالبًا بتخ�شي�ص اأكرث من 75 يف املائة من 

الوقت يف برامج التدريب مّدة ثالثة �شنوات. فاإذا مل يتمكن 

من اإيجاد عمل بعد ذلك، يفقد حقوقه يف احل�شول على منحة 

البطالة، لكن ميكن له اأن يتمتع بالدعم الذي يوفره نظام 

ال�شمان الجتماعي. ولإعادة النتفاع مبنحة البطالة، يجب 

العمل على الأقل مّدة 26 اأ�شبوع �شنويًا.

يت�شح مما �شبق اأن منط املرونة املوؤمنة قائـمة بالأ�شـا�ص على:

نظام يوؤمن م�شلحة كل الأطراف، حيث اأن حتقيق املرونة يوفر  █

منحة بطالة هامة ويعتمد �شيا�شة ت�شغيل وا�شعة ون�شيطة.

لعب الدولة لدور جديد. فنمط املرونة املوؤمنة ودور الدولة  █

املرتبط به يختلف عما كانت عليه الأحوال يف ظل دولة الرفاه 

املوفرة للحماية الكاملة يف اإطار عالقات عمل مقوننة ل ت�شمح 

باأي مرونة. وقد اأ�شبحت الدولة يف اإطار املرونة املوؤمنة مبثابة 

 »دولة املوارد الب�شرية« التي تدير هذه املوارد خدمة 

ل�شتمرار التنمية وحفاظًا على م�شالح اجلميع دون متييز بني 

املوؤ�ش�شة والعمال.

منطق وم�شار جديد ي�شعى اإىل �شمان ت�شغيل العمال اأثناء  █

م�شريتهم املهنية عو�شًا عن حماية العمل.

وجود وعي بامل�شالح امل�شرتكة ورغبة يف التعاون والت�شامن بني  █

الأطراف الجتماعية ووجود �شلوك مدين يجعل كل الأطراف 

حري�شة على القيام بواجباتها )الواجب ال�شريبي، واملهني، 

الخ.( مقابل �شمان حقوقها واملحافظة على كرامتها. فموارد 

الدولة متثل قرابة 50 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.

دور هام تلعبه الدولة يف اإعادة توزيع الرثوة، ما جعلنا منذ  █

البداية نوؤكد على هذا الدور يف اإطار اإعادة العتبار للدولة 

 Boyer. R (2006). La flexicurité danoise: quels enseignements pour la France?.  .85

Cepremap. Paris.



لة واملعربة عن امل�شار الإرادي. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن  املمثِّ

دور الدولة يف اإعادة توزيع الرثوة اأ�شبح يندرج لي�ص يف اإطار 

�شمان العدالة الجتماعية فح�شب، بل واأي�شًا يف اإطار اإدارة 

املوارد الب�شرّية التي تهدف اإىل بناء عالقات عمل تدفع عجلة 

القت�شاد وحتقق تطورًا م�شتمر وتنمية م�شتدامة.

 اعتماد نظرة �شاملة متكاملة متناغمة بني نظام التدريب  █

وت�شريعات العمل ونظام احلماية الجتماعية والنظام الإنتاجي 

واملنظومة ال�شريبية و�شبه ال�شريبية، وغريها، ما يحتم اعتماد 

م�شار موؤ�ش�شي غري انف�شايل حري�ص على خلق تركيبة موؤ�ش�شية 

متكاملة ومتوازنة.

اإعادة ترتيب العالقات القت�شادية مع الحتاد الأوروبي وبني 

بلدان املنطقة تتميز العالقات التجارية واملالية اخلارجية 

للجزائر بتعدد الأطراف مع هيمنة املحروقات وال�شعف الن�شبي 

لدرجة الندماج العاملي كما هو احلال يف ليبيا. ويف املقابل تتميز 

املغرب وتون�ص بدرجة اأعلى وتنوع اأكرب ن�شبيًا لل�شادرات وبتعدد 

التفاقيات التجارية واملالية العاملية، لكن عالقاتهما يف جميع 

املجالت )جتارة، وا�شتثمار، و�شياحة، وهجرة، الخ( موجهة اأكرث 

نحو الحتاد الأوروبي الذي جتمعهما به اتفاقية �شراكة قائمة 

اأ�شا�شًا على بناء منطقة تبادل حر. ويف هذا الإطار، ي�شعى الحتاد 

م  الأوروبي اإىل تو�شيع وتكثيف عالقاته مع املغرب وتون�ص، حيث َتقدَّ

ال�شنة املا�شية مب�شروع »اتفاقية جتارة حرة معمقة و�شاملة«. وقد 

بداأت اجلولة الأوىل من املفاو�شات بني املغرب والحتاد الأوروبي 

يوم 12 ني�شان/اأبريل 2013، وهي ب�شدد النطالق مع تون�ص. 

 وتت�شمن هذه املفاو�شات تو�شيعًا لتفاقية التجارة القائمة 

لتتجاوز تقلي�ص التعريفات اجلمركية بهدف اإدراج القواعد التالية 

يف التفاقية:

التجارة يف اخلدمات. █

حماية ال�شتثمار وامل�شتثمر. █

حترير امل�شرتيات احلكومية. █

�شيا�شة املناف�شة. █

قواعد حماية امللكية الفكرية. █

تتناول هذه املفاو�شات جمالت هي يف �شلب تنظيم القطاعات 

القت�شادية الوطنية، كما مت�ص مبا�شرة قدرة الدولة و�شيادتها 

على تنظيم القت�شاد. ومنعًا لذلك، وبغية �شمان حتقيق الأهداف 

التنموية الوطنية مع بناء بديل تنموي يحقق �شمولية التنمية 

 وا�شتدامتها وعدالتها يف املنطقة املغاربية. يتعني على بلدان 

املنطقة اأن:

تطالب قبل بداية املفاو�شات بتقييم جتربة ال�شراكة منذ  █

بدايتها انطالقا من موؤمتر بر�شلونة �شنة 1995.

توؤكد على احلق يف التنمية واعتماده كمنطلق لتجديد  █

التفاقيات وتو�شيعها.

ُتخ�شع املفاو�شات ملبداأ احرتام حقوق الإن�شان يف �شموليتها  █

وطبقًا للمواثيق الدولية.

تراعي اجلانب الجتماعي والبيئي طبقًا للمواثيق الدولية. █

ت�شمن اإ�شراك اأهم مكونات املجتمعات املدنية. █

ت�شمن �شفافية عالقات ال�شراكة والتقييم امل�شتمر لها. █

تكّون جلنة تفاو�ص مغاربية لتح�شني القدرة التفاو�شية مع  █

�شمان وجود هام�ص كاٍف من احلرية وال�شتقاللية واملرونة 

بهدف احلفاظ على �شيادة القرار والتحكم بامل�شري.

ويف هذا ال�شياق يجب التعجيل بتفعيل احتاد املغرب العربي باتباع 

م�شار براغماتي ل يكتفي باإبرام اتفاقيات عامة تبقى حربًا على 

ورق بل يركز على حتقيق بع�ص الإجنازات العملية التي متهد 

الطريق لتطوير العالقات القت�شادية مثل:

تطوير البنية التحتية على حدود البلدان وربطها ببع�شها مثل �شبكة 

الطرقات، وال�شكك احلديدية، و�شبكات الكهرباء، واإن�شاء مناطق 

�شناعية م�شرتكة، الخ.

و�شع خطة لإجراء بحوث م�شرتكة وو�شع م�شاريع ا�شرتاتيجية 

م�شرتكة يف جمال الطاقات البديلة والأمن الغذائي مثاًل والتعاون 

على تنفيذها ب�شورة م�شرتكة مع تق�شيم الأدوار، ف�شاًل عن و�شع 

برامج لتحلية مياه البحر، وبناء �شال�شل اإنتاج م�شرتكة مع توزيع 

املهام يف قطاعات معينة، الخ.

التن�شيق املغاربي خلو�ص املفاو�شات مع الحتاد الأوروبي ب�شفة 

جماعية وا�شتغالل امل�شتجدات الأخرية املتعلقة بالهجرة ال�شرية 

وما نتج عنها من كوارث اأدت اإىل تعاطف الراأي العام الأوروبي. 

وهذه الظروف مالئمة لإطالق حمالت وندوات م�شرتكة بني بلدان 

اجلنوب وال�شمال تطرح م�شاألة حق ال�شعوب يف التنمية واإ�شكاليات 

اإيجاد بديل تنموي ت�شامني يحقق ال�شالم والرفاه لل�شعوب.

مالحظات خاتمة
ميكن القول اإن اإ�شكالية البحث عن بديل تنموي اإ�شكالية معقدة 

تقت�شي وجود م�شار �شامل ومتوازن قادر على حتقيق ال�شتدامة 

والعدالة. وينبغي اإعادة العتبار لالإرادة ال�شيا�شية وللفعل اجلماعي 

الوطني وللت�شامن الإقليمي والعاملي. ورغم �شعوبة هذه الإ�شكالية، 

اإل اأن الظروف احلالية مالئمة اأكرث من ذي قبل لإيجاد بديل تنموي 

يتالءم ويتفاعل ب�شورة اأكرب مع طموحات ال�شعوب يف احلرية 

والكرامة والعدالة الجتماعية. فالظروف احلالية تت�شم بدينامية 

فكرية توؤكد على ف�شل النماذج التنموية الليريالية، وتربز الدرو�ص 

 امل�شتخل�شة من جتارب القت�شادات ال�شاعدة، 

وتبحث ب�شكل حثيث عن بدائل تنموية اأكرث ان�شجامًا مع حقوق 

الإن�شان عمومًا.

وقد اأ�شبح للمنطقة العربية التي �شهدت حراًكا اجتماعيًا بارزًا يف 

ال�شنوات الأخرية جمتمع مدين اأكرث كثافة ون�شاًل قادر على ا�شتغالل 

هذا احلراك للفت الأنظار اإىل ف�شل النماذج التنموية القائمة 

وحمدوديتها ولتعبئة الراأي العام الوطني بهدف معاجلة الإ�شكاليات 

التنموية والإ�شراع ببلورة البدائل املطلوبة.

وعلى امل�شتوى العاملي فاإن تكرار الأزمات وازدياد حدتها يف ظل العوملة 

الليربالية )انظر الو�شع احلايل يف اليونان والربتغال وا�شبانيا، 

واخل�شائر الطائلة جراء اأزمة عام 2008، الخ.( وتفاقم الختاللت 

والفوارق وتكرار احلوادث املاأ�شاوية جعلت الراأي العام اأكرث ا�شتعدادًا 

لطرح م�شاألة البديل التنموي على جميع امل�شتويات واأكرث انتباًها اإىل 

الأو�شاع القت�شادية والجتماعية واإىل الختاللت ال�شائدة على 

م�شتوى العالقات الدولية وتاأثريها على امل�شارات التنموية.

يت�شح مما �شبق اأن كل الظروف �شانحة لقوى التقدم الطاحمة 

يف بناء جمتمع وعامل اأف�شل كي تعمل على بلورة م�شارات وبدائل 

تنموية واقعية وقابلة لالإجناز. ويف جميع احلالت، تتطلب البدائل 

رد العتبار لالإرادة ال�شيا�شية والفعل اجلماعي، واعتماد الواقعية 

ا اأدنى من الروح  بعيدًا عن الدوغماتية والعقائدية. كما تفر�ص حدًّ

الت�شامنية على جميع امل�شتويات انطالقًا من املوؤ�ش�شة وو�شوًل اإىل 

امل�شتوى العاملي



الفصل 3
مقترح لنموذج تنمية بديل 
- حالة اليمن ودول مجلس 

التعاون الخليجي

د. علي �شيف كليب



ت�شتحوذ ق�شية التنمية على اجلانب الأكرب من اهتمام احلكومات يف الدول املتقدمة 

والنامية على حد �شواء. وقد مرت اخلطط التنموية بعدة مراحل، وكان لكل 

مرحلة ظروفها. وبداأ التخطيط ال�شامل الذي انتهجته معظم، اإن مل نقل جميع، 

الدول العربية بعد ال�شتقالل بهدف اإحداث تغيري جذري يف احلياة القت�شادية 

والجتماعية. وهيمنت التنمية هيمنة �شبه كلية على تلك اخلطط والربامج متا�شيًا مع 

الفكر التنموي ال�شائد يف �شتينيات و�شبعينات القرن الع�شرين.

وقد ركزت خطط وبرامج التنمية على توفري الحتياجات الأ�شا�شية للمواطنني، 

واإن�شاء البنية التحتية، والإ�شهام يف جتميع روؤو�ص الأموال مبا يهيئ املناخ لقيام 

م�شاريع ا�شتثمارية منتجة. لكن وبعد فرتة من �شيطرة احلكومات على عملية التنمية، 

بداأ يظهر بع�ص الت�شوهات يف بنية القت�شاد. وظهر تيار اقت�شادي جديد ينادي 

ب�شرورة اعتماد برامج للتكّيف الهيكلي تدفعها توجيهات املوؤ�ش�شات املالية الدولية 

والتي ترتكز على فتح الأ�شواق اأمام التجارة الدولية، والعتماد على اآلية ال�شوق يف 

حترير الأ�شعار، وتقلي�ص تدخل الدولة يف القت�شاد. ويف كال النموذجني، مل تنجح 

مقاربة القت�شاد ال�شيا�شي املعتمدة يف حتقيق التنمية ال�شاملة؛ اإذ اخُتزل امل�شار 

التنموي اإىل ال�شعي لتحقيق معدلت منو اقت�شادية عالية تفوق معدل منو ال�شكان 

بحجة اأن ذلك يحقق ما يكفي من العوائد الإيجابية التي ترتجم اإىل حت�شن يف 

 م�شتويات املعي�شة بهدف الق�شاء على الفقر، بيد اأن ذلك مل يتحقق، بل زادت 

حدته ومعدلته.

ومع بداية الألفية الثالثة، تبنت الأمم املتحدة اأهدافًا حمددة للتنمية يف اإطار 

�شامل ركز على ق�شايا الفقر املدقع، واجلوع، واإلزامية التعليم البتدائي، وتعزيز 

امل�شاواة بني اجلن�شني، وتخفي�ص معدلت وفيات الأطفال، وحت�شني ال�شحة النف�شية، 

وا�شتدامة التنمية، واإقامة �شراكة عاملية. وكبقية دول العامل، اعتمدت اليمن ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي �شيا�شات تنموية ح�شب الفكر ال�شائد يف كل مرحلة دون 

الرتكيز على فل�شفة معينة باعتبارها منهًجا اقت�شادًيا تنموًيا ميكن تطبيقه، 

وا�شتغالل ما لدى هذه الدول من موارد اقت�شادية متاحة. ويف املح�شلة النهائية، 

هدرت موارد وفوائ�ص مالية لو ا�شُتغلت ا�شتغالًل اأمثل لأ�شبحت هذه الدول، ل�شيما 
ُ
اأ

دول جمل�ص التعاون، يف م�شاف الدول ال�شناعية املتقدمة.

حدث حتّول بارز يف ا�شرتاتيجيات وخطط التنمية يف دول جمل�ص التعاون عقب 

النخفا�ص ال�شديد يف اأ�شعار النفط يف عامي 1998 و1999. فقد تبنت دول املجل�ص 

خططًا تنموية ذات روؤية م�شرتكة تركز على تو�شيع القاعدة الإنتاجية، وتنوع الأن�شطة 

القت�شادية، وتقليل العتماد على النفط والغاز. لكن الدلئل ت�شري اإىل �شاآلة 

النتائج املتحققة يف هذا اجلانب. فمازال قطاع النفط والغاز ي�شيطر على الن�شاط 

القت�شادي يف جميع هذه الدول اإ�شافة اإىل اليمن.

ومل ينعك�ص تاأثري الفوائ�ص املالية املتحققة يف دول املجل�ص اأو مل ُي�شتغل يف تنمية 

وتطوير القطاعات الأخرى والتي تكت�شب اأهمية بالغة كونها م�شادر غري نا�شبة 

خالفًا للنفط والغاز. اأما ارتفاع متو�شط دخل الفرد يف دول املجل�ص والذي ي�شل اإىل 

م�شاف الدول عالية الدخل فال يعني اأن هذه الدول متطورة، بل اأن كل ما يح�شل 

عليه املواطن من خدمات ودخل هو مكرمة من حكامه، ولي�ص مقابل جمهوده.

بنى اإلنتاج
ي�شكل النفط املرتكز الأول لقت�شادات دول جمل�ص التعاون واليمن، حيث يغلب 

عليها الطابع الريعي. فدول املجل�ص متتلك اأكرب احتياطي نفطي يف العامل ويقدر 

بنحو 486.8 مليار برميل، اأي 35.7 يف املائة من اإجمايل الحتياطي العاملي. وت�شري 

تقديرات معهد التمويل الدويل اإىل اأن الإيرادات النفطية لدول املجل�ص بلغت نحو 

800 مليار دولر اأمريكي يف عام 201286. اأما يف اليمن فح�شة احلكومة من عائدات 
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النفط �شئيلة ول تكاد تذكر مقارنة بدول املجل�ص، حيث بلغت يف 

عام 2012 قرابة 5 مليارات دولر.

ويت�شح من اجلدول 1 العتماد الكبري على النفط والغاز كم�شدر 

للدخل ل�شائر هذه الدول، و�شاآلة م�شاهمة قطاعي الزراعة 

وال�شناعات التحويلية.

قطاع الصناعات التحويلية
يتمتع الت�شنيع باأهمية بالغة وحمورية يف خطط وبرامج التنمية 

القت�شادية بتاأثريه الإيجابي على عملية التغيري الهيكلي لالقت�شاد 

يف الدول التي جنحت يف حتفيز اقت�شادها. وميكن مراقبة هذه 

العملية بتحليل م�شاهمة قطاع ال�شناعات التحويلية يف الناجت 

املحلي الإجمايل، ويف ا�شتيعاب قوة العمل.

لكن دول جمل�ص التعاون، ورغم الإجنازات املتحققة يف قطاع 

ال�شناعات التحويلية يف الفرتة املا�شية ف�شاًل عن املناطق واملدن 

ن�شئت، مل تنجح يف تنويع �شناعاتها ب�شكل فعال 
ُ
ال�شناعية التي اأ

وقادر على اإحداث ميزة تناف�شية خارج اإطار �شناعات امل�شتقات 

البرتولية، ل بل تكاد ال�شناعات يف هذه الدول تت�شابه لدرجة 

اأنها قد تتناف�ص فيما بينها. وت�شتحوذ ال�شناعات الكبرية ممثلة 

بالبرتوكيماويات على اأكرث من 78 يف املائة من اإجمايل ا�شتثمارات 

قطاع ال�شناعات التحويلية البالغة 338.138 مليار دولر. وتهيمن 

احلكومات على هذا النوع من ال�شناعات. وقد بلغ عدد املن�شاآت 

ال�شناعية يف دول املجل�ص 15165 من�شاأة يف عام 2012، منها 

12684 من�شاأة �شغرية ومتو�شطة احلجم، اأي 83.6 يف املائة من 

اإجمايل عدد املن�شاآت. لكن ن�شيبها من ال�شتثمارات ل يتعدى 14 

 مليار دولر، اأي 4.2 يف املائة فقط من اإجمايل ا�شتثمارات 

قطاع ال�شناعات التحويلية. ويبلغ عدد العمال يف القطاع 1.34 

مليون عامل87.

وقد ان�شب اهتمام تلك الدول على اجلانب املادي على ح�شاب 

الهتمام باعتماد �شيا�شات تنمية ب�شرية متّكن العن�شر الب�شري 

وحتّوله اىل قوة دفع اإيجابي مل�شار التنمية القت�شادية. ول 

تزال دول املجل�ص تعتمد على العمالة الوافدة. فبح�شب تقرير 

الإح�شاءات القت�شادية ال�شنوي لدول املجل�ص، تبلغ ن�شبة العمالة 

الوافدة اإىل اإجمايل العمالة 77.22 يف املائة يف البحرين، و80.34 

يف املائة يف ال�شعودية، و75.9 يف املائة يف ُعمان، و93.44 يف 

املائة يف قطر، و87.74 يف املائة يف الكويت، و92.7 يف املائة يف 

الإمارات. اأما يف اليمن ورغم عدم وجود معلومات حديثة عن 

املن�شاآت ال�شناعية مازال دور هذا القطاع هام�شيًا حيث ت�شيطر 

عليه من�شاآت �شناعية �شغرية و�شغرى.

وبح�شب التقرير النهائي للم�شح ال�شناعي 2009 ال�شادر عن 

اجلهاز املركزي لالإح�شاء يف اليمن يف كانون الثاين/يناير 2013، 

فقد بلغ عدد املن�شاآت ال�شناعية يف اليمن 41264 من�شاأة توظف 

142163 عاماًل. وتهيمن املن�شاآت ال�شغرية وال�شغرى على هذا 

القطاع بن�شبة 88.6 يف املائة مقابل 2.5 يف املائة للمن�شاآت 

الكبرية، و8.95 يف املائة للمن�شاآت املتو�شطة. وبح�شب املعيار الذي 

تعتمده عدة دول يف ت�شنيف املن�شاآت ال�شناعية، ُتعترب املن�شاآت 

املتو�شطة وبع�ص الكبرية منها �شغرية احلجم88. وقد و�شل عدد 

العاملني يف قطاع ال�شناعات التحويلية بح�شب بيانات تقرير 

الإح�شاء ال�شنوي )اليمن( لعام 2011 اإىل 151492 عاماًل، بزيادة 

قدرها 9329. واإذا ما اعتربنا اأن هذه املن�شاآت �شغرية ومتو�شطة 

. www.albawabacdn.albaw  .87

ح�شب ت�شنيف املن�شاآت ال�شناعية يف اليمن، ُتعترب املن�شاآة متو�شطة اإذا كانت   .88

ت�شتخدم 5-9 عمال، وكبرية اإذا كانت ت�شتخدم اأكرث من 9 عمال.

الجدول 1: الناتج المحلي اإلجمالي ومساهمة قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية والزراعة فيه لعام 2011 )بماليين الدوالرات(

الناتج المحلي 
اإلجمالي )مليون 

دوالر(

مساهمة قطاع 
النفط والغاز )%(

مساهمة قطاع 
الزراعة )%(

مساهمة 
قطاع الصناعات 

التحويلية )%(

متوسط مساهمة 
قطاع الصناعات 

التحويلية للفترة 
2004 -2010 )%(

 متوسط 
مساهمة قطاع 
الزراعة للفترة 

2004 -2010 )%(

297.64838.370.879.711.81.36االإمارات

21.93129.240.3715.413.980.38البحرين

9.62.5)*(435.24652.992.5710ال�شعودية

57.84950.871.219.98.161.37ُعمان

127.33257.70.11510.6100.13قطر

124.33361.910.1675.35.90.23الكويت

30.22827.659.85.885.68.15اليمن

* ي�شمل ذلك تكرير النفط، وتنخف�ص هذه الن�شبة اإىل 6.3 يف املائة با�شتبعاد م�شاهمة تكرير النفط.

امل�شدر: من اإعداد الباحث، ا�شتنادًا اإىل Kuwait ،2011 Gulf Investment Corporation GCC Economic Statistics Tenth Edition December.، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

اجلهاز املركزي لالإح�شاء، تقرير الإح�شاء ال�شنوي، 2011، اأيلول/�شبتمرب 2012، الإ�شدار رقم )41(، �شنعاء اليمن.
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احلجم، وتوظف يف املتو�شط 5 عمال، فاإن عدد املن�شاآت �شي�شل 

اإىل نحو 43130 من�شاأة.

ويت�شح من بيانات اجلدول 1 اأنه، وبا�شتثناء مملكة البحرين، 

تعترب م�شاهمة قطاع ال�شناعات التحويلية �شئيلة جدًا مقارنة 

بالدور الذي ميكن اأن يلعبه هذا القطاع يف ظل الإمكانات املتاحة. 

وب�شكل عام، بلغت م�شاهمة هذا القطاع يف دول جمل�ص التعاون نحو 

98.2 مليار دولر عام 2010. ول تزال �شناعة البرتوكيماويات 

التي متثل عمود الفقري غري م�شتغلة بال�شكل الأمثل، اإذ ل تنتج 

�شوى 5 يف املائة من طاقتها89. ويف اليمن، بلغت قيمة الإنتاج 

نحو 10.6 مليون دولر يف العام نف�شه. وب�شكل عام، بلغ متو�شط 

م�شاهمة قطاع ال�شناعات التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل يف 

الفرتة )2004-2010( 11.8 يف املائة يف الإمارات، و13.98 يف 

املائة يف البحرين، و9.6 يف املائة يف ال�شعودية. وبا�شتبعاد تكرير 

النفط، تنخف�ص الن�شبة اإىل 6.3 يف املائة يف ال�شعودية، و8.16 يف 

املائة يف ُعمان، و10 يف املائة يف قطر، و5.9 يف املائة يف الكويت، 

و5.6 يف املائة يف اليمن.

قطاع الزراعة
تتميز دول جمل�ص التعاون بطبيعة �شحراوية. وتبلغ م�شاحتها 

الإجمالية قرابة 276 مليون هكتار، منها 53 مليون هكتار �شاحلة 

للزراعة، اأي 19.85 يف املائة من امل�شاحة الكلية. لكن ما يزرع 

منها فعليًا ل يتجاوز 4.5 مليون هكتار، اأي 8.5 يف املائة فقط 

من امل�شاحة ال�شاحلة للزراعة. ويبلغ عدد احليازات الزراعية 

471 األف حيازة )التنمية الزراعية يف دول جمل�ص التعاون 

اخللجي، 2001(. اأما يف اليمن، فتبلغ امل�شاحة ال�شاحلة للزراعة 

1452484 هكتارًا اأي نحو 3 يف املائة من م�شاحة اليمن، ويزرع 

منها 1411929، اأي 87.7 يف املائة من م�شاحة الأرا�شي الزراعية، 

منها 11.5 يف املائة )162584 هكتارًا( مزروعة بالقات )تقرير 

الإح�شاء ال�شنوي لعام 2011(.

وكما نالحظ من اجلدول ال�شابق فاإن م�شاهمة قطاع الزراعة 

يف الناجت املحلي الإجمايل متدنية جدًا. فدول املجل�ص واليمن 

ت�شتورد اأكرث من 90 يف املائة من احتياجاتها الغذائية من اخلارج. 

وقد بلغت قيمة فاتورة الغذاء الذي ا�شتوردته دول جمل�ص عام 

2012 نحو 83 مليار دولر، اأي 27.7 يف املائة من اإجمايل فاتورة 

الواردات على م�شتوى املنطقة. وت�شري البيانات ال�شادرة عن 

منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )الفاو( اإىل اأن ن�شيب 

دول املجل�ص من واردات الغذاء العاملية تعادل 2.1 يف املائة 

تقريبًا، وهي ن�شبة مرتفعة مقارنة بعدد �شكان البلدان ال�شتة الذي 

ل يتجاوز 43.4 مليون ن�شمة اأي 0.62 يف املائة فقط من �شكان 

 العامل، ما يعني ارتفاع قيمة فاتورة الغذاء لدول املنطقة. 

فمقابل كل دولر ينفقه الفرد على م�شتوى العامل ينفق �شكان 

اخلليج 3.4 دولر90.

ويبلغ متو�شط م�شاهمة قطاع الزراعة والغابات وال�شيد يف الناجت 

املحلي الإجمايل 1.36 يف املائة يف الإمارات، و0.38 يف املائة يف 

البحرين، و2.5 يف املائة يف ال�شعودية، و1.37 يف املائة يف ُعمان، 

اآفاق امل�شتقبل، العدد 16، 2012.  .89
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و0.13 يف املائة يف قطر، و0.23 يف املائة يف الكويت. اأما يف 

 اليمن، فت�شل الن�شبة بعد ا�شتبعاد م�شاهمة القات%91 

اإىل 8.15 يف املائة.

ويعاين القطاع الزراعي عمومًا من عدة م�شاكل هي:

�شح املياه.. 1

انخفا�ص دخل العاملني يف قطاع الزراعة مقارنة بالقطاعات . 2

الأخرى، ما يوؤدي اإىل هجرة الأيدي العاملة اإىل قطاعات اأخرى 

عالية الإنتاجية وذات عوائد مرتفعة.

قلة ال�شتثمارات املوجهة لقطاع الزراعة.. 3

قلة اخلدمات الزراعية، ما يوؤدي اإىل تاأخر واإعاقة اإجناز . 4

امل�شاريع والربامج املوجهة لقطاع الزراعة.

تخوف القطاع اخلا�ص من ال�شتثمار يف قطاع الزراعة نظرًا . 5

لبطء احل�شول على عوائد وقلتها، والرتكيز على ال�شتثمار يف 

اأن�شطة ذات �شلة بال�شناعات الغذائية.

التشغيل والبطالة
ت�شببت ال�شيا�شات احلكومية لدول املجل�ص يف جمال التوظيف 

بت�شوهات كبرية يف �شوق العمل. فقد نتج عن التطور ال�شريع يف 

جهاز الدولة تو�شع مفرط يف توظيف مواطني تلك الدول يف القطاع 

العام وب�شروط مغرية اأدت اإىل عزوفهم عن العمل يف القطاع 

 اخلا�ص، ما دفع بهذا القطاع لالعتماد بدرجة رئي�شية على 

العمالة الوافدة.92

وقد تبنت دول املجل�ص واليمن خططًا وبرامج تعليمية مل تتكامل مع 

ا�شرتاتيجيات النمو الإقت�شادي الذي حافظ على الن�شق الريعي 

غري املنتج لفر�ص العمل، ما اأدى اىل ت�شخم الت�شغيل يف القطاع 

عة. ومل حتمل  العام وت�شجيل م�شتويات مرتفعة من البطالة املقنَّ

الروؤية التنموية املتبعة يف املنطقة تكاماًل بني معظم خمرجات 

التعليم وحاجات �شوق العمل. ومع تزايد اأعداد الداخلني اجلدد 

اإىل �شوق العمل، وت�شخم العمالة يف القطاع احلكومي، وتف�شي 

ظاهرة البطالة املقّنعة، اأخذت اأعداد العاطلني عن العمل، ل�شيما 

من ال�شباب، ترتفع يف ظل عزوفهم عن العمل خارج القطاع 

احلكومي. والو�شع اأكرث تعقيدًا يف اليمن يف ظل عجز احلكومة 

والقطاع اخلا�ص عن توفري فر�ص عمل لالأعداد املتزايدة من 

العمال. ويو�شح اجلدول 2 معدل البطالة يف دول املجل�ص واليمن.

جتدر الإ�شارة اإىل وجود ت�شارب يف ن�شب البطالة بني م�شدر 

واآخر. فقد ن�شرت املجلة القت�شادية ال�شعودية ال�شادرة عن املعهد 

امل�شريف يف عددها رقم 41 اأن معدل البطالة يف الإمارات بلغ 

20.8 يف املائة عام 2011 )وفقًا لأحدث بيانات متوفرة(، ويليها 

كل من ُعمان )15 يف املائة(، وال�شعودية )12.1 يف املائة(، ثم 

البحرين )3.7 يف املائة(، فالكويت )2.1 يف املائة(، ثم قطر 

بـِ 0.6 يف املائة، وهو اأقل معدل بطالة بني الدول العربية ومن 

اأقل معدلت البطالة العاملية. اأما يف اليمن، فالتقارير الر�شمية 

ت�شري اإىل اأن معدل البطالة و�شل اإىل 18 يف املائة تقريبًا )كتاب 

)©( �شجرة القات نبتة من�شطة ي�شتهلكها غالبية �شكان اليمن ذكورًا واإناثًا،   .91

وت�شهد زراعتها تو�شعًا ملحوظًا )ت�شتحوذ على 11.5 يف املائة من امل�شاحة 

املزروعة( نظرًا ل�شخامة اإيرادات القات مقارنة باملحا�شيل الأخرى.

بلقا�شم العبا�ص، 2012، حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية،   .92

ج�شر التنمية، �شل�شة دورية، العدد 109، ال�شنة احلادية ع�شرة، املعهد العربي 

للتخطيط، الكويت، �ص 5.



الإح�شاء ال�شنوي، 2011(، اإل اأن بع�ص التقارير ال�شادرة عن 

املنظمات الدولية ت�شري اإل اأن معدل البطالة يبلغ 35 يف املائة93.

حملت ميزانية الدول اأعباء �شخمة جراء التوظيف الزائد عن 

احلاجة يف جميع دول املجل�ص تقريبًا. وعلى الرغم من عدم توفر 

بيانات عن الدول كافة اإل اأن �شيا�شة التوظيف تكاد تكون متطابقة، 

با�شتثناء اليمن الذي ل ميتلك اإل خم�ش�شات تكفي ل�شتيعاب 11 

يف املائة من قوة العمل التي تزيد عن 5 مليون عامل.

وُتعترب هذه الن�شب كبرية مقارنة باحتياجات املوؤ�ش�شات احلكومية 

وميزانية الدولة التي ُي�شرف معظمها يف نفقات جارية. ففي 

الكويت وقطر، يوظف القطاع احلكومي 80 يف املائة من قوة العمل 

الوطنية. وتبلغ هذه الن�شبة 72 يف املائة يف ال�شعودية، و47 يف املائة 

يف ُعمان94. ولعل �شيا�شة الأجور املتبعة قد اأ�شهمت اإ�شهامًا كبريًا 

يف هذه النحرافات والت�شوهات. ويو�شح اجلدول التايل الفوارق 

الكبري يف الأجور التي يتقا�شاها العاملون يف بع�ص الأن�شطة 

القت�شادية وقطاعي الزراعة وال�شناعات التحويلية.

على الرغم من عدم وجود بيانات لباقي الدول، اإل اأن الو�شع ل 

يختلف كثريًا. فالأجور يف قطاعي الزراعة وال�شناعات التحويلية 

تاأتي يف مرتبة متدنية لتمثل 5.7 يف املائة من الأجر الذي يتقا�شاه 

امل�شرعون واملديرون ومديرو الأعمال يف الإمارات، و10.5 يف املائة 

من اأجر عمال املناجم وا�شتخراج النفط والغاز يف ال�شعودية، 

و17.1 يف املائة من اأجر عمال اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء يف قطر.

والأجور التي يتقا�شاها موظفو الدولة م�شافًا اإليها العالوات 

واملكافاآت واحلوافز عالية ومغرية ول تتنا�شب مع املجهود الذي 

 World Economic Forum, The Forum of young Global Leaders, 2011,  .93

 «Accelerating Entrepreneurship in Arab World, A World Economic Forum report
in collaboration with BOOZ & Company, p7

ح�شن العاديل، 2013، منط النمو القت�شادي يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي،   .94

مركز اجلزيرة للدرا�شات، قطر، �ص 8.

يبذلونه. ول ميكن اأن تنه�ص �شيا�شة الأجور املتبعة يف دول املجل�ص 

وكذلك اليمن باأهم قطاعني يعول عليهما يف خلق تنمية م�شتدامة، 

علًما باأن الأجور يف اليمن متدنية ب�شكل عام. فمتو�شط ما يتقا�شاه 

خريجو اجلامعة ل ي�شل اإىل 200 دولر اأمريكي، ناهيك عن قطاع 

الزراعة ذي الدخل الأدنى بكثري.

وي�شري بع�ص املوؤ�شرات اإىل وجود خلل يف ال�شيا�شات التنموية املتبعة 

يف هذه الدول التي �شارت على نهج الدول املبتِكرة لتلك الأمناط. 

فلعقود طويلة من الزمن، ركز علماء التنمية عرب نظرياتهم 

وعرب مناذج النمو القت�شادي على الزدواجية اأو الثنائية يف 

القت�شاد، اأي وجود قطاعني اقت�شاديني اأحدهما فقري ومتخلف 

يف و�شائل اإنتاجه )الزراعة(، والآخر غني ومتطور يف و�شائل 

اإنتاجه )ال�شناعة(. وفيما اأ�شاب هذ النوع من النماذج جناحًا 

يف بع�ص البلدان واأ�شهم يف تطورها، ف�شل يف بلدان اأخرى ب�شبب 

وجود باقة �شيا�شات يتعني على الدول انتهاجها وتطبيقها كي 

حت�شل على النتائج املرجوة )بليتزر/1978، 1(. وعلى الرغم من 

النجاح الذي حققته دول املجل�ص يف جمال التنمية، ل�شيما الب�شرية 

منها، مقارنة بغريها من الدول النامية، بالإ�شافة اإىل البنية 

التحتية والتطور العمراين يف بع�ص املدن بف�شل الفوائ�ص املالية 

لعائدات النفط والغاز، ولدت هذه التنمية عدة ت�شوهات يف هياكل 

الإنتاج، واأ�شواق العمل، والرتكيبة ال�شكانية، وب�شكل بدت معه تلك 

القت�شادات عاجزة عن اإيجاد البدائل املالئمة لتنوع قاعدتها 

الإنتاجية، ومبا يخفف من العتماد املفرط على اإيرادات النفط95.

ول يعد احتالل مركز متقدم يف دليل التنمية الب�شرية موؤ�شرًا على 

تقدم الدول لأن هذا املوؤ�شر يعتمد بدرجة اأ�شا�شية على متو�شط 

دخل الفرد من الناجت القومي. ويف اقت�شاد ريعي يحقق فوائ�ص 

ريا�ص بن جليلي، 2011، خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�ص التعاون   .95

اخلليجي، ج�شر التنمية، �شل�شة دورية، العدد 108، ال�شنة العا�شرة، املعهد 

العربي للتخطيط، الكويت.

الجدول 2: معدالت البطالة والفئات األكثر تضررًا في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بناًء على أحدث البيانات المتوفرة

الفئات العمرية عام البياناتمعدل البطالة )%(الدولة
األعلى بطالة )سنة(

الفئات األكثر بطالة حسب 
المستوى التعليمي

متو�شط فما فوق، وجامعي فاأعلى15-4.43201124الإمارات

متو�شط فما فوق، وجامعي فاأعلى15-7.7201124البحرين

جامعي فاأعلى، ومتو�شط فما فوق15-7.21201124ال�شعودية

ل توجد تفا�شيل15-8.52201124ُعمان

ل توجد تفا�شيل15-0.65201124قطر

متو�شط فما فوق وجامعي فاأعلى30-2.1201149الكويت

جامعي فاأعلى، ومتو�شط فما فوق15-14.3201134اليمن

امل�شدر: بيانات عن دول جمل�ص التعاون اخلليجي جمعها الباحث من منظمة العمل العربية، التقرير الدوري لإح�شاءات العمل يف البلدان العربية، الف�شل ال�شاد�ص 

جداول )6-1(، العدد التا�شع 2013. اأما يف ما يتعلق باليمن فمن علي �شيف كليب، 2012، تاأثري العوامل القت�شادية يف امل�شاركني بثورة التغيري �شباط/فرباير 

2011، درا�شة ميدانية.
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مالية �شخمة وذي عدد �شكان قليل، من الطبيعي اأن يرتفع متو�شط 

دخل الفرد ويتح�شن اإنفاقه على التعليم وال�شحة.

وبالإ�شافة اإىل اخللل الهيكلي والت�شوهات التي اأحدثتها برامج 

وخطط التنمية يف اليمن ودول املجل�ص، تربز ق�شية الف�شاد املايل 

والإداري كنتاج لأنظمة احلكم، والتفرد بال�شلطة، والت�شرف 

املطلق باملال العام. وقد اأثبتت درا�شات عدة اأن للف�شاد تاأثري كبري 

على النمو القت�شادي والتنمية الب�شرية96.

الفساد المالي واإلداري

غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة
يكت�شب هذا العامل اأهميته عند وجود قطاعات اقت�شادية متخلفة 

تعتمد على و�شائل بدائية يف الإنتاج بجانب قطاعات اأخرى متطورة 

تعتمد على التكنولوجيا. وعلى اأي حال، ميكن معاجلة �شوء توزيع 

 Uger, Mahmet and Dasgupat, Mandini, (2011) «The Evidence on the Economic  .96

 Growth Impacts of corruption in Low-income Countries and Beyond Ebbi
Report».

الدخل والرثوة والتفاوت يف الدخل بني الريف واحل�شر الناجت عن 

�شمات القت�شاد باتباع �شيا�شات حكومية، ا�شتثمارية على وجه 

اخل�شو�ص، ونظام �شريبي يلعبان دورًا يف اإعادة توزيع الدخل 

وخلق فر�ص عمل97.

وتت�شم اقت�شادات دول املجل�ص واليمن بوجود تفاوت كبري بني 

قطاعات اقت�شادية عالية التقنية )ا�شتخراج النفط و�شناعة 

البرتوكيماويات( واأخرى ت�شتخدم و�شائل اإنتاج اأقل تطورًا 

)قطاع الزراعة، وال�شناعات التحويلية(. اإ�شافة اإىل ذلك، 

ترّكز ال�شيا�شات احلكومية على تطوير مدن بعينها وتهمل باقي 

املناطق، اأي اأن التنمية املتوازنة وتوزيع ال�شتثمارات العامة ب�شكل 

يحقق التنمية ملختلف املناطق غري وارد يف ال�شيا�شات والربامج 

احلكومية. كما ترتكز اخلدمات يف املدن الرئي�شية، خا�شة 

العوا�شم ال�شيا�شية. ففي الإمارات مثاًل، ترتكز معظم اخلدمات 

وامل�شاريع يف اإمارتي دبي واأبو ظبي اللتني ت�شتحوذا على 67.4 

يف املائة من اإجمايل القوى العاملة يف الدولة والتي ترتكز ب�شكل 

رئي�شي يف قطاع اخلدمات. وباإ�شافة اإمارة ال�شارقة ت�شل ن�شبة 

العمالة اإىل 87.4 يف املائة )منظمة العمل العربية، 2013(، اأي 

 Charles R. Blitzer (1978), «Development and Income Distribution in A dual  .97

 Economy: A dynamic Simulation Model for Zambia» Development Research
Center World Bank SWP-292, Washington, D.C.

الجدول 3: الفوارق الكبيرة بين األجور التي يتقاضاها العاملون في بعض األنشطة االقتصادية

األجر الشهريالنشاطالدولة 

امل�شرعون واملديرون ومديرو الأعمالاالإمارات

القوات امل�شلحة

الفنيون يف املجالت العلمية والفنية والإن�شانية

م�شغلو الآلت واملعدات وجممعوها

احلرفيون

العمال املهرة يف الزراعة وال�شيد والرثوة احليوانية

22039 درهم

20959 درهم

10221 درهم

3199 درهم

2393 درهم

1260 درهم

عمال املن�شاآت احلكوميةالبحرين

عمال املن�شاآت �شبه احلكومية

عمال املن�شاآت اخلا�شة

607 دينار

945 دينار

251 دينار

عمال املناجم وا�شتخراج النفط والغازال�شعودية

اخلدمات الجتماعية ال�شخ�شية

ال�شناعات التحويلية

الزراعة والغابات وال�شيد

6994 ريال

4229 ريال

1342 ريال

740 ريال

اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءقطر

اأن�شطة املنظمات والهيئات غري اخلا�شعة للولية الق�شائية الوطنية

الأن�شطة املالية والتاأمني

املعلومات والت�شالت

الإدارة العامة والدفاع وال�شمان الجتماعي الإلزامي

الأن�شطة العلمية والتقنية

ال�شناعات التحويلية

الزراعة واحلراجة وال�شيد

18365 ريال

17595 ريال

16300 ريال

15929 ريال

15942 ريال

8183 ريال

6599 ريال

3150 ريال

 امل�شدر: معلومات جمعها الباحث، منظمة العمل العربية، التقرير الدوري لإح�شاءات العمل يف البلدان العربية، الف�شل اخلام�ص، جداول )1-5(، 

 العدد التا�شع، 2013.

مالحظة: الأجور اخلا�شة بالعمال يف ال�شعودية تخ�ص القطاع اخلا�ص فقط.



اأن باقي الإمارات الأربع يقل ن�شيبها عن اإمارة ال�شارقة لوحدها. 

وينطبق الو�شع على دول املنطقة كافة.

لقد انتهجت دول املجل�ص �شيا�شات تنموية تو�شعية تعتمد على 

الفوائ�ص املالية، واهتمت بالإنفاق اجلاري على ح�شاب الإنفاق 

ال�شتثماري. وما املعاجلات التي اتخذتها هذه الدول كرد فعل 

ا�شتباقي ملواجهة وامت�شا�ص موجة الحتجاجات وحالت ال�شخط 

والغ�شب اإل موؤ�شر على املقاربة الريعية التي تعتمدها يف جمال 

التنمية القت�شادية والب�شرية. فقد مت ر�شد مبالغ اإ�شافية خللق 

وظائف مدنية وع�شكرية واإعانات للبطالة وزيادة املرتبات والأجور، 

بالإ�شافة اإىل بناء وحدات �شكنية مع بع�ص الإ�شالحات ال�شيا�شية 

)تو�شيع �شالحيات بع�ص املجال�ص(، وكلها �شيا�شات ق�شرية الأجل 

ترتكز على الفوائ�ص املالية98. وبقيت هذه ال�شيا�شات بعيدة عن 

ال�شتثمار الفعلي يف تطوير بنى الإنتاج واإحداث حتول هيكلي نحو 

مزيد من الت�شنيع والتنويع يف القطاعات، خا�شة واأن ال�شيا�شات 

ال�شتثمارية لهذه الدول مل تتغري تغريًا جذريًا يف مرحلة ما بعد 

الربيع العربي، حيث بقيت العقارات والنفط القطاعني الأكرث 

ا�شتقطابًا لروؤو�ص الأموال.

اأما يف اليمن فالو�شع خمتلف؛ اإذ نظرًا لعدم قدرة النظام احلاكم 

على �شخ مبالغ كما حدث يف دول املجل�ص فقد مت تغيريه.

 انعدام الشفافية وعدم وضوح 
القوانين الناظمة للعمل

على الرغم من الأعداد الهائلة للعمالة املهاجرة والتي تقدر بنحو 

15 مليون عامل يف دول املجل�ص، ُيعترب نظام الكفيل ا�شتغالل 

�شارخًا حلقوق الإن�شان، ف�شاًل عن الأو�شاع ال�شعبة التي يعاين 

منها العمال الأجانب واملتمثلة يف عدم توفر بيئة العمل الالئق 

)امل�شكن، والإقامة، والحتياجات الغذائية، والأمان الوظيفي(، 

هذا بالإ�شافة اىل تدين الأجور99. كما ي�شجل تدهور كبري من 

حيث الت�شييق على احلريات النقابية، واحلق بالتنظيم والتجمع 

والإ�شراب، واملفاو�شة اجلماعية. وما النداءات التي اأطلقتها 

موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الدولية اإىل جانب منظمة العمل الدولية 

والحتاد الدويل للنقابات العمالية ب�شاأن الظروف املعي�شية للعمالة 

املهاجرة العاملة يف قطاع الإن�شاءات حت�شريًا لكاأ�ص العامل 2022 

اإل تعبريًا مبا�شرًا عن التمييز الذي يعاين منه العمال املهاجرون 

يف قطر100.

لعبت اأنظمة احلكم وال�شيا�شات القت�شادية دورًا يف تف�شي 

ظاهرة الف�شاد يف الدول العربية »والتي تت�شف بارتفاع م�شتوياتها 

ن�شبيًا«101 )عبد القادر، 2008، 5(. فال�شلطة املطلقة َمف�شدة 

ملعرفة املزيد عن الإجراءات املتخذة، انظر منظمة العمل العربية، التقرير   .98

العربي الثالث حول الت�شغيل والبطالة يف الدول العربية، 2012، بالإ�شافة 

اىل اأ�شرف العربي، اقت�شادات الربيع العربي، جملة التنمية وال�شيا�شات 

القت�شادية، 2013، املجلد اخلام�ص ع�شر العدد الأول: 108. 

مركز الدرا�شات الدولية والإقليمية بكلية ال�شئون الدولية، جامعة جورجتاون يف   .99

قطر، العمالة املهاجرة يف منطقة اخلليج، تقرير موجز رقم 2.

100. انظر منظمة هيومان رايت�ص ووت�ص، 2007، م�شروع قانون العمل يف الإمارات 

العربية املتحدة، وتو�شيات ومالحظات املنظمة.

101. علي عبدالقادر علي، 2008، التطورات احلديثة يف الفكر القت�شادي التنموي، 

 �شل�شة دورية، العدد 76، ال�شنة ال�شابعة، املعهد العربي للتخطيط، 

الكويت، �ص 8.

مطلقة، واجتماع املال وال�شلطة معًا لدى قلة من اأفراد ال�شعب يوّلد 

الف�شاد، وهو ما ي�شتدل عليه من مظاهر التخلف التي تعاين منها 

�شعوب املنطقة رغم وفرة املوارد القت�شادية. ول بد بالتايل من 

 التخلي عن تقدي�ص الأفراد وعن اعتبار املقام 

ال�شامي والذات الأمريية من املحرمات التي ل يجوز توجيه جمرد 

النقد ل�شيا�شاتها.

أي نموذج تنموي نريد؟
نظرًا لالإخفاقات التي �شاحبت تطبيق مناذج ونظريات التنمية 

والنمو القت�شادي يف عدة دول وما نتج عنه من زيادة معديل 

البطالة والفقر وت�شخم اأعداد املهم�شني على م�شتوى العامل، 

ظهرت اأفكار جديدة تنادي ب�شرورة تطبيق �شيا�شات تنموية 

ت�شتهدف الإن�شان وتتمحور حوله. ويرى جون فريدمان يف كتابه 

»التمكني: �شيا�شة التنمية البديلة« الذي األفه �شنة 1991102 باأن 

الفقري هو من ل ميتلك مهارات وعوامل متكنه وتوؤهله لي�شبح 

طاقة منتجة، وهذا يعني اأنه يجب التفكري بطرق وو�شائل حتول 

العن�شر الب�شري، ل�شيما الفئة املهم�شة، اإىل طاقة اإنتاجية103. فاإذا 

كان الإن�شان هو اأ�شا�ص التنمية وغايتها، ينبغي اإذًا و�شع �شيا�شات 

منا�شبة جتعله عن�شرًا فاعاًل ي�شهم يف تطور البلد وتقدمها، ليجني 

لحقًا ثمار ذلك عرب ا�شتثمارات تقوم بها الدولة بهدف تنمية 

العن�شر الب�شري.

ويف ال�شياق نف�شه، ينادي »اأمارتيا �ِشن« باأهمية النظر اإىل عملية 

التنمية مبفهومها ال�شامل من منطلق احلرية والدميقراطية التي 

يتمتع بهما الإن�شان. وتتلخ�ص الفكرة املحورية مل�شاهمات �ِشن يف 

»اإمكانية اعتبار التنمية عملية ُتو�شع احلريات احلقيقية للب�شر«.104

ويرى الدكتور اإبراهيم العي�شوي باأنه يتعني على الدول النامية 

ومنها العربية اعتماد اأ�شلوب التنمية امل�شتقلة القائمة على القدرات 

الذاتية عو�شًا عن تطبيق خطط وبرامج ُتفر�ص عليها ول تتنا�شب 

مع بيئتها وظروفها، دون اأن يعني ذلك النغالق الكلي على املنطقة 

العربية. وهذه التنمية بح�شب العي�شوي ترتكز على خم�ص دعائم 

اأ�شا�شية هي:

زيادة معدل الدخار املحلي، وتراكم راأ�ص املال الوطني لتوفري . 1

البنية التحتية وجذب ال�شتثمارات.

الرتكيز على اأهمية دور الدولة يف التخطيط ل�شمان جناح . 2

التنمية، و�شرورة تدخلها يف الن�شاط القت�شادي من خالل 

امل�شاهمة يف الإنتاج والنهو�ص بالقدرات الفنية والعلمية 

للمواطنني و�شبط الأ�شواق.

امل�شاركة الدميقراطية، والتوزيع العادل للرثوة والدخل.. 3

التدرج يف النفتاح على العامل اخلارجي، والن�شباط يف عالقة . 4

القت�شاد الوطني باخلارج.

تعاون الدول الفقرية يف ما بينها يف خمتلف الأن�شطة وعلى . 5

م�شتويات خمتلفة105.

102. جون فريدمان، ترجمة ربيع وهبة، 2013، التمكني: �شيا�شة التنمية البديلة، 

املركز القومي للرتجمة، الطبعة اخلام�شة، جمهورية م�شر العربية.

103. امل�شدر ال�شابق.

104. عبد القادر، 2008، التطورات احلديثة يف الفكر القت�شادي التنموي، ج�شر 

التنمية، العدد 76، �ص 14.

105. اإبراهيم العي�شوي، 2011، »منوذج التنمية امل�شتقلة: البديل لتوافق وا�شنطن 

واإمكانية تطبيقه يف زمن العوملة«، جملة التنمية وال�شيا�شات القت�شادية، املجلد 

الثالث ع�شر، العدد الأول، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، �ص 50-42.
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وقد اأدركت عدة دول نامية حققت نه�شة �شناعية اأهمية العن�شر 

الب�شري والدور الذي لعبه باعتباره حمور التنمية يف ما حققته 

الدول املتقدمة من تطور، فهياأت الظروف املنا�شبة مل�شاركة خمتلف 

�شرائح املجتمع يف حتقيق تنمية م�شتدامة، حيث عملت على زيادة 

ال�شتثمار يف راأ�ص املال الب�شري، ل�شيما يف جمال التعليم والتاأهيل 

والتدريب ومبا ي�شمن تدفق وا�شتمرار العن�شر الب�شري املوؤهل 

واملتخ�ش�ص الذي يتمتع باملهارة والكفاءة والقدرة على الإبداع 

والبتكار. ولتحقيق ذلك، كان ل بد من تطوير وحتديث املوؤ�ش�شات 

التعليمية، و�شن قوانني واأنظمة وت�شريعات تنظم العملية التعليمية 

يف خمتلف مراحل التعليم، ف�شاًل عن دعم البحث العلمي ومراكز 

التطوير والبتكار يف املن�شاآت ال�شناعية املختلفة. وقد اأقامت هذه 

الدول قنوات ات�شال بني اجلامعات واملراكز البحثية. و�شحيح 

اأن الدميقراطية مل تكن يف بداية الأمر كما هي عليه الآن يف دول 

جنوب �شرق اأ�شيا، اإل اأن هذه الدول اأحرزت تقدمًا ملمو�شًا يف 

امل�شار الدميقراطي بالتوازي مع التنمية القت�شادية:

اهتمت �شنغافورة بتح�شني امل�شتويات التعليمية. فدعمت تدري�ص  █

العلوم احلديثة يف املرحلة الأ�شا�شية، وركزت على املجالت 

العلمية والهند�شية يف مرحلة التعليم العايل، مع مواكبة 

التطورات يف جمالت التعليم الأكادميي والتدريب الفني ح�شب 

متطلبات املرحلة بحيث ت�شتجيب لالحتياجات املختلفة يف 

قطاع ال�شناعة. وقد اأدت هذه ال�شيا�شة اإىل حت�شني الإمكانيات 

التقنية ل�شنغافورة، فزاد معدل ا�شرتاك الباحثني يف اأن�شطة 

البحث والتطوير يف املجالت العلمية والهند�شية، وحدثت نقلة 

نوعية يف �شناعات البالد106.

ا�شتخدمت كوريا اجلنوبية اأ�شلوب التخطيط املركزي  █

كا�شرتاتيجية بعيدة املدى لتحقق نه�شة �شناعية منتهجًة 

�شيا�شة ت�شجيع ال�شادرات واحلّد من الواردات. وكان هدفها 

الرئي�شي هو اإيجاد مناخ مالئم لإقامة �شناعة متطورة بتوفري 

البنية التحتية وال�شتثمار يف ال�شناعات الرائدة. وقد ركزت 

كوريا يف بداية الأمر على اإقامة �شناعات كثيفة العمل )الغزل 

والن�شيج(، ثم انتقلت اإىل �شناعات كثيفة راأ�ص املال107 لتتمكن 

باتباع هذه ال�شيا�شة من ن�شر �شلعها ال�شناعية يف دول العامل 

كافة.

اأما يف ماليزيا والتي تفوق �شادراتها ال�شناعية 100 مليار  █

دولر، فقد مزجت يف �شيا�شتها التنموية بني دور الدولة والقطاع 

اخلا�ص، مع اإ�شراك كافة �شرائح املجتمع يف عملية التنمية. 

فقد �شاغت �شيا�شات اقت�شادية وتنموية على اأ�شا�ص حتقيق 

توافق �شيا�شي لإ�شراك املجتمع ومبا يحقق منوًا اقت�شاديًا 

�شريعًا ومن�شفًا عرب تطور ال�شناعة واإعادة توزيع الدخل 

والرثوة بني اأفراد املجتمع، وذلك باإ�شراك املواطنني الأ�شليني 

البالغ ن�شبتهم 56 يف املائة والذين كانوا يعانون من التهمي�ص 

القت�شادي والثقايف مع زيادة ح�ش�شهم يف اأ�شول ال�شركات 

وتطوير قدراتهم عن طريق التعليم والتدريب على اأعمال 

الريادة واملهارات الفنية والإدارية لتح�شني فر�ص توظيفهم. 

وكان �شمن اأهداف خطة ال�شيا�شة العامة لعام 1991 تنمية 

الأرياف والزراعة، والتو�شع يف بناء املدن ال�شناعية لتوطني 

ال�شتثمار يف مناطق حرة لزيادة جذب ال�شتثمارات املحلية 

106. حممد �شيد اأبو ال�شعود، 2010، الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي، 

 �شل�شة دورية، العدد 95، ال�شنة التا�شعة، املعهد العربي للتخطيط، 

الكويت، �ص 10. 

107. اأحمد الكواز، 2005، تقييم التجربة التنموية لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

�شل�شلة اخلرباء، العدد 40، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، �ص 20-19.

والأجنبية، وتدريب القوى العاملة وزيادة حوافزها108.

ويف حما�شرة للدكتور مهاتري حممد يف مدينة املكال مبحافظة 

ح�شرموت اليمنية يف 22 كانون الأول/دي�شمرب 2008، اأو�شح كيف 

متت امل�شاواة بني ال�شكان الأ�شليني ومن ينتمون اإىل اأ�شول اأخرى، 

خا�شة ذوي الأ�شول ال�شينية الذين كانوا من اأ�شحاب روؤو�ص 

الأموال، حيث متت طماأنتهم، وُمنحوا �شائر حقوقهم لي�شعروا 

بالأمان ويطمئنوا على ممتلكاتهم، فاأ�شبحوا �شريكا اأ�شا�شيًا 

 وعن�شرًا فاعاًل يف ما حققته ماليزيا من تقدم وتطور. 

وكانت ماليزيا تر�شل عماًل اإىل اليابان ليتعلموا فقط الن�شباط 

وحب العمل.

لقد حتقق ملاليزيا ما تريد، واأ�شبحت دولة �شناعية ومثاًل للتنمية 

ي�شار اإليه ويقتدى به، وذلك عن طريق �شيا�شة خا�شة �شارك فيها 

كل من الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع، ولعب فيها الإن�شان دورًا 

 حموريًا بعد اأن اأّهلته الدولة ومكنته من الأدوات التي ي�شتطيع 

 بها اأن ي�شبح عن�شرًا فاعاًل وموؤثرًا ل جمرد رقم لي�ص له 

معنى ول فائدة.

ومن خالل ا�شتعرا�ص الأفكار احلديثة عن التنمية ف�شاًل عن 

جتارب بع�ص الدول يت�شح الدور احلا�شم واملوؤثر لراأ�ص املال 

الب�شري يف حتقيق تنمية اقت�شادية م�شتدامة، وحتفيز النمو 

القت�شادي، واحلد من الفقر، والنتقال بالدول من و�شع التخلف 

واجلمود اإىل و�شع التقدم والتطور، وتهيئة الظروف للتحول 

الدميقراطي واحلكم الر�شيد.

لقد واجهت دول جمل�ص التعاون حركة الحتجاجات ال�شعبية التي 

�شهدتها املنطقة العربية بحزمة اإجراءات اعتمدت يف معظمها على 

�شخ مزيد من الأموال. ويبقى ال�شوؤال حول جناعة هذه ال�شيا�شات 

يف ظل تقلب اأ�شعار النفط واإىل متى �شتظل التدفقات املالية من 

عوائد بيع النفط والغاز حتقق فوائ�ص مالية ت�شتطيع بوا�شطتها 

هذه الدول حل م�شاكلها، �شيما واأن دول العامل تبحث وب�شكل حثيث 

عن بدائل اآمنة وم�شادر متجددة لتوفري الطاقة.

يتعني على اليمن ودول املجل�ص اإذن اأن تنفذ خططًا وبرامج تنموية 

جديدة، م�شتفيدة من جتارب الدول التي �شبقت الإ�شارة اإليها. 

وميكن و�شع اإطار عام لهذه اخلطة انطالقًا مما يلي:

إعادة تأهيل الكادر البشري
تت�شف اليمن ودول املجل�ص بارتفاع ن�شبة ال�شباب من اإجمايل 

عدد ال�شكان. ولذلك ل بد من ا�شتغالل هذه امليزة عرب خلق جيل 

متعلم يتمتع مبهارات تتيح له النهو�ص بقطاعات الإنتاج ال�شلعي 

)ال�شناعات التحويلية والزراعة(، وذلك من خالل:

تبني �شيا�شة تعليم وطنية تهدف اإىل النهو�ص باأفراد املجتمع . 1

علميًا وثقافيًا واجتماعيًا على اأن تق�شم اإىل مراحل ولكل 

مرحلة هدف ل بد من حتقيقه، كاأن يتم الرتكيز يف مرحلة 

التعليم الأ�شا�شي مثاًل على تدري�ص العلوم احلديثة وغر�ص قيم 

املواطنة وحب العمل والتعاي�ص مع الغري، واإتاحة الفر�شة يف 

108. فا�شل مهدي، 2012، »التخطيط مع قدر اأكرب من العدالة الجتماعية يف 

القت�شادات املوجهة نحو ال�شوق« يف جملة التنمية وال�شيا�شات القت�شادية، 

 املجلد الرابع ع�شر، العدد الثاين، املعهد العربي للتخطيط، 

الكويت، �ص 52-49.



التعليم الثانوي للدرا�شة كل ح�شب قدراته، والرتكيز يف املرحلة 

اجلامعية على تخ�ش�شات دقيقة يف جمال التكنولوجيا والبحث 

والتطوير لرفد قطاعي ال�شناعة والزراعة بكادر مدرب وموؤهل 

ب�شكل دائم ومتوا�شل ومبا ي�شمن ازدياد القيمة امل�شافة عن 

طريق زيادة اإنتاجية الفرد.

اإن�شاء مراكز بحثية يف اجلامعات وال�شركات )عامة وخا�شة(، . 2

وربط ال�شناعات املت�شابهة ببع�شها البع�ص خللق روح التعاون 

والتكامل بني ال�شركات، وربط هذه املراكز مبختلف موؤ�ش�شات 

الدولة وال�شركات لال�شتفادة من الأبحاث وملعرفة الحتياجات، 

وو�شع حلول مالئمة، وتطوير املنتجات وحتديثها ح�شب 

متطلبات املرحلة.

قطاع الصناعات التحويلية
يعترب قطاع ال�شناعات التحويلية قاطرة التنمية. وبدرا�شة التاريخ 

القت�شادي للدول املتقدمة وال�شناعية ندرك ما لهذا القطاع من 

اأهمية بالغة يف حتريك عجلة التنمية. وبالتايل، ينبغي الهتمام 

بهذا القطاع من خالل:

درا�شة تق�شيم املنطقة ب�شكل عام اإىل مناطق جغرافية، واعتماد . 1

ا�شرتاتيجية اإن�شاء مدن ومناطق �شناعية، ل�شيما يف املناطق 

احلدودية ملا لها من فوائد وميزات. فعلى الرغم من اإقامة 

عدة مدن �شناعية يف دول املنطقة، ل يزال اأثرها حمدودًا يف 

حتديث ال�شناعات التحويلية وتطويرها. ول �شك اأن اإقامة مدن 

�شناعية يف مناطق متتلك مقومات جناح ال�شناعة والتجارة 

اخلارجية ي�شهم اإ�شهامًا كبريًا يف حل عدة م�شاكل ومعوقات 

تعاين منها ال�شناعة التحويلية يف املنطقة. وميكن للرتكيز 

اجلغرايف لأ�شحاب ال�شناعات ومقدمي اخلدمات يف املناطق 

ال�شناعية اأن يزيد الإنتاجية، ويعزز القدرة التناف�شية الناجمة 

عن وفورات احلجم، ويزيد الفوائد نتيجة تبادل املعرفة 

واخلربة ونقلها بني املبتكرين وامل�شتفيدين منها فيما بعد. 

ا �شهولة احل�شول على خدمات دعم  وت�شمل هذه املزايا اأي�شً

الأعمال، وحت�شني �شبكات النقل التي تربط املناطق ال�شناعية 

مبمرات التجارة وموانئها، وتخفي�ص تكاليف اإن�شاء خدمات 

 وهياكل حتتية بيئية على اأن ُتّتبع �شيا�شات �شناعية تعزز 

اإقامة مناطق �شناعية لتحقيق هدف اأو اأكرث من الأهداف 

الإمنائية التالية:

تعزيز ال�شتثمار، وخا�شة جذب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر. █

تعزيز الرتابط الأمامي واخللفي للقطاعات الإنتاجية ال�شلعية  █

واخلدمية يف املناطق ال�شناعية، ما يوؤدي اإىل تن�شيط هذه 

القطاعات، ثم حتفيز النمو يف الن�شاط القت�شادي الوطني.

تعزيز الدور الريادي للقطاع اخلا�ص وتفعيله يف اإن�شاء مناطق  █

�شناعية خا�شة وم�شرتكة ت�شتخدم موادًا اأولية حملية يف 

ُمدخالت الإنتاج.

تنويع عمليات التجارة من خالل اأ�شحاب امل�شانع املحليني اأو  █

تعزيز ال�شادرات.

حتقيق لمركزية التنمية القت�شادية خلدمة املناطق الريفية  █

والبعيدة بغية التخفيف من الهجرة اإىل املناطق احل�شرية، اأو 

نقل ال�شناعات امللوثة للبيئة اإىل مناطق غري ماأهولة.

تي�شري التجمعات ال�شناعية والربط ال�شبكي ونقل التكنولوجيا  █

داخل ال�شناعات ويف ما بينها يف اإطار �شل�شلة تدابري حتقق 

قيمة م�شافة اأكرب.

ت�شجيع روح املبادرة لإقامة امل�شاريع، وخلق فر�ص عمل بتقدمي  █

حوافز خا�شة وخدمات لدعم الأعمال تتفق واحتياجات 

ال�شناعات امل�شتهدفة مبا فيها املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

توفري قاعدة بيانات حديثة و�شفافة ور�شد جميع املتغريات . 2

وعالقات الت�شابك بني القطاعات والأن�شطة القت�شادية 

املختلفة، مع توفري قنوات ات�شال مع الأن�شطة القت�شادية 

وال�شناعات.

ت�شجيع مبداأ التناف�شية بني املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة والتي . 3

ت�شكل اأكرث من 90 يف املائة من اإجمايل املن�شاآت العامة يف دول 

املنطقة، وتفعيل دور النقابات، ومراعاة حتقيق م�شالح الهيئات 

املكونة الثالث، وحتقيق الدولة مل�شلحة كل طرف ومبا ل يلحق 

ال�شرر باأي طرف من الأطراف.

و�شع باقة برامج تدعم البحث العلمي والتطوير يف املجال . 4

ال�شناعي على اأن ت�شتهدف املراكز ولي�ص الأفراد من اأجل 

تطويرها، مع الرتكيز على جوانب تقنية معينة ل�شتخدامها يف 

اجلانب ال�شناعي، اأو يف تطوير �شناعات معينة. وينبغي اأن 

تتمتع هذه الربامج باملزايا التالية:

امل�شاركة اجلزئية مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات. █

مفتوحة ومنفتحة على جميع اأنواع ال�شناعات والأ�شواق. █

تدعم التعاون بني ال�شركات العاملة يف نف�ص املجال. █

هذا النوع من ال�شيا�شات الداعمة لال�شتثمار واخلا�شة 

بالتكنولوجيا يعمل على املدى الطويل كونه ي�شعى اإىل تو�شيع 

الن�شاط ال�شناعي يف �شائر اأنحاء البالد، ويعتمد على اخلربات 

لتحديد الحتياجات امل�شتقبلية وما الذي ينبغي الرتكيز عليه 

وتطويره م�شتقباًل.

ينبغي التن�شيق والتكامل بني دول املنطقة، وتنويع ال�شناعات . 5

التحويلية، واعتماد مبداأ التكامل عو�شًا عن التناف�ص. وثمة 

�شناعات عديدة ميكن اأن متثل نواة لنه�شة �شناعية يف 

املنطقة. فالإمكانيات املادية متوفرة، ومن املمكن اإعداد درا�شة 

متكاملة عن ال�شناعات التي قد تن�شاأ وما هي اأن�شب املناطق 

لإقامتها. كما ميكن اإن�شاء خطوط لل�شكك احلديدية تربط دول 

املنطقة ببع�شها وت�شهل نقل الب�شائع والعمالة.

تركيز �شناعة البرتوكيماويات يف منطقة واحدة عو�شًا عن . 6

ت�شتتها يف اأكرث من منطقة يف دول املجل�ص �شريطة اأن ُتختار 

املنطقة الأن�شب بناًء على معايري حمددة ووا�شحة.

�شناعة ال�شيارات: ت�شتورد دول املنطقة كمًا هائاًل من ال�شيارات . 7

من كافة دول العامل امل�شنعة تقريبًا. وميكن ال�شتفادة من 

الفوائ�ص املالية باإقامة م�شانع لل�شيارات، وتوفري الحتياجات 

ال�شرورية من عمالة ماهرة وتقنية من اخلارج ولكن لفرتة 

حمدودة يجري خاللها تاأهيل وتدريب العمالة املحلية للقيام 

بهذه املهمة.

الربجميات: تعترب اليمن ودول املجل�ص م�شتهلكًا �شافيًا . 8

لالت�شالت وتقنية املعلومات ولكثري من املنتجات اأي�شًا. 

ول �شك اأن القطاعات التي ت�شتخدم وتنتج املعلومات 

كثرية ومت�شعبة، وهذا ما يف�شر اأهمية الدور الذي يلعبه 

قطاع الت�شالت وتقنية املعلومات يف الن�شاط القت�شادي 

والجتماعي للدول.

وبجانب اأهمية قطاع الت�شالت وتقنية املعلومات يف خلق فر�ص 

العمل فاإنه يلعب دورًا مهمًا وموؤثرًا يف حتفيز النمو القت�شادي. ول 

ميكن لأي قطاع من القطاعات القت�شادية اأو اأي فرد يف املجتمع 

ال�شتغناء عن الت�شالت وتقنية املعلومات. ول �شك اأن الهتمام 

بهذا القطاع وحتديث اخلدمات املقدمة مع الرتكيز على توفري 

بنية حتتية مالئمة يوؤدي اإىل تدعيم الن�شاط القت�شادي ورفده، ما 

ي�شهم اإ�شهامًا كبريًا يف الناجت املحلي الإجمايل.

قطاع الزراعة
تتميز دول جمل�ص التعاون بطبيعة �شحراوية. ولذلك تت�شابه 

حما�شيلها الزراعية تقريبًا على العك�ص من اليمن الذي يتميز 

 مبناخ متنوع. وبالتايل، ل بد من تبني �شيا�شة زراعية تعتمد على 

املقومات التالية:

ا�شتغالل امل�شاحة ال�شاحلة للزراعة كاملة. █

زيادة امل�شاحة اخل�شراء بزراعة كميات كبرية من الأ�شجار  █
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والنباتات املثبتة للرتبة للحد من الت�شحر وبحيث تعمل 

كم�شدات للرياح والزحف ال�شحراوي.

تق�شيم املنطقة اإىل جمموعات زراعية ُيزرع يف كل منها  █

حم�شول واحد بح�شب قابلية الرتبة وتوفر املياه بغية احل�شول 

على اأق�شى كمية منتجة.

زيادة ال�شتثمار يف قطاع الزراعة لتوفري البنية التحتية من  █

اآلت ومعدات وبذور حم�شنة و�شبكات ري، ودعم املزارعني عن 

طريق �شراء املح�شول باأ�شعار ت�شجيعية.

ت�شجيع اإقامة تعاونيات زراعية بني املزارعني يف خمتلف املناطق  █

وربطها بالدعم املقدم.

ت�شجيع اإقامة �شناعات حملية تلبي احتياجات املواطنني وبحيث  █

تكون مدخالتها من املواد الأولية التي تنتجها املنطقة.

فتح مراكز اأبحاث لتطوير اأ�شاليب زيادة الإنتاجية، واإنتاج  █

�شاللت جيدة من احلبوب والفاكهة واخل�شروات تتنا�شب مع 

الظروف املناخية والأمطار املتوفرة.

بحث اإمكانية زراعة جزء من ال�شحراء مبحا�شيل تتنا�شب  █

مع البيئة ال�شحراوية كنبات الكينوا )لالطالع على معلومات 

حول هذا املو�شوع ميكن مراجعة جمل�ص املعلومات ودعم اتخاذ 

القرار، مركز الدرا�شات امل�شتقبلية، روؤية م�شتقبلية مل�شر 

2030، الإطار العام(.

اإقامة املزيد من ال�شدود التي حتتفظ مبياه الأمطار لال�شتفادة  █

منها يف الري، ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي لال�شتفادة منها 

يف الزراعة.

الشراكة المجتمعية في التنمية
 اأدركت دول العامل اأنه ل تنمية دون الإن�شان، فعملت على بناء 

القدرات الب�شرية الالزمة لإحداث التنمية املن�شودة، ومكنت 

مواطنيها من الأدوات التي جتعلهم منتجني وفاعلني. ومن هنا، 

ينبغي بناء القدرات واملهارات الب�شرية التي ت�شمح بخلق تنمية 

م�شتدامة من خالل:

و�شع قوانني وت�شريعات حتمي الفقراء وت�شمن لهم حق العي�ص . 1

بكرامة واحل�شول على اخلدمات العامة والتعليم وال�شحة 

كغريهم من طبقات املجتمع املي�شورة.

�شمان احلرية والعدالة جلميع اأفراد املجتمع، واإ�شالح اأنظمة . 2

احلكم مبا ي�شمن م�شاركة جميع اأفراد املجتمع يف الوظائف 

العامة بح�شب القدرة والكفاءة. فال تنمية دون حرية، ول حرية 

دون حفٍظ لكرامة الإن�شان. فالدميقراطية والتنمية القت�شادية 

مفهومان متكامالن يدعم كل منهما الأخر. وكالهما ينبعان من 

تطلعات ال�شعوب ومن حقوقهم امل�شروعة يف امل�شاركة يف عملية 

�شنع القرارات.

اإف�شاح املجال اأمام املواطنني لإن�شاء منظمات جمتمع مدين . 3

تطوعية تعبريًا عن خياراتهم، وتوفري الآليات الفعالة التي تتيح 

لهم ممار�شة حقوقهم، وفتح املجال اأمامهم للح�شول على 

املعلومات والبيانات ال�شرورية لفهم الواقع والتاأثري فيه. وبذلك 

ميكن القول اإن الدميقراطية وتو�شيع احلريات ميثالن اإطارًا 

يوفر اأف�شل ال�شروط للتنمية امل�شتدامة. فمن ل ميلك حريته ل 

يعول عليه يف اإحداث التغيري.

ت�شجيع اإقامة جتمعات ونقابات عمالية تدافع عن العمال، . 4

مواطنني كانوا اأم وافدين، وحتمي حقوقهم، ورفع يد ال�شلطة 

عن هذه النقابات، مع تقدمي الدعم والت�شهيالت الالزمة لها 

بغ�ص النظر عن ولئها وانتمائها.

متكني املراأة وال�شباب من امل�شاركة املجتمعية، وامل�شاهمة يف . 5

حتقيق التنمية املن�شودة وامل�شتدامة.

مكافحة الف�شاد املايل والإداري وحما�شبة كل من يت�شبب يف . 6

اإهدار املال العام اأو اإ�شاءة ا�شتخدام الوظيفة العامة اأو املن�شب 

دون حماباة اأو متييز.

ال�شتفادة من العمالة العربية، خا�شة اليمنية، نظرًا للتقارب . 7

اجلغرايف ووحدة اللغة واملوروث الثقايف الذي ي�شاعد يف 

ا�شتقرار وتاأقلم هذه العمالة ويحقق الفائدة املن�شودة، بالإ�شافة 

اإىل احلفاظ على هوية اأبناء املنطقة التي بداأت تتاأثر نتيجة 

العتماد ب�شكل كبري على العمالة القادمة من دول غري عربية. 

ويف املقابل، يتعني على احلكومة اليمنية درا�شة متطلبات �شوق 

العمل يف دول املجل�ص وو�شع ا�شرتاتيجية للتعليم والتدريب 

والتاأهيل تلبي احتياجات �شوق العمل فيها.

ال�شتفادة الق�شوى من العمالة الوافدة، وا�شتقدام نوعية . 8

ت�شهم يف حتقيق اإ�شافة علمية وعملية للعمالة الوطنية، ودجمها 

باملجتمع.

و�شع قوانني وت�شريعات حتمي حقوق العمالة الوافدة، وت�شمن . 9

لهم حق التجمع والعمل النقابي والإ�شراب عن العمل دون 

تهديد باحلب�ص اأو الف�شل، مع �شمان العي�ص يف ظروف اآمنة 

تكفل لهم ولأ�شرهم ال�شتقرار.

اإعادة النظر يف ال�شيا�شة ال�شتثمارية، وو�شع �شوابط خلروج . 10

راأ�ص املال. فهناك مليارات الدولرات تهدر يف ا�شتثمارات 

خارج دول املنطقة يرتكز معظمها يف �شراء العقارات والأندية 

الريا�شية يف اأوروبا واأمريكا، بالإ�شافة اإىل امل�شاربة يف اأ�شواق 

الأوراق املالية )البور�شات(، و�شراء ال�شندات احلكومية. 

ومثل هذه ال�شتثمارات غري منتجة، ول متثل اإ�شافة اإل لعدد 

حمدود من الأفراد )وهم من ي�شتحوذون على معظم ثروات 

دول املنطقة(، فخريات الدول ُتنهب وتوظف يف اخلارج دون اأي 

فوائد اأو منافع لالقت�شاد الوطني اأو للعمال الذين اأ�شهموا يف 

اإنتاج تلك الرثوات.
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الفصل 4
 اإلستخدام والعمل 

غير النظامي

من�شور عمرية



 االنتفاضات وضرورة بلورة البدائل 
في عالم العمل

اأّكدت النتفا�شات العربية اأّن ق�شايا الت�شغيل وحقوق العمل هي يف �شلب هموم 

ال�شعوب املنتف�شة، كما عك�شتها ال�شعارات التي �شاح بها املاليني ومنها »الت�شغيل 

ا�شتحقاق، يا ع�شابة ال�شّراق«، »�شغل، حرية، كرامة وطنية« و«عي�ص، حرية، عدالة 

اجتماعية«. ومع �شعار »ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام« تكّر�شت وحدة امل�شار ال�شيا�شي 

والقت�شادي والجتماعي، ف�شقطت بذلك عملًيا احلجج الواهية التي رّوجت لف�شل 

القت�شادي عن ال�شيا�شي من اأجل اإ�شكات اأي اعرتا�ص على �شعود اأقليات متحكمة 

ا ايديولوجًيا وغري علمي، ولف�شل القت�شادي  مبوارد واأرزاق النا�ص باعتباره اعرتا�شً

عن الجتماعي من اأجل ك�شر حلقات الت�شامن الجتماعي عرب تكري�ص منطق 

الح�شان بدياًل عنه. واأّدت املقاربة الفكرية ال�شائدة اإىل مبالغة غالبية الباحثني يف 

تقدير قدرة النظام الإقليمي القدمي على احلفاظ على ال�شتقرار، ما حّد من فهمهم 

للمتغرّيات التي اأّدت اإىل النتفا�ص.109

وكان خرباء القت�شاد �شاهموا ب�شكل اأ�شا�شي يف اإ�شفاء امل�شروعية على امل�شار 

املناق�ص لقيم الدميقراطية والعدل الجتماعي، فتبّنوا الكال�شيكية اجلديدة يف 

الفكر القت�شادي والليربالية اجلديدة يف ال�شيا�شات القت�شادية. واعتربوا اأنف�شهم 

اأعلى �شاأنًا من خرباء العلوم الجتماعية الأخرى، فحّولوا علم القت�شاد من علم 

اجتماعي اإىل علم غري اجتماعي بل قد يكون معادًيا للمجتمع اأحياًنا. و�شّبهوا اأنف�شهم 

بعلماء الفيزياء فتبّنوا ن�شخًا غري اأ�شيلة ملفاهيم الفيزياء، فمن تكوين الذرات 

للمادة ا�شتوحوا نظرية اأّن املجتمع م�شّكل من اأفراد ل رابط بينهم اإّل �شعيهم وراء 

م�شاحلهم اخلا�شة، ومن التوازن امليكانيكي ا�شتوحوا التوازن بني العر�ص والطلب، 

ومن قدرة الأنظمة الفيزيائية على العودة تلقائًيا اإىل التوازن ا�شتخل�شوا فكرة اأّن 

املوؤ�ش�شات الكابحة لقوى ال�شوق، ل�شيما يف عامل العمل، هي �شبب لالحتكاك الذي 

يزعزع التوازن املفرت�ص فيوؤدي اإىل البطالة والفقر110.

و�شاهم الإميان بفكرة التوازن امل�شتقر بفعل حترير قوى ال�شوق يف اعتبار النظام 

العربي القدمي متيًنا ل يتزحزح، بل يتجّذر عرب اعتماد �شيا�شات الليربالية 

اجلديدة التي رّوجت لها املوؤ�ش�شات النقدية الدولية يف ما ُعرف بتوافق وا�شنطن يف 

الثمانينات، وبعد تلطيفه بع�ص ال�شيء ُعرف با�شم »ما بعد توافق وا�شنطن«111 يف 

حني كانت جموع وافرة من الطبقة العاملة والطبقة الو�شطى يرون يف هذه التحولت 

تهديدًا مبا�شرًا مل�شتواها املعي�شي. من هنا تاأتي اأهمية تعزيز املنظمات العمالية 

لقدراتها يف املجال القت�شادي، اإذ »اإّن الغاية من درا�شة علم القت�شاد لي�شت 

احل�شول على جمموعة من الأجوبة اجلاهزة على الأ�شئلة القت�شادية، بل تعّلم كيفية 

جتنب التعر�ص للخداع من قبل علماء القت�شاد.«112 فالنتفا�شات عك�شت واقعًا 

حيًا مل يكن مرئيًا غالبًا يف الأدبيات القت�شادية والإح�شاءات الر�شمية وتقارير 

املوؤ�ش�شات الدولية، ما ي�شري اإىل �شرورة فح�ص القت�شاد ال�شيا�شي لإنتاج املعرفة يف 

املنطقة من منظور حقوقي عمايل، وبلورة اأمناط بديلة لإنتاج املعرفة.113

يحلو للبع�ص اعتبار الأو�شاع ال�شعبة التي يعي�شها العمال والعامالت منذ اندلع 

النتفا�شات العربية نتيجًة لهذه النتفا�شات، ما ي�شاهم يف اإحباط الأمل من التحرك 

يف �شبيل م�شتقبل اأف�شل يكون خارج النظام الإقليمي القدمي الذي يعمل على اإعادة 

اإنتاج نف�شه، ويدعم احلجة القائمة على احلفاظ على القدمي لأّنه اأقل �شوءًا من اأبرز 

بدائله. اإّن هذه املقاربة تتجاهل حقيقة اأّن ما اعُترب البديل الأبرز هو ناجت عن النظام 
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الإقليمي القائم واأتى بدعمه املبا�شر وغري املبا�شر واإن بعد حني، 

وا�شتفاد من تزايد الأوزار التي حتّملها العمال والعامالت يف العقود 

الأخرية ومن املمار�شات القمعية.

ترّكز هذه الورقة على ق�شية ل ميكن ف�شلها عن اجلوانب الأخرى 

للعمل الالئق. فعلى الرغم من ع�شوية جميع الدول العربية يف 

منظمة العمل الدولية وموافقتها على د�شتور املنظمة واإعالناتها 

والعديد من اتفاقياتها، ل تزال الت�شريعات واملمار�شة العملية بعيدة 

عن اللتزامات، واإن ب�شكل متفاوت بح�شب الق�شايا والدول. وت�شكل 

الزدواجية بني اللتزامات يف اخلطب والتوقيع على التفاقيات من 

ناحية، وبني الواقع الفعلي الذي يعي�شه العمال والعامالت، حتّديًا 

كبريًا ملنظمات العمال من اأجل حتويل هذه اللتزامات اإىل وقائع.

تداعيات السياسات المعتمدة على 
األنشطة غير النظامية والقصور 

في التشغيل
ترتبط التحدّيات القائمة يف عامل العمل حاليًا ب�شكل وثيق 

بال�شتبداد متعدد الأ�شكال الذي انتف�شت اجلموع عليه، وهي 

من اأ�شباب النتفا�شات وعائق جناحها، ولي�شت طارئة نتيجة 

هذه النتفا�شات كما ي�شورها املدافعون عن النظام القدمي، 

واإن فاقمها التعاطي القمعي مع النتفا�شات ال�شلمية وع�شكرة 

النزاعات الجتماعية. فال بّد من مقاربة العالقة بني الدولة 

واملجتمع ب�شكل يلقي ال�شوء على حقيقة الأو�شاع يف عامل العمل 

ومدى ان�شجامها مع حقوق العمال والعامالت. وقد ي�شاهم يف 

ذلك مفهوم القت�شاد غري النظامي، الذي عّرفه موؤمتر العمل 

الدويل عام 2002 باأنّه ي�شري اإىل »جميع الأن�شطة القت�شادية 

التي يوؤديها العمال والوحدات القت�شادية والتي هي – وفًقا 

للقانون اأو للممار�شة – غري م�شمولة اأو غري م�شمولة ب�شكٍل كاٍف يف 

الأنظمة والقوانني«.114 وينطوي هذا املفهوم على مقاربتني: املقاربة 

املوؤ�ش�شية التي تلقي ال�شوء على القطاع غري النظامي، واملقاربة 

 القائمة على الن�شاط القت�شادي التي تلقي ال�شوء على 

العمل غري النظامي.

وبح�شب املقاربة املوؤ�ش�شية، تعّرف املوؤ�ش�شات غري النظامية على 

اأّنها موؤ�ش�شات غري اعتبارية متلكها اأ�شر معي�شية، اأي اأنها ل 

ت�شكل كيانات قانونية منف�شلة وم�شتقلة عن مالكيها ول تت�شم 

مبجموعة ح�شابات كاملة ت�شمح بتمييز وا�شح بني ن�شاطاتها 

الإنتاجية ون�شاطات مالكيها الأخرى، ويتم تعريفها عمومًا بح�شب 

معايري احلجم )اأن ل يعمل يف املوؤ�ش�شة اأكرث من خم�شة اأ�شخا�ص 

مثاًل( وعدم ت�شجيل العمال اأو املوؤ�ش�شة وفًقا للت�شريعات الوطنية 

)مثاًل يف دوائر ال�شمان الجتماعي اأو يف ال�شجل التجاري(. 

وت�شمح هذه املقاربة بقيا�ص م�شاهمة القطاع غري النظامي يف 

القت�شاد الوطني، لكنها ل تاأخذ يف عني العتبار اأ�شكاًل وا�شعة 

من الأن�شطة غري النظامية خارج املوؤ�ش�شات ال�شغرية وال�شغرى 

يف القطاع اخلا�ص، كالعمال املياومني اأو عمال املناولة يف القطاع 

114. ملزيد من التفا�شيل عن مفاهيم املنّظم وغري املنّظم، ميكن الطالع على عمريه 

2013: اإعادة التفكري يف القت�شاد غري املنّظم على �شوء النتفا�شات العربية، 

منظمة العمل الدولية.

العام اأو العمال الذين يتقا�شون ما دون احلّد الأدنى املحّدد قانوًنا 

لالأجور يف املوؤ�ش�شات الكبرية. اأما املقاربة القائمة على الن�شاط 

القت�شادي، فتحّدد العمل غري النظامي بح�شب املزايا القانونية 

التي ل ي�شتفيد منها العامل اأو العاملة كالتاأمني ال�شحي و�شمان 

ال�شيخوخة والإجازة املدفوعة الأجر، مهما كان �شكل اجلهة املوظفة 

اأو حجمها اأو قطاعها املوؤ�ش�شي والقت�شادي، فت�شع �شروط العمل 

وظروفه حتت املجهر، مبا يتعّدى ثنائية النظامي وغري النظام 

يف املقاربة املوؤ�ش�شية. لذلك ترّكز هذه الورقة على ق�شية العمل 

غري النظامي يف املنطقة العربية، وهي ظاهرة تفاقمت يف العقود 

الأخرية وقد تزداد تفاقمًا اإن مل تعالج م�شبباتها ب�شكل منا�شب.

ل بّد من ربط تو�ّشع نطاق العمل غري النظامي بف�شل دول 

املنطقة يف ا�شتحداث فر�ص العمل ب�شكل كاٍف منذ بداأت باعتماد 

ال�شيا�شات الليربالية اجلديدة عرب ما ُعرف مب�شميات عديدة 

كالنفتاح والرت�شيد واملرونة، اإذ اأ�شبحت املنطقة منوذًجا لهذا 

الف�شل، ف�شجلت اأدنى معدلت م�شاركة يف القوى العاملة واأعلى 

معدلت بطالة يف العامل، ل�شيما بني الن�شاء وال�شباب. وقّدر معدل 

البطالة بنحو 11 يف املائة عام 2012 عمومًا )8.5 يف املائة بني 

الرجال و18 يف املائة بني الن�شاء(، و16 يف املائة بني ال�شباب.115 

وبح�شب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ حجم القوى العاملة 

يف املنطقة نحو 127 مليون ن�شمة، 23 باملائة منهم من الن�شاء، 

اأي مبعدل م�شاركة يف القوى العاملة مبقدار 50 يف املائة )75 يف 

املائة بني الرجال و24 يف املائة بني الن�شاء(. ويف حني ل ميكن 

تف�شري هذه املوؤ�شرات مبعزل عن التطورات يف القت�شاد العاملي 

وموقع املنطقة العربية فيه والتغيريات اخلا�شة بكل دولة، ل بّد من 

العرتاف باأّن معّدل ا�شتحداث فر�ص العمل والنمو القت�شادي يف 

املنطقة العربية يف هذه املرحلة �شّجال تراجعًا بالن�شبة للمعدلت 

التي �شهدتها املنطقة يف العقدين ال�شابقني لذلك، وهو ما توؤّكده 

قواعد البيانات الإح�شائية للموؤ�ش�شات الدولية.

عزت منظمة العمل الدولية الأن�شطة غري النظامية اإىل عدم عدالة 

التنمية القت�شادية، واعتربت اأنه ل ميكن معاجلتها مبعزٍل عن 

ق�شايا التنمية الأو�شع.116 فالأن�شطة النظامية م�شدرها الدولة، 

وتاريخًيا اعُترب القطاع غري النظامي ظاهرة ناجمة عن غياب 

الدولة اأو �شعفها وخ�شو�شًا يف الدول حديثة الن�شاأة، ل�شيما يف 

املناطق الهام�شية التي مل تكن الدولة قد ب�شطت �شلطتها فيها 

بعد. لكن يف اأيامنا هذه، اأخذت الأن�شطة غري النظامية بعًدا اآخر، 

اإذ اأ�شبحت نتيجة ل�شيا�شات الدولة التي تلعب الدور الأ�شا�شي يف 

املجالت الجتماعية والقت�شادية. ومن غري الدقيق الكالم عن 

تراجع دور الدولة يف احلقبة الليربالية اجلديدة. ففي احلقيقة 

حافظت الدولة على مركزها لكن حتّول دورها وامل�شالح الأ�شا�شية 

التي تعمل من اأجل م�شلحتها، ل�شيما بربوز فئات جديدة من 

القطاع اخلا�ص املَُعْومل الذي ن�شاأ من اأح�شان الدولة واحتكاراتها 

وبف�شل عالقاته مبراكز القرار فيها ولي�ص نتيجة املبادرة والريادة 

والبتكار، يف ما ُعرف بالراأ�شمالية الرتاثية.117 ونتيجة ذلك 

�شهدت املنطقة العربية كما مناطق اأخرى من العامل تنامًيا للريوع 

يف القت�شاد ل�شيما قطاعات املال والتاأمني والعقارات املعروفة 

115. منظمة العمل الدولية: اجتاهات العمالة العاملية، 2013.

116. ملزيد من التفا�شيل، راجع عمريه 2013. 
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4.  الإ�شتخدام والعمل غري النظامي

بالقطاعات »النارية«،118 بالتوازي مع تنامي البطالة والبطالة 

اجلزئية وتراجع العمل النظامي، وهناك تقارير عدة ت�شتطلع 

هذين التطورين، واإن مل تربط بينهما ب�شكل مبا�شر.119 وكان 

لهذين التطورين املتوازيني تداعيات جّمة على العمال ومنظماتهم 

يف املنطقة.120 فبالإ�شافة اإىل تدخل ال�شلطة )خ�شو�شًا اأجهزة 

املخابرات( والأحزاب واأ�شحاب العمل يف ال�شوؤون الداخلية 

للمنظمات العمالية وا�شتيالئها على العديد منها كما اأ�شبح وا�شًحا 

منذ اندلع النتفا�شات، اأ�شعفت التغيريات يف بنية العمل من 

قدرة هذه املنظمات على تاأطري العمال والدفاع عن م�شاحلهم 

وامل�شاهمة يف �شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها.

ويكمن حتدٍّ اأ�شا�شيٍّ اأمام العمال ومنظماتهم يف درا�شة التغيريات 

يف بنية القت�شاد ويف بنية العمل ذات ال�شلة يف كل بلد عربي. 

فالعمل هو الن�شاط الب�شري املُنتج، ولدرا�شة الإنتاج ب�شكل واٍف، ل 

بّد من التدقيق يف عالقات الإنتاج وتوزيع ملكية و�شائل الإنتاج مبا 

يف ذلك املوارد الطبيعية كالأرا�شي والنفط واملياه، بالإ�شافة اإىل 

توزيع حما�شيل الإنتاج من اأجور واأرباح. واأّكدت الإح�شاءات اأّن 

ة الأجور  املنطقة العربية �شهدت منذ الت�شعينات اأ�شرع تراجع حل�شّ

من الناجت باملقارنة مع كافة دول العامل. وُقّدر هذا الرتاجع بنحو 

34 يف املائة يف �شمال افريقيا و21 يف املائة يف ال�شرق الأو�شط.121 

ويف هذا الرتاجع دليل على انحدار القوة التفاو�شية للعمال اأمام 

الراأ�شمال من ناحية، وتف�شري لهذا النحدار من ناحية اأخرى، اإذ 

وجد العمال اأنف�شهم يف حلقة مفرغة ل خمرج منها �شوى التنظيم 

من اأجل املفاو�شة اجلماعية يف حني كانت قدرتهم على التنظيم 

تنح�شر وُت�شَرب.

فتفاقم حجم الأن�شطة غري النظامية يف عامل العمل هو انعكا�ص 

لإعادة توزيع الرثوة والدخل ب�شكل رجعي، وهو �شكل من اأ�شكال 

�شغط الراأ�شمال على الأجور ب�شفتها كلفة عليه ولي�ص ب�شفتها 

دخاًل للعمال، ما اأّدى اإىل تراجع الأمن القت�شادي ل�شرائح 

وا�شعة من املجتمع �شّكلت الأكرثية املجتمعية يف كثري من الأحيان، 

خ�شو�شًا اإذا اأخذنا الأجر الجتماعي مبفهومه الوا�شع والذي ي�شم 

احلماية الجتماعية على اأ�شكالها. فعلى ال�شعيد العاملي، ميكن 

ربط تفاقم حجم الأن�شطة غري النظامية بجوانب اأربعة اأ�شا�شية 

هي: زيادة ما ي�شمى »مرونة اأ�شواق العمل« وزيادة الالم�شاواة 

يف الدخل وتراجع املوقع التفاو�شي للعمال اإ�شافة اإىل التحّولت 

يف العوامل املوؤ�ش�شية كاأمناط امللكية والإنتاج والتوزيع وكذلك 

الأدوار املحددة اجتماعًيا يف جمتمع بعينه اأو يف الأ�شر املعي�شية.122 

 و�شهدت املنطقة العربية هذه التحولت واإن باأ�شكال خمتلفة 

يف كل بلد.
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ملعاجلة ق�شية العمل غري النظامي، ل بّد من درا�شة حالة كل بلد 

ب�شكل تف�شيلي من منظور عّمايل ياأخذ يف احل�شبان جميع اأ�شكال 

العمل. ففي بلدان عدة ل ميكن مقاربة العمل غري النظامي دون 

مقاربة العمل الزراعي. ففي اليمن مثاًل وبح�شب الإح�شاءات 

الر�شمية كان اأكرث من ثلث القوة العاملة عام 2004 يف القطاع 

الزراعي وهو القطاع الأكرث ات�شاًما بالأن�شطة غري النظامية، وهي 

ظاهرة مرتبطة بق�شايا عدة منها �شعف الإنتاجية يف هذا القطاع 

الذي يعتمد على العمالة غري املاأجورة اأو منخف�شة الأجر والأقل 

تعّلًما. وهو القطاع الأبرز لعمل الأطفال اإذ ي�شكل ثلثي عمل الأطفال 

لدى الذكور واأكرث من الن�شف لدى الإناث، وتغيب عنه حماية 

العمال والعامالت يف ت�شريعات العمل وال�شمان الجتماعي. وقد 

تنامى نتيجة عوامل عدة منها التوزيع الرجعي لالأرا�شي واعتماد 

�شيا�شات اقت�شادية واجتماعية �شربت البنية الإنتاجية و�شاهمت 

يف تراجع الأمن الغذائي.123 ول ميكن اعتبار العمل يف القطاع 

النظامي نظاميًا بال�شرورة. فمثاًل يف �شورية عام 2004 ا�شتحوذ 

القطاع املنّظم )العام واخلا�ص( على غالبية العاملني بال تاأمني 

�شحي، مبعدل 57 يف املائة للذكور و67 يف املائة لالإناث.124 وتختلف 

معدلت الأن�شطة غري النظامية بح�شب املعايري املعتمدة لتحديدها. 

ففي لبنان مثاًل حيث ل يوجد نظام ل�شمان ال�شيخوخة، اإذا 

اعتمدنا التاأمني التقاعدي معياًرا ت�شبح الغالبية الكربى للعاملني 

غري نظامية، با�شتثناء اأقلّية حم�شورة يف القطاع العام وبع�ص 

املهن احلرة.

وجتدر متابعة تطور العمل غري النظامي لي�ص فقط عرب عالقته 

بالعمل املنّظم، بل عرب عالقته بعدم اللتحاق بعمل اأي�شًا. ففي 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة مثاًل، تراجعت ن�شبة امللتحقني بعمل 

غري منّظم من 40 يف املائة اإىل 27 يف املائة بني الذكور فوق 15 

�شنة يف الفرتة 2000 -2006، ما قد يبدو تطّوًرا اإيجابًيا للوهلة 

الأوىل. لكن هذا الرتاجع اأتى يف الواقع يف حني مل تتغرّي ن�شبة 

امللتحقني بعمل منّظم والتي بقيت عند م�شتوى 24 يف املائة، بينما 

ارتفعت ن�شبة العاطلني من العمل من 6 يف املائة اإىل 16 يف املائة 

يف احلقبة نف�شها.125 يف املقابل، يف اجلزائر، اأتى الرتاجع الالفت 

يف معّدل البطالة من نحو 30 يف املائة اإىل 11 يف املائة بني العامني 

2000 و2008 بالتوازي مع تنامي العمل غري املنّظم بالقدر نف�شه 

تقريًبا.126 وموؤخرًا يف م�شر، تبنّي اأّن م�شحني اإح�شائيني ر�شميني 

اأعطيا رقمني متفاوتني ملعّدل البطالة عام 2012، فكان 8.7 يف 

املائة بح�شب امل�شح التتبعي ل�شوق العمل يف م�شر، و12.6 يف 

املائة بح�شب م�شح القوى العاملة يف الفرتة نف�شها، و�شبب الفارق 

بينهما يعود لحت�شاب عدد من الرجال امللتحقني بعمل غري نظامي 

كعاطلني عن العمل يف م�شح القوى العاملة نتيجة الختالف يف 

املنهجية املتبعة، ف�شّجل امل�شح الأول معّدل بطالة 4.2 يف املائة بني 

123. عمرية، 2013: من العمل غري املنّظم اإىل العمل الالئق يف اليمن، منظمة العمل 

الدولية.

124. منظمة العمل الدولية، 2010، النوع الجتماعي، العمل والقت�شاد غري املنظم 

يف �شورية، موجز �شيا�شات 8. 

125. منظمة العمل الدولية، 2008، حماية العمال يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 

موجز �شيا�شات 2.

126. منظمة العمل الدولية و�ص.ا.م.ت، 2013: نظرة جديدة اإىل النمو القت�شادي: 

نحو جمتمعات عربية منتجة و�شاملة



الرجال و23.7 يف املائة بني الن�شاء، بينما �شجل الثاين معّدل 9.3 

يف املائة بني الرجال و24.1 يف املائة بني الن�شاء.127

 بنية العمل والقصور في 
التمثيل النقابي

عمومًا، ترتبط بنية العمل بالبنية القت�شادية وت�شاهم درا�شتها يف 

فهم الواقع يف عامل العمل، فالنمو القت�شادي قد يحدث يف حني 

ترتاجع فر�ص العمل نتيجة دور الريوع، وهو ما �شهدته املنطقة 

ب�شكل متفاوت يف الع�شور الأخرية. وميثل تطور بنية العمل موؤ�شًرا 

مهًما للتنمية القت�شادية، اإذ ُتعترب اخل�شائ�ص الكمية والنوعية 

للعمل، التي ت�شمل الأجر وظروف العمل واملنافع واحرتام حقوق 

العمال، عنا�شر اأ�شا�شية لرفاه املجتمعات. وجتدر املالحظة اأّن 

هناك تبايًنا بني مفهوم بنية العمل ومفهوم »�شوق العمل« املُ�شتخدم 

اأ�شا�ًشا من الأطراف املعادية للعمال، مبا اأّن املفهوم الأخري ل 

يتوافق مع د�شتور منظمة العمل الدولية الذي ين�ص على اأّن »العمل 

لي�ص �شلعة«. وي�شمح تتّبع توزيع الأعمال بناًء على اخل�شائ�ص 

ال�شخ�شية بالك�شف عن وجود متييز يف ال�شتخدام واملهنة. كما 

ي�شري الر�شم،128 ميكن ت�شور بنية العمل يف املنطقة العربية كهرم 

تت�شاءل اأعداد العمال ومعدل الأن�شطة غري النظامية ومعدل 

م�شاركة الن�شاء عندما ننتقل من قاعدته اإىل راأ�شه.

هذه ال�شورة مبنية على اأ�شا�ص البيانات املتوفرة يف املنطقة، التي 

تتفاوت موثوقيتها اإذ ي�شّكك فيها اأحياًنا من اأ�شدرها، نتيجة عوامل 

عدة تبداأ بالتدخالت ال�شيا�شية وتنتهي بالق�شور يف املنهجية 

املعتمدة، يف غياب مركز عمايل قادر وم�شتقل جلمع البيانات 

وحتليلها على امل�شتوى الإقليمي. وُتعترب الدرا�شات ال�شتق�شائية 

 R. Assaad and C. Krafft, 2013, The evolution of labor supply and .127

 unemployment in the Egyptian economy: 1988-2012, 
ERF Working Paper 806.

128. امل�شدر: عمريه 2013: اإعادة التفكري يف القت�شاد غري املنّظم على �شوء 

النتفا�شات العربية، منظمة العمل الدولية.

للقوى العاملة التي ت�شمل اأ�شئلة تطال احلماية الجتماعية 

وخ�شائ�ص العمل الأخرى، امل�شدر الأ�شا�شي لقيا�ص الأن�شطة 

غري النظامية يف عامل العمل؛ ويف ظل غياب مثل هذه البيانات، 

ميكن اللجوء اإىل اأ�شاليب متنوعة لإعداد التقديرات.129 هذا 

وتوؤدي التغريات يف املنهجية بح�شب الزمان والدول وقلة ال�شفافية 

والنق�ص يف التطبيق املنهجي للتعريفات الدولية اإىل احلد من 

لة. اإمكان اإجراء مقارنات مف�شّ

اإّن املفاهيم الإح�شائية يف عامل العمل، ل�شيما التي تتعلق بالعمل 

غري النظامي، هي نتيجة تفاو�ص ثالثي على امل�شتوى العاملي. ففي 

موؤمتر العمل الدويل لعام 2002 الذي �شدر عنه مفهوم القت�شاد 

ل عدم ا�شتخدام ذلك  غري النظامي، كان الفريق العمايل يف�شّ

املفهوم والرتكيز على »العمال غري املحميني« بدًل منه، ما يلتقي 

مع املقاربة القائمة على الن�شاط القت�شادي الذي اأ�شرنا اإليها 

اأعاله. وبالرغم من جدوى التمييز بني الطابعني املنّظم وغري 

املنّظم، يعجز مفهوم القت�شاد غري املنّظم عن التعبري ب�شكٍل كامل 

عن التعقيد الذي يت�شم به عامل العمل وتنوعه وديناميكيته. هذا 

ول حتت�شب فئات العمال بال�شكل املنا�شب يف البيانات املتوفرة، 

مبن فيهم �شرائح كبرية من العامالت والعمال املهاجرين وعمال 

الزراعة والعمال املنزليني والعمال غري املنّظمني الآخرين130.

وت�شجل املنطقة العربية اأدنى معّدل مل�شاركة املراأة يف قوة العمل 

كما حلظنا اآنفًا، ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأدوات القيا�ص املعتمدة، 

وهو ما يف�شر الظاهرة غري العتيادية التي تت�شم بها املنطقة، 

األ وهي قلة م�شاركة الن�شاء يف العمل غري النظامي باملقارنة مع 

الرجال،131 ما ي�شري اإىل �شرورة الأخذ يف احل�شبان جميع اأ�شكال 

 Statistics on informal employment in the Arab ،2009 ،129. مراجعة جاك �شارم

region، (بريوت: منظمة العمل الدولية( لالطالع على نقا�ص مف�شل مل�شائل 

القيا�ص، وتوفر البيانات، وتقديرات حول العمل غري املنّظم.

130. املرجع نف�شه.

 The structure of employment in the Arab States: ،2009،131. راجع جامي�ص هاينتز

 A comparative statistical analysis of informality, gender equity, and social

 protection) بريوت: منظمة العمل الدولية.

الشكل 1: هرم بنية العمل في المنطقة العربية
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4.  الإ�شتخدام والعمل غري النظامي

العمل، مبا يف ذلك الن�شطة غري امل�شمولة يف مفهوم العمل، اأي 

العمل يف اخلدمة املنزلية بال اأجر. ففي قاعدة الهرم اأعاله، 

جند العاملني يف اخلدمة املنزلية بال اأجر، وغالبيتهّن العظمى 

ممن ي�شمني »ربة منزل«، واإن كانت هناك موؤ�شرات على زيادة 

م�شاركة الرجال يف هذا املجال واإن ب�شكل حم�شور. وعمل هوؤلء 

غري النظامي اإذ ل حتميهم ت�شريعات العمل وال�شمان الجتماعي، 

ما ي�شطرهم اإىل العتماد على معيل غالًبا ما يكون رجاًل. يف 

امل�شتوى التايل جند العاملني يف الزراعة و�شيد الأ�شماك، وفيهم 

ن�شبة كبرية من الن�شاء، وكذلك من الأطفال، يف ما يعرف بالعمل 

امل�شاهم من الأ�شرة والذي ت�شتثنيه الت�شريعات عموًما من احلماية، 

ما يكّر�ص طابعه غري النظامي. ويعك�ص احلجم الكبري للعمالة 

الزراعية يف املنطقة ق�شور الإنتاجية الزراعية نتيجة �شيا�شات 

الليربالية اجلديدة املعتمدة، والذي ميكن معاجلته من خالل 

�شلة من ال�شيا�شات البديلة.132 اأّما يف قمة الهرم، فنجد امل�شرعني 

وكبار املوظفني واملديرين والقوى امل�شلحة، وغالبيتهم من الرجال 

احلا�شلني على امتيازات باملقارنة مع العاملني الآخرين، مع 

ا�شتثناءات تتمركز يف اأ�شفل هرم القوى امل�شلحة، بح�شب البلدان. 

اإّن طبيعة املهن يف قمة الهرم ل ت�شمح بالتنظيم النقابي، ل�شيما يف 

ما يخ�ص القوى امل�شلحة، وقد تنتفي احلاجة لهكذا تنظيم بالن�شبة 

اإىل امل�شرعني واملديرين. اأّما يف اأ�شفل الهرم، فالعمل يف اخلدمة 

املنزلية بال اأجر غالًبا ما ل تعرتف به املنظمات العمالية كعمل، 

فتقاربه كدور تلعبه الن�شاء نتيجة طبيعته وطبيعتهّن، وقلة التقدير 

ا يف قلة تقدير العمل املنزيل باأجر،  لهذا العمل �شاهمت اأي�شً

الذي غالًبا ما تقوم به عامالت مهاجرات، فكّر�شت الت�شريعات 

واملمار�شات الوطنية ا�شتثناء هذا العمل من احلماية القانونية.

منت احلركة النقابية العربية تاريخيًا يف و�شط الهرم، وخ�شو�شًا 

يف املهن املرتبطة بامل�شانع الكبرية والقطاع العام، واإن كان 

ا حتى قبل بروز  هناك ق�شور يف التنظيم على هذا امل�شتوى اأي�شً

ال�شيا�شات الليربالية اجلديدة، والتي قّيدت ب�شكل مبا�شر تطور 

احلركة النقابية يف املنطقة، اإذ اأّدت عموًما اإىل اإ�شعاف القطاع 

العام وتراجع القطاع ال�شناعي. وتتحمل املنظمات العمالية 

جزءًا من امل�شوؤولية اإذ مل تت�شّدى لهذه ال�شيا�شات اأو مل تتاأقلم مع 

تداعياتها فباتت قدرتها التمثيلية �شعيفة وكذلك قوتها التفاو�شية، 

ا يف رميها يف كنف النظام من اأجل ال�شتمرارية،  ما �شاهم اأي�شً

كما �شاهم التدخل املتزايد للحكومات يف �شوؤون النقابات العمالية 

يف تقوي�ص حريتها وجاء على ح�شاب ا�شتقاللها و�شفتها التمثيلية 

وفعاليتها.133 يظهر موقف املنظمات العمالية من النتفا�شات 

العربية مدى حتكم ال�شلطات ال�شيا�شية بهيكلياتها. فمنظمات 

مثل الحتاد العام التون�شي لل�شغل والحتاد العام لنقابات عمال 

البحرين التي تفاعلت ب�شكل اإيجابي مع التحركات ال�شعبية، وجدت 

نف�شها على خالف مع الحتاد الدويل لنقابات العمال العرب التي 

اتخذت بغالبيتها موقًفا تفاوت بني جتاهل النتفا�شات و�شجبها، 

ل�شيما على �شعيد حترك العمال يف منظماتهم امل�شتقلة. وما 

�شعود املنظمات العمالية امل�شتقلة اإّل نتيجة لهذا لواقع وحماولة 

لتغيريه، لكّن القدرة على التغيري تتطّلب خربات وقدرات فردية 

وجماعية مل تتح لها الفر�شة للرتاكم ب�شكل كاف، ما يهدد هذه 

 «Rethinking public ،2009 132. ملزيد عن هذه ال�شيا�شات، راجع ها جون ت�شانغ

 policy in agriculture: lessons from history, distant and recent,» 

.515-477 :)3(36 The Journal of Peasant Studies

133. راجع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية، 2012، �شفحة 

.110-108

املنظمات بال�شمحالل اأو باإعادة اإنتاج املمار�شات النقابية 

القدمية، اإن مل تتدارك هذه املخاطر اأو مل حت�شل على الدعم 

املطلوب ملجابهتها. و�شهدت املنطقة عددًا من الإ�شرابات العمالية 

ل�شيما يف تون�ص وم�شر والبحرين، لعبت املنظمات العمالية 

امل�شتقلة دورًا مهمًا فيها، واإن كان يف عديد من الأحيان �شبقت 

احلركة العمالية احلركة النقابية يف هذا امل�شار، ما يوؤكد على 

�شرورة تو�شيع القاعدة التمثيلية والآليات الدميقراطية النقابية.

االستخدام الكامل )العمالة 
والنمو االقتصادي الكاملة( 

من اأبرز املعايري الدولية املتعلقة ب�شيا�شات ال�شتخدام اتفاقية 

منظمة العمل الدولية لعام 1964 ب�شاأن �شيا�شة العمالة )رقم 122( 

والتي �شادق عليها كل من اجلزائر، جزر القمر، جيبوتي، العراق، 

الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، ال�شودان، تون�ص، واليمن. 

وكانت تون�ص اأول دولة عربية ت�شادق عليها عام 1966، اأّما اآخر 

دولة عربية �شادقت عليها حتى الآن فهي اليمن عام 1989. من 

الوا�شح اأّن امل�شادقة على هذه التفاقية يعّد موؤ�شرًا على التزام 

الدولة امل�شادقة بتبني منوذج تنموي يعرتف بالعمل كحق اأ�شا�شي 

وبال�شتخدام الكامل كهدف مركزي لل�شيا�شات. ومن الالفت اأّن 

جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي مل ت�شادق على تلك التفاقية، 

وكذلك ول دولة عربية �شادقت عليها منذ عام 1989 اأي منذ 

انتهاء احلقبة التي ُعرفت باحلرب الباردة. ويف ذلك دليل على اأّن 

�شيا�شات ال�شتخدام تاأتي يف �شياق منوذج تنموي تختاره احلكومات 

اإرادًيا بح�شب اأولياتها ال�شيا�شية. وتتزامن اآخر امل�شادقة عربية 

على التفاقية مع �شقوط النموذج التنموي الذي اعتمده الحتاد 

ال�شوفيتي، وقد ينذر �شقوط النموذج التنموي الذي اعتمدته 

الوليات املتحدة الأمريكية باإعادة اإحياء اهتمام املنطقة بهذه 

التفاقية فيفتح نافذة ت�شجع الدول العربية الباقية على امل�شادقة 

ا بعد اندلع النتفا�شات والتي حّلت تداعياتها على  عليها، خ�شو�شً

جميع الدول العربية. لكّن ذلك لي�ص حتمًيا، و�شيعتمد ب�شكل كبري 

على قدرة العمال ومنظماتهم على الدفع يف هذا الجتاه.

وبح�شب التفاقية رقم 122، »على كل دولة ع�شو اأن تعلن وتتابع، 

كهدف اأ�شا�شي، �شيا�شة ن�شطة ترمي اإىل تعزيز العمالة الكاملة 

املنتجة واملختارة بحرية، بغية تن�شيط النمو القت�شادي والتنمية، 

ورفع م�شتويات املعي�شة، وتلبية املتطلبات من القوى العاملة والتغلب 

على البطالة والبطالة اجلزئية«.134 وتن�ص التو�شية ذات ال�شلة 

)رقم 122 اأي�شًا( على الجراءات العامة والنتقائية ل�شيا�شة 

العمالة على املدى الطويل واملدى الق�شري، وت�شّدد على اأّنه »لإمكان 

حتقيق تو�شع �شريع يف الإنتاج وال�شتثمار والعمالة، ينبغي اأن ت�شعى 

الدول الأع�شاء اإىل احل�شول على اآراء منظمات اأ�شحاب العمل 

ومنظمات العمال وم�شاركتها الفعالة يف و�شع وتطبيق �شيا�شة 

وطنية للتنمية القت�شادية وخمتلف جوانب ال�شيا�شة الجتماعية«، 

وبالن�شبة اإىل الدول النامية حتدد التو�شية معايري �شيا�شة 

ال�شتثمار والدخول وت�شجيع العمالة يف قطاع ال�شناعة وت�شجيع 

العمالة الريفية وتكييف ال�شيا�شات لتحقيق توازن اأف�شل بني منو 

فر�ص العمل ومنو القوى العاملة.

134. املادة الأوىل.



اإّن هذه املقاربة هي على نقي�ص املقاربة التي بني على اأ�شا�شها 

النموذج التنموي للنظام الإقليمي يف العقود الأخرية، والتي 

اعتمدت النمو القت�شادي هدفًا اأ�شا�شًا لل�شيا�شات، واأق�شت 

العمال واأ�شحاب الأعمال عن �شنع القرارات يف ما عدا اأقلية من 

الراأ�شماليني الكبار القريبني من دوائر احلكم، واأ�شعفت القدرة 

الإنتاجية ال�شناعية للدول العربية بينما �شجعت اأمناًطا غري 

م�شتدامة من ال�شتهالك املبني على ال�شترياد، و�شجعت ال�شتثمار 

يف قطاعات ريعية من اأجل الربح ال�شريع على ح�شاب التنمية 

البعيدة املدى، وحّدت من منو فر�ص العمل ن�شبة اإىل منو القوى 

العاملة، ما حّفز على الهجرة والعمل غري املنظم وفاقم الالم�شاواة 

وزاد من التوترات الجتماعية.135 مل تتغري املقاربة املعتمدة يف 

املنطقة يف ال�شنوات الأخرية، فبقي النمو القت�شادي هو هدف 

ال�شيا�شات، ووراءه نظرية التدفق الهابط التي قد حتتاج اإىل بع�ص 

»�شبكات الأمان الجتماعي« مل�شاعدة من قد يقع ب�شببها، على 

الرغم من حماولت اإ�شفاء وجه اإن�شاين عليها عرب الكالم عن 

النمو »ال�شامل« اأو »امل�شرتك« اأو »مل�شلحة الفقراء«.

تتما�شى مقاربة منظمة العمل الدولية مع وجهة نظر خرباء 

القت�شاد الذين ميكن الرجوع اإليهم ملحاولة فهم الأزمة 

القت�شادية العاملية، مثل ميخاو كالت�شكي وهاميان مين�شكي. وقد 

كتب الأخري منذ اأكرث من ربع قرن:136

من اخلطاأ الرتكيز على ال�شتثمار و«النمو القت�شادي« بدًل من 

�شيا�شة التوظيف. فال بّد لالقت�شاد القائم على العمالة الكاملة 

اأن يتو�ّشع، يف حني اأن اقت�شاًدا يهدف اإىل ت�شريع النمو عرب اأدوات 

حتفيز ال�شتثمارات اخلا�شة القائمة على كثافة راأ�ص املال قد 

يعاين �شعوبة يف حتقيق النمو، ل بل قد يزداد اإجحاًفا يف توزيع 

الدخل ولفعاليًة يف اختيار التقنيات الإنتاجية ول ا�شتقرارًاَ يف 

اأهميته العامة.

اأما كالت�شكي، فطرح اأ�شئلة جوهرية ب�شاأن هدف التوظيف الكامل. 

ففي اجلانب القت�شادي حّدد ثالث طرق اأ�شا�شية للو�شول اإىل 

التوظيف الكامل، هي الإنفاق من املال العام با�شتحداث عجز 

يف موازنة الدولة وحفز ال�شتثمار اخلا�ص واإعادة توزيع الدخل 

مل�شلحة العمال، واعترب اأّن على الدولة الريادة يف املجالت التي ل 

يوفرها القطاع اخلا�ص بعد اأن اأّمنت الدولة الأر�شية له.137 اأّما يف 

اجلانب ال�شيا�شي، فت�شاءل كالت�شكي عن اإمكانية حتقيق التوظيف 

الكامل ب�شكل م�شتدام يف ظل النظام الراأ�شمايل، واأجاب بال�شلب. 

فاعترب اأّن قادة القطاع اخلا�ص قد يعار�شون العمالة الكاملة اإّما 

نتيجة النفور من تدخل الدولة ملعاجلة ق�شية التوظيف بالأ�شا�ص، 

اأو نتيجة النفور من توجه النفاق احلكومي اأي يف ال�شتثمار العام 

اأو دعم ال�شتهالك، اأو النفور من التغيريات الجتماعية وال�شيا�شية 

الناجمة عن املحافظة على التوظيف الكامل. واعترب اأّنه على 

الرغم من �شعوبة حتقيق التوظيف الكامل واملحافظة عليه، ل 

بّد من اإبقائه هدفًا اأ�شا�شيًا، يوؤّدي اإّما اإىل تغيريات موؤ�ش�شية 

�شيا�شًيا واجتماعًيا تعك�ص زيادة قوة الطبقة العاملة يف ظل النظام 

135. ميكن مراجعة عبدو وفخري: » امل�شرق العربي: من النمو الق�شائي اإىل التنمية 

الت�شمينية«.

 Stabilizing an unstable economy، McGraw ،)1986( 2008 ،136. هيمان مين�شكي

Hill �ص 235.

 Kalecki, M. (1944). Three ways to full employment. Collected Works of Michal .137

Kalecki, 1, 357-76.

الراأ�شمايل، اأو اإىل اإبراز ق�شور ذلك النظام و�شرورة تفكيكه.138 

وت�شاهم هذه املقاربة النظرية يف فهم التحولت التي �شهدها العامل 

واملنطقة يف العقود املا�شية، واإن ب�شكل معكو�ص. فمن ال�شمات التي 

رافقت النمو القت�شادي يف احلقبة املا�شية ات�شاع دائرة القت�شاد 

غري املنّظم.

سياسات التوظيف في المنطقة: 
لمحة عامة

من غري املبالغ اعتبار اأّن الأن�شطة غري النظامية كانت خياًرا 

اعتمدته الدول العربية يف �شيا�شاتها. فقد ات�شم النموذج الذي 

حكم فكر ال�شيا�شات القت�شادية وممار�شاتها يف املنطقة يف العقود 

القليلة املا�شية بالتحيز �شّد العمل الالئق وامل�شاواة بني اجلن�شني، 

وكان له تداعيات اقت�شادية واجتماعية هائلة، وخا�شة من حيث 

ات�شاع نطاق القت�شاد غري النظامي. اّدعى النموذج املهيمن 

اعتماد النمو القت�شادي كهدف حموري لل�شيا�شات القت�شادية 

فتخلّى عمليًا عن هدف التوظيف الكامل. ودفع بالتايل باجتاه 

اإدخال تغيريات يف ال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات مبا يتما�شى مع هذا 

الهدف املعلن، وبناًء على الفر�شية التي تعترب اأن منافع هذا النمو 

القت�شادي �شت�شل اإىل ال�شكان من خالل ا�شتحداث فر�ص العمل 

تلقائًيا. هذا وكانت »امل�شوؤولية املالية« )اأي التق�شف( م�شدر 

اهتمام اأ�شا�شي يف هذا امل�شعى، واإن كانت ترجمته متفاوتة بني 

الدول بح�شب مواردها واأولوّياتها الفعلية. ففي ال�شنوات اخلم�ص 

الأخرية، على �شبيل املثال، و�شل معدل النفقات الع�شكرية اإىل 

�شعف الإنفاق العام على ال�شحة تقريبًا، وت�شدرت اململكة العربية 

ال�شعودية لئحة النفقات الع�شكرية والتي بلغت نحو 8.5 يف املائة 

من الناجت املحلي الإجمايل حتى 2012 دون احت�شاب ال�شفقات 

الع�شكرية ال�شخمة التي ت�شدرت عناوين ال�شحف منذ 2013.

على الرغم من اإعالنه هدًفا لل�شيا�شات، تراجع اأداء النمو 

القت�شادي يف املنطقة منذ الت�شعينيات باملقارنة مع اأداء مناطق 

اأخرى، وباملقارنة اأي�شًا مع اأداء املنطقة العربية نف�شها يف الفرتة 

ما بني اخلم�شينيات وال�شبعينيات، عندما كانت تقرتب من جماراة 

املناطق الأكرث تقدمًا اقت�شاديًا. يف الواقع مل يقت�شر الأمر على 

الف�شل يف ا�شتحداث فر�ص عمل نتيجة »النمو غري املوّلد للوظائف« 

الذي �شهدته املنطقة، بل تفاقمت م�شكلة الالم�شاواة يف الدخل 

وبات العمل غري النظامي اأكرث انت�شارًا من ذي قبل.139 ويف حني 

تبقى موؤ�شرات توزيع الدخل ال�شخ�شي اأقل ح�شًما، �شهد التوزيع 

الوظيفي للدخل تدهورًا �شديدًا وانعك�ص هبوطًا �شريعًا يف ح�شة 

الأجور من الناجت املحلي الإجمايل.140 ويف حني عجز حاملو الفكر 

القت�شادي ال�شائد من توقع ذلك، مل تفاجئ هذه النتيجة اأولئك 

الذين يعتمدون املقاربة املعرو�شة اأعاله واملن�شجمة مع التفاقية 

رقم 122.

واحلقيقة اأنه على الرغم من اعتماد النمو القت�شادي هدًفا معلًنا 

لل�شيا�شات، كانت الرتجمة الفعلية يف كثري من الأحيان اعتماد 

م�شالح القطاع اخلا�ص، ل�شيما الريعي منه، كاأولوية. فقد ات�شمت 

 Kalecki, M. (1943). Political aspects of full employment. The Political .138

Quarterly, 14(4), 322-330.

Unemployment in the post- ،2012 ،139. لالطالع على التقييم، راجع علي قادري

revolutionary Arab world, Real-World Economics Review 59

140. منظمة العمل الدولية وب.ا.م.ت. 2012، �ص. 65-64.
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4.  الإ�شتخدام والعمل غري النظامي

ال�شيا�شات املعتمدة مبيل للحد من دور القطاع العام يف التوظيف 

وال�شتثمار وال�شتهالك، ترافق مع »التحرير« املايل والتجاري 

اأي التحرير من ال�شمانات املو�شوعة للم�شلحة العامة.141 وكانت 

احلجة لتربير ذلك احلاجة هي »حتفيز« وجذب ال�شتثمارات 

اخلا�شة، ل�شيما الأجنبية منها. وبح�شب تقرير منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية، اأدت »ا�شرتاتيجيات جذب ال�شتثمار، يف 

خمتلف اأنحاء املنطقة، دور ال�شيا�شات ال�شناعية التي كانت �شائدة 

يف املا�شي«.142 وقد اأثبتت هذه املقاربة عدم فاعليتها، ل�شيما جلهة 

ف�شلها يف حتقيق اأهدافها املعلنة وتراجع النمو القت�شادي وفر�ص 

العمل.143 يف غ�شون ذلك، خ�شعت نظم احلماية الجتماعية 

لإعادة هيكلة لتفِقَد طابعها ال�شامل من خالل رفع الدعم عن 

املواد الغذائية الذي اأدى اإىل ما ي�شمى بـ«انتفا�شات اخلبز«، وطرح 

التحويالت النقدية امل�شروطة كبديل عنها. ويف خ�شّم ذلك، �شهدت 

املنطقة ظاهرة ت�شفية ال�شناعات، مع زيادة ح�شة التوظيف يف 

ع قطاع اخلدمات ذات القيمة امل�شافة املنخف�شة.  الزراعة وتو�شُّ

كما انت�شر التوظيف غري النظامي على نطاق اأو�شع وكاد التوظيف 

غري النظامي اأن يتحول اإىل نظام يف املوؤ�ش�شات املنّظمة حتى.

فوفق املقاربة املوؤ�ش�شية، ميكن اعتبار »الإعفاءات ال�شريبية« 

املختلفة، ل�شيما يف »املناطق ال�شناعية« و«مناطق جتهيز 

ال�شادرات« و«املناطق ال�شناعية املوؤهلة«، عوامل تزيد من الأن�شطة 

غري النظامية من خالل اإعفاء ال�شركات من اأ�شكال حمددة من 

الت�شريعات الوطنية، وتكري�ص املنطق املدافع عن الأن�شطة غري 

النظامية. وقد ف�شلت هذه ال�شيا�شات يف اإطالق دورات حميدة 

تعود بالفائدة على بقية القت�شاد واعُترب يف حالت عّدة اأن 

الراأ�شمال الأجنبي ي�شّغل العمال املهاجرين يف ظروف غري لئقة 

141. ب. دي�شرتومو وم. ن. اأبي ياغي، 2009، حول التحّول يف ال�شيا�شات الجتماعية 

يف املنطقة، وب. فاين، 2012، »الأمولة وال�شيا�شة الجتماعية«.

142. جمل�ص التعاون والتنمية يف املجال القت�شادي، 2005، احلوافز واملناطق احلرة 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا: »عملية جرد اأولية )باري�ص(، فقرة 

.10

143. ي�شرح ميخاو كالت�شكي نظرًيا عدم فعالية هذه املقاربة يف »املالمح ال�شيا�شية 

330-322 :)4( 14 The Political Quarterly  ،1943 ،»للعمالة الكاملة

ر املنتجات اإىل بلدان اأخرى، ما يدّر بفائدة حمدودة على  وي�شدِّ

ا من حيث ال�شغط على الأجور  الدول امل�شيفة، اإن مل يكن م�شرًّ

وظروف العمل حتت راية زيادة التناف�شية. ومع ازدياد الوعي اإزاء 

النتهاكات التي تتعر�ص لها حقوق العمال يف اأو�شاع مماثلة، مت 

اإطالق مبادرات لت�شجيع حت�شني ظروف العمل و�شروطه، مثل 

برنامج »عمل اأف�شل« يف الأردن. وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، 

كان التقدم بطيًئا، ل�شيما على �شعيد الق�شاء على التمييز 

و�شمان احلريات النقابية.144ووفق املقاربة القائمة على الن�شاط 

القت�شادي، اأ�شبح ما ي�شمى بـ«اإ�شفاء املرونة على اأ�شواق العمل« 

الدافع الرئي�شي وراء مراجعة ت�شريعات العمل وال�شمان الجتماعي 

يف عدد من البلدان. وقد انت�شرت ظاهرة »ت�شوق القوانني«،145 

على نطاق وا�شع، مع تناف�ص حكومات املنطقة على حت�شني ترتيبها 

يف تقارير �شهولة ممار�شة الأعمال ال�شادرة عن البنك الدويل 

وتقارير منتدى القت�شاد العاملي عن التناف�شية وتقارير معهد 

فريزر للحرية القت�شادية العاملية.146 وبدًل من تن�شيق ال�شيا�شات 

على امل�شتوى الإقليمي، �شاركت حكومات عدة يف ما ُيعرف 

بال�شباق نحو القاع، بحيث يتم تقوي�ص حقوق العمال لزيادة »الثقة 

القت�شادية« والتناف�شية القائمة على كبح حقوق العمال بدًل من 

البتكار والتطور التكنولوجي، ما كّر�ص موقع املنطقة التقليدي يف 

القت�شاد العاملي. وتلبية لحتياجات هذا النمط التنموي، تراجع 

زخم احلوار الجتماعي، حيث وجد، واأ�شبح �شكلًيا عموًما.

�شاهمت هذه التطورات يف كبح تقدم امل�شاواة بني اجلن�شني. 

ف�شمات النموذج التنموي ال�شائد كالتحيز للخ�شخ�شة ومل�شلحة 

الدائنني بالإ�شافة اإىل معيار املعيل الذكر والذي ي�شيطر على 

144. منظمة العمل الدولية وموؤ�ش�شة التمويل الدولية، 2012، عمل اأف�شل )الأردن(: 

�شناعة املالب�ص اجلاهزة، تقرير المتثال الرابع. 

145. اآلن �شوبيو، 2012، روح فيالدلفيا: العدالة الجتماعية مقابل ال�شوق ال�شاملة.

146. م. عمرية، �ص. اإ�شم و�ص. العي�شة، 2008، حوكمة العمل والإ�شالح القت�شادي 

يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا: ِعرَب من دول اوروبا ال�شمالية. ورقة عمل 

منتدى الأبحاث القت�شادية رقم 436 )القاهرة(.

الشكل 2: معدل اإلنفاق نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي في السنوات الخمس األخيرة في العالم العربي )%(
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البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية 2013 المصدر: 



�شيا�شات وت�شريعات العمل وال�شمان الجتماعي،147 تتبّنى حتيًزا 

قائًما على النوع الجتماعي، فاملراأة تكاد تكون املالذ الأخري 

عندما ترتاجع وترية تقدمي اخلدمات العامة اأو عندما ت�شتحق 

الديون.148 وعلى الرغم من حاجة الأ�شرة املتزايدة للدخل الناجم 

عن التوظيف، مل ترتفع ح�شة م�شاركة املراأة يف القوى العاملة 

ب�شكل ملحوظ، ل بل تراجعت يف بع�ص احلالت. وبالتايل، اأدت 

ال�شيا�شات التي تروج لها جهات مالية دولية، اإىل ميل متزايد 

حل�شر دور املراأة املهني يف العمل املنزيل، ما يتنا�شب مع اأولويات 

جهات حمافظة يف املنطقة. ولذلك، لي�ص من امل�شتغرب اتفاق 

املجموعتني على الأجندات القت�شادية.

سياسات التوظيف في المنطقة: 
نحو منظور عمالي

التعليم والتدريب
يرتبط احلّق يف العمل ب�شكل وثيق باحلق يف التعليم والتدريب. 

وعلى املنظمات العمالية يف املنطقة العمل على اأكرث من �شعيد، 

من اأجل �شمان اأّن التعليم والتدريب يتفقان مع قيمها يف �شياق 

من �شيا�شات وطنية ل�شتحداث فر�ص عمل لئق �شمن اإطار من 

التنمية امل�شتدامة، لتعزيز العمل النقابي والإنتاجية معًا، ولكن لي�ص 

على ح�شاب تاأمني احلقوق كاملة للعاملني يف ن�شاطات اأقل اإنتاجية، 

مبا يف ذلك احلق يف التنظيم النقابي واملفاو�شة اجلماعية، فهم 

قد ي�شطرون اإىل تطوير عملهم اأو تغيريه فيجب التاأكد من عدم 

معاناتهم من انقطاع رزقهم اأو حمايتهم الجتماعية.

لكّنه ل يجوز اخت�شار غاية التعليم والتدريب بامل�شاهمة يف تاأمني 

فر�ص عمل، ل�شببني على الأقل: اأوًل، اإّن مقاربة التعليم من ناحية 

منفعية بحتة تتناق�ص مع املقاربة املعيارية التي تنطلق من مبداأ 

العرتاف بالتعليم كحق اأ�شا�شي من حقوق الن�شان، ي�شاهم 

يف تن�شئة مواطنني �شاحلني ولي�ص فقط عاملني منتجني. ثانًيا، 

اإّن التح�شيل العلمي العايل ل ي�شمن بال�شرورة احل�شول على 

فر�شة عمل، وهو ما ت�شري اإليه الإح�شاءات التي تبنّي انت�شار 

ظاهرة البطالة بني املتعلمني، ل�شيما يف �شفوف الن�شاء. لذلك 

فاإّن الرتويج للتعليم عرب ت�شليعه، ل�شيما عرب اعتباره ا�شتثماًرا يف 

»الراأ�شمال الب�شري« اأو »املوارد الب�شرية« اأو مفاهيم اأخرى ت�شّلع 

العمل وت�شّيئ العمال،149 هو مقاربة منحازة �شّد العمال. وقد تبّنت 

احلكومات العربية هذه املقاربة جماراًة لل�شركات واملوؤ�ش�شات 

الدولية،150 ما يوؤّدي اإىل نتائج وخيمة عندما ل ت�شتحدث فر�ص 

عمل بالكّم والنوع املرجوين، فت�شبح اخلال�شة املنطقية اعتبار 

147. ملزيد من املعلومات عن تو�شيع احلماية الجتماعية لت�شمل العمال غري املنّظمني، 

راجع ووتر فان جينكني، 2009، النوع الجتماعي واحلقوق والقت�شادي غري 

املنّظم: تو�شيع احلماية الجتماعية يف البلدان العربية )بريوت: منظمة العمل 

الدولية(.

148. د. األ�شون ون. ت�شاآتاي، 2000، »امل�شمون الجتماعي ل�شيا�شات القت�شاد 

الكلي«، التنمية العاملية 28)7(: 1347 – 1364.

149. لالأ�شف مت تكري�ص مفهوم »املوارد الب�شرية« يف معايري العمل الدولية على الأقل 

منذ ا�شدار اتفاقية تنمية املوارد الب�شرية عام 1975.

150. اأنظر مثاًل تقرير »حتديات راأ�ص املال الب�شري يف العامل العربي« الذي اأطلقته 

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم بالتعاون مع �شركة براي�ص وتر هاوو�ص كوبرز، 

والعنوان الفرعي لهذا التقرير لي�ص اإّل »�شوت الروؤ�شاء التنفيذيني«!.

هذا ال�شتثمار هدًرا يجب تداركه. ويعترب منوذج ال�شيا�شات ال�شائد 

اأنه يتم هدر »الراأ�شمال الب�شري« و«القدرة الإنتاجية« للمراأة عندما 

تعمل يف الرعاية غري املدفوعة ويف العمل املنزيل، ومع ذلك، قلما 

ترد اأولوية ا�شتحداث اأطر بديلة لتقدمي الرعاية الجتماعية من 

اأجل دعم القوى العاملة الن�شائية على جدول الأعمال، مبا اأنها 

تتناق�ص مع هدف تقلي�ص ال�شمان الجتماعي الذي تقدمه الدولة 

اإىل جمرد »�شبكات اأمان«.

المقاربة التسليعية لتعليم 
رواية في مقابل رواية الفتيات: 

ثمة مثال �شارخ على املقاربة الت�شليعية للتعليم هو حملة »تاأثري 

الفتاة« التي اأنتجتها موؤ�ش�شة نايكي مع �شركاء اآخرين ومّت اإطالقها 

يف املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�ص عام 2008 من خالل 

عر�ص �شريط يدعو اإىل ال�شتثمار يف اأي فتاة فقرية يف دولة نامية 

عرب )باحلرف( »و�شعها يف زي مدر�شي وتاأمني قر�ص لها لت�شرتي 

بقرة وت�شتخدم الأرباح التي يدّرها احلليب من اأجل م�شاعدة 

عائلتها، ف�شرعان ما ت�شبح البقرة قطيًعا فت�شبح )الفتاة( 

�شاحبة العمل التي توؤّمن املياه النظيفة للقرية، ما يجعل الرجال 

يحرتمون ح�شن تقديرها فيدعونها اإىل جمل�ص القرية، حيث 

تقنع اجلميع باأّن جميع الفتيات لهّن قيمة« )ل يحّددها ال�شريط 

نقدًا(... حتى »ي�شبح العامل باأ�شره اأف�شل حاًل«، وخال�شة 

ال�شريط: »ا�شتثمر يف فتاة وهي تتكّفل بالباقي«.2 اإّن نقد الفكر 

الكامن يف هذا ال�شريط قد يطول، ولالخت�شار ميكن ال�شتدلل 

بق�شة خرافية ن�شرها جان دي لفونتني منذ 345 عامًا وقد تكون 

هي م�شدر الإلهام )املعكو�ص( لهذا ال�شريط، عن فتاة حتمل 

جرة حليب فتحلم بكل ما �شتفعله بالأرباح التي �شتجنيها من بيعه 

وهي يف طريقها اإىل ال�شوق، لكن �شرعان ما تتعرّث فت�شقط اجلّرة 

وتنك�شر في�شيع احلليب ومعه اأحالم الفتاة3!

اإّن امل�شدر النظري الأ�شا�شي للمقاربة الت�شليعية يف العامل 

الأكادميي هو مدر�شة �شيكاغو لالقت�شاد. لكّن رواجها يعود جلهود 

البنك الدويل وخ�شو�شًا منذ ثمانينات القرن املا�شي. فاعتماد 

نظرية الراأ�شمال الب�شري كان �شرورة للبنك من اأجل تربير تدخله 

يف قطاع التعليم، الذي كان حتى ذلك الوقت خارج نطاق عمله 

ب�شفته بنكًا. فكان ل بّد من اإعادة �شياغة التعليم كا�شتثمار يف 

الراأ�شمال الب�شري، حتى اأ�شبح البنك الدويل الالعب الأكرب يف 

جمال التعليم على ال�شاحة الدولية.151 وح�شل ذلك على ح�شاب 

اليون�شكو، يف وقت كانت الوليات املتحدة قد خرجت منها لأ�شباب 

عدة منها املوقف من الق�شية الفل�شطينية. وجتدر الإ�شارة باأّن 

الوليات املتحدة يف وقتها خرجت ب�شكل مواٍز من منظمة العمل 

الدولية لالأ�شباب عينها، يف حني كان العرب وحلفاوؤهم ا�شت�شدروا 

قرارات من موؤمتر العمل الدويل من اآثارها التقارير الدورية 

للمدير العام ب�شاأن و�شع عمال الأرا�شي العربية املحتلة، والتي ل 

تزال ت�شدر حتى اليوم152.

151. فاين وروز، 2001، التعليم واإجماع ما بعد وا�شنطن.

152. وكانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف القرار 38 على 79 يف 15 كانون الول/

دي�شمرب 1983 حّثت منظمة العمل الدولية على وجه اخل�شو�ص على درا�شة 

ظروف العمال يف الأرا�شي العربية املحتّلة، مبا يف ذلك القد�ص.
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4.  الإ�شتخدام والعمل غري النظامي

وترتبط املقاربة الت�شليعية للتعليم والتدريب مبفاهيم اأخرى غري 

الراأ�شمال الب�شري ومن اأبرزها مفهوم »القابلية لال�شتخدام«.153 

ويعزو هذا املفهوم البطالة ب�شكل اأ�شا�ص اإىل ق�شور القابلية 

لال�شتخدام لدى الباحثني عن عمل. وبذلك تتحول البطالة من 

ظاهرة جمتمعية اأ�شبابها متعلقة ببنية القت�شاد اإىل ظاهرة 

فردية يتحّمل من وقع فيها م�شوؤوليتها وم�شوؤولية اخلروج منها. 

وهذا املفهوم روجت له ب�شكل اأ�شا�ص منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمية وكذلك الحتاد الأوروبي،154 مع �شعود ال�شيا�شات 

الليربالية اجلديدة يف عامل العمل. وح�شل ذلك مع �شدور تقارير 

وا�شرتاتيجيات اعتربت اأّن موؤ�ش�شات حماية العمال تخفف من 

»ان�شيابية اأ�شواق العمل« فاقت�شى اإزالتها مل�شلحة العمال اأنف�شهم. 

ولقت هذه التقارير وال�شرتاتيجيات نقًدا لذًعا ل�شيما ملنهجيتها 

اله�شة وانحيازها �شّد حقوق العمال155.

ل �شك اأّنه من ال�شروري اإتاحة �شل�شلة اأو�شع من الفر�ص التعليمية 

يف املنطقة، ل�شيما عرب التعليم والتدريب الفني واملهني و التعليم 

العايل والبحوث يف العلوم والتكنولوجيا، بالإ�شافة اىل تعليم قيم 

املواطنة ال�شاحلة وممار�شاتها. مع ذلك، فاإّن ت�شجيع التعليم 

من دون �شيا�شة ا�شتخدام كامل وا�شحة املعامل ت�شتحدث فر�ص 

عمل مقبولة اجتماعًيا وتتطلب مهارات مينحها هذا التعليم، غالًبا 

ما يوؤدي اإىل هجرة املتعلمني )املعروفة بـ«هجرة الأدمغة«( واإىل 

البطالة والعمالة الناق�شة والعمالة اجلزئية وفقدان الثقة بقيمة 

العلم واملعرفة. وت�شمل العوائق املحتملة اللجوء اإىل بدائل مثل عمل 

الأطفال والزواج املبكر وال�شتخفاف بقيمة التعليم.

فالطلب على مهارات حمددة ي�شجع ال�شتثمار يف هذه املهارات، 

والعك�ص لي�ص �شحيحًا.156 مع ذلك، كانت التجربة العربية يف 

تاأمني الوظائف حلاملي ال�شهادات اجلامعية غري م�شتدامة، لأنها 

ركزت على ال�شهادات الر�شمية بدًل من القدرة الإنتاجية الفعلية. 

وقد تطلب النجاح، يف خمتلف اأنحاء العامل، اعتماد �شلة من 

ال�شرتاتيجيات التي تت�شمن رفع م�شتوى التعليم والرتكيز على 

العلوم والهند�شة يف التعليم العايل واإن�شاء موؤ�ش�شات عامة للبحوث 

ال�شناعية التي تخدم ال�شركات ال�شناعية و�شمان الو�شول املفتوح 

اإىل العلوم والتكنولوجيا من خالل �شبكات دولية وتطبيق حقوق 

امللكية الفكرية على التكنلوجيا املوجودة.157

من املعروف اأّن التعليم العايل قد يكون مفتاًحا للنفاذ اإىل العمل 

النظامي يف الدول العربية.158 لكن البع�ص يذهب اإىل الزعم باأن 

العمل غري النظامي يرتكز يف الأن�شطة ذات الإنتاجية املنخف�شة 

وكاأّنه انعكا�ص لها بينما العمل النظامي يعك�ص الإنتاجية العالية. 

153. من�شور عمريه، 2010، التعليم وقابلية التوظيف لدى املراأة يف منطقة الدول 

العربية، الرائدة، العدد 128. 

 Gilles Raveaud, 2004, The European Employment policy: from ends to means?, .154

 in Salais R. and Villeneuve R., (eds.), Europe and the politics of capabilities,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 123-139.

 David R. Howell & Dean Baker & Andrew Glyn & John Schmitt, 2006. «Are .155

 Protective Labor Market Institutions Really at the Root of Unemployment?
 A Critical Perspective on the Statistical Evidence,» CEPR Reports and Issue

Briefs 2006-14, Center for Economic and Policy Research (CEPR) .

 156. راجع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية، 2012، 

�شفحة 77-76. 

 157. راجع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية، تقرير التنمية 

ال�شناعية )فينا(.

 Informality, Employment» ،2008 ،158. راجع مثاًل اإبراهيم البدوي ونورمان لويزة

 and Economic Development in the Arab World”, Journal of Development and
Economic Policies 10(2).

ي�شعب اأن تتفق هذه النظرية مع نظريات اأخرى تنتقد القطاع 

العام ب�شبب اإنتاجيته املنخف�شة، يف حني هو املوؤّمن الأول لفر�ص 

العمل النظامي. هذا يعني اأنه على الرغم من وجود عالقة بني 

الإنتاجية املنخف�شة والعمل غري النظامي، قد ل توؤدي زيادة 

الإنتاجية اإىل زيادة ح�شة العمل النظامي يف غياب الأطر 

املوؤ�ش�شية املنا�شبة. من اأجل حتقيق هذه الزيادة يف الإنتاجية، 

من املهم م�شاهاة التكنولوجيات اجلديدة واعتمادها وتكييفها 

بغية ا�شتحداث فر�ص اقت�شادية جديدة، ما يحتاج اإىل دعم على 

الأقل يف املرحلة الأولية من خالل �شيا�شة تت�شمن تدابري حماية 

انتقائية.159 نادرًا ما تتم مناق�شة هذا البعد الذي يعترب غاية يف 

الأهمية ل�شمان فاعلية ريادة اأعمال، بالإ�شافة اإىل ق�شية اإنتاج 

املعرفة يف املنطقة التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا والتي ما زالت 

ترزح حتت القمع والت�شييق. ومبا اأّن ال�شيا�شات القت�شادية التي 

مت الرتويج لها يف املنطقة ح�شلت على دعم »مراكز املعرفة« 

املرتبطة مب�شالح ت�شتفيد من هذه ال�شيا�شات، ل بّد من اأن ت�شبح 

هذه املراكز نف�شها مو�شوع درا�شة واأن تتبلور موؤ�ش�شات بديلة عنها 

تنحاز مل�شلحة العدالة الجتماعية وحقوق العمال.

الشركات الصغيرة والمتوسطة
مع �شعود �شيا�شات الليربالية اجلديدة عامليًا، �شهدت املنطقة 

العربية يف العقود الأخرية، كمثيالتها من املناطق النامية، 

انح�شارًا يف ال�شركات القت�شادية التي اعُتربت مواتية للح�شول 

على دعم احلكومة واملوؤ�ش�شات الدولية. فمن منظور موؤ�ش�شي، 

ميكن التمييز بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص والقطاع التعاوين، 

بالإ�شافة اىل القطاع املختلط. وقد تبّنى النموذج التنموي ال�شائد 

فكرة اأّن القطاع العام والتعاوين غري فاعلني وغري منتجني وغري 

قادرين على املناف�شة مبا فيه الكفاية، لذلك اعترب اأّن الأولوّية 

للقطاع اخلا�ص، وخ�شو�شًا ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم. 

وموؤخًرا برزت فكرة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،160 

التي غالبًا ما تعطي الأولية عمليًا للقطاع اخلا�ص يف حال غياب 

رقابة فاعلة من منظمات عمالية متمكنة. ومع الرتكيز على القطاع 

املوؤ�ش�شي اخلا�ص وخ�شو�شًا ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة منه، 

تراجع الهتمام بالقطاع القت�شادي للن�شاط وبظروف العمل 

ودميومته وا�شتدامة �شركاته. فاأ�شبح العمل يف ظروف �شعبة 

وخطرة ودون حماية اجتماعية وباأجر متدن يف جمع النفايات 

وبيعها ل�شركات كربى، موازيًا يف هذه املقاربة مع العمل يف موؤ�ش�شة 

متو�شطة احلجم ُتقدم خدمات مالية وتتعامل باملليارات، يتمتع 

العاملون فيها بكافة مزايا العمل الالئق، ما عدا رمبا ممار�شة 

احلق يف التنظيم النقابي.

ويف هذا ال�شياق، �شدرت تو�شية الظروف العامة )رقم 189( 

عام 1998 حلفز ا�شتحداث فر�ص العمل يف ال�شركات ال�شغرية 

واملتو�شطة، من اأجل تعزيز حقوق العاملني فيها عرب �شلة متكاملة 

من التدابري وال�شيا�شات. لالأ�شف، مّت الرتكيز عملًيا يف املنطقة 

على تعزيز »ثقافة ريادة العمال« كو�شفة �شحرية دون الهتمام 

بالتعقيدات اخلا�شة باحلالت املختلفة، على الرغم من اأن العمل 

للح�شاب اخلا�ص يف املنطقة هو اأكرث انت�شارًا منه يف الدول املتقدمة 

159. راجع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة المنائي، 2012، �شفحة 

.113 – 110

Public Private Partnership (PPP). .160



اقت�شاديًا، با�شتثناء دول جمل�ص التعاون اخلليجي حيث غالبية 

ا عن ت�شجيع العمل  العاملني من املهاجرين العاملني باأجر. وعو�شً

باأجر الذي يوفر اأكرب قدر من الفوائد نظرًا لالأطر الت�شريعية التي 

تنظمه يف املنطقة، اأ�شبحت الأولية لتعزيز العمل للح�شاب اخلا�ص، 

على الرغم من اأن العمل للح�شاب اخلا�ص يعترب، عادًة، نوًعا من 

اأنواع العمالة اله�شة التي تت�شم عموًما بغري النظامية.

واأتى ذلك يف �شياق ح�شر الهتمام بغالبية العاملني )وغالبيتهم يف 

هذه ال�شركات( يف م�شتوى القت�شاد اجلزئي، ما حّرر احلكومات 

وال�شركات الكربى واملوؤ�ش�شات الدولية من القيود يف ر�شم �شيا�شات 

القت�شاد الكلي مل�شلحة فئات �شيقة من املجتمع. ومثال على ذلك 

مقاربة ق�شايا عمل الن�شاء الريفيات عرب ا�شتهدافهّن عند تقدمي 

القرو�ص ال�شغرية، فغالًبا ما يعترب التدريب على ريادة الأعمال 

ودعم القرو�ص ال�شغرى اأدوات لتمكني املراأة اقت�شادًيا على الرغم 

من الوقت الإ�شايف والأعباء املالية وحمدودية فر�ص العمل التي 

ترتتب على ذلك.161 ويف الواقع غالًبا ما ت�شتخدم الن�شاء هذه 

الأموال لأهداف ا�شتهالكية، ما يثقل كاهلهّن بديون متزايدة، فيما 

تعجز ال�شركات ال�شغرية اجلديدة على املناف�شة اأو تخرج بع�شها 

من املناف�شة.162 وت�شكل احلالة الفل�شطينية، التي تتمثل بارتباط 

البطالة والعمل غري النظامي ب�شيا�شات التنمية املعكو�شة التي 

ينتهجها الحتالل الع�شكري الإ�شرائيلي،163 خري مثال على عدم 

مالءمة املقاربة املح�شورة يف القت�شاد اجلزئي ملعاجلة الأو�شاع 

الكامنة م�شبباتها على م�شتوى اأو�شع، وهي املقاربة التي هيمنت 

على جهود الدعم يف فل�شطني.164

عموًما جاء الرتكيز على روح املبادرة الفردية كو�شيلة ل�شتحداث 

فر�ص عمل على ح�شاب ال�شركات العامة والتعاونية،165 وانطلق من 

فكرة اأّن غالبية فر�ص العمل موجودة فيها، وكاأّن يف ذلك دللة 

على تفوقها، دون الأخذ يف احل�شبان طبيعة العمل فيها الذي غالًبا 

ما يّت�شم بالنموذج غري النظامي. وهكذا راأى هريناندو دي �شوتو، 

اأحد الداعني اإىل اعتماد هذه املقاربة، يف ق�شية حممد البوعزيزي 

تاأكيًدا على جدوى هذه املقاربة، فو�شفه بـ«رجل الأعمال املقموع« 

غري القادر على النخراط يف جمال الأعمال ب�شبب القوانني 

املرهقة،166 فغاب عنه اأن البوعزيزي حاول اإيجاد فر�ص عمل ماأجور 

يف اجلي�ص اأو القطاعات الأخرى فباءت حماولته بالف�شل، وحينها 

فقط »اختار« مرغًما اأن يكون بائعًا متجوًل. ويف غياب ال�شمان 

الجتماعي املنا�شب، كان ما يجنيه البوعزيزي �شرورًيا لإعالة 

اأ�شرته وتعليم اإخوته،167 وكان اإ�شعال النار يف نف�شه رًدا على تقوي�ص 

كرامته الإن�شانية وعلى ا�شتنفاذ كل اخليارات املتاحة اأمامه.
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وجاءت احلركات ال�شعبية التي اأعقبت ذلك، مع الدور املحوري 

للمنظمات العمالية الفاعلة كالحتاد العام التون�شي لل�شغل، تعبريًا 

عن الت�شامن الإن�شاين واأثبتت قوة التحرك اجلماعي يف ا�شرتجاع 

احرتام الكرامة الإن�شانية. وي�شري ذلك اإىل ثالثة حتديات كبرية 

اأمام املنظمات العمالية يف �شعيها اإىل بلورة نظام تنموي بديل: 

اأوًل، العمل على تنظيم العمال يف ال�شركات ال�شغرية والو�شطى، يف 

اأطر عليها بطبيعة احلال اأن تتعّدى م�شتوى ال�شركة نف�شها؛ وثانًيا، 

العمل على ايجاد �شيا�شات واأطر موؤ�ش�شية تويل الأولية للن�شاطات 

القت�شادية التي تلبي الحتياجات الأ�شا�شية للمواطنني والتي تتمتع 

بقيمة م�شافة عالية؛ وثالًثا، العمل من اأجل تاأمني اأر�شية من احلماية 

الجتماعية للجميع مهما كانت طبيعة عملهم اأو عدمه، ان�شجامًا مع 

التو�شية رقم 202 لعام 2012، لك�شر هيمنة الأن�شطة غري املنّظمة 

واله�شا�شة على العاملني يف ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.

العاملون لحسابهم الخاص والتعاونيات
اإنّ انت�شار العمل للح�شاب اخلا�ص الذي ي�شكل غالبية العمل غري 

املنّظم يف العديد من البلدان العربية، ل�شيما يف القطاع الزراعي 

ويف املناطق الريفية وبني الن�شاء وبني الفقراء، يحّتم على املنظمات 

العمالية العمل على تنظيم العاملني حل�شابهم اخلا�ص. وقد ي�شاهم 

ب�شكل فاعل يف هذا امل�شعى بناء التحالفات مع املنظمات التعاونية 

على امل�شتويات كافة. فلمنظمات العمال والتعاونيات يف املنطقة 

العربية م�شالح وقيم م�شرتكة اإىل حّد كبري، مبا يف ذلك نتيجة 

هّمها الجتماعي وطبيعتها املبنية على الع�شوية. وتواجه اأي�شًا 

حتديات م�شرتكة، ففي احلالتني هناك حاجة ملزيد من اجلهود 

من اأجل اأن تكون املمار�شة اأكرث ات�شاًقا مع املبادئ والقيم التي 

حتملها، وخ�شو�شًاَ بعد �شيطرة احلكومات والأحزاب واجلماعات 

على ن�شاطها اإىل حّد كبري، بالإ�شافة اإىل ال�شغوط الناجمة عن 

تغري النمط التنموي يف املنطقة. وهناك حّيز وا�شع من الأن�شطة 

امل�شرتكة املمكنة من اأجل التطور الذاتي وامل�شاهمة يف �شياغة 

منوذج تنموي بديل، ل�شيما يف ما يتعلق بتنظيم العاملني يف 

القت�شاد غري النظامي. فالتو�شية رقم 193 تن�ص مثاًل على اأن 

احلكومات »يجب اأن تعزز اأهمية دور التعاونيات يف حتويل ما يكون 

غالًبا عبارة عن ن�شاطات بقاء هام�شية )ي�شار اإليها اأحيانًا بتعبري 

»القت�شاد غري املنظم«( اإىل عمل يحظى باحلماية القانونية ويكون 

مندجمًا كليًا يف احلياة القت�شادية العادية«.168 وهناك مناذج عدة 

لهكذا جهود يف العامل، من اأجل م�شاعدة العمال غري النظاميني 

لينتقلوا تدريًجا اإىل العمل النظامي.169 وكانت منظمة العمل 

الدولية اأطلقت، بالتعاون مع ما هو الآن الحتاد الدويل للنقابات 

واحللف التعاوين الدويل، مبادرة مهمة لتعزيز التاآزر بني النقابات 

العمالية والتعاونيات من اأجل تنظيم العمال غري النظاميني170.

للعمل التعاوين تاريخ غني يف املنطقة العربية. فقد �شهدت 

التعاونيات يف املنطقة تطورات عدة، ت�شبه اإىل حّد ما ح�شل يف 

مناطق نامية اأخرى، وتت�شل بتطور النموذج التنموي ال�شائد 

عاملًيا من الدور املركزي للدولة يف القت�شاد اإىل اإعطاء القطاع 

اخلا�ص احليز الأكرب. وتعترب تو�شية تعزيز التعاونيات ال�شادرة 

168. الفقرة 9.

169. كري�ص بونيه ودايف �شبونر، 2011، »العمل غري املنّظم: تنظيم العمل يف 

القت�شاد غري املنظم«.
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عام 2002 )رقم 193( اأّن »توازن املجتمع يقت�شي وجود قطاع عام 

وقطاع خا�ص قويني ف�شاًل عن قطاع تعاوين تاآزري قوي ومنظمات 

اجتماعية وغري حكومية اأخرى«، اأي ما ي�شّمى اأي�شًا القت�شاد 

الجتماعي. اإّن احللف التعاوين الدويل، اإذ يركز على املبادئ 

والقيم اخلا�شة بالتعاونيات، ي�شدد على اأنها �شركات يف القطاع 

اخلا�ص. وهذه مقاربة جاءت لتتما�شى مع النمط ال�شائد عاملًيا 

من اإعطاء الأولوية للقطاع اخلا�ص يف ال�شيا�شات القت�شادية، من 

دون ال�شتغناء عن الهوية اخلا�شة بالتعاونيات. وراجعت التو�شية 

رقم 202 تو�شية التعاونيات )البلدان النامية( لعام 1966 )رقم 

127(، التي بالإ�شافة اإىل ح�شرها يف العامل النامي كانت تعطي 

دورًا وا�شعًا للحكومات يف تعزيز التعاونيات. وكما يف مناطق نامية 

اأخرى، �شاهمت التعاونيات يف املنطقة العربية ب�شكل كبري يف 

ا يف املناطق الريفية،  التنمية القت�شادية والجتماعية، خ�شو�شً

و�شمحت للحكومات بالو�شول اإىل هذه املناطق ومّدها باملوارد 

والتدريب، ل�شيما يف القطاع الزراعي.171 كما لعبت التعاونيات 

دوًرا يف حركة التحرر الوطني، ل�شيما يف النتفا�شة الأوىل يف 

فل�شطني، بالإ�شافة اإىل حت�شني الإنتاجية والعمل النظامي على 

الرغم من وجود حتديات عدة تختلف بح�شب ال�شياق172.

العّمال المهاجرون
ت�شري تقديرات الأمم املتحدة يف املنطقة العربية عام 2013 اإىل 

وجود اأكرث من ثالثني مليون مهاجر ومهاجرة، مبن فيهم الالجئون 

والالجئات، اأي اأكرث من 8 يف املائة من جمموع ال�شكان.173 وتاأتي 

الهند يف �شدارة الدول املر�شلة بنحو �شبعة ماليني ن�شمة، تليها 

فل�شطني بنحو ثالثة ماليني ون�شف مليون ن�شمة هم من الالجئني 

والالجئات. اإّن غالبية املهاجرين هم من العّمال، وقد تتفاوت 

ظروفهم واأعمالهم، من كبار املديرين اإىل العاملني يف قطاعات 

البناء والزراعة والعمل املنزيل والرتفيه الذي قد ي�شتخدم غطاًء 

لال�شتغالل يف العمل اجلن�شي. وت�شّكل معاجلة ق�شية الهجرة �شمن 

منوذج التنمية ال�شاملة كما الدفاع عن ق�شايا العمال املهاجرين 

عرب انخراطهم يف املنظمات العمالية حتدّيًا كبريًا اأمام العمال 

ومنظماتهم من اأجل معاجلة تفاقم الأن�شطة غري النظامية التي 

غالًبا ما ت�شتفيد من و�شع العامل الأجنبي يف مناف�شة العامل 

الوطني بدًل من تعاونهما من اأجل حتقيق العمل الالئق للجميع.

وتكمن يف هذا ال�شدد اأهمية قيام املنظمات العمالية يف املنطقة 

بتو�شيع رقعة متثيلها لت�شمل العمال املهاجرين، مبن فيهم العامالت 

املنزليات املهاجرات، والتعاون مع املنظمات العمالية يف دولهم 

الأم، وال�شعي عرب اآليات احلوار الجتماعي لتنظيم عملهم 

وانتقالهم، مبا يف ذلك ظروف لئقة للعمل والإقامة واملحافظة على 

مزايا احلماية الجتماعية. وقد يتطلب ذلك جهدًا كبريًا بالن�شبة 

للمنظمات التي تقوم مقاربتها على هوية ُقطرية اأو قومية اأو دينية 

اأو حتى ذكورية يف الواقع، حتى تطور نف�شها وحتافظ على غايتها 
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بالدفاع عن م�شالح العمال والعامالت وحقوقهم. وقد ي�شكل هذا 

امل�شار اإ�شهاًما �شرورًيا من اأجل التن�شيق الفاعل بني ال�شركاء 

الجتماعيني واملوؤ�ش�شات احلكومية واملوؤ�ش�شات العلمية والبحثية 

ووكالت ال�شتخدام على اأنواعها، من اأجل تفعيل ال�شناعات ذات 

القيمة امل�شافة العالية ودعم القدرة الإنتاجية لالقت�شاد الوطني 

ب�شكل اأو�شع.

ا، يعطي نظام الكفالة  يف دول املجل�ص التعاون اخلليجي خ�شو�شً

ومنح التاأ�شريات قوة فائقة للو�شطاء املحميني من ال�شلطات جلني 

الأرباح على ح�شاب العمال،174 وهو منوذج ي�شّهل انت�شار الجتار 

بالب�شر والعمل اجلربي.175 وللنقابات دور اأ�شا�شي يف ال�شغط من 

اأجل معاجلة هذا اخللل يف موازين القوى والذي يوؤدي اإىل تراجع 

ظروف التوظيف و�شروطه. ولي�ص غريًبا يف هذا ال�شدد اأن تكون 

الدولتان العربّيتان املتمتعتان باأعلى معدلت من املهاجرين، اأي 

المارات العربية املتحدة )84 يف املائة( وقطر )74 يف املائة(، 

ترف�شان العرتاف باأب�شط احلريات النقابية. لكن ظاهرة 

ا�شتغالل ال�شلطة والراأ�شمال للعمال الأجانب ل تنح�شر يف اخلليج 

بل تنت�شر يف جميع الأقطار واإن باأ�شكال خمتلفة. ففي لبنان مثاًل 

هناك التزاٌم قانوين بعدم ال�شماح بوجود مكاتب ا�شتخدام خا�شة، 

لكن يف الواقع ل تتمتع املوؤ�ش�شة الوطنية لال�شتخدام بالدعم 

املطلوب يف حني انت�شرت مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة حتت م�شمى 

مكاتب ا�شتقدام تعنى ب�شكل اأ�شا�ص بالعمال املهاجرين، ل �شيما 

العامالت املنزليات، غالًبا دون �شون حقوقهم وحقوقهّن. اإّن 

حت�شني اأو�شاع العمال املهاجرين نابع من منطلق حقوقي، وقد ياأتي 

بالفائدة للعمال الوطنيني والقت�شاد ب�شكل عام، ولكن ل بّد اأن 

ي�شطدم بامل�شالح املنتفعة من الو�شع القائم. وقد تكون م�شلحة 

العمال الآنية مت�شررة من ذلك يف بع�ص الأحيان واإن ا�شتفادوا 

على املدى البعيد، كما هي احلال مثاًل بالن�شبة اإىل العمال الذين 

هم اأ�شحاب عمل لعمال منزليني، الذين قد ي�شرهم ماديًا واإن 

اآنيًا حت�شني ظروف العمل املنزيل و�شروطه، لكنهم ي�شتفيدون على 

املدى البعيد من حت�شني م�شتوى العمل يف هذا املجال واملجالت 

ا عرب حت�شني موقع العمال ب�شكل عام، بالإ�شافة اإىل  الأخرى اأي�شً

حت�شني م�شتوى الر�شى الوظيفي واخلدمة، وت�شجيع تطوير النظام 

الرعائي ب�شكل اأو�شع.

االستخدام الكامل كمحور لبلورة 
نظام إقليمي جديد

اإّن النظام الإقليمي هو يف �شدد اإعادة اإنتاج نف�شه بو�شائل �شّتى، من 

ع�شكرة النزاعات الجتماعية اإىل متويل اأجندات اق�شائية واإرباك 

اجلهود ال�شاعية اإىل بلورة بدائل برتغيبها ل�شيما عرب التبني اللفظي 

لل�شعارات الثورية واإ�شفائها على �شيا�شات تناق�شها يف الواقع وتوؤّبد 

الو�شع القائم اإن مل توؤّزمه، اأو برتهيبها عرب التهديد والقمع و�شوًل اإىل 

الت�شفية اجل�شدية والتي هي اأبلغ تعبري عن العجز اأمام املدافعني عن 

الق�شايا املحقة والعادلة وعن اخلوف من اإمكان بلورة بديل متكامل.

 Khan, A., & Harroff-Tavel, H. (2011). The Implications of the Sponsorship .174

 System: Challenges and Opportunities. Strengthening Dialogue to Make
 Migration Work for Development in the ESCAP and ESCWA Regions’, Beruit,

Lebanon, 28-30.

175. منظمة العمل الدولية، 2009، ثمن الإكراه.



على الرغم من اإدراك احلكام اأّن ال�شيا�شات القت�شادية الليربالية 

اجلديدة تهّدد ا�شتقرار اأنظمتهم ودميومة حكمهم، مل يتغرّي 

منوذج التنمية املعتمد ب�شكل جذري با�شتثناء تدابري ق�شرية 

املدى لتخفيف الحتقان ال�شعبي. وحتى احلكومات التي و�شلت 

اإىل �شدة احلكم اإثر النتفا�شات مل تقطع مع �شيا�شات املا�شي.176 

وبّينت مراجعة لتقارير �شندوق النقد الدويل يف املنطقة العربية 

يف ال�شنوات الثالث الأخرية اأّن »ال�شالحات« الأكرث تداوًل حالًيا 

هي خف�ص الدعم احلكومي عن �شلع كاخلبز واملحروقات، وخف�ص 

نفقات موؤ�ش�شات القطاع العام ل�شيما باحلد من نفقاتها على 

الأجور، وزيادة ال�شرائب على ال�شتهالك،177 وجميعها �شيا�شات 

تق�شفية ميكن اعتبار تداعياتها من اأ�شباب اندلع النتفا�شات 

العربية يف الأ�شا�ص.

ويربز ذلك �شرورة تنّظم القوى الداعية اإىل الدميقراطية والعدل 

الجتماعي من اأجل ا�شتحداث �شلطة بديلة وفكر بديل، واأمام 

ذلك عقبات عدة مثال عليها تطّور مفاو�شات حكومات ما بعد 

النتفا�شات يف م�شر وتون�ص مع �شندوق النقد الدويل الذي كان 

امتدح جناحات �شيا�شات النظام القدمي يف البلدين يف حني كانت 

اجلماهري تطوق لالنتفا�ص عليها. التحدي كبري بالن�شبة للعمال 

ومنظماتهم، فبالإ�شافة اإىل �شرورة بناء موؤ�ش�شات قادرة على حتمل 

م�شوؤوليات جّمة وال�شتجابة للتوقعات ال�شعبية، هناك �شرورة لبلورة 

بدائل حقيقية ل�شيا�شات النظام الإقليمي مبا يتخطى ال�شعارات 

والتحركات غري املرتابطة وي�شاهم يف تغيريه بدًل من ال�شماح له 

بتجديد نف�شه. وعلى هذه البدائل اأن تتبلور يف الفكر واملمار�شة، واأن 

تقوم على نقد املقاربة ال�شائدة يف هذا ال�شاأن.

وميكن النطالق من اخلطوات الأ�شا�شية الثالث التي اقرتحتها 

جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية لتحقيق هدف الت�شغيل 

الكامل بال�شكل الأف�شل وفًقا ملعايري العمل الدولية، وللعمال 

ومنظماتهم اأن يلعبوا دورًا مركزيًا للو�شول اإليها: اأوًل، التزام 

الدولة �شيا�شيًا بال�شعي من اأجل الت�شغيل الكامل، وقد يرتجم 

هذا اللتزام يف الد�شتور والت�شريعات واخلطط الوطنية؛ ثانيًا، 

بناء الدولة للموؤ�ش�شات ال�شرورية ل�شمان حتقيق هدف الت�شغيل 

الكامل، من موؤ�ش�شات حوار اجتماعي عادل اإىل خدمات ا�شتخدام 

واأطر حماية للعمال دون متييز وداعمة لالأعمال يف كافة القطاعات 

املوؤ�ش�شية؛ ثالًثا، بذل الدولة اأق�شى جهد ممكن، بح�شب م�شتوى 

تنميتها وقدرتها القت�شادية، من اأجل حتقيق الت�شغيل الكامل 

واحلفاظ عليه، ل �شيما عرب التاأّكد من اأّن �شيا�شات القت�شاد 

الكلي والتجارة وال�شتثمار وتعزيز ال�شناعة تدعم هذا الهدف 

جلميع العمال والعامالت من دون متييز. اأما بالن�شبة اإىل معاجلة 

ق�شية العمل الالنظامي، فهناك �شّلة من الجراءات ميكن 

اعتمادها يف �شياق منوذج بديل للتنمية، من �شيا�شات الت�شغيل 

ومنط النمو القت�شادي اإىل الأطر التنظيمية كتطبيق معايري العمل 

الدولية وتقوية اإدارة العمل، اإىل التنظيم واملفاو�شة اجلماعية 

وتعزيز امل�شاواة وعدم التمييز وتو�شيع نطاق احلماية الجتماعية 

ودعم املوؤ�ش�شات الالنظامية حتى تنتقل اإىل النظامية عرب 

�شيا�شات تنمية متوازنة.178

 Will neoliberal financiers،2011 ،176. للمزيد حول املو�شوع، راجع باتريك بوند

paralyse Palestine and chill the Arab Spring؟

177. اأورتيز وكمينز 2013: ع�شر التق�شف.
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supporting transitions to formality, Geneva.

من اأجل لعب دور ريادي يف هذا املجال، على منظمات العمال 

بذل اجلهود على �شعيدين: على ال�شعيد التنظيمي، عرب تو�شيع 

قاعدتها التمثيلية وتعزيز اأطرها الدميقراطية وقوتها التفاو�شية 

على كافة امل�شتويات، من اأمكنة العمل اإىل طاولت احلوار 

الجتماعي الوطني؛ وعلى ال�شعيد الفني، عرب القيام بالبحوث 

والتعليم والتدريب ب�شاأن ق�شايا الت�شغيل والعمل الالئق، مبا يف 

ذلك مع جهات متخ�ش�شة داعمة حلقوق العمال يف مقاربتها. 

وي�شاعد ذلك ممثلي العمال يف اإعادة التفاو�ص مع اجلهات املانحة 

وال�شركاء القت�شاديني لتحديد اأولويات احلقوق القت�شادية 

والجتماعية بدًل من امل�شالح ال�شيقة املهيمنة، بالتن�شيق مع 

احللفاء على كافة الأ�شعدة. وجتدر الإ�شارة اأّن النتفا�شات نبعت 

من تظافر جهود طبقات وفئات اجتماعية خمتلفة يف حلظة معينة، 

لكّن قدرتها على بلورة بدائل انح�شر مع بروز تناق�ص امل�شالح 

القت�شادية مثاًل بني من يعطي الأولوية لتح�شني ظروف العمل 

و�شروطه ومن يعطي الأولوية للعودة اإىل الإنتاج ب�شكل طبيعي بغ�ص 

النظر عن مطالب العمال. وقد يكون املثال التون�شي الأكرث تقدًما 

من ناحية تاأطري م�شالح اقت�شادية متفاوتة يف ما ُعرف باملبادرة 

الرباعية،179 واإن كان من غري الوا�شح مدى قدرتها على التاأثري 

يف ال�شيا�شات القت�شادية يف مقابل موؤ�ش�شات ك�شندوق النقد 

الدويل، ل�شيما كما �شهدنا يف م�شروع املوازنة الأخري.

على الرغم من التحديات، قد ي�شّكل الت�شغيل الكامل يف اإطار العمل 

الالئق هدًفا وا�شحًا ميكن للعمال ومنظماتهم وحلفائهم اأن يبنوا 

منوذجًا تنمويًا بدياًل حوله. فهو هدف مكّر�ص يف معايري العمل 

الدويل وحقوق الإن�شان، وهو قابل للقيا�ص واملتابعة اإح�شائًيا، 

وهو معروف الفوائد على العمال والقت�شاد الوطني وال�شتقرار 

الجتماعي والرفاه. ويتطّلب تعزيزه اعتماد مقاربة ترّكز على 

الن�شاط القت�شادي يف تناول ال�شوؤون القت�شادية عموًما والأن�شطة 

. في�شبح ال�شوؤال بالن�شبة للحركة العمالية  غري النظامية خ�شو�شًاَ

واملجتمع ب�شكل اأو�شع هو، انطالًقا من احتياجات املجتمع وبنية 

العمل القائمة حاليًا، اأي بنية عمل ن�شبو اإليها وكيف ن�شل اإليها 

عرب اعتماد ال�شيا�شات والأ�شكال املوؤ�ش�شية املنا�شبة واأي قيمة 

نعطي لكّل عمل واأي و�شائل نوؤّمن لإجنازه وكيف نكافئه من دخل 

ومزايا اأخرى وكيف نوؤّمن حياة لئقة للعاملني وغري العاملني. ميكن 

بلورة هذا الت�شور عملًيا عرب بحوث ت�شاركية ونقا�شات تبداأ داخل 

احلركة النقابية من الأطر القاعدية وو�شوًل اإىل موؤمتر نقابي 

وطني ينتج مادة قابلة للطرح يف احلوار الجتماعي.

على هذا الت�شور، الذي يتطّلب حماكاة التجارب الناجحة وابتكار 

اأفكار واأ�شاليب جديدة، اأن ي�شبق النقا�شات ب�شاأن اإعطاء الأف�شلية 

للقطاع اخلا�ص اأو العام يف هذا املجال اأو ذاك، اأو اعتماد التحرير 

القت�شادي اأو احلمائية، وهي نقا�شات يجب اأن تنح�شر يف 

جمالت حمددة وبح�شب الهدف املرجو، وقد تختلف الأف�شلية 

بح�شب املجال واملكان والزمان وبح�شب تطور بنية العمل ومدى 

جناح الإجراءات املتخذة، وهو ما اعتمدته الدول التي اأ�شبحت 

غنية واإن حاولت اإخفاء حقيقة اأ�شباب جناحها.180 لكّن املعيار 

الأ�شا�ص يجب اأن يبقى تلبية احتياجات املجتمع، وتاأمني الدولة 

للحقوق الأ�شا�شية للجميع من دون متييز، وهو ما كّر�شه مفهوم 

179. الحتاد العام التون�شي لل�شغل، والحتاد التون�شي لل�شناعة والتجارة، والرابطة 

الوطنية للدفاع عن حقوق الإن�شان، وعمادة املحامني.

 E.S. Reinert, 2007, How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries .180

.Stay Poor, London: Constable
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اأر�شية احلماية الجتماعية الأ�شا�شية، وقد ترتجم احلركة النقابية 

هذا املعيار يف اأولوّياتها وفق اإطار زمني حتّدده. فمثاًل اإذا مل 

يبادر القطاع اخلا�ص اإىل ا�شتحداث فر�ص عمل يف املجالت ذات 

الأولوية وخ�شو�شًا التي تتطّلب ا�شتثمارات وا�شعة على فرتة زمنية 

طويلة اأو التي قد تاأتي ربحّيتها على ح�شاب اإحقاق احلقوق، ل 

بّد للقطاع العام اأن ياأخذ املبادرة واإن مرحلًيا، ما يتطّلب تاأمني 

املوارد لذلك على �شعيد املوازنة العامة. لذلك وبعد بلورة ت�شورها 

العام للتغيريات املرجوة لبنية العمل وما حتتاج اإليه، على احلركة 

النقابية اأن تلعب دورًا رائدًا يف درا�شة املوازنة التي تعتمدها الدولة 

من اأجل نقدها من منظور حقوقي عمايل. فت�شتطيع من خالل 

ذلك اأن تربز تداعيات املوازنة على ق�شايا العمل الالئق مبا فيها 

التوظيف الكامل، من اأجل بلورة اقرتاح ملوازنة بديلة تكون اأكرث 

ان�شجاًما مع تطلعات العمال والعامالت بح�شب ت�شّورهم، وت�شكل 

منطلًقا لبلورة �شيا�شات بديلة على امل�شتويات الأخرى.181 فال توجد 

و�شفة واحدة توؤّمن الزدهار القت�شادي والرفاه الجتماعي، 

بل على املجتمعات اأن تتعّلم من جتاربها ومن جتارب املجتمعات 

الأخرى يف جناحاتها واإخفاقاتها �شعًيا لتحقيق الت�شور الذي ت�شبو 

اإليه، والذي يكّر�ص القيم الأ�شا�شية التي تعتمدها.

181. وميكن الطالع على جتربة موؤ�ش�شات رائدة يف هذا املجال، كاملركز الكندي 

لل�شيا�شات البديلة.



الفصل 5
نداء العّمال العرب 

للحصول على الحماية 
االجتماعية

اأور�شال كولكي



على �شوء ت�شارع النتفا�شات ال�شعبية يف عدد كبري من البلدان العربية، اأ�شبحت 

احلاجة اإىل اإعادة تقييم جناعة النماذج التنموية ال�شابقة وعدم قدرتها على حتفيز 

النمو ال�شامل وحت�شني الظروف املعي�شية يف املنطقة على راأ�ص اأجندة التنمية الدولية. 

واألقت التفاوتات يف الدخل وت�شّورات الإجحاف الجتماعي بظاللها على اللحمة 

الجتماعية واأّدت بالتايل اإىل ن�شوب ال�شطرابات الجتماعية يف املنطقة.

ويف هذا الإطار، برهنت الأزمة القت�شادية واملالية العاملية يف العام 2008 عن 

الأهمية املزدوجة التي ت�شطلع بها احلماية الجتماعية يف �شمان اأمن الدخل 

للم�شت�شعفني واحلفاظ على التما�شك الجتماعي خالل الأزمات وقد مّت التاأكيد 

على ذلك يف املنطقة العربية بعد النتفا�شات. واأ�شبحت الآن قيمة نظام احلماية 

الجتماعية احل�شن الأداء معرتًفا بها على امل�شتوى العاملي. وعندما يتّم ت�شميم نظم 

احلماية الجتماعية يف ال�شكل ال�شحيح، ت�شمن احلماية الجتماعية ال�شتقرار 

والتوازن يف �شكل تلقائي يف زمن الركود والأزمات. ومن �شاأنها اأي�شًا اأن حتافظ على 

التنمية الن�شانية وتعززها واأن ت�شاهم بالتايل يف زيادة اأرباح النتاجية ويف الرتقاء 

برفاه املواطنني. من جهة اأخرى، من املمكن اأن ي�شاهم ال�شمان الجتماعي، اإىل 

جانب احلوار الجتماعي، يف اإحالل ال�شالم ال�شناعي يف �شوق العمل ويف حال مّت 

اعتماد اإجراءات اأو�شع للحماية الجتماعية من املمكن اأن ي�شهم ال�شمان الجتماعي 

يف تاليف ال�شطراب يف املجتمع من خالل احلّد من ال�شخط ال�شعبي وتعزيز الكرامة 

والعدالة الجتماعية. وقد بّينت البلدان التي تتمّتع بنظم حماية اجتماعية �شلبة 

وعادلة اأّنها متلك اآلية قّيمة وقائمة ل�شمان التوازن وال�شتقرار يف اقت�شاداتها.

لة وموؤ�ش�شات مو�شعة  ويف حني بادرت معظم البلدان العربية اإىل و�شع برامج مف�شّ

لالأمن الجتماعي طوال العقود املا�شية، ل تزال تغطية الأمن الجتماعي الفعلية 

متدنية مبا اأّن معظم نظم ال�شمان الجتماعي ترعى عّمال القطاع العام واخلا�ص 

اأ�شحاب العقود املنتظمة. ويتّم اإق�شاء الفئات الأخرى من العمال من تغطية 

ال�شمان الجتماعي القانوين. ويف هذا ال�شياق، �شاهم ارتفاع معدلت عدم النتظام 

وانخفا�ص م�شاركة املراأة يف �شوق العمل وارتفاع م�شتويات البطالة يف تديّن التغطية 

الناجعة. وحتى يف حال توّفرت اخلطط الأو�شع نطاًقا، مثل الإعانات املتنوعة، غالًبا 

ما تكون هذه اخلطط �شعيفة الأهداف ول تخدم بالتايل معظم الأ�شخا�ص الذين 

يحتاجون اإليها. ونتيجًة لذلك هيمنت الآليات غري النظامية على احلماية الجتماعية 

املتوفرة لغالبية ال�شكان.

بالإ�شافة اإىل ذلك، تقّدم معظم اآليات ال�شمان الجتماعي الر�شمية جمموعة 

حمدودة من الإعانات، اأي اإعانات اإ�شابات العمل واإعانات ال�شيخوخة والعجز 

والورثة، لكّنها ل تقّدم الإعانات يف حالت البطالة واملر�ص والأمومة اأو لرعاية 

الأطفال. كما يربز حتدٍّ اآخر يف و�شول ال�شعب اإىل الرعاية ال�شحية ذات اجلودة 

العالية وباأ�شعار معقولة. اإىل جانب ذلك، تواجه خطط ال�شمان الجتماعي يف 

املنطقة حتديات على م�شتوى النجاعة والإن�شاف وال�شتدامة واحلكم الر�شيد.

وبعد مرور ثالثة اأعوام على النتفا�شة ال�شعبية يف تون�ص، اأظهرت احلكومات 

النتقالية قدرًة حمدودة على اإحالل تغيريات بنيوية يف ال�شيا�شات الجتماعية 

القت�شادية وهو اأمر وا�شح يف بلدان مثل اليمن وتون�ص وليبيا وم�شر.

ويف هذا ال�شياق، يدعو التقرير امل�شرتك الذي اأعدته منظمة العمل الدولية وبرنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي )2012( اإىل التفكري يف النمو القت�شادي من منظور جديد 

واإىل اعتماد جيل جديد من �شيا�شات احلماية الجتماعية التي من �شاأنها اأن ت�شّكل 

حجر الأ�شا�ص يف تطوير نظم �شاملة للحماية الجتماعية قائمة على احلوار الوطني 

ا عن  الثالثي الأطراف واأن تقّدم الإعانات على اأ�شا�ص احلقوق وال�شتحقاقات عو�شً

اعتماد مقاربة الرفاه الجتماعي املتجذرة يف العقد الجتماعي القدمي.

وي�شعى املكتب القليمي للدول العربية يف منظمة العمل الدولية اإىل ا�شتكمال 

املحادثات مع اجلهات املعنية الثالث ب�شاأن اعتماد منوذج جديد لل�شمان الجتماعي 

يف الدول العربية حيث ياأخذ هذا النموذج يف عني العتبار معايري الأمن الجتماعي 

اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية والأمن الجتماعي الأ�شا�شي واملمار�شات الف�شلى 
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

العاملية. ويهدف هذا النموذج اجلديد يف نهاية املطاف اإىل حت�شني 

الظروف املعي�شية لدى الفئات الجتماعية املهم�شة يف �شكل عام 

ولدى العمال يف �شكل خا�ص.

أنواع نظم الضمان االجتماعي في 
المنطقة واإلعانات واالستحقاقات
�شّكل ال�شمان الجتماعي جزًءا ل يتجزاأ من العقد الجتماعي يف 

الدول العربية. وتت�شّمن العنا�شر الأ�شا�شية يف �شيا�شات المن 

الجتماعي يف بلدان املنطقة العربية خطط ال�شمان الجتماعي 

التي تقّدم اإعانات طويلة الأمّد لل�شيخوخة والعجز والورثة على 

م�شتوى ال�شتخدام الر�شمي اأ�شوًة بخطط ال�شمان الجتماعي 

ي بلد من 
ّ
ال�شائدة يف بلدان اأوروبا واأمريكا الالتينية. ومل يطّبق اأ

بلدان املنطقة نظام �شامل لالأمن الجتماعي لتقدمي الإعانات على 

اأ�شا�ص الإقامة، كما هي احلال يف اململكة املتحدة والبلدان ال�شمال 

الأوروبي وا�شرتاليا. بالإ�شافة اإىل ذلك، تقّدم جميع بلدان املنطقة 

نوًعا من برامج امل�شاعدة الجتماعية التي ت�شعى اإىل التخفيف من 

وطاأة الفقر على املحتاجني والفقراء وتاأتي هذه الربامج على �شكل 

�شبكات اأمان واإجراءات الدعم احلكومي.

ويف هذا الإطار، يقّدم اجلدول 1 اأدناه ملحة عامة عن خطط الأمن 

الجتماعي القائمة والإعانات املتاحة يف خمتلف بلدان املنطقة.

خطط االكتتاب )الضمان االجتماعي(

اخلطط املتوّفرة

كما هو مذكور اآنًفا، ُتعترب خطط ال�شمان الجتماعي ال�شكل 

ال�شائد لالأمن الجتماعي يف الدول العربية. وتتمّتع جميع دول 

اخلليج182 ويف العراق والأردن و�شوريا واليمن وتطّبق بلدان 

�شمال اأفريقيا خطط ال�شمان الجتماعي التي تقّدم املعا�شات يف 

حال ال�شيخوخة والعجز وللورثة يف حال وفاة ال�شخ�ص امل�شمون. 

ولكّن يقّدم لبنان وفل�شطني معا�شات ال�شيخوخة والعجز والوفاة 

فقط ملوظفي القطاع العام. ويف حني يقّدم ال�شندوق الوطني 

لل�شمان الجتماعي يف لبنان اإعانات مقطوعة اإىل موظفي القطاع 

اخلا�ص يف حالت ال�شيخوخة ولورثة العمال امل�شمونني، ل يحظى 

عّمال القطاع اخلا�ص يف فل�شطني باأّي تغطية على م�شتوى المن 

الجتماعي �شوى من خالل التاأمني املهني.

من جهة اأخرى، تقّدم جميع بلدان املنطقة العربية اإعانات لإ�شابة 

العمل عن طريق ال�شمان الجتماعي با�شتثناء لبنان وفل�شطني 

اللذان يجربان �شاحب العمل مبوجب قانون العمل الوطني على 

تغطية هذه الإعانات. اأّما يف املغرب، فتقع اإعانات اإ�شابة العمل 

على عاتق �شاحب العمل وملن ينبغي على �شاحب العمل القيام 

بتاأمني اإلزامي لدى �شركات القطاع اخلا�ص.

وُيعترب لبنان البلد الوحيد يف ال�شرق الأو�شط الذي يقّدم اإعانات 

نقدية حلالت املر�ص عن طريق ال�شمان الجتماعي، اإىل جانب 

بلدان �شمال اأفريقيا )اأنظر اجلدول 1( يف حني تقع م�شوؤولية 

تاأمني الإعانات النقدية حلالت املر�ص على عاتق �شاحب العمل 

182. ما من معلومات حول اإعانات ال�شمان الجتماعي يف الإمارات العربية املتحدة.

يف البلدان الأخرى. بالإ�شافة اإىل ذلك، يقّدم لبنان وبلدان 

�شمال اأفريقيا اإعانات الرعاية الطبية عن طريق خطة ال�شمان 

الجتماعي القانونية. ولكن تنتهي تغطية الرعاية الطبية املتوفرة 

للم�شمونني يف لبنان عندما ي�شل ال�شخ�ص امل�شمون اإىل �شّن 

التقاعد ويح�شل على معا�ص مقطوع لنهاية اخلدمة.

ويف بلدان ال�شرق الأو�شط ُتقّدم اإعانات الأمومة النقدية فقط يف 

الأردن عن طريق نظام ال�شمان الجتماعي الوطني الذي تديره 

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي. اأّما يف باقي دول املنطقة، 

فينبغي على �شاحب العمل اأن ي�شتمّر يف دفع الراتب للموظفة طوال 

فرتة اإجازة المومة كما هو من�شو�ص عليه يف ت�شريعات العمل 

الوطنية. ويف �شمال اأفريقيا، تقّدم خطط ال�شمان الجتماعي يف 

اجلزائر وم�شر واملغرب وتون�ص اإعانات نقدية لالأمومة اإىل الن�شاء 

امل�شمونات يف حال احلمل.

وكانت البحرين البلد الأّول يف ال�شرق الأو�شط الذي يعتمد خطة 

لتاأمني البطالة يف العام 2006. وت�شتند هذه اخلطة اإىل مبادئ 

الأمن الجتماعي اخلا�شة بالت�شامن وم�شاركة املخاطر. كما 

بادرت الأردن يف العام 2010 اإىل اعتماد خطة لإعانة البطالة بيد 

اأّن هذه اخلطة ت�شتند اإىل اعتبارات فردية ول تتبع بالتايل مبادئ 

ال�شمان الجتماعي. من جهة اأخرى، تطّبق اجلزائر وم�شر يف 

�شمال اأفريقيا خطط ال�شمان الجتماعي حيث تدفع الإعانات اإىل 

العّمال العاطلني عن العمل يف حني تدفع تون�ص اإعانات البطالة عن 

طريق نظام امل�شاعدة الجتماعية اخلا�ص بها.

وبالن�شبة اإىل اإعانات الأ�شرة، ُيعترب لبنان البلد الوحيد يف 

ال�شرق الأو�شط التي يقّدم هذا النوع من الإعانات اإىل الأ�شخا�ص 

امل�شمونني عرب ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي يف حني تقوم 

اجلزائر واملغرب وتون�ص بتقدمي ال�شمان الجتماعي اأو اإعانات 

الأ�شرة املمولة من ال�شرائب لدعم الأطفال.

التغطية

على غرار معظم خطط ال�شمان الجتماعي يف العامل ت�شمل 

املعا�شات الإلزامية وخطط الأمن الجتماعي يف البلدان العربية 

العّمال يف القطاع العام واخلا�ص فقط مبن فيهم موظفي اخلدمة 

املدنية واملعلمني والق�شاة واجلي�ص واملوظفني الأمنيني. اأّما العاملني 

حل�شابهم اخلا�ص، الذين يعمل عدد كبري منهم يف القت�شاد غري 

املنظم، فئات العّمال الأخرى مثل العّمال املوؤقتني اأو العر�شيني 

والعّمال يف القطاع الزراعي والعّمال املنزليني اأو العّمال املهاجرين، 

الذين ميّثلون ال�شريحة الأكرب من العمال يف العامل العربي، فهم 

م�شتثنون من تغطية الأمن الجتماعي القانوين. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، من املمكن اأن حتيد التغطية الفعلية عن التغطية القانونية 

ب�شبب الإنفاذ والتطبيق غري الفّعال للقوانني.

وكمت هو مذكوٌر اأعاله، ل تنطبق ت�شريعات املعا�شات التقاعدية يف 

لبنان والأر�ص الفل�شطينية املحتلة على عّمال القطاع اخلا�ص الذين 

يعتمدون على تغطية املعا�شات املهنية اأو الذين ي�شلون اإىل التقاعد 

من دون احل�شول على مبلغ مقطوع اأو يح�شلون على تعوي�ص نهاية 

اخلدمة وح�شب.



�شروط االإعانات واال�شتحقاقات

اإّن اإعانات المن الجتماعي يف الدول العربية �شخية يف العادة: 

فبموجب العقد الجتماعي ونظًرا اإىل الطفرة الدميغرافية املا�شية 

التي اأّدت اإىل ارتفاع عدد امل�شاهمني ال�شباب وتراجع عدد اأ�شحاب 

املعا�شات التقاعدية، قّدمت خطط املعا�شات التقاعدية الإقليمية 

ظروًفا �شخية للتقاعد وم�شتويات عالية من الإعانات. فعلى �شبيل 

املثال، مّت حتديد معادلة الإعانات مل�شتوى املعا�شات التقاعدية يف 

العديد من البلدان بن�شبة 70 على 80 يف املائة من راتب �شاحب 

املعا�ص التقاعدي يف نهاية خدمته. بالإ�شافة اإىل ذلك، عادًة ما 

تربط معادلت املعا�شات التقاعدية املعا�ص التقاعدي مع اأرباح 

ال�شنة الأخرية من اخلدمة ولي�ص مع الأرباح املكت�شبة طوال م�شرية 

العامل املهنية ما يوؤّدي اإىل بروز اختالف كبري. ولكن، مّت حتديد 

م�شتويات عالية للم�شاهمات يف املرتتبات على املعا�شات التقاعدية 

وغريها من منافع ال�شمان الجتماعي باملقارنة مع املعايري الدولية 

من اأجل مواجهة العجز املتزايد يف �شناديق ال�شمان الجتماعي. 

وعلى �شبيل املثال، و�شلت امل�شاهمات يف املرتتبات على املعا�شات 

التقاعدية ن�شبًة اإىل جمموع كلفة العمل اإىل اأكرث من 23 يف املائة 

يف م�شر يف حني �شّجلت يف بع�ص البلدان العربية ن�شبة 36 يف 

املائة. وعلى الرغم من اأّن املعا�شات التقاعدية قد تظهر �شخّية 

للوهلة الأوىل، �شهدت بع�ص البلدان على تراجع �شريع يف قيمة 

املعا�شات التقاعدية العالية امل�شتوى املمنوحة اأّوًل ب�شبب غياب 

الآليات املقيا�شية الر�شمية.

من جهة اأخرى، ُتعنرب ال�شروط املوؤهلة ل�شتحقاق املعا�شات اأكرث 

مرونة يف املنطقة العربية مما هي عليه يف باقي اأنحاء العامل: 

كان معّدل مّدة التفوي�ص )ال�شنون املطلوبة للتاأهّل للح�شول على 

الإعانات( ل�شتحقاق معا�ص ال�شيخوخة توازي 13 عامًا يف املنطقة 

العربية يف الت�شعينيات باملقارنة مع 18 عامًا يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية القت�شادية و25 عامًا يف اأوروبا ال�شرقية.183

اإىل جانب ذلك، اإّن �شّن التقاعد القانوين يف معظم بلدان املنطقة 

اأقّل من املعيار املّتبع عامليًا. ففي بع�ص بلدان جمل�ص التعاون 

اخلليجي، ل يزال موظفو القطاع العام يتقاعدون على �شّن الـ41 

اأو 42 يف املعّدل ول تزال املراأة امل�شمونة تتمّتع بظروف متّيزها عن 

زمالئها الرجال يف اجلزائر والأردن مثاًل. كما يقّدم عدد كبري من 

ا للتقاعد املبكر يف ظّل �شروط يف غاية املرونة واأّدى  البلدان فر�شً

ذلك يف الأردن مثاًل اإىل و�شول ن�شبة معا�شات التقاعد املبكر اإىل 

 80.1 يف املائة من اإجمايل املعا�شات التقاعدية اجلديدة 

يف العام 2011.

ويف حني ُتعترب خطط املعا�شات التقاعدية متطّورة اإىل حّد بعيد، 

قّلة هي البلدان العربية التي كانت تقّدم اإعانات البطالة فوحدها 

اجلزائر والبحرين وم�شر تطّبق خطط تاأمني البطالة التي تقّدم 

اإعانات منتظمة يف حال دخول العامل امل�شمون يف دّوامة البطالة 

غري الطوعية. وكانت البحرين اأّول بلد يف ال�شرق الأو�شط يعتمد 

خطة لتامني البطالة يف العام 2006 ومبوجب هذه اخلطة، يتّم 

تقدمي اإعانات نقدية لي�ص اإىل عّمال القطاع العام واخلا�ص 

العاطلني عن العمل والذين �شاهموا يف ال�شابق يف اخلطة وح�شب، 

ا اإىل الأ�شخا�ص الذين يبحثون عن العمل للمرة الأوىل يف  بل اأي�شً

183. اأنظر د. روبالينو )2005(، املعا�شات التقاعدية يف ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا: حان وقت التغيري. البنك الدويل.

حياتهم. ويف العام 2003، بادرت الكويت اإىل تطبيق خطة م�شاعدة 

البطالة حيث يح�شل املواطنون العاطلون عن العمل الذين �شّرحوا 

عن رغبتهم يف العمل والذين مل يتمّكنوا من اإيجاد فر�شة للعمل 

على اإعانة �شهرية ملّدة قد ت�شل اإىل �شنة واحدة. ويف العام 2011 

طّبقت اململكة العربية ال�شعودية خطة لإعانة البطالة ت�شتهدف 

الباحثني عن العمل للمرة الأوىل يف حياتهم. وكانت وزارة العمل يف 

البدء م�شوؤولة عن تطبيق هذه اخلطة بهدف تطويرها لت�شبح خطة 

�شاملة للبطالة يف اأطار نظام الأمن الجتماعي الر�شمي. وعلى 

غرار الكويت، مّت ح�شر مّدة ال�شتفادة من الإعانة ب�شنة واحدة 

ولكن على عك�ص الكويت التي كانت خطتها تغّطي الباحثني عن 

العمل من جميع الأعمار، انح�شرت اأهلية ال�شتفادة من اخلطة 

ال�شعودية بالباحثني عن العمل التي ترتاوح اأعمارهم ما مبني 20 

و30 عامًا.

اأّما الأردن، فقد بادرت اإىل تطبيق خطة تاأمني البطالة يف العام 

2011 ولكن ا�شتندت اخلطة اإىل اعتبارات فردية. ول تتمّتع 

تون�ص حتى الآن بخطة ر�شمية لتاأمني البطالة ولكن يتمّتع العّمال 

امل�شروفون بحّق احل�شول على امل�شاعدة الجتماعية ملّدة ت�شل 

اإىل �شنة واحدة من تاريخ ال�شرف.

اإىل جانب ذلك، يقت�شر تاأمني البطالة يف املغرب على الأحكام 

احلمائية �شّد ال�شرف غري املربر و�شناديق امل�شاعدة الوطنية 

للفقراء. ولكن منذ اندلع الربيع العربي، برزت حركة وا�شعة 

النطاق يف املنطقة العربية ت�شعى اإىل تطبيق تاأمني البطالة. فعلى 

�شبيل املثال، ت�شعى ال�شعودية اإىل اعتماد هذا النوع من اخلطط يف 

 العام 2014 وتتّم حالًيا مناق�شة خطط تاأمني البطالة يف 

تون�ص واملغرب.

اأّما يف ما يتعّلق بـاأحكام الأمومة، فقد اأدرجت جميع الدول العربية 

يف �شمال اأفريقيا الأحكام اخلا�شة بالأمومة يف خطط الأمن 

ت معظم بلدان ال�شرق  الجتماعي اخلا�شة بها، يف حني ن�شّ

الأو�شط على اأحكام الأمومة يف قوانني العمل اخلا�شة بها حيث 

ينبغي على اأ�شحاب العمل دفع راتب العاملة الأنثى طوال اإجازة 

المومة، كما هي احلال يف البحرين وال�شعودية واليمن. وكانت 

الأردن من �شمن هذه الفئة من البلدان حتى حلول العام 2010 

حني اعتمدت اململكة الها�شمية الأردنية خطة تاأمني الأمومة يف 

اإطار نظام الأمن الجتماعي الذي مّت اإ�شالحه وتطبيقه يف العام 

2011. وغالًبا ما توازي الإعانات النقدية لالأمومة قيمة اإجمايل 

اأجر املراأة امل�شمونة ويتّم تقدميها للمراأة خالل فرتة اإجازة 

الأمومة القانونية. ويتّم عادًة و�شع �شروط ل�شتحقاق اإعانات 

الأمومة �شعًيا ملنع ال�شتغالل )مثاًل، فرتة اكتتاب متّتد على ت�شعة 

اأ�شهر و�شهادة طبية(.

المساعدة االجتماعية والدعم الغذائي
تقّدم جميع بلدان املنطقة �شكاًل من اأ�شكال برامج امل�شاعدة 

الجتماعية )برامج دعم الدخل وغريها من برامج �شباك 

الأمان(. وتقليدًيا، كانت برامج امل�شاعدة الجتماعية يف البلدان 

العربية متيل اإىل الرتكيز على فئات معينة من ال�شعب التي ُتظهر 

حاجة خا�شة للدعم مثل الأ�شر التي تعيلها الن�شاء اأو الأ�شخا�ص 

املعّوقني. وكانت احلكومة اأو املوؤ�ش�شات امل�شتقّلة جزئيًا )مثل 

ال�شناديق الجتماعية( تقّدم بع�ص هذه الربامج. بالإ�شافة اإىل 
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ذلك، تقوم املنظمات غري احلكومية باإدارة عدد كبري من برامج 

امل�شاعدة الجتماعية.

من جهة اأخرى، تزداد حالًيا خطط التحويالت النقدية يف املنطقة، 

كالتي مّت تطبيقها منذ عقدين يف اأمريكا الالتينية وغريها من بلدان 

العامل. وعلى �شوء الربيع العربي على وجه اخل�شو�ص، اعتمدت 

البلدان العربية، مثل ال�شعودية، خطط م�شاعدة البطالة التي 

ت�شتهدف الباحثني اجلدد عن العمل. وتت�شّمن الإجراءات املُعتمدة 

الأخرى، برامج الأ�شغال العاملة املتعّلقة على وجه اخل�شو�ص 

بالأن�شطة الزراعية واملائية واأن�شطة البنى التحتية والبيئة التي 

ت�شتهدف املناطق والأ�شر الفقرية. وت�شمل املنطقة العديد من 

ال�شناديق الجتماعية املتنوعة التي تقّدم فر�ص ال�شتخدام اإىل 

الأفراد واملجتمعات املحلية عن طريق الأ�شغال العامة كما هي احلال 

يف املغرب واليمن مثاًل. وت�شمل الأمثلة الأخرى ا�شت�شالح الأرا�شي 

يف م�شر وم�شاريع البنى التحتية الزراعية يف العراق والأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة. وموؤخًرا، مّت التخطيط لربامج مماثلة يف 

املناطق ال�شمالية يف اليمن من اأجل اإعادة تاأهيل البني التحتية يف 

املجتمع املحلّي والتي دّمرها ال�شراع املديد. اأّما يف �شوريا، فقد 

مّت تطبيق م�شاريع تهدف اإىل تعزيز النتعا�ص من اجلفاف ونّفذت 

تون�ص م�شاريع ترمي اإىل تطبيق مهام جمتمعية.

ومّت تقدمي امل�شاعدة الجتماعية يف �شكل اأ�شا�شي يف عدد كبري من 

البلدان العربية عن طريق دعم الغذاء والنفط. واعُترب الدعم، ل 

�شّيما الدعم الغذائي، خّط الدفاع الأّول ملواجهة الفقر يف منطقة 

تعاين من نق�ص كبري يف املياه وتعّول على الواردات الغذائية. ويف 

ا  هذا ال�شياق، ل �شّك يف اأّن البلدان ذات الدخل الأكرث انخفا�شً

والأ�شر املنخف�شة الدخل ت�شّكل الفئات الأكرث تاأثًرا بارتفاع اأ�شعار 

الأغذية يف ظّل النق�ص يف الأغذية. وت�شّجل ن�شبة الكتفاء الذاتي 

)الإنتاج املحّلي ن�شبًة اإىل العر�ص املحّلي( يف املنطقة 53 يف املائة 

للحبوب و28 يف املائة للزيوت النباتية و33 يف املائة لل�شكر. ومتّثل 

هذه املنتجات الثالثة اجلزء الأكرب من الإمدادات الغذائية اليومية 

من ال�شعرات احلرارية لدى الأغلبية العظمى من ال�شعوب العربية، 

ل �شّيما الفقراء منهم. بيد اأّن املنطقة على و�شك بلوغ الكتفاء 

الذاتي يف اللحوم والفاكهة التي ي�شتهلكها عادًة املي�شورون.

الوصول إلى الرعاية الطبية
�شعت بع�ص البلدان العربية يف �شكل ملحوظ اإىل زيادة الإنفاق 

ال�شحي للفرد الواحد على مّر ال�شنوات الأخرية )انظر الر�شم 

اأ.6( وعززت جهودها الرامية اإىل زيادة كمية ونوعية خدمات 

الرعاية ال�شحية. ولكّن هذا النمّو يف النفاق ال�شحي احلقيقي 

مل يتنا�شب مع ارتفاع م�شتويات النمو القت�شادي املُحرز يف بع�ص 

ة الإنفاق ال�شحي كن�شبة  البلدان والذي اأّدى اإىل تراجع ح�شّ

من اإجمايل الناجت املحّلي يف اأنحاء املنطقة )اأنظر الر�شم اأ.7(. 

وتتفاوت نوعية الرعاية ال�شحية بني بلدان املنطقة وداخل البلد 

الواحد. ويف هذا ال�شياق، تواجه البلدان املنخف�شة الدخل حتديات 

كبرية يف تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية املنا�شبة اإىل �شّكانها. 

ولكن، حّتى يف البلدان املتو�شطة الدخل واملرتفعة الدخل تربز 

مقالق ب�شاأن عدم و�شول بع�ص الفئات ال�شكانية اإىل بع�ص خدمات 

الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية.184

ويكمن اأحد اأ�شباب غياب الو�شول يف التغطية املحدودة التي 

تقّدمها اآليات متويل ال�شحة يف بع�ص البلدان وما جنم عن ذلك 

من ارتفاع يف م�شتوى الدفعات من مال املواطنني اخلا�ص على 

ال�شحة يف عدد كبري من البلدان العربية. وت�شري املعلومة الأخرية 

اإىل الإنفاق ال�شحي الذي يتكّبده املر�شى خالل فرتة العالج والتي 

تاأتي خا�شًة على �شكل ر�شوم امل�شتخدم. ويف يع�ص البلدان العربية، 

تتّم تغطية اأكرث من ن�شف اإجمايل الإنفاق ال�شحي من مال 

املواطنني اخلا�ص ل �شّيما ر�شوم امل�شتخدم التي يدفعها املواطن 

عند نقطة تقدمي اخلدمة )الر�شم اأ.8(. وتدعو احلاجة املر�شى 

اإىل تغطية النفقات، التي غالًبا ما توازي مبالغ باهظة، من مالهم 

اخلا�ص يف حلظات ال�شعف يف حياتهم ومن املمكن اأن يدفع بهم 

ذلك، ويدفع عائالتهم يف اأغلب الأحيان، اإىل هاوية الفقر. ويف 

الواقع، ي�شّكل غياب احلماية من الإنفاق ال�شحي الكارثي اأحد اأهّم 

العنا�شر التي ت�شاهم يف تفاقم اله�شا�شة والفقر. من جهة اأخرى، 

تقّدم نظم الدفع امل�شبق )مثل التاأمني ال�شحي( احلماية من هذا 

النوع من املخاطر حيث يتّم جمع املخاطر �شمن جمموعات اأكرب 

وتوزيع كلفة احلماية ال�شحية على فرتات زمنية اأطول.185

ومن �شاأن تعزيز اجلهود الرامية اإىل و�شع وتو�شيع اآليات حماية 

ال�شحة الجتماعية اأن ت�شاعد على تو�شيع الو�شول اإىل اخلدمات 

الطبية الأ�شا�شية على الأقّل.186

العجز والمشاكل البنيوية في 
نظم األمن االجتماعي الحالية في 

العالم العربي
�شّكلت احلماية الجتماعية جزءًا ل يتجزاأ من العقد الجتماعي 

القدمي يف معظم البلدان العربية ما ينعك�ص يف برامج وموؤ�ش�شات 

الأمن الجتماعي املدرو�شة. ولكّن معظم اإجراءات احلماية 

الجتماعية كانت ت�شتهدف جمموعات معّينة وح�شب يف القطاع 

املنّظم يف حني اعتمدت على اآليات غري منظمة لتغطية اأغلبية 

ال�شعب. بالإ�شافة اإىل ذلك، تقّدم معظم الربامج اإعانات حمدودة 

وح�شب وتواجه حتديات على م�شتوى ت�شميم الإعانات القائمة 

و�شمان ال�شتدامة املالية لل�شناديق والتن�شيق بني خمتلف 

اخلطط. وبالتايل، من امل�شتحيل اأن ينجح العقد الجتماعي 

اجلديد ما مل تتّم معاجلة هذه القيود كاأولوّية.

184. برنامج الأمم املتحدة الإمنائي: تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2009: حتّديات 

الأمن الإن�شاين يف البلدان العربية )نيويورك، 2009( متوّفر على العنوان 

 ،http://www.arabhdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf الإلكرتوين

منظمة ال�شحة العاملية: »الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية: الآن اأكرث من اأّي وقت 

م�شى«، تقرير ال�شحة العاملي، 2008 )جينيف، 2008(، متوفر على املوقع 

http://www.who.int/whr/2008/en/index.html اللكرتوين

185. منظمة العمل الدولية: احلماية ال�شحية الجتماعية: ا�شرتاتيجية منظمة العمل 

الدولية نحو �شمان الو�شول ال�شامل اإىل الرعاية ال�شحية، وثيقة توجيهية ب�شاأن 

�شيا�شة الأمن الجتماعي )جنيف، 2008(، متوّفر على املوقع اللكرتوين

 http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/policy1e.pdf

186. منظمة العمل الدولية: تو�شيع الأمن الجتماعي للجميع: مراجعة التحديات 

واملمار�شات احلالية واخليارات ال�شرتاتيجية )جينيف، 2009(.
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

غياب سياسات األمن االجتماعي الوطنية 
الشاملة

تكمن اأحد اهّم نقاط ال�شعف يف برامج احلماية الجتماعية يف 

الدول العربية يف غياب الت�شاق على م�شتوى ال�شيا�شات الوطنية 

للحماية الجتماعية التي ت�شمل خمتلف مكّونات المن الجتماعي 

مبا فيها ال�شمان الجتماعي والتحويالت واخلدمات غري 

الكتتابية. وعلى مّر التاريخ، كانت �شيا�شات احلماية الجتماعي 

يف الدول العربية جمزاأة ما بني خمتلف اأنواع الربامج )ال�شمان 

الجتماعي والربامج غري الكتتابية والرعاية الطبية( واملجموعات 

امل�شتهدفة )مثل املوظفني يف القطاع العام واخلا�ص وخمتلف 

الفئات اله�ّشة( والتاأمني العام واخلا�ص.

ويف هذا الإطار، قّدمت املعايري الأمن الجتماعي الدولية توجيهات 

رئي�شة اإىل احلكومات وال�شركات الجتماعيني يف الدول العربية 

طوال �شنني و�شنني من اأجل و�شع وتطوير نظم المن الجتماعي 

فيها ولكن قليلة هي البلدان التي �شادقت على اأّي من التفاقيات 

امليّومة )اأنظر اجلدول 2(. فقد �شادق بلدان عربّيان فقط هما 

اجلماهرية العربية الليبية وموريتانيا على اتفاقية منظمة العمل 

الدولية ب�شاأن ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، ل�شنة 1952 

)رقم 102( التي ُتعترب اتفاقية منظمة العمل الدولية الأ�شا�شية 

املعنّية بال�شمان الجتماعي والتي تت�شّمن املبادئ واملعايري 

الأ�شا�شية لو�شع نظم �شاملة لل�شمان الجتماعي. و�شادقت 

م�شر والعراق والأردن واجلماهرية العربية الليبية وموريتانيا 

واجلمهورية العربية ال�شورية وتون�ص على اتفاقية منظمة العمل 

الدولية ب�شاأن امل�شاواة يف املعاملة )ال�شمان الجتماعي(، ل�شنة 

1962 )الرقم 118(.

ثغرات كبيرة في التغطية
على الرغم من تاريخ الت�شامن العريق، ل توال تغطية ال�شمان 

الجتماعي الفّعال يف املنطقة حمدودة مبا اأّن معظم نظم ال�شمان 

الجتماعي ت�شتهدف فقط عمال القطاع العام واخلا�ص الذين 

يعملون مبوجب عقود عادّية يف حني يتّم اإق�شاء فئات العّمال 

الأخرى مثل اأ�شحاب املهن احلرة والعّمال يف قطاع الزراعة 

والعّمال املنزليني من تغطية ال�شمان الجتماعي القانوين. ووحدها 

م�شر وتون�ص تقّدم تغطية جزئية لأ�شحاب املهن احلّرة. اأّما بلدان 

اخلليج، فيتّم اإق�شاء عّمال القطاع النظامي من ت�شريع ال�شمان 

الجتماعي يف حال مل يكونوا من اأبناء البلد )اأّي عّمال مهاجرين(. 

وي�شاهم ارتفاع معّدلت عدم النتظام وال�شتخدام اله�ّص التي 

ت�شل اإىل 40 يف املائة يف ال�شرق الأو�شط واإىل 38 يف املائة يف 

�شمال اأفريقيا، اإىل جانب ارتفاع م�شتويات بطالة ال�شباب )29 

يف املائة يف ال�شرق الأو�شط و23 يف املائة يف �شمال اأفريقيا( يف 

خف�ص معدلت تغطية نظم ال�شمان الجتماعي النظامية. من جهة 

اأخرى، ت�شّكل تغطية ال�شمان الجتماعي للن�شاء اأحد مواطن القلق 

حيث يتّم ربط �شعف التغطية بانخفا�ص م�شتويات النخراط يف 

ال�شتخدام النظامي. ونتيجًة لذلك، ي�شّجل عدٌد قليل من البلدان 

تغطية تزيد عن 10 يف املائة لل�شكان الن�شاء.187

منظمة العمل الدولية: بناء نظم حماية اجتماعية مالئمة وحماية ال�شعوب يف   187

املنطقة العربية )بريوت، منظمة العمل الدولية 2009(.

ويف معظم البلدان العربية، يحظى ما يقّل عن 40 يف املائة من 

ال�شكان العاملني بالتغطية القانونية من جانب خطة املعا�شات 

التقاعدية العامة. وعلى الرغم من اأّن متو�ّشط معّدل التغطية 

يف املنطقة العربية اأعلى من متو�ّشط املعّدل يف اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء واأعلى بقليل من متو�ّشط املعّدل يف اآ�شيا واملحيط 

الهادئ، اإّنه اأقّل بكثري من متو�ّشط املعّدل يف و�شط اأوروبا واأوروبا 

ال�شرقية واأمريكا الالتينية وبلدان احتاد الدول امل�شتقلة واأوروبا 

الغربية و�شمال اأمريكا )انظر اجلدول 3(.

ول تزال التغطية الفعلية لل�شيخوخة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا اأقّل من التغطية القانونية وت�شّجل فقط 20 يف املائة يف 

�شمال اأفريقيا و20 يف املائة يف ال�شرق الأو�شط. واإّن كّل من التغطية 

القانونية والتغطية الفعلية يف الدول العربية اأقّل بكثري من املعّدل 

العاملي لتغطية املعا�شات التقاعدية )42 و32 يف املائة على التوايل( 

ونتيجة لذلك، ل يزال عدٌد كبري من الأ�شر يف املنطقة العربية 

معّر�ص للعجز الناجم عن العمل والفقر يف ال�شيخوخة ووفاة معيل 

الأ�شرة الأ�شا�شي.

ومن �شاأن اإق�شاء العّمال املهاجرين الذين ي�شّكلون اأغلبية القوى 

العاملة يف بلدان اخلليج )ما يقارب 94 يف املائة من القوى العاملة 

يف قطر و89 يف املائة من القوى العاملة يف الأمارات العربية املتحدة 

و83 يف املائة من القوى العاملة يف الكويت و73 يف املائة من القوى 

العاملة العمانية و47 يف املائة من القوى العاملة يف ال�شعودية(188 

اأن يحرم �شناديق ال�شمان الجتماعي القانونية من عدد كبري 

من امل�شاهمني واأن ي�شاهم يف خف�ص كلفة العمل اخلا�شة بالعّمال 

الأجانب واملواطنني ما يعّوق �شيا�شات احلكومات الرامية اإىل تاأميم 

اأ�شواق العمل يف دول اخلليج العربي. والأهّم من ذلك هو اأّن اإق�شاء 

العّمال املهاجرين يحرم اأغلبية العّمال يف هذه البلدان من جميع 

اأ�شكال احلماية الجتماعية يف حال ال�شيخوخة والعجز والوفاة.

من جهة اأخرى اأّدى اإرفاق جزء من احلماية الجتماعية 

بال�شتخدام يف القطاع العام اإىل اأثر اآخر غري مرغوب اإىل حّد 

كبري: ُن�شب اإرتفاع معّدلت البطالة يف �شفوف ال�شباب، ل �شّيما 

اأ�شحاب امل�شتوى التعليمي العايل، اأقّله يف جزء كبري منه اإىل 

لون  »طوابري« الباحثني طوًعا عن العمل يف القطاع العام الذين يف�شّ

البحث عم العمل يف القطاع العام على القبول بالعمل يف القطاع 

اخلا�ص نظًرا اإىل التفاوتات يف الأجر وال�شتخدام والإعانات بني 

هذين القطاعني. وبالتايل، ينبغي اعتبار احلماية الجتماعية 

كاإجراء م�شتقّل عن �شيا�شات ال�شتخدام.

مجموعة محدودة من اإلعانات 
على الرغم من تطبيق نظم متطّورة من ال�شمان الجتماعي التي 

ت�شتهدف جمموعة �شغرية من العّمال، قليلة هي نظم ال�شمان 

الجتماعية العربية، ل �شّيما يف �شمال اأفريقيا، التي تقّدم الإعانات 

الق�شرية الأمّد مثل اإعانات البطالة اأو الأمومة اأو اإعانات املر�ص 

)اأنظر اجلدول 1 للح�شول على ملحة عامة(. ويف هذا ال�شياق، يبنّي 

اجلدول 4 اأّن معظم الدول العربية ل تقّدم اأكرث من اأربع اإعانات 

 قانونية لل�شمان الجتماعي كما هي احلال يف بلدان اأفريقيا 

جنوب ال�شحراء.

188. امل�شدر: امل�شادر الإح�شائية التابعة للدول.



التغطية القانونية والمساعمين الفعليين من السكان العاملين، حسب المنطقة، 2008-2009 )بالنسب المئوية( الجدول 3: إعانات الشيخوخة: 

North Americaشمال اأمريكا�

Western Europeاأوروبا الغربية

CISاحتاد الدول امل�شتقلة

Central and Eastern Europeاأوربا الو�شطى واأوروبا ال�شرقية

Latin America and the Caribbeanاأمريكا الالتينية والكاريبي

Middle Eastال�شرق الأو�شط

North Africaشمال اأفريقيا�

Asia and the Pacificاآ�شيا واملحيط الهادئ

Sub-Saharan Africaاأفريقيا جنوب ال�شحراء

Totalاملجموع

 Legal coverage- percentage of the working-age population covered: All

old-age programmes

التغطية القانونية – الن�شبة املئوية من ال�شكان يف �شّن العمل امل�شمولني 

بالتغطية: جميع الربامج

Legal coverage- percentage of the working-age population covered: Old-

age contributory programmes excluding voluntary

التغطية القانونية – الن�شبة املئوية من ال�شكان يف �شّن العمل امل�شمولني 

بالتغطية: برامج ال�شيخوخة الكتتابية غري الطوعية

Legal coverage: Old-age voluntary coverage for self-employedالتغطية القانونية: تغطية ال�شيخوخة الطوعية لأ�شحاب املهن احلّرة

 Effective old-age coverage in percentage of the working-age population:

Contributory programme

التغطية الفعلية لل�شيخوخة يف �شفوف ال�شكان البالغني �شّن العمل: الربنامج 

الكتتابي

percentagesالن�شب املئوية

http//www.socialsecurityexten- :2011/2010، املرفق الإح�شائي )جينيف، منظمة العمل الدولية 2011(، متوّفر على املوقع اللكرتوين  امل�شدر: تقرير المن الجتماعي العاملي

sion.org/gimi/gess/ressFileDownload.do?ressourceld=15143

Legal coverage — percentage of the 
working-age population covered: All 
old-age programmes

Legal coverage — percentage of the 
working-age population covered: 
Old-age contributory programmes 
excluding voluntary

Legal coverage: Old-age voluntary 
coverage for self-employed

Effective old-age coverage in 
percentage of the working-age 
population: Contributory programme
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

ولكن يف مقابل ذلك، هدفت بع�ص املبادرات الأخرية اإىل تقدمي 

حماية اأف�شل ل �شّيما يف حالت البطالة والأمومة.

توؤّدي خطط حماية البطالة دور مثبتات تلقائية لالقت�شاد مبا 

اأّنها تتمّتع بتاأثري معاك�ص للدورة القت�شادية عندما تزداد البطالة 

خالل املحن القت�شادية. وت�شري التجارب الدولية اإىل اأّن املثبتات 

التلقائية لالقت�شاد اأكرث جناعة من الزيادات التقديرية يف الإنفاق 

املايل خالل الركود القت�شادي. ويف هذا ال�شياق، ي�شاهم دمج 

اإعانات البطالة املوؤقتة مع الإجراءات الرامية اإىل اإعادة اإدخال 

الباحثني عن عمل يف �شوق العمل عن طريق خدمات التوظيف 

والتدريب يف منح الباحثني عن عمل فر�شًة للبحث عن وظيفة 

جديدة تالئم مهاراتهم – عو�شًا عن اإجبارهم على النخراط يف 

العمل يف القطاع غري النظامي. ومن �شاأن ذلك اأن ي�شاعد على 

حت�شني مطابقة املهارات مع احتياجات �شوق العمل وبالتايل، على 

حت�شني اإنتاجية القت�شاد يف �شكل عام.

وكما ذكرنا اآنًفا، اعتمدت الكويت هذا النوع من خطط م�شاعدة 

البطالة يف العام 2003 حيث ح�شل املواطنون العاطلون عن العمل، 

والذين اأعلنوا عن رغبتهم يف العمل ومل يتمّكنوا من اإيجاد وظيفة، 

على اإعانة �شهرية ملّدة �شنة واحدة كحّد اأق�شى. ولكن تبنّي بعد 

اختبار هذه اخلطة، وبال�شتناد اإىل خلفية امل�شتفيدين منها الذين 

�شملوا اأ�شخا�ص كبريين يف ال�شّن مل يعملوا يف ال�شابق، اأّن عدًدا 

كبرًيا من امل�شتفيدين من هذه اخلطة ح�شلوا على الإعانة من دون 

اأن يتّم اإدخالهم يف القوى العاملة. وبالتايل، �شّكلت هذه اخلّطة 

اإجراءًا للم�شاعدة الجتماعية ولي�ص اإجراءًا لإعانة البطالة الذي 

يهدف يف �شكل اأ�شا�شّي اإىل دمج العاطلني عن العمل يف �شوق العمل.

كما بادرت اململكة العربية ال�شعودية يف العام 2011 اإىل تطبيق 

خطة مل�شاعدة البطالة ت�شتهدف الباحثني عن العمل للمّرة الأوىل. 

وعلى عك�ص الكويت التي �شملت خّطتها الباحثني عن عمل من جميع 

الفئات العمرّية، انح�شرت اأهلّية ال�شتفادة من اخلطة ال�شعودية 

بالباحثني عن العمل التي ترتاوح اأعمارهم ما بني الـ20 والـ30 �شنة 

من العمر. ول تغّطي اخلّطة الطاّلب والأ�شخا�ص الذين يك�شبون 

اأجًرا من مهنة حّرة وهي تت�شّمن بع�ص املتطلبات الإ�شافية مثل 

ح�شور جل�شات التدريب وال�شت�شارة. ولكن تدعو احلاجة اإىل تقييم 

هذه اخلّطة مبا اأّن م�شتوى اإعانة البطالة يتخّطى الراتب الأ�شا�شي 

القابل للتاأمني الذي يتّم ح�شبه دفع امل�شاهمات يف ال�شمان 

الجدول 4: لمحة عامة التقديم القانوني إلعانات الضمان االجتماعي حسب البلدان في جميع أنحاء العالم

Very limited statutory provision| 1 to 4 branches (30))30( اإعانات قانونية حمدودة جًدا | 1 اإىل 4 فروع

Limited statutory provision| 5 to 6 branches (52))52( اإعانات قانونية حمدودة | 5 اإىل 6 فروع

Semi-comprehensive | 7 branches (24))24( شمان اجتماعي �شبه �شامل | 7 فروع�

Comprehensive social security| 8 branches (59))59( شمان اجتماعي �شامل | 8 فروع�

No Informationما من معلومات متوّفرة

امل�شدر: تقرير الأمن الجتماعي العاملي 2011/2010، املرفق الإح�شائي )جينيف، منظمة العمل الدولية 2011(، متوّفر على العنوان اللكرتوين:

http//www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ressFileDownload.do?ressourceld=15143

Very limited statutory provision | 
1 to 4 branches (30)

Comprehensive social security | 
8 branches (59)

No information (33)

Limited statutory provision | 
5 to 6 branches (52)

Semi-comprehensive | 
7 branches (24)



الجتماعي. كما اأفادت بع�ص البالغات اإىل اأّن بع�ص العّمال 

ا�شتقالوا من وظائفهم من اأجل ال�شتفادة من الإعانات الق�شرية 

الأمّد التي يتّم تقدميها مبوجب هذه اخلّطة.

من جهة اأخرى، من املمكن اأن توؤّدي الأحكام التي ُتلزم �شاحب 

العمل بال�شتمرار يف دفع راتب املوّظفة خالل اإجازة الأمومة اإىل 

اإلقاء عبء مزدوج على كاهل اأ�شحاب العمل حيث يكون عليه 

دفع رواتب املوظفة وتاأمني بديل لها خالل اإجازة الأمومة. وقد 

توؤّدي هذه الأحكام اإىل اإثباط عزمية اأ�شحاب العمل على توظيف 

الن�شاء ال�شابات، ل �شّيما يف ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم 

واإىل عدم ت�شجيع الن�شاء على احل�شول على وظائف يف القطاع 

اخلا�ص. ويف هذا الإطار، يقوم �شمان الأمومة بنقل م�شوؤولية دفع 

رواتب الن�شاء خالل اإجازة الأمومة من اأ�شحاب العمل الفرديني 

اإىل �شندوق ال�شمان الجتماعي. ول يوؤّدي هذا الإجراء اإىل تعزيز 

اأمن الدخل بالن�شبة اإىل الن�شاء وح�شب بل ي�شاهم اأي�شًا يف اإزالة 

العقبات اأمام ا�شتخدام الن�شاء ال�شابات. وُتعترب الأردن البلد 

الوحيد يف ال�شرق الذي يقّدم منذ العام 2010 اإعانات �شمان 

الأمومة عن طريق النظام الوطني لل�شمان الجتماعي يف حني 

ل تزال البلدان الأخرى ُتلزم �شاحب العمل مب�شوؤولية ال�شتمرار 

بدفع الرواتب طوال مّدة اإجازة الأمومة. اأّما يف �شمال اأفريقيا، 

فتقّدم نظم ال�شمان الجتماعي يف اجلزائر وم�شر واملغرب 

وتون�ص اإعانات الأمومة النقدية يف حالت احلمل خالل فرتة اإجازة 

الأمومة القانونية. ومن املمكن اأن تكون هذه الجراءات قد اأّدت 

اإىل تعزيز م�شاهمة الن�شاء يف القوى العاملة يف �شمال اأفريقيا اأكرث 

من ال�شرق الأو�شط )25 يف املائة و17 يف املائة على التوايل(.

القيود المتعّلقة بنجاعة وإنصاف واستدامة 
خطط الضمان االجتماعي الرسمية

ل تواجه خطط ال�شمان الجتماعي الر�شمية يف املنطقة العربية 

ا على م�شتوى  حتديات على م�شتوى تو�شيع التغطية وح�شنب بل اأي�شً

النجاعة والإن�شاف وال�شتدامة.

ومتا�شًيا مع العقد الجتماعي ونظرًا اإىل النمّو الدميغرايف الذي 

�شهدته الأعوام املا�شية حيث ارتفع عدد امل�شاهمني ال�شباب 

وانخف�ص عدد متقا�شي املعا�شات التقاعدية، تقّدم خطط 

املعا�شات التقاعدية الإقليمية ظروًفا مرنة للتقاعد وم�شتويات 

�شخّية لالإعانات. ولكن تبنّي اأّن ظروف وم�شتويات الإعانة هذه 

غري م�شتدامة على مّر الزمن. ولكّن املالية املخ�ش�شة للمعا�شات 

التقاعدية تدهورت ب�شبب الرتاجع يف ن�شب الإعالة )عدد متقا�شي 

معا�شات التقاعد ن�شبًة اإىل عدد امل�شاهمني( ويف ظّل ارتفاع م�شبة 

اإعالة ال�شيخوخة )عدد امل�شنني ن�شبًة اإىل عدد الأ�شخا�ص يف �شّن 

العمل(. وبالتايل، مّت ا�شتنزاف الحتياط املرتاكم على مّر ال�شنني 

الأخرية من تطبيق هذا النظام وتفاقم الو�شع ب�شبب الإبالغ عن 

الأجور والتهّرب من دفع امل�شاهمات. ففي اجلزائر مثاًل، ا�شُتنزفت 

�شناديق التقاعد ب�شرعة وحتّول الفائ�ص اإىل عجز بحلول العام 

189.1994

بالإ�شافة اإىل ذلك، مّت حتديد معّلمات عالية خلطط معا�شات 

التقاعد ومل تكن هذه اخلطط قابلة لال�شتدامة. فعلى �شبيل املثال، 

189. منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي: نظرة جديدة اىل النمو 

القت�شادي: نحو جمتمعات عربية منتجة و�شاملة )بريوت، 2012(.

مّت حتديد معادلة الإعانة التي حتّدد م�شتوى املعا�ص التقاعدي يف 

العديد من البلدان لت�شّكل من 70 اإىل 80 يف املائة من الراتب الذي 

تقا�شاه املتقاعد عند نهاية خدمته. وكانت فرتة التفوي�ص )ال�شنني 

املطلوبة للتاأهل للح�شول على الإعانات( يف املنطقة العربية توازي 

13 عاًما يف الت�شعينيات باملقارنة مع فرتة 18 عاًما يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية القت�شادية وفرتة 25 عامًا يف �شرق اأوروبا.

ا يف  اإىل جانب ذلك، كان �شّن التقاعد القانوين للن�شاء منخف�شً

اخلطط الأ�شا�شية املُعتمدة يف اجلزائر والأردن. ويف بع�ص بلدان 

جمل�ص التعاون اخلليجي، ل يزال موظفو القطاع العام يتقاعدون 

على �شّن الـ41 اأو الـ42 كمعّدل عام. ويقّدم عدٌد كبري من البلدان 

فر�شًة للتقاعد املبكر �شمن ظروف يف غاية املرونة وقد اأّدى ذلك 

يف الأردن مثاًل اإىل تقدمي 80.1 يف املائة من املعا�شات التقاعدية 

يف الأردن كمعا�شات للتقاعد املبكر. اإ�شافًة لذلك، عادًة ما تربط 

معادلت املعا�شات التقاعدية املعا�شات بالأرباح املكت�شبة خالل 

ال�شنة الأخرية من اخلدمة ولي�ص بالأرباح املكت�شبة طوال م�شرية 

العامل املهنية ما يوؤّدي اإىل الإفراط بالإبالغ عن الرواتب خالل 

ال�شنة الأخرية التي ت�شبق التقاعد وبالتايل، اإىل ارتفاع قيمة 

 املعا�شات التقاعدية املدفوعة وا�شتنزاف �شناديق 

املعا�شات التقاعدية.

بالإ�شافة اإىل ذلك، مل تتّم اإدارة الحتياطات يف ال�شكل املالئم فقد 

هيمنت الحتياطات على اأ�شواق راأ�ص املال املحلية التي تقّدم اأرباًحا 

منخف�شة اأو حّتى �شلبية لفرتات طويلة من الزمن يف بع�ص الأحيان 

)مثاًل يف تون�ص وم�شر واليمن(. وتاأّتى ذلك يف �شكل اأ�شا�شي عن 

ا�شتخدام احتياطات املعا�شات التقاعدية لدعم اأولويات احلكومة 

الأخرى. فعلى �شبيل املثال، ا�شُتخدم احتياط املعا�شات التقاعدية لتمويل 

برامج �شوق العمل وغريها من برامج امل�شاعدة الجتماعية يف حني 

ا�شُتخدمت يف تون�ص لدواعي الإ�شكان الجتماعي حتى العام 1992.

من منظور العمل الالئق، قّدمت �شناديق املعا�شات التقاعدية 

الأمن لقّلة من الأفراد ومب�شتويات مرتفعة لكّنها خّلفت اختاللت 

يف �شوق العمل بالن�شبة اإىل العّمال العاديني. باملقارنة مع املعايري 

الدولية، مّت حتديد م�شتويات عالية يف جداول الرواتب للم�شاهمات 

يف املعا�شات التقاعدية وغريها من الربامج من اأجل مواجهة 

العجز املتنامي. فقد و�شلت ن�شبة امل�شاهمات يف املعا�شات 

التقاعدية يف جداول الرواتب من اإجمايل كلفة العمل اإىل اأكرث من 

23 يف املائة يف م�شر يف حني �شّجلت يف بع�ص البلدان العربية ن�شبة 

36 يف املائة. وعلى الرغم من ارتفاع ن�شبة امل�شاهمات هذه، �شّجلت 

امل�شاهمات املفعلّية ن�شبًة اأقّل بكثري مبا اأّنه مّت احت�شاب جزًءا 

�شغرًيا من الراتب للم�شاهمة يف املعا�شات التقاعدية.

يوؤّدي ارتفاع معدلت امل�شاهمة من الرواتب يف النظم ال�شعيفة 

الت�شميم اإىل فر�ص �شرائب عالية وغري مبا�شرة على م�شاهمة 

القوى العاملة. وقد ي�شل ذلك اإىل درجة فر�ص عبء امل�شاهمة 

على العامل الذي يعترب امل�شاهمة مبثابة �شريبة. وبالتايل، �شيقّدم 

ا اأقّل من العمل باملقارنة مع كّم العمل املقّدم يف حال كان  العامل كمًّ

الو�شع مغايًرا ملا هو عليه. ويوؤّدي تثبيط العزمية على امل�شاركة يف 

القت�شاد النظامي اإىل جانب الت�شجيع على التقاعد يف �شّن مبكر 

اإىل تراجع ن�شبة ال�شتخدام اإىل عدد ال�شكان. كما يحّفز ذلك 

العّمال على اللجوء اإىل القطاعات غري النظامية املتدنّية الإنتاج. 

ومن �شاأن تداعيات هذا التحفيز ال�شلبي اأن تفاقم امل�شاكل الناجمة 
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

عن الرابط ال�شعيف الذي يجمع ما بني امل�شاهمات والدفعات 

للعّمال واأن تعّزز ال�شعور بالإجحاف لدى الأ�شخا�ص غري العاملني.

كما تربز م�شاكل اإ�شافية يف البلدان التي ل تعتمد اآلية ر�شمية 

للمقاي�شة مثل الأردن. ففي هذه احلال، تعتمد املنافع يف الواقع 

على الت�شّخم والتعديالت التقديرية التي ل يتّم تطبيقها يف وقت 

قريب خالل الأزمات املالية. ويف هذا ال�شياق، يوؤّدي غياب املقاي�شة 

والقواعد الر�شمية اإىل زيادة م�شتوى عدم اليقني املرتبط بقيمة 

املنافع النهائية واإىل تعزيز �شعور العّمال باأّن امل�شاهمات التقاعدية 

هي مبثابة �شريبة.

ا اإىل تقوي�ص حراك العّمال بني الوظائف يف  وجتدر الإ�شارة اأي�شً

خمتلف القطاعات عند جتزئة خطط املعا�شات التقاعدية. فحني 

ي�شتحيل نقل حقوق املعا�شات التقاعدية ما بني القطاعات، من 

املرّجح اأن يرف�ص العّمال احلا�شلون على منافع تقاعدية اأف�شل 

يف قطاعات معّينة النتقال اإىل الوظائف التي تت�شّمن منافع اأقّل. 

على �شبيل املثال، قد يحجم موّظف يف اخلدمة املدنية عن النتقال 

للعمل يف القطاع اخلا�ص يف حال كان تغيري الوظيفة يوؤّدي اإىل 

 خ�شارة اأو تديّن قيمة احلقوق باملنافع التي تراكمت خالل 

م�شريته املهنية.

وعلى �شوء ما تقّدم، بداأ عدٌد من البلدان العربية باإطالق مبادرات 

لتو�شيع نطاق تغطية خطط املعا�شات التقاعدية، مثاًل عن طريق 

ت�شمني العّمال العاملني يف امل�شاريع ال�شغرية والعّمال املنخرطني 

يف ال�شتخدام املوؤّقت اأو غريه من اأ�شكال ال�شتخدام »غري املنتظم« 

والعّمال الزراعيني والعّمال املهاجرين والعّمال املنزليني. وعلى 

�شبيل املثال، قامت تون�ص يف الت�شعينيات باعتماد جمموعة من 

الإجراءات التي اأّدت اإىل تو�شيع نطاق تغطية التاأمني على املعا�شات 

التقاعدية تدريجًيا لت�شمل جمموعات العّمال غري املحميني. من 

جهة اأخرى، رفع الأردن يف العام 2013 قانوًنا جديًدا ل�شمان 

الجتماعي اأمام الربملان حيث هدف القانون اإىل تو�شيع التغطية 

لت�شمل العاملني حل�شابهم اخلا�ص ورّبات املنزل من بني فئات 

�شكانية اأخرى. كما يتوّخى القانون مقاي�شة املعا�شات التقاعدية 

مع موؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلك، بالإ�شافة اإىل رفع �شّن التقاعد بهدف 

�شمان ا�شتدامة خطة املعا�شات.

القيود المفروضة على خطط المساعدة 
االجتماعية ودعم المواد الغذائية

خ�شعت خطط امل�شاعدة الجتماعية، مبا فيها دعم املواد الجتماعية، 

لنتقادات متكّررة لكونها غري هادفة وم�شرفة وباهظة الثمن.

يف حني كانت الكلفة املالية لدعم املواد الغذائية كبرية يف اأوّج 

فرتة العقد الجتماعي، حّث تزايد الكلفة املالية بلدان املنطقة 

على خف�ص اأو ا�شتبدال اأو حذف دعم املواد الغذائية خالل فرتات 

عديدة يف الت�شعينيات كما ح�شل يف اجلزائر واليمن والأردن 

وم�شر وتون�ص واملغرب مثاًل. ولكّن ال�شيا�شات الرامية اإىل اإزالة 

الدعم وخف�ص التكاليف ذات ال�شلة يف امليزانية مل ترتافق مع 

تطوير برامج بديلة للم�شاعدة الجتماعية وواجهت �شرائح كبرية 

من ال�شكان خطر العي�ص يف الفقر نتيجًة لرتفاع اأ�شعار املواد 

الغذائية خالل الفرتات الأخرية.

وخالل ال�شنوات القليلة املا�شية، بادر عدٌد من بلدان ال�شرق 

الأو�شط اإىل اإ�شالح برامج امل�شاعدة الجتماعية التي اعتمدتها 

من خالل مراجعة اآليات ال�شتهداف وزيادة القدرات الإدارية 

ودمج بع�ص اخلطط القائمة يف برامج موّحدة للم�شاعدة 

الجتماعية بهدف تعزيز جناعة وفعالية هذه الربامج. ومن �شاأن 

تعزيز �شفافية برامج امل�شاعدة الجتماعية هذه وحت�شني اإدارتها 

 وتن�شيقها اأن ي�شاهم يف ت�شهيل ا�شتفادة املحتاجني من املنافع 

ومنع ال�شتغالل.

ويف هذا الإطار، ينبغي حت�شني الت�شميم الذي يرعى برامج 

امل�شاعدة الجتماعية يف املنطقة من اأجل تاليف اأخطاء الت�شمني 

)تقدمي املنافع اإىل الأ�شخا�ص الذين ل ي�شتحقونها( واأخطاء 

الإق�شاء )عدم تقدمي املنافع اإىل الأ�شخا�ص املحتاجني لها(. 

كما يجب حت�شني التن�شيق ما بني خمتلف الربامج من اأجل جتّنب 

ازدواجية الدعم املقّدم اإىل بع�ص الفئات ال�شكانية وحرمان الفئات 

الأخرى من التغطية. كما ينبغي اأن ت�شتند الربامج اإىل الت�شريعات 

حيث يجب اأن تت�شّمن اأهداف ومعايري وا�شحة �شعًي اإىل �شمان 

دفع املنافع على اأ�شا�ص احلاجة واحلق ولي�ص على اأ�شا�ص تقديرّي. 

وعند ت�شريع هذه الربامج، ينبغي متويل الربامج بناًء على معايري 

وا�شحة واأّل يتّم حتديد التمويل على اأ�شا�ص موؤّقت كي ل تخ�شع 

الربامج لعتبارات احلكومة الق�شرية الأمّد.

يحظى الكثري من برامج الدعم الجتماعي يف املنطقة العربية على 

التمويل من هيئات دولية ت�شتند اإىل اأ�ش�ص تنموية واإن�شانية. واأ�شوًة 

بالتمويل احلكومي، من املمكن اأن تكون امل�شاعدة الدولية متقّطعة 

واأن تخدم يف بع�ص الأحيان امل�شالح ال�شيا�شية للجهات املانحة. 

ويف هذه احلال، يفتقد متويل امل�شاعدة الجتماعية لال�شتدامة ومن 

غري املمكن توّقع عائدها. وبالتايل، ينبغي على اجلهات املانحة بذل 

اجلهود لتكييف م�شاعداتها مع الأجندات الوطنية.

ول يزال دعم املواد الغذائية ميّثل اأحد اأ�شكال احلماية الجتماعية 

يف املنطقة العربية حيث يعترب ال�شّكان اأّن هذا الدعم من حّقهم 

الطبيعّي. وبعد العام 2010، مّت اعتماد خمتلف اأ�شكال دعم املواد 

الغذائية من جديد يف عدد كبري من البلدان العربية اأو مّت تو�شيع 

�شة  هذا الدعم. فقد بادرت الأردن اإىل زيادة امليزانية املخ�شّ

لدعم املواد الغذائية مع اإعفاء ال�شلع الغذائية الأ�شا�شية من ر�شوم 

ال�شترياد وخف�ص ال�شريبة على القيمة امل�شافة املفرو�شة عليها. 

وحتى يف اقت�شادات جمل�ص التعاون اخلليجي حيث ت�شري التقارير 

اإىل اأّن معدّلت الفقر ت�شّجل �شفر يف املائة تقريًبا، قامت البحرين 

بزيادة الإنفاق على دعم املواد الغذائية، يف حني قّدمت الكويت 

هبات غذائية بقيمة 5 مليار دولر اأمريكي. كما زادت عمان من 

 اإنفاقها على ال�شلع الغذائية الأ�شا�شية اأ�شوًة مب�شر والأردن 

وتون�ص ومغرب.

ويف هذا ال�شياق، كان من املمكن حت�شني ت�شميم دعم املواد 

الغذائية وتطبيقه يف العديد من احلقبات ال�شابقة اإذ ينبغي اأن 

يرّكز هذا الدعم على نوع املواد الغذائية التي ي�شتهلكها يف �شكل 

اأ�شا�شي الفقراء والذي ميّثل الن�شبة الأكرب من اإنفاقهم. وبالتايل، 

يتّم احلّد من ت�شّرب هذا الدعم اإىل الفئات غري الفقرية وخف�ص 

امليزانية املخ�ش�شة لهم.

عند ا�شتيفاء هذه املعايري، من املمكن اأن ي�شاهم دعم املواد 

الغذائية يف زيادة الأجر الجتماعي الذي ميّثل ما ت�شتهلكه الأ�شر 



ا عّما تك�شبه بالقيمة الإ�شمية. ومن املمكن اأن ت�شّكل هذه  عو�شً

املعايري �شرورًة �شيا�شية يف ظّل الظروف ال�شيا�شية الراهنة ومن 

املرّجح اأن توؤّدي هذه املعايري اإىل تفاقم الظروف القت�شادية. 

وطاملا اأّن اأ�شعار املواد الغذائية مرتفعة وطاملا ي�شعب التنبوؤ 

مب�شارها يف الأ�شواق الدولية، ُتعترب هذه املعايري اأحد الأ�ش�ص 

القليلة الفاعلة يف العقد الجتماعي العربي ال�شابق الذي ا�شتند 

عليه الدعم ال�شعبي لالأنظمة العربية يف املا�شي.

 القيود على مستوى الوصول 
إلى الرعاية الصحية

يف جمال ال�شحة، من املرّجح اأن يتفاقم العجز القائم لي�ص ب�شبب 

ا ب�شبب  النتفا�شات التي ت�شهدها البلدان العربية وح�شب بل اأي�شً

تزايد العتماد على القطاع اخلا�ص الذي ينح�شر الو�شول اإليه 

بالفئات غري الفقرية. وبالتايل، ينبغي اأن ي�شّكل تقدمي الرعاية 

ال�شحية اأولوّية اأوىل بالن�شبة اإىل الفقراء الكادحني وال�شكان 

امل�شت�شعفني: ل ميلك معظم العّمال يف امل�شاريع ال�شغرى 

ا. وال�شغرية واملتو�شطة احلجم تاأميًنا عاًما اأو خا�شً

ت�شتند الرعاية ال�شحية اإىل نظم ال�شحة الوطنية اأكرث مّما 

ت�شتند اإىل النظم اخلا�شة التي تكون عادًة اأقّل كلفة وتقّدم نتائج 

اأف�شل. ففي حني توؤّدي زيادة املداخيل مع مرور الوقت اإىل ارتفاع 

الطلب على املزيد من خدمات الرعاية ال�شحية املح�ّشنة، ل ميكن 

ا يف الدول العربية بالن�شبة  املغالة بتعّدد دور ال�شحة العامة اأي�شً

اإىل الفقراء الكادحني وال�شكان يف �شكل عام من حيث احلفاظ 

على الراأ�ص املال الب�شري لالقت�شاد وتطويره وزيادة النتاجية 

والتخفيف من ال�شغوطات الرامية اإىل زيادة الأجور النقدية.

القيود على مستوى الحوار االجتماعي الفّعال
يف اأغلب الأحيان، غاب احلوار الجتماعي الفعال، القائم على 

حرية تاأليف جمعيات اأ�شحاب العمل والعّمال والعرتاف بحّق 

ال�شركاء الجتماعيني باملفاو�شة اجلماعية، عن عملية �شناعة 

�شيا�شية ال�شمان الجتماعي يف الدول العربية. ومل يكن اأ�شحاب 

العمل يف املنطقة العربية قادرين على العمل يف اأ�شواق �شفافة 

وتناف�شية ومل يتمّكن عّمالهم من اإي�شال �شوتهم.

ومن �شاأن الهياكل التنظيمية اخلا�شعة لالإ�شالح اأو الهياكل 

اجلديدة التي تن�شاأ يف البلدان العربية يف �شكل طبيعي اأو نتيجًة 

للعملية النتقالية ال�شيا�شية اأن ت�شمح ب�شياغة �شيا�شة ت�شاركية 

ل اإىل ت�شوية دميقراطية و�شمان التنمية ال�شاملة. وينبغي  والتو�شّ

اأن ت�شّكل هذه الهياكل التنظيمية من�شة للتفاو�ص على �شيا�شة 

الأجور والتدريب واإعادة هيكلة ال�شتخدام وتوزيع اأرباح الإنتاجية. 

وبحكم م�شاهمتها يف التنمية القت�شادية والجتماعية، من املمكن 

اأن ت�شاهم العالقات ال�شناعية ال�شليمة يف حتديد الأجور املالئمة 

ويف ال�شماح للعّمال بزيادة قدرتهم على امل�شاهمة يف خطط 

ال�شمان الجتماعي ما يوؤّدي بالتايل اإىل احلّد من الفجوات املالية.

ومن �شاأن تطوير موؤ�ش�شات احلوار الجتماعي اأن ي�شاهم يف حتقيق 

التنمية ال�شاملة والدميقراطية يف مكان العمل واحلّد من الفقر 

وزيادة م�شتويات املعي�شة. وينبغي اأن ي�شمح احلوار الجتماعي 

 لأ�شحاب العمل والعّمال بتقرير م�شلحتهم الف�شلى 

يف �شكل حّر وم�شرتك.

بالإ�شافة اإىل ذلك، ل ميكن جتاهل واقع اأّن ال�شمان الجتماعي، 

ول �شّيما التاأمني الجتماعي، املمّول من م�شاهمات العّمال 

واأ�شحاب العمل واحلكومات يف اأغلب الأحيان، ُيعترب م�شاألًة ثالثية 

الأطراف بامتياز ما يتطّلب حوارًا اجتماعيًا جديًا من اأجل �شع 

�شيا�شيات �شليمة وعادلة لالأمن الجتماعي.

الحماية االجتماعية الشاملة 
نظام حماية اجتماعية بديل  كحّق: 

وممكن في المنطقة العربية
�شّكلت احلماية الجتماعية جزًءا متكاماًل من العقد الجتماعي 

القدمي يف اأغلب الدول العربية وهذا يظهر يف برامج وموؤ�ش�شات 

ال�شمان الجتماعي املعّقدة. غري اأّن هذه الربامج، ومنذ وقٍت طويل، 

حتتاج اأم�ّص احلاجة اإىل ال�شالح لكّن مّت تاأجيل هذه ال�شالحات 

اإىل اأن اأم�شى العقد الجتماعي القدمي، وبكّل و�شوح، معطاًل.

ا�شُتهّلت بع�ص ال�شالحات يف ت�شعينات القرن املا�شي وكانت 

اعتبارات امليزانية هي ال�شبب الأ�شا�شي لها، كما �شاعت هذه 

ال�شالحات اأكرث يف الدول خارج جمل�ص التعاون اخلليجي. واأّدت 

الأزمة املالية العاملية يف العام 2008 اإىل تبّني اأو التو�ّشع يف بع�ص 

اإجراءات احلماية الجتماعية كرّدة فعل لالأزمة اأو كخطوات 

ا عن اأن ت�شّكل جزًءا من روؤية وا�شحة طويلة  خا�شة وموؤّقتة عو�شً

خذت بعد العام 2010 فاأخذت بعجلة 
ُ
الأمد. اأّما الإجراءات التي اأ

ا وكانت نتيجة �شغوطات �شيا�شية اأكرث من اأّي �شبب اآخر  هي اأي�شً

بخالف احلالتني ال�شابقتني حيث كانت الأ�شباب اقت�شادّية هي 

الغالبة. فاأتت الإجراءات الأوىل نتيجة اعتبارات مالية بينما اأتت 

الجراءات الأخرية نتيجة القلق حول تداعيات ال�شطرابات املالية 

على القت�شاد الواقعي.

وتدرك العديد من الدول العربية اأكرث واأكرث اأّنه يجب توزيع 

مكا�شب النمّو القت�شادي ب�شكٍل عادٍل وفّعاٍل اأكرث من اأجل تعزيز 

النمّو القت�شادي والجتماعي املُ�شتدام والوا�شع النطاق؛ واأّنه ل 

غنى عن حماية اأكرث فعالّية من الفقر. بالتايل، لن يحقق عقد 

اجتماعي جديد توّقعات ال�شعب اإل اإذا مّتت معاجلة ال�شعف 

الهيكلي يف اأنظمة احلماية الجتماعية القائمة وم�شاكل هذه 

الأنظمة واإذا ُو�شعت ا�شرتاتيجيات �شاملة للحماية الجتماعية 

ميكن تطبيقها على الأمد الطويل. وفق ما �شبق، يجب تطوير 

ال�شرتاتيجيات ال�شاملة للحماية الجتماعية بال�شتناد اإىل قواعد 

احلماية الجتماعية الوطنية التي تقّدم احلماية الجتماعية 

ال�شاملة كحّق والتي ت�شاهم بالتايل يف تطبيق احلّق ال�شامل 

بال�شمان الجتماعي.190

190. ين�ّص الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف املادة 22 على ما يلي: » لكل �شخ�ص، 

بو�شفه ع�شوا يف املجتمع، حق يف ال�شمان الجتماعي، ومن حقه اأن توفر 

له، من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة 

ومواردها، احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية التي ل غنى عنها لكرامته 

ا يف املادة 25 على ما يلي:  ولتنامي �شخ�شيته يف حرية.« ين�ّص الإعالن اأي�شً

»لكل �شخ�ص حق يف م�شتوى معي�شة يكفى ل�شمان ال�شحة والرفاهة له ولأ�شرته، 

وخا�شة على �شعيد املاأكل وامللب�ص وامل�شكن والعناية الطبية و�شعيد اخلدمات 

الجتماعية ال�شرورية، وله احلق يف ما ياأمن به الغوائل يف حالت البطالة اأو 

املر�ص اأو العجز اأو الرتمل اأو ال�شيخوخة اأو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن 

اإرادته والتي تفقده اأ�شباب عي�شه.«
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

تظهر خربات دول اأخرى اأّن برامج ال�شمان الجتماعي التي تهدف 

اإىل بناء قاعدة حماية اجتماعية )مثل تقدمي املعا�شات الجتماعية 

واإعانة الأطفال، وحت�شني الو�شول اإىل اخلدمات ال�شحية 

الأ�شا�شية( قد �شاهمت يف حت�شني �شمان الدخل ونتائج التعليم 

وال�شحة، ويف تقلي�ص عمل الأطفال كما اأّنها قد �شّجعت امل�شاركة 

يف الن�شاطات املُثمرة.

ا اأّن ال�شمانات املقّدمة من �شمن قاعدة  تبنّي اخلربات العاملية اأي�شً

احلماية الجتماعية تفيد الن�شاء ب�شكٍل خا�ص وتعّو�ص جزئًيا عن 

حمدودية و�شولهّن اإىل الربامج الإ�شهامية.

وتتاأّلف قاعدة حماية اجتماعية اأ�شا�شية وفاعلة من جمموعة 

دنيا من ال�شمانات االجتماعية التي تهدف اإىل الو�شول اإىل 

احلاالت التالية:

ميلك جميع ال�شكان احلماية املالية ال�شرورية للو�شول اإىل  █

جمموعة حمددة من اخلدمات ال�شحية الأ�شا�شية ولتحّمل 

تكاليفها. يف املقابل تتحمل الدولة امل�شوؤولية العامة يف �شمان 

مالءمة الأنظمة املالّية واأنظمة الت�شليم التعددية )عادًة(؛

يتمّتع جميع الأطفال ب�شمان الدخل على م�شتوى خّط الفقر املحّدد  █

وطنًيا على الأقل، وذلك من خالل اإعانات العائلة/الطفل التي 

تهدف اإىل ت�شهيل الو�شول اإىل الغذاء والتعليم والرعاية؛

يجب اأن يتمّتع جميع الأفراد، �شمن الفئات العمرّية النا�شطة  █

غري القادرون على ك�شب دخٍل كاٍف يف �شوق العمل، بحّد اأدنى 

من �شمان الدخل من خالل امل�شاعدة الجتماعية اأو برامج 

التحويالت الجتماعية )مثل برامج حتويل الدخل للن�شاء يف 

الأ�شابيع الأخرية من فرتة احلمل والأ�شابيع الأوىل بعد الولدة( 

اأو من خالل برامج �شمان املوّظفني؛

يتمّتع جميع ال�شكان كبار ال�شّن اأو ذوي الإعاقات ب�شمان الدخل  █

على م�شتوى خّط الفقر املحّدد وطنًيا على الأقل من خالل 

معا�شات ال�شيخوخة والإعاقة.

ميكن تاأمني هذه ال�شمانات الجتماعية الأ�شا�شية من خالل  █

جمموعة وا�شعة وخمتلفة من خيارات ال�شيا�شات املمكنة. لقد 

و�شعت منّظمة العمل الدولية اأربعة مبادئ كفيلة بتوجيه تطوير 

�شيا�شات لل�شمان الجتماعي.191

�شمولّية الو�شول: و�شول اجلميع اإىل حماية اجتماعية فاعلة من  █

خالل ال�شمان الجتماعي، وهذا املبدئ اجلوهري.

التقّدمية: اللتزام بالو�شول اإىل م�شتويات اأعلى من احلماية  █

تتما�شى مع التنمية القت�شادية والجتماعية.

التعددية: مرونة يف اختيار الهيكلية املوؤ�ش�شّية املنا�شبة اأكرث  █

من غريها لتحقيق اأهداف التغطية ال�شاملة، مع اإدراك اأهمية 

م�شاركة اأ�شحاب امل�شلحة يف احلوكمة.

الرتكيز على النتائج: تقييم التقّدم ا�شتناًدا اإىل النتائج ولي�ص  █

اإىل العملّية والو�شائل.

ب�شكٍل مثايل، يجب اأن ي�شتند بناء قاعدة للحماية الجتماعية 

يف الدول العربية اإىل مراجعة �شاملة لنظام ال�شمان الجتماعي 

احلايل وللقدرات الإدارية واأداء النظام وتو�شيات الإ�شالح. ومن 

الوا�شح اأّن اأّي قاعدة فعالة للحماية الجتماعية يجب اأن ت�شتند 

اإىل احت�شاب املوارد املالّية وتوّفر املوارد. يجب اأن تتوّفر ف�شحة 

مالّية كافية لتعزيز وتو�شيع اأنظمة ال�شمان الجتماعي كما يجب 

العمل بهدف بناء قاعدة فعالة للحماية الجتماعية. توّقعت العديد 

من الدرا�شات التي قامت بها منّظمة العمل الدولية كلفة تطبيق 

191. مراجعة تو�شيات منّظمة العمل الدولية لقاعدة احلماية الجتماعية، 2012 

)رقم 202( )جنيف، منّظمة العمل الدولية، 2012(.

حزمة اأ�شا�شية من احلماية الجتماعية كما برهنت هذه الدرا�شات 

اأّن هذه التكلفة مي�شورة حّتى يف البالد ذات الدخل املتديّن.192

ميكن، يف بع�ص البالد، حترير املوارد الالزمة من خالل مراجعة 

احلجم الكبري للموارد املخ�ش�شة لدعم امل�شتهلكني وهي موارد 

لي�ص لها يف اأغلب الأحيان �شوى تاأثري حمدود على التخفيف من 

ا  الفقر ولكن بكلفة عالية. قد ي�شاعد اإ�شالح نظام ال�شرائب اأي�شً

يف بع�ص البالد بحيث ميكن من خالل هذا الإ�شالح العمل على 

�شمان اآليات متويل عادلة وفعالة.

 تطوير أنظمة وطنية متماسكة 
للضمان االجتماعي

اإّن اإحدى ال�شعوبات التي تواجهها البالد العربية هي تطوير 

اأنظمة وطنية متما�شكة لل�شمان الجتماعي مرت�ّشخة يف �شيا�شات 

اقت�شادية واجتماعية اأو�شع.193 من املعرتف به اأكرث واأكرث اأّن 

ال�شيا�شات الفعالة للحماية الجتماعية تتطلب مقاربة متنا�شقة 

و�شاملة تاأخذ بعني العتبار مدى تعقيد ال�شيا�شات الجتماعية 

ومدى ترابطها مبجالت ال�شيا�شات ذات ال�شلة. تهدف مثل 

هذه املقاربة اإىل اجلمع بني اأنواع خمتلفة من الربامج والفئات 

امل�شتهدفة وو�شائل توفري ال�شمانات �شمن اأطار عمل واحد 

ا اإىل �شمان تن�شيق  ل�شيا�شة م�شرتكة. تهدف مثل هذه املقاربة اأي�شً

اأف�شل و�شمٍل اأف�شل للعنا�شر املختلفة التي ت�شّكل النظام الوطني 

لل�شمان الجتماعي، مما ميّكن البالد من توفري احلّق يف ال�شمان 

الجتماعي ب�شكٍل اأكرث فعالية وكفاءة. واإّن هذه املقاربة مرنة مبا 

فيه الكفاية لت�شمل التوفري اخلا�ص لل�شمانات، اأينما وجد، حتت 

راية امل�شوؤولية العامة للدولة. واإّن املبادئ املذكورة يف املعايري 

الدولية لل�شمان الجتماعي التي و�شعتها منّظمة العمل الدولية، 

ل تتطلب اأن توّفر الدولة مبا�شرًة ال�شمان الجتماعي بل اأن تلعب 

الدولة دورًا فاعاًل اأقّله يف حتديد اإطار عمل ال�شيا�شات والإ�شراف 

على توفري اأطراف اأخرى لل�شمان الجتماعي.

ياأتي نظام وطني متما�شك لل�شمان الجتماعي بعد مقاربة �شاملة 

ولكن تقّدمية. يت�شّمن ذلك هدفني اثنني: الأول هو م�شوؤولية تو�شيع 

تغطية ال�شمان الجتماعي لت�شل على الأقل اإىل م�شتوى اأ�شا�شي 

من احلماية الجتماعية املتوّفرة جلميع الن�شاء والرجال والأطفال؛ 

والثاين هو اللتزام بتوفري م�شتويات اأعلى من ال�شمان اإىل اأكرب 

عدد ممكن من النا�ص عندما وبح�شب ت�شمح التنمية امل�شتمّرة 

لالقت�شاد الوطني.

دور الدولة في تأمين الحماية االجتماعية
تتحمل احلكومات امل�شوؤولية اجلوهرية يف تاأمني م�شتوى معي�شة 

اأ�شا�شي ل�شعوبها. ويتوّجب على احلكومات وفق ذلك اأن حتّل 

م�شاكل توازن �شعبة تتعلق بالف�شل املنا�شب بني التوفري اخلا�ص 

والتوفري الت�شريعي لل�شمان، وبني توفري احلماية وتعزيز العتماد 

192. منّظمة العمل الدولية: »هل ت�شتطيع الدول ذات الدخل املتدين اأن تدفع تكاليف 

ال�شمان الجتماعي؟«، ملخ�شات عن �شيا�شة ال�شمان الجتماعي، )جنيف 

2008(، متوّفر على

 http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/policy3e.pdf

193. الأمم املتحدة، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا: �شيا�شة اجتماعية 

http://www.escwa. شاملة من املفهوم اإىل العمل )نيويورك، 2008(، متوّفر على�

un.org/information/publications/edit/upload/sdd-08-3-e.pdf



على النف�ص، وبني املوارد والحتياجات، وبني الأولويات التي قد 

تبدو مت�شابكة. بالإ�شافة اإىل �شمان القدرة على دفع تكاليف 

اأنظمة ال�شمان الجتماعي وقابلية ا�شتمرارية هذه الأنظمة 

ومالءمتها وا�شتدامتها، على احلكومات اأن حتقق متا�شًكا بني 

العنا�شر املختلفة التي ت�شّكل نظام احلماية الجتماعية على 

م�شتوى ال�شيا�شات كما على م�شتوى العمل.

يجب اإدارة اأنظمة ال�شمان الجتماعي ب�شكٍل جّيد ي�شمن فعاليتها 

يف حتقيق الأهداف املتفق عليها ويف ا�شتخدام املوارد كما يحر�ص 

على �شفافيتها من اأجل ك�شب ثقة املموّلني ومن ي�شتفيد من هذه 

الأنظمة. اإّن امل�شاركة الفاعلة جلميع اأ�شحاب امل�شلحة، ول �شيما 

العمال واملوظفني، من خالل اآليات احلوار الجتماعي الفاعلة 

والإ�شراف الثالثي الأطراف ت�شّكل اإحدى اأهّم الو�شائل ل�شمان 

ح�شن اإدارة اأنظمة ال�شمان الجتماعي.

بالتايل، اإّن الإدارة الفعالة والكفوءة لل�شمان الجتماعي هي 

�شرط اأ�شا�شي لتو�شيع احلماية الجتماعية التي تعزز بدورها دعًما 

وا�شًعا وت�شاعد على زيادة م�شتوى اللتزام. فلن ين�شّم العاملون 

واملوظفون اإىل اأّي برنامج من دون احل�شول على توازن معقول 

بني ما يدفعونه وما يتلقونه باملقابل. تقع امل�شوؤولية العامة عن 

نظام �شمان اجتماعي فاعل وكفوء على عاتق الدولة، ل �شيما يف 

ما يخ�ّص تنمية اإلتزام �شيا�شي، وو�شع �شيا�شة منا�شبة، وو�شع 

اأطر عمل قانونية وتنظيمية، وتاأمني الإ�شراف. كّل ذلك ي�شمن 

م�شتويات منا�شبة من الإعانات، وح�شن الإدارة والتحّكم، وحماية 

احلقوق املكت�شبة للم�شتفيدين وغريهم من امل�شرتكني. ولقد برهنت 

الأدلة اأّن الربامج اخلا�شة ل ت�شتطيع حتقيق القت�شادات على 

امل�شتوى نف�شه والكفاءة نف�شها كالربامج املُدارة ب�شكٍل جّيد.

يف هذا ال�شدد، تتطلب املعاهدة 102 اأن تقبل الدول امل�شوؤولية 

العامة عن تاأمني الإعانات املقّدمة بالتوافق مع هذه املعاهدة كما 

على الدولة اأن تتخذ جميع اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك.194 

وتكتمل وتتعزز امل�شوؤولية املالية العامة للدولة من خالل م�شوؤوليتها 

العامة حل�شن اإدارة املوؤ�ش�شات واخلدمات املعنّية بتطبيق 

املعاهدة.195 من الناحية املالية، تتولد واجبات كثرية من امل�شوؤولية 

العامة للدولة، ومنها �شرورة احلر�ص على اأّن:

ن�شبة امل�شاهمة اأو ال�شرائب التي تدخل اإىل النظام ل ت�شّكل  █

حماًل ثقياًل على الأفراد ذوي الإمكانيات املحدودة وعلى فئات 

معّينة من الأ�شخا�ص امل�شتفيدين من ال�شمان وعلى القت�شاد 

ب�شكٍل عام، مع العلم اأّن هذه امل�شاهمات اأو ال�شرائب يجب اأن 

تكفي لتمويل كلفة الإعانات؛

كلفة الإعانات توّزع ب�شكٍل عادٍل بني املوظفني واأ�شحاب العمل  █

والدول بحيث ل تتخّطى الن�شبة الكاملة للم�شاهمات يف ال�شمان 

التي يتكّبدها املوظفون عند متويل النظام الذي يحميهم 50 يف 

املائة. يتاأّمن التمويل الباقي من م�شاهمات اأ�شحاب العمل ومن 

دعم الدولة؛

النظام يدفع بانتظام الإعانات منا�شبة التي ل تقّل عن احلّد  █

الأدنى املذكور يف املعاهدة؛

تبقى عائدات وتكاليف النظام يف توازن مايل م�شتقّر ب�شكٍل  █

جّيد؛ و

اأخذ التدابري الالزمة لتقلي�ص اإمكانية �شوء ا�شتخدام اأموال  █

ال�شمان الجتماعي اأو فقدانها اأو �شرقتها اإىل اأقّل حّد ممكن.

194. املادة 71)3( من املعاهدة رقم 102.

195. املادة 72)2(.

بينما يختلف نظام املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن مراقبة برامج ال�شمان 

الجتماعي من بلٍد اإىل اآخر، وب�شرف النظر عن الإ�شراف العام، 

على الدولة اأن جتد حاًل عند وقوع اأّي م�شكلة يف خالل اأّي مرحلة 

من مراحل امل�شوؤولية، وذلك حّتى عرب تاأمني الأموال العامة اإذا 

ا�شتوجب الأمر.

لقد عمدت العديد من احلكومات حول العامل، بهدف مواجهة خطر 

عدم كفاية الأموال، على تو�شيع قاعدة امل�شاهمات وعلى العثور على 

موارد اإ�شافية لتمويل برامج ال�شمان الجتماعي. يف الدول العربية 

على �شبيل املثال، يتّم متويل نظام ال�شمان الجتماعي يف اململكة 

العربية ال�شعودية ب�شكٍل جزئي لي�ص اإل من خالل امل�شاهمات 

الت�شريعية اإذ ل ُتدفع هذه الأخرية بالكامل بل على الدولة تقدمي 

الدعم املايل ل�شمان تاأمني الإعانات. يف البحرين، يتّم متويل 

�شمان البطالة من خالل م�شاهمات يدفعها جميع العاملني يف 

وظائف تتمّتع بال�شمان لو مهما بدا احتمال مطالبتهم بال�شمان 

�شئياًل. تهدف هذه ال�شيا�شة اإىل توفري قاعدة اإيرادات وا�شعة 

لتمويل الإعانات، ما ي�شمن اأّن ن�شب امل�شاهمات �شتبقى منخف�شة 

وم�شتقّرة يف ظّل الظروف القت�شادية املتغرّية. يف اجلزائر، 

ومنذ العام 2006، يتّم تخ�شي�ص 6 يف املائة من اإيرادات �شناعة 

النفط اإىل ميزانية ال�شمان الجتماعي. ويف العام 2010، مّت اإن�شاء 

�شندوق خا�ص لل�شمان الجتماعي متوّله جزئًيا عائدات ناجتة عن 

�شرائب معّينة )مثاُل، التبغ(.

ولكن، تهمل بع�ص احلكومات �شمان قابلية ا�شتمرار النظام ول 

جتري التقييم الأكتواري املعتاد ول تتبع التو�شيات الأكتوارية. 

ا، ُت�شتخدم �شناديق ال�شمان الجتماعي يف بع�ص البالد  واأي�شً

ل�شمان م�شاريع حكومية وغالًبا ما ل تتحمل احلكومات م�شوؤوليتها 

يف حماية �شناديق ال�شمان الجتماعي. يف مثل هذه احلالت 

وعندما ُتعطى قرو�ص ب�شكٍل غري م�شوؤول اإىل حّكام غري خا�شعني 

للم�شاءلة، يتوجب على الدولة اأن ت�شمن األ يتّم تف�شيل حماية 

الدائنني على تلبية احتياجات ال�شعب.

بالإ�شافة اإىل ذلك، لقد تدهورت بع�ص برامج ال�شمان الجتماعي، 

ممت لتوفري الإعانات املنا�شبة، اإىل اأن و�شلت اإىل حّد  التي �شُ

و�شول الإعانات املدفوعة اإىل م�شتوى منخف�ص جًدا ونادًرا ما 

ت�شمح للم�شتفيد باحلفاظ على �شّحته وكرامته و�شّحة عائلته 

وكرامتها كما ت�شتوجب معايري منّظمة العمل الدولية. يف مثل 

هذه احلالت، تبدو الدولة وكاأنها ف�شلت يف م�شوؤولياتها. ويف 

هذا ال�شدد، يجب الرتكيز على اأّن م�شوؤولية الدولة هي اإنفاذ 

الت�شريعات وجمع م�شاهمات ال�شمان الجتماعي ب�شكٍل يزيد من 

فعالية وكفاءة عمل برامج ال�شمان الجتماعي.

بالإ�شافة اإىل م�شوؤولية الدولة، تتطلب الإدارة الفاعلة والكفوءة 

لل�شمان الجتماعي ا�شرتاك ال�شركاء الجتماعيني م�شاركة كاملة 

يف حت�شني ت�شميم النظام والإ�شراف عليه واحلر�ص على عمله 

الفعال. واأي�شًا، ُت�شكل م�شاركة ممثلي الأ�شخا�ص املحمّيني يف اإدارة 

برامج ال�شمان الجتماعي مبدءًا اأ�شا�شيًا لل�شمان الجتماعي 

مذكوًرا يف معايري منّظمة العمل الدولية لل�شمان الجتماعي. 

وتلعب املفاو�شات اجلماعية كما احلرية النقابية دورًا مهمًا يف 

م�شاعدة املوظفني والعاملني على التفاو�ص حول تقدميات ال�شمان 

الجتماعي، مبا يف ذلك التقدميات التي تتعلق بربامج مهنّية اأو 

تكميلية. بالتايل، اإّن هذه املفاو�شات وهذه احلرية هي اأ�شا�شية 

لدى التعّرف على اأولويات اأهداف ال�شيا�شات وحتديدها؛ وت�شميم 
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5. نداء العّمال العرب للح�شول على احلماية الجتماعية

الإعانات وامل�شتحقات وو�شائل الت�شليم املنا�شبة؛ وتق�شيم احلمل 

املايل بني امل�شاهمني ومن يدفع ال�شرائب؛ و�شرورة اإيجاد توازن 

عادل بني التوقعات الجتماعية والقيود املالية. غري اأّن ذلك 

يتطلب اأن ت�شمن الدولة احلرّية النقابية واملفاو�شات اجلماعية 

وتوّمن بيئة ميكن تطبيق هذه احلقوق فيها ب�شكٍل فعال. يجب 

لذك و�شع عقود املفاو�شات اجلماعية �شمن �شياق اإطار عمٍل 

تنظيمي ت�شعه الدولة. يف هذا ال�شدد يلعب احلوار الجتماعي 

دوًرا مهًما يف امل�شاهمة يف مراقبة دائمة لال�شتمرارية املالية، ويف 

املالءمة الجتماعية، وكفاءة وفعالية اإدارة الربنامج، و�شمان عدم 

ا�شتخدام الأموال لأغرا�ص اأخرى. ويلعب احلوار الجتماعي دوًرا 

ا يف تعزيز الت�شريعات القائمة حول ال�شمان الجتماعي  مهًما اأي�شً

كي يدفع من يتوّجب عليه امل�شاهمات املُ�شتحقة وكي ُت�شّلم الإعانات 

اإىل كّل من ي�شتحقها. هذا يتطلب قيام خدمات مراقبة عامة ذات 

موارد جّيدة وموّظفني ذوي خربة ت�شّجع اإنفاذ القانون وت�شمنه 

كما تعمل على جتّنب التهرب من دفع امل�شاهمات والحتيال 

ا مراقبة فاعلة من قبل اأ�شحاب  والف�شاد. ولكن يتطّلب ذلك اأي�شً

العمل والعّمال وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة. وعلى ال�شركاء 

الجتماعيون اأن يلعبوا دورًا حا�شمًا تكميليًا يف و�شع اأنظمة �شمان 

ا اأن يتمّتع البلد  اجتماعي �شاملة ومرنة: غري اأّن ذلك ي�شتوجب اأي�شً

بالقدرة على ممار�شة �شيادته من خالل عملية دميقراطية ل�شنع 

ا عن اخل�شوع ل�شروط تفر�شها موؤ�ش�شات دولية  القرارات عو�شً

وعن عدم اأخذ مداخالت ال�شركاء الجتماعيني بعني العتبار.

يف النهاية، يتطلب و�شع نظاٍم وطني متما�شك لل�شمان الجتماعي 

ة وموؤ�ش�شات ال�شمان  وجود اآليات تن�شيق فعالة بني الوزارات املخت�شّ

الجتماعي، وترتبط هذه الآليات يف اأف�شل احلالت بنظام اإح�شائي 

لل�شمان الجتماعي ميّكن حتديد الثغرات يف عمل الأنظمة.

 دور العّمال والنقابات العمالية في اقتراح 
برنامج بديل والضغط لوضع هذا البرنامج

لطاملا رّكزت منّظمة العمل الدولية على اأهمية احلوار الجتماعي 

ودور العّمال واأ�شحاب العمل يف اإدارة برامج ال�شمان الجتماعي 

ومناق�شات وطنية �شيا�شية اأو�شع حول ا�شرتاتيجيات ال�شمان 

الجتماعي. وي�شّكل احلوار الجتماعي عن�شرًا اأ�شا�شيًا من ال�شعي 

ح ذلك اأكرث  اإىل العدالة الجتماعية والتما�شك الجتماعي. تو�شّ

من اأّي وقٍت م�شى بعد الأزمة القت�شادية واملالية العاملية التي 

اأّكدت احلاجة اإىل احلوار الجتماعي البّناء وال�شامل يف ت�شميم 

ال�شيا�شات القت�شادية والجتماعية وتطبيقها ومراقبتها. 

ت�شاعد عملية حوار اجتماعي وا�شعة لدى ت�شميم برامج ال�شمان 

الجتماعي واإ�شالحها على عك�ص مفاهيم العدالة الجتماعية 

والعدالة كما ت�شاعد على �شمان امللكية وامل�شاءلة الوا�شعة النطاق.

ينعك�ص متثيل العّمال واأ�شحاب العمل يف اإدارة برامج ال�شمان 

الجتماعي، يف مبادئ ومعايري ال�شمان الجتماعي التي و�شعتها 

منّظمة العمل الدولية. ت�شتند اأنظمة ال�شمان الجتماعي الناجحة 

وامل�شتدامة على ح�شن الإدارة وامل�شاءلة الكاملة وم�شاركة املجتمع 

كّله عامًة والعّمال واأ�شحاب العمل خا�شًة. ويف حني تقع امل�شوؤولية 

لتاأمني تغطية �شاملة ومنا�شبة لل�شمان الجتماعي يف النهاية على 

عاتق الدولة، اإّن م�شاركة منظمات اأ�شحاب العمل والعّمال يف 

ت�شميم اأنظمة ال�شمان الجتماعي والإ�شراف عليها واإدارتها قد 

ت�شاعد ب�شكٍل كبري يف و�شع واحلفاظ على اأنظمة �شليمة ذات توفري 

فّعال لالإعانات. ت�شّكل جمال�ص موؤ�ش�شات ال�شمان الجتماعي لذلك 

جماًل مهًما لقيام احلوار الجتماعي �شمن املوؤ�ش�شات.

اأّما يف بع�ص الدول التي ل يقوم فيها �شكل اآخر من احلوار 

اجتماعي �شمن املوؤ�ش�شات، فت�شّكل هذه املجال�ص جماًل مهًما لقيام 

احلوار الجتماعي حول م�شاألة حمددة. فاأينما ي�شاهم اأ�شحاب 

العمل والعّمال مبا�شرًة يف متويل برامج ال�شمان الجتماعي، 

ا اأن يلعبوا دورًا مبا�شرًا يف الإ�شراف على الربنامج  عليهم اأي�شً

واإدارته وال�شمان اأّن الإعانات ُت�شّلم وفق اأحكام القانون. وبالن�شبة 

للربامج التي متّولها ال�شرائب، يتوّجب على اأ�شحاب العمل 

والعّمال وغريهم من منظمات املجتمع الهلي اأن ي�شاركوا ب�شفة 

ا�شت�شارية. كي يلعب العّمال واأ�شحاب العمل الدور الفاعل املتوّقع 

يف �شمان ح�شن اإدارة ال�شمان الجتماعي، عليهم اأن يدركوا واأن 

يفهموا الأحكام القائمة حول ال�شمان الجتماعي وال�شعوبات 

املنبثقة. ومن اجلدير الأخذ بعني العتبار اإمكانية �شمل معلومات 

اأ�شا�شية حول ال�شمان الجتماعي يف نهج التعليم والتدريب يف 

خمتلف م�شتويات اأنظمة التعليم الوطنية. ويتوّجب على منظمات 

ا اأن تتمتع بقدرات كبرية كي ت�شتطيع  العّمال واأ�شحاب العمل اأي�شً

م�شاركة املعلومات حول ال�شمان الجتماعي مع اأع�شائها وكي 

ت�شتطيع اأن ت�شارك ب�شكٍل فعال يف احلوار الجتماعي حول �شيا�شات 

ال�شمان الجتماعي ويف مراقبة برامج ال�شمان الجتماعي 

والإ�شراف عليها.

بالإ�شافة اإىل ذلك، على العّمال والنقابات العمالية القيام مبا يلي 

من اأجل امل�شاهمة يف ح�شن اإدارة اأنظمة ال�شمان الجتماعي:

ن�شر التوعية وتعزيز الدعم العام لل�شمان الجتماعي لدى  █

اع�شاء املنظمات وال�شعب ب�شكٍل عام، مبا يف ذلك معايري 

ال�شمان الجتماعي التي و�شعتها منّظمة العمل الدولية؛

امل�شاركة الفاعلة يف عمليات احلوار الجتماعي التي تهدف  █

اإىل ت�شميم ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات ال�شمان الجتماعي 

الوطنية وتطبيقها ومراقبتها. ي�شعى ذلك اإىل تلبية الحتياجات 

والقدرات املتزايدة للعّمال واملوؤ�ش�شات؛

امل�شاهمة يف اإيجاد حلول مبتكرة ت�شمل احللول التي قد  █

تعالج ال�شدمات القت�شادية والتغريات الهيكلية وم�شائل 

ال�شتمرارية. قد يتّم ذلك من خالل املفاو�شات اجلماعية؛

امل�شاركة يف احلوار حول ال�شيا�شات الذي يهدف اإىل و�شع  █

قاعدات وطنية حلماية الجتماعية؛

 تطوير مبادرات لدعم النتقال نحو توظيٍف ر�شمي  █

وموؤ�ش�شات ر�شمية؛

 دعم و�شع معايري ح�شن اأداء وا�شتمرارية من اأجل تاأمني  █

عملية فعالة وكفوءة وم�شتدامة جلميع اأنظمة ال�شمان 

الجتماعي الوطنية؛

امل�شاركة الفاعلة يف اإدارة موؤ�ش�شات ال�شمان الجتماعي من  █

اأجل �شمان متثيٍل فعال للم�شتفيدين من ال�شمان ومن يدفع 

ال�شرائب وامل�شاهمني؛

 م�شاعدة العمال واأ�شحاب العمل يف تعاملهم مع  █

موؤ�ش�شات ال�شمان الجتماعي بغية �شمان جمع امل�شاهمات 

وت�شليم الإعانات؛

التعاون مع احلكومة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز التوقيع على  █

املعاهدة رقم 102 وتنفيذها ب�شكٍل فعال؛

امل�شاركة الفاعلة يف عمليات احلوار الجتماعي التي تهدف  █

اإىل ت�شميم ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات ال�شمان الجتماعي 

الوطنية وتطبيقها ومراقبتها. ي�شعى ذلك اإىل تلبية الحتياجات 

املتزايدة للعّمال. هذا يعني اأّنه يتوجب على العمال امل�شاركة 

وامل�شاهمة يف اإيجاد حلول مبتكرة ت�شمل احللول التي قد تعالج 

ال�شدمات القت�شادية والتغريات الهيكلية وم�شائل ال�شتمرارية 

من خالل املفاو�شات اجلماعية.



الخالصات
ل بّد من ظهور فروقات حول ال�شكل النهائي لأنظمة احلماية 

الجتماعية يف خمتلف الدول العربية. وتعك�ص هذه الفروقات 

اخل�شائ�ص املختلفة يف كّل بلد وهي خ�شائ�ص حتدد ال�شروط التي 

تعمل وفقها اأنظمة احلماية التوظيفية والجتماعية. وت�شمل هذه 

ال�شروط احلجم وامل�شمون واخل�شائ�ص الإقليمية ل�شكان البلد 

والقوى العاملة فيه، بالإ�شافة اإىل م�شتوى املوارد املتوفرة لإعادة 

التوزيع )»الف�شحة املالية«(. ويف حني يجب اإيجاد احللول ال�شاملة 

على امل�شتوى الوطني، من الوا�شح اأّن املنطقة العربية ل تتحمل 

 العودة اإىل اأنظمة احلماية الجتماعية التي كانت تتمتع 

بها يف املا�شي.

ويجب اعتبار احلماية الجتماعية كاأي �شكٍل اآخر من ال�شتثمار 

العام اإذ ت�شتند اإىل الكلفة طويلة الأمد واعتبارات املنفعة 

ا اأخذ كلفة عدم ا�شتغالل الفر�شة واتخاذ  الجتماعية. ويجدر اأي�شً

اأّي تدابري بعني العتبار.

لن يحقق عقد اجتماعي جديد توّقعات ال�شعب اإل اإذا مّتت معاجلة 

ال�شعف الهيكلي يف اأنظمة احلماية الجتماعية القائمة وم�شاكل 

هذه الأنظمة واإذا ُو�شعت ا�شرتاتيجيات �شاملة للحماية الجتماعية 

ميكن تطبيقها على الأمد الطويل. وفق ما �شبق، يجب تطوير 

ال�شرتاتيجيات ال�شاملة للحماية الجتماعية بال�شتناد اإىل قواعد 

احلماية الجتماعية الوطنية التي تقّدم احلماية الجتماعية 

ال�شاملة كحّق والتي ت�شاهم بالتايل يف تطبيق احلّق ال�شامل 

بال�شمان الجتماعي. 



الفصل 6
تشريعات العمل في 

البلدان العربية ومدى 
توافقها مع معايير العمل 

الدولية

د. النوري مزيد



يف ِخ�شّم الأحداث التي ت�شهدها املنطقة العربية يف ال�شنوات الأخرية، ول�شيما 

تلك التي اقرتنت مبا �ُشّمي »الربيع العربي«، والتي جاءت كتعبري �شارخ عن ف�شل 

ال�شيا�شات القائمة على الهيمنة على ال�شوق يف حتقيق منوذج تنموي يكفل املعادلة 

ال�شرورية بني متطلبات النمو القت�شادي ومقت�شيات العدالة الجتماعية، ُتطرح 

اليوم باإحلاح عدة ت�شاوؤلت ملعرفة اإىل اأين تتجه قوانني العمل العربية، ومدى قدرتها 

على ال�شتجابة للتحديات الراهنة، واملرتبطة اأ�شا�شًا بتوفري �شروط العمل الالئق 

 و�شمان احلماية الجتماعية جلميع املواطنني وفق ما تقت�شيه املعايري الدولية 

يف هذا ال�شاأن.

ولهذا الغر�ص، تقرتح هذه الورقة البحثية تقدمي حتليل توليفي لأهم امل�شائل املت�شلة 

مبو�شوع ت�شريعات العمل يف املنطقة العربية على �شوء معايري العمل الدولية. وهذا 

يقت�شي قبل كل �شيء اإجراء تقييم عام للت�شريعات القائمة لإبراز اأهم النقائ�ص 

والثغرات التي تت�شمنها، قبل التو�شل لحقًا اإىل تقدمي ت�شور عن اآفاق تطويرها عرب 

 اإ�شالحات جذرية تهدف اأ�شا�شًا اإىل �شمان احرتام املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية 

 يف العمل طبقًا ملا تقت�شيه املعايري الدولية ك�شرط �شروري لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة والعادلة.

 الواقع الحالي لتشريعات العمل 
في البلدان العربية

اإذا كانت الغاية الأوىل للت�شريع الجتماعي يف مفهومه احلديث تتمثل يف حتقيق نوع 

من املعادلة بني متطلبات النجاعة القت�شادية ومقت�شيات الرفاه الجتماعي، فاإن 

ل يف ت�شريعات العمل يف املنطقة العربية يالحظ اأنها مازالت عمومًا بعيدة عن  املتاأمِّ

توفري �شروط هذه املعادلة، �شواء على م�شتوى نظام عالقات العمل الفردية، والذي 

تربز من خالله حمدودية احلماية التي يوفرها الت�شريع مقابل تكري�ص مرونة وا�شعة 

لفائدة اأ�شحاب العمل، اأو على م�شتوى نظام عالقات العمل اجلماعية والذي يت�شح 

من خالله اأن ال�شمانات املتعلقة باحلريات النقابية واآليات العمل النقابي مازالت 

عمومًا �شعيفة وذات جناعة متقل�شة.

مرونة واسعة مقابل   نظام عالقات العمل الفردية - 
محدودية وظيفة الحماية للتشريع

على م�شتوى احلق يف العمل واآليات االإ�شتخدام

ل �شك اأن احلق يف العمل ياأتي يف مقدمة احلقوق الأ�شا�شية ذات ال�شبغة الجتماعية 

باعتباره جزءًا ل يتجزاأ من منظومة حقوق الإن�شان ون�ص عليه العديد من ال�شكوك 

الدولية ويف مقدمتها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان196.

كما اأن احلق يف العمل يرتقي يف العديد من الدول اإىل م�شتوى احلقوق الد�شتورية، 

كما يف بع�ص البلدان العربية.197 لكن املكانة الد�شتورية لهذا احلق مازالت غائبة 

متامًا يف العديد من البلدان العربية الأخرى.

ول ميكن اأن نتحدث عن احلق يف العمل دون التاأكيد على �شرورة اأن تلتزم الدولة 

باعتماد �شيا�شة متما�شكة ون�شطة يف جمال ال�شتخدام عرب و�شع برامج ملمو�شة 

واآليات دقيقة تهدف اإىل جمابهة مع�شلة البطالة و«تعزيز العمالة الكاملة املنتجة 

واملختارة بحرية« كما ورد يف املادة الأوىل من اتفاقية العمل الدولية رقم 122 ب�شاأن 

�شيا�شة ال�شتخدام.

196. انظر املادة 23 من هذا الإعالن. وهو ما اأكدته اأي�شًا املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية.

197. انظر مثاًل: الد�شتور اجلزائري )املادة 55( ود�شتور اململكة املغربية )املادة 31( والد�شتور الكويتي 

)املادة 41( ود�شتور اململكة الأردنية )املادة 23(.



ورغم اأن معظم البلدان العربية تبنت �شيا�شات تهدف اإىل تن�شيط 

�شوق العمل، وخا�شة عرب و�شع اآليات حتفيزية لت�شجيع اأ�شحاب 

العمل على الت�شغيل، فاإن هذه ال�شيا�شات بقيت عمومًا »�شعيفة من 

حيث ال�شتهداف والتنفيذ«198، وبقيت مع�شلة البطالة قائمة ب�شكل 

هيكلي يف معظم هذه البلدان حيث ت�شهد املنطقة العربية اأعلى 

معدلت البطالة عامليًا، ل�شيما بني ال�شباب والن�شاء199.

ول �شك اأن تف�ّشي ظاهرة البطالة التي ترتجم ه�شا�شة احلق يف 

العمل يف البلدان العربية ل تعود فقط اإىل ف�شل ال�شيا�شات املتبعة 

من قبل الدول يف حتقيق اأهدافها، واإمنا تطرح اأي�شًا ب�شكل جدي 

م�شاألة دور املوؤ�ش�شات القت�شادية وواجباتها يف جمال التوظيف. 

فهذه املوؤ�ش�شات مطالبٌة اليوم، يف اإطار وظيفتها الجتماعية، باأن 

تتبنى ت�شورًا ا�شت�شرافيًا يقوم على ا�شتباق التحولت القت�شادية 

والتكنولوجية من اأجل امل�شاهمة يف النهو�ص بالت�شغيل واملحافظة 

على اأماكن العمل وخا�شة عرب التدريب امل�شتمر ملوظفيها بهدف 

تعزيز كفاءاتهم املهنية.

لكننا ل جند يف قوانني العمل العربية عمومًا اأية اإ�شارة لدور 

املوؤ�ش�شة وواجباتها يف جمال التوظيف، اإذ ُترتك لها حرية كاملة يف 

اعتماد �شيا�شات الت�شغيل التي تراها منا�شبة دون اأن تكون ملزمة 

بو�شع ت�شور ا�شت�شرايف ي�شاهم ب�شفة جدية يف تن�شيط �شوق العمل 

وجتنب اللجوء اإىل ت�شريح العمال قدر الإمكان. ويف املقابل يربز 

ب�شفة وا�شحة توجه امل�شّرع يف الدول العربية نحو تو�شيع جمالت 

املرونة يف ال�شتخدام لفائدة اأ�شحاب العمل، والتي تت�شح ب�شفة 

خا�شة يف العنا�شر التالية:

حرية صاحب العمل في اختيار األشخاص الذين 
يرغب في استخدامهم: 

يف هذا الإطار، نعلم اأن مفهوم احلق يف العمل ي�شتوجب 

بال�شرورة تاأمني تكافوؤ الفر�ص يف العمل، وهو ما يتطلب، على 

وجه اخل�شو�ص، منع كافة اأ�شكال التمييز غري امل�شروعة يف جمال 

ال�شتخدام مثلما اأقر العديد من املعايري الدولية باعتباره جزءًا من 

املبادئ الأ�شا�شية يف العمل.200

لكن معظم قوانني العمل يف البلدان العربية التزمت ال�شمت حيال 

هذا املبداأ اأو اقت�شرت على اإقراره ب�شفة جزئية ودون �شمان 

198. انظر التقرير امل�شرتك ملنّظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

بعنوان: »نظرة جديدة اإىل النمو القت�شادي: نحو جمتمعات عربية منتجة 

و�شاملة«، بريوت، 2013، �شفحة 109.

199. ح�شب التقرير ال�شابق الذكر ملنّظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، يبلغ معدل البطالة بني ال�شباب يف املنطقة العربية ن�شبة23.2 يف 

املائة يف حني اأنه ل يتجاوز يف املائة 13.9 كمتو�شط عاملي. اأما معدل بطالة 

الإناث فهو بن�شبة 7 يف املائة 3 وهي الن�شبة الأعلى مقارنة مع جميع مناطق 

العامل )�شفحة 48 وما يليها(.

200. انظر خا�شة اأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 111 والتي عرفت التمييز يف 

جمال ال�شتخدام واملهنة باعتباره ي�شمل » اأي تفريق اأو ا�شتبعاد اأو تف�شيل يقوم 

على اأ�شا�ص العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو الأ�شل 

الوطني اأو الأ�شل الجتماعي، ويكون من �شاأنه اإبطال اأو اإ�شعاف تطبيق تكافوؤ 

الفر�ص اأو املعاملة يف ال�شتخدام واملهنة » )املادة 1(.

اآليات تفعيله يف الواقع.201 ويرتتب على ذلك اأن �شاحب العمل 

يتمتع ب�شلطة تكاد تكون مطلقة من حيث اختيار الأ�شخا�ص الذين 

يرغب يف توظيفهم بال�شتناد اإىل مقايي�ص ذاتية يحددها بنف�شه 

ولي�ص على اأ�شا�ص معايري مو�شوعية تتعلق اأ�شا�شًا بالكفاءة املهنية.

حرية صاحب العمل في تحديد صيغة التعاقد مع 
الشخص الذي يرغب في استخدامه:

ة يف حرية اختيار   هذا ما يتجلى هذا الأمر ب�شفة خا�شّ

�شاحب العمل بني ال�شتخدام مبقت�شى عقود عمل حمددة املدة 

وال�شتخدام مبقت�شى عقود عمل غري حمددة املدة. ونعلم اأن 

التمييز بني هذين ال�شنفني من العقود يكت�شب اأهمية كبرية 

يف قانون العمل بالنظر ملا يرتتب عليه من اآثار من حيث و�شع 

العامل ومدى ا�شتقراره يف العمل. فهو يعترب عاماًل دائمًا اإذا وقع 

ا�شتخدامه مبقت�شى عقد غري حمدد املدة، يف حني يعترب عاماًل 

موؤقتًا اأو مو�شميًا اإذا وقع ا�شتخدامه مبقت�شى عقد حمدد املدة، 

حيث ميكن ل�شاحب العمل ال�شتغناء عنه بكل �شهولة مبجرد 

انق�شاء مدة العقد. وقد اجته قانون العمل يف عدة بلدان اأجنبية 

نحو اعتماد قاعدة مفادها اأن ت�شغيل العمال يكون مبدئيًا بوا�شطة 

العقد املربم ملدة غري معينة واأن اللجوء اإىل عقود العمل ذات املدة 

املحددة يبقى مبثابة ا�شتثناء لهذه القاعدة على اأن يكون ذلك 

منح�شرًا يف بع�ص احلالت التي تقوم على اعتبارات مو�شوعّية 

تت�شل باختالف ظروف الن�شاط اأو ال�شرية املهنية للعامل.

وقد ذهب امل�شّرع يف بع�ص البلدان العربّية، جزئيًا، يف هذا 

الجتاه.202 لكن يف معظم البلدان العربية الأخرى، يرتك امل�شّرع 

ل�شاحب العمل حرية كاملة اأو وا�شعة جدًا يف الختيار بني التوظيف 

الدائم والتوظيف غري الدائم، دون اأن يقّيد نفوذه يف هذا املجال 

ب�شوابط مو�شوعّية وا�شحة.

تكريس مرونة واسعة في إمكانية اللجوء إلى 
آليات الوساطة في االستخدام: 

هذا ما يتجلى هذا ب�شفة خا�شة يف تو�شيع جمالت ال�شتخدام 

عن طريق مكاتب اأو وكالت خا�شة اأو عن طريق ما ت�شمّى »و�شاطة 

الأيدي العاملة«. واإذا كانت املعايري الدولية ل متنع الو�شاطة يف 

ة، فاإنها و�شعت لذلك جملة  ال�شتخدام عن طريق وكالت خا�شّ

من ال�شوابط وال�شمانات الأ�شا�شّية حتى ل تتحّول هذه الو�شاطة 

201. ميكن تعميم هذه املالحظة على معظم قوانني العمل بالبلدان العربية، مع 

ا�شتثناءات قليلة كاملغرب، حيث ن�شت املادة التا�شعة من قانون العمل املغربي 

على اأنه »مينع كل متييز بني الأجراء من حيث ال�شاللة اأو اللون اأو اجلن�ص اأو 

الإعاقة اأو احلالة الزوجية اأو العقيدة اأو الراأي ال�شيا�شي اأو النتماء النقابي 

اأو الأ�شل الوطني اأو الأ�شل الجتماعي، يكون من �شاأنه خرق اأو حتريف مبداأ 

تكافوؤ الفر�ص اأو عدم املعاملة باملثل يف جمال الت�شغيل اأو تعاطي مهنة، ل�شيما 

فيما يتعلق بال�شتخدام واإدارة ال�شغل وتوزيعه والتدريب املهني والأجر والرتقية 

وال�شتفادة من المتيازات الجتماعية والتدابري التاأديبية والف�شل من ال�شغل«.

202. ميكن اأن نذكر يف هذا ال�شياق ما اأقره امل�شّرع اجلزائري حيث ن�ّص على اأن عقد 

العمل يعترب مبدئيًا مربمًا ملدة غري حمددة اإل اإذا وجد ن�ص خمالف، كما اأنه 

حدد على �شبيل احل�شر احلالت ال�شتثنائّية التي يجوز فيها اللجوء اإىل عقود 

العمل حمددة املدة )املادتان11 و12 من القانون رقم 90-11 املوؤرخ يف 21 

ني�شان/اأبريل 1980(.
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6. ت�شريعات العمل يف البلدان العربية ومدى توافقها مع معايري العمل الدولية

اإىل اأداة للمتاجرة بالأيدي العاملة، مثلما ن�شت على اأن وجود هذه 

الوكالت ل يجب اأن يغني عن اإر�شاء هياكل حكومية للتوظيف.203

وقد اأقّرت بع�ص القوانني يف البلدان العربّية مبداأ منع مكاتب 

ة، وكّر�شت احتكار الهياكل التابعة  اأو وكالت ال�شتخدام اخلا�شّ

للدولة لوظيفة الو�شاطة يف ال�شتخدام205.204 لكن يف عّدة بلدان 

عربية اأخرى، يجيز امل�شّرع ب�شكل وا�شع اللجوء اإىل مثل تلك املكاتب 

ة، دون توفري ال�شمانات الالزمة ملنع املمار�شات  اأو الوكالت اخلا�شّ

التي قد تت�شّمن اأ�شكاًل مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من الإجتار 

بالأيدي العاملة اأو ا�شتغاللها ب�شفة غري م�شروعة.206

 تكريس مرونة واسعة في التصّرف 
بقوة العمل في المنشأة:

 وت�شمى اأي�شًا املرونة الداخلّية، حيث يتمتع �شاحب العمل يف معظم 

البلدان العربّية بنفوذ قانوين وا�شع ي�شمح له بتعديل �شروط العمل 

اأو تغيري ال�شرية املهنية للعامل بقرار اأحادي اجلانب، وفق ما 

تقت�شيه م�شلحة املن�شاأة، دون اأن ي�شع امل�شّرع �شروطًا اأو معايري 

وا�شحة يف هذا ال�شاأن، اأو اأنه يكتفي با�شتعمال عبارات غام�شة 

مثل عبارة »�شرورة العمل« اأو »اإذا دعت ال�شرورة«.207 وهذا 

يتعار�ص مع مبداأ اأ�شا�شي يف مادة العقود وهو مبداأ القوة امللزمة 

للعقد مبا يعني اأنه ل يجوز لأحد الطرفني تعديل بنوده اأو �شروط 

تنفيذه اإل مبوافقة الطرف الآخر.

 إقرار نفوذ واسع لفائدة صاحب العمل 
في إنهاء التوظيف:

يتجلى هذا يف الإقرار بحرية �شاحب العمل يف عدم جتديد 

العقد اإذا كان مربمًا ملدة حمددة وحرية ف�شخه ب�شفة اأحادية 

اجلانب اإذا كان مربمًا ملدة غري حمددة. ونعلم اأّن معايري العمل 

الدولية، ل�شيما التفاقّية رقم 158 والتو�شية رقم 166 ب�شاأن اإنهاء 

ال�شتخدام مببادرة من �شاحب العمل، تت�شّمن عّدة قواعد تهدف 

اإىل تر�شيد نفوذ هذا الأخري يف هذا املجال وحماية العمال من 

خماطر التع�شف يف اإنهاء عقد العمل. ومن �شمن هذه القواعد 

اجلوهرّية وجوب اأن يكون اإنهاء العقد مببادرة من �شاحب العمل 

قائمًا على �شبب �شحيح اأي �شبب حقيقي وجّدي يرّبره. وقد ذهب 

203. انظر خا�شة اتفاقية العمل الدولية رقم 181 ل�شنة 1997 ب�شاأن وكالت 

ال�شتخدام اخلا�شة.

 .204

205. يف هذا ال�شياق ن�ّص امل�شّرع التون�شي، مثاًل، على اأن ا�شتخدام العمال يكون اإما 

عن طريق مكاتب الت�شغيل احلكومية اأو مبا�شرة )املادة 280 من جملة ال�شغل(، 

مثلما ن�ص على منع مكاتب الت�شغيل اخلا�شة �شواء كانت باأجر اأو بدونه )املادة 

285 من جملة ال�شغل(. لكن هذا مل مينع انت�شار ما ت�شمى بو�شاطة الأيدي 

العاملة مبا تت�شمنه من متاجرة مقنعة بقوة العمل.

206. اأقرت عدة قوانني يف البلدان العربية اإمكانية ال�شتخدام عن طريق وكالت اأو 

مكاتب خا�شة، كما يف املغرب )املادة 477 وما يليها من قانون العمل( والأردن 

)املادة 10 من قانون العمل( وال�شعودية )املادة 40 من قانون العمل(. وجتدر 

الإ�شارة اإىل اأن القانون الأردين، مثاًل، يجيز اأن تتقا�شى املكاتب اخلا�شة 

للت�شغيل بدل اأتعاب ممن ي�شتفيد من خدماتها من الباحثني عن عمل )املادة 7 

من النظام رقم 21 ل�شنة 1999 ب�شاأن املكاتب اخلا�شة للت�شغيل(. وهذا يتعار�ص 

متامًا مع اأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 181 ب�شاأن وكالت ال�شتخدام 

اخلا�شة.

207. انظر مثاًل: قانون العمل البحريني )املادة 22( وقانون العمل امل�شري )املادة 

76( وقانون العمل ال�شوري )املادة 51( وقانون العمل التون�شي )املادة 2-76( 

وقانون العمل الأردين )املادة 17( وقانون العمل الُعماين )املادة 25(.

امل�شّرع يف بع�ص البلدان العربّية يف هذا الجتاه.208 لكن، يف معظم 

البلدان العربّية الأخرى، اّت�شم موقف امل�شّرع مبرونة وا�شحة 

لفائدة �شاحب العمل مبا ي�شمح له باإنهاء التوظيف ب�شهولة كبرية، 

دون توفري �شمانات كافية حلماية العامل من خماطر التع�شف يف 

هذا ال�شدد.

كما اأن معظم قوانني العمل يف املنطقة العربية مل تت�شمن قواعد 

واإجراءات ناجعة حلماية العمال �شّد خماطر فقدان عملهم 

لأ�شباب اقت�شادّية اأو فنية. فهي ل تن�ص مثاًل على اإلزام �شاحب 

العمل، بالت�شاور مع ممثلي العمال، باتباع اآلّيات وقائّية حمددة 

لتجنب اللجوء اإىل اإنهاء التوظيف ملثل هذه الأ�شباب. عالوة على 

ذلك، ل يوجد يف معظم البلدان العربّية نظام للتاأمني �شّد البطالة 

كاآلّية اإلزامّية حلماية العمال املعر�شني لفقدان عملهم لأ�شباب 

خارجة عن اإرادتهم.209

على م�شتوى �شروط العمل الالئق

يكت�شب مفهوم العمل الالئق اأهمية بالغة يف معايري العمل الدولية، 

فهو يربز كتعبري خمتزل يلخ�ص جممل املبادئ وال�شروط الأ�شا�شية 

التي يتعنّي توفريها جلميع العمال وت�شمن لهم مقومات العي�ص 

بكرامة. لهذا ي�شكل هذا املفهوم نقطة التقاء وترابط بني خمتلف 

الأهداف ال�شرتاتيجية ملنّظمة العمل الدولية.

ويقت�شي مفهوم العمل الالئق توفر جملة من ال�شروط العامة التي 

تتجه حلماية كل العمال، اإ�شافة اإىل �شروط خا�شة ببع�ص الفئات 

من العمال نظرًا خل�شو�شية اأو�شاعهم. فاإىل اأي حّد ت�شتجيب 

قوانني العمل يف املنطقة العربية اإىل هذه ال�شروط؟

من حيث ال�شروط العامة، يقت�شي مفهوم العمل الالئق، قبل . 1

كل �شيء، تاأمني الإقبال احلر لالإن�شان على العمل، وهو ما 

ي�شتوجب منع كافة اأ�شكال العمل اجلربي وفق ما ن�شت عليه 

معايري العمل الدولية.210

واإذا كانت بع�ص القوانني يف املنّظمة العربية اأقّرت ب�شفة �شريحة 

مبداأ منع العمل اجلربي،211 فاإّن امل�شّرع يف عدة بلدان عربية 

مازال يلتزم ال�شمت متامًا حيال هذا املبداأ اأو مل ي�شع جزاًء 

رادعًا ملخالفته ب�شفة تتما�شى مع قيمته الأ�شا�شية باعتباره يرتبط 

ارتباطًا وثيقًا بكرامة الإن�شان.

ويقت�شي مفهوم العمل الالئق اأي�شًا تدّخل امل�شّرع ل�شمان متتع 

جميع الأ�شخا�ص دون متييز بظروف عمل عادلة ومر�شية. ويف 

هذا الإطار يندرج حق العامل يف احل�شول على اأجٍر كاٍف لتغطية 

208. انظر مثاًل: قانون العمل امل�شري )املادة 104 وما يليها( وقانون العمل املغربي 

)املادة 33 وما يليها( وكذلك قانون العمل التون�شي )املادة 14 ثالثا وما يليها(.

209. با�شتثناء بع�ص البلدان العربّية التي اأقرت اإر�شاء نظام التاأمني �شّد البطالة، 

ة اجلزائر )املر�شوم الت�شريعي رقم 94-11 املوؤرخ يف 26 ماي 1984(  وخا�شّ

والبحرين )املر�شوم بقانون رقم 78 ل�شنة 2006(. لكن يالحظ اأنه حتى يف 

هذه البلدان بقيت ن�شبة العمال امل�شتفيدين من هذا النظام حمدودة جدًا. 

ففي اجلزائر، مثاًل، مل ي�شتفد �شوى اأقل من 20 يف املائة من العمال امل�شرحني 

من نظام التاأمني على البطالة ب�شبب »�شرامة املعايري املطبقة«. راجع »نظرة 

جديدة اإىل النمو القت�شادي: نحو جمتمعات عربّية منتجة و�شاملة«، التقرير 

املذكور �شابقًا، �شفحة 91.

210. انظر، خا�شة، اتفاقيتي منّظمة العمل الدولية رقم 29 ورقم 105 ب�شاأن منع 

العمل اجلربي اأو الق�شري.

211. اأقّر الد�شتور الأردين اأنه »ل يفر�ص الت�شغيل الإلزامي على اأحد« )املادة 13(. 

ويف املغرب اأقّرت ديباجة قانون العمل مبداأ منع العمل اجلربي بكافة اأ�شكاله، 

وهو ما اأكدته اأي�شًا املادة 10 من نف�ص القانون.



الحتياجات ال�شرورية له ولأفراد عائلته مبا يكفل لهم العي�ص 

مب�شتوى اإن�شاين لئق.212 وهذا يتطلب، ب�شفة خا�شة، اإر�شاء 

منظومة وطنية لتحديد امل�شتويات الدنيا لالأجور ومراجعتها وفق 

معايري مو�شوعية مع اإ�شراك املنّظمات املمثلة للعمال ولأ�شحاب 

العمل �شمن هذه املنظومة.

ورغم اأّن معظم القوانني يف البلدان العربية اأقّرت مفهوم احلد 

الأدنى لالأجور، فاإنها تغافلت عمومًا عن تقدمي تعريف دقيق له 

وعن حتديد املعايري املو�شوعية املتعلقة ب�شبط ومراجعة امل�شتويات 

الدنيا لالأجور طبقًا ملا يقت�شيه مفهوم الأجر الالئق.

كما اأّن معظم هذه القوانني مل تكّر�ص مبداأ امل�شاواة يف الأجر عند ت�شاوي 

قيمة العمل، وهو ما يطرح، ب�شفة خا�شة، مو�شوع التمييز يف الأجور 

على اأ�شا�ص اجلن�ص والذي كثريًا ما تتعر�ص له الن�شاء العامالت.213

ول ميكن ف�شل مفهوم العمل الالئق عن �شرورة تاأمني مقومات 

ال�شحة وال�شالمة املهنية للعمال واإر�شاء اأنظمة �شاملة ملختلف 

التاأمينات الجتماعية لفائدتهم. لكن يالحظ عمومًا اأنه يف معظم 

البلدان العربية مازال م�شتوى احلماية الجتماعية متدنيًا.214 وما 

زالت معظم اأنظمة التاأمينات الجتماعية ل تغطي �شوى فئات 

حمدودة من العمال، وخا�شة اأولئك املنتمني للقطاع العام والعمال 

املرتبطني بعقود عمل دائمة يف القطاع اخلا�ص املنّظم، فيما 

ت�شتثني العديد من الفئات الأخرى كالعمال املوؤقتني اأو العاملني يف 

القطاع غري املنّظم.

ورغم اإدخال بع�ص الإ�شالحات على منظومات احلماية الجتماعية 

يف بع�ص البلدان العربية يف ال�شنوات الأخرية، فاإّن هذه املنظومات 

تواجه اليوم حتديات �شارخة نتيجة ت�شارع النتقال اإىل اقت�شاد 

ال�شوق مع تقل�ص الدور التدّخلي للدولة وانت�شار البطالة وغياب 

احلوكمة الر�شيدة يف اإدارة اأنظمة ال�شمان الجتماعي.

اأما من حيث ال�شروط اخلا�شة ببع�س الفئات من العمال، . 2

فاإّن مفهوم العمل الالئق يحيل خا�شة اإىل مبداأ منع ال�شتغالل 

القت�شادي لالأطفال، الذي ن�ص عليه العديد من املعايري 

الدولية.215 وهذا ي�شتوجب بال�شرورة حتديد ال�شّن الأدنى 

لال�شتخدام والتي يجب اأن ل تقل يف جميع احلالت عن 15 

�شنة كاملة، اإىل جانب حظر ت�شغيل الأحداث قبل بلوغهم �شن 

الثامنة ع�شر يف جميع الأعمال التي ميكن بحكم طبيعتها اأو 

الظروف التي يقع القيام بها اأن تعّر�ص �شحة اأو �شالمة اأو 

اأخالق الطفل للخطر.

لكن بع�ص القوانني يف املنطقة العربية مل تتقّيد بعُد بهذه املعايري 

الدولية، اإذ جتيز ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �شن اخلام�شة 

ع�شرة.216 كما يالحظ عمومًا اأن ظاهرة ال�شتغالل القت�شادي 

212. هذا ما اأقرته املادة 23، الفقرة 3، من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان. وقد 

�شدرت عن منّظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات تهدف اإىل حماية حق العامل 

يف احل�شول على اأجر لئق، ومنها التفاقية رقم 26 ل�شنة 1928 والتفاقية 

رقم 95 ل�شنة 1949 والتفاقية رقم 131 ل�شنة 1970 والتفاقية رقم 173 ل�شنة 

.1992

213. عن هذا املو�شوع، انظر لحقا.

214. راجع التقرير املذكور �شابقًا: »نظرة جديدة اإىل النمو القت�شادي: نحو 

جمتمعات عربية منتجة و�شاملة« )�شفحة 88(.

215. انظر، ب�شفة خا�شة، اتفاقيتي منّظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 ب�شاأن 

احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام واأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال على الرتتيب.

216. انظر مثاًل قانون العمل ال�شعودي الذي ي�شمح بت�شغيل الأطفال بداية من الثالثة 

ع�شر من العمر )املادة 163( وقانون العمل امل�شري الذي يجيز ت�شغيل الأطفال 

بداية من الرابعة ع�شرة من العمر )املادة 98(.

لالأطفال ب�شفة متنافية مع املعايري الدولية مازالت منت�شرة يف 

عدة بلدان عربية وخا�شة يف القطاعات غري املنّظمة، لأ�شباب 

متنوعة بينها غياب الرقابة الفاعلة وعدم وجود اآليات وقائية 

ت�شمح باحليلولة دون انخراط الأطفال يف اأ�شواأ اأ�شكال العمل.

كما يحيل مفهوم العمل الالئق اإىل بع�ص املقت�شيات اخلا�شة 

بعمل املراأة. ويف هذا الإطار يندرج مبداأ عدم التمييز على اأ�شا�ص 

اجلن�ص حيث يعترب من املبادئ الأ�شا�شية يف معايري العمل الدولية. 

لكن عدة موؤ�شرات تفيد اأن مظاهر التمييز �شد املراأة يف �شوق 

العمل يف البلدان العربية مازالت منت�شرة كثريًا لي�ص فقط من حيث 

انعدام تكافوؤ الفر�ص بني الرجل واملراأة يف العمل واإمنا كذلك من 

حيث انعدام امل�شاواة يف الأجور.

وقد �شبقت الإ�شارة اإىل اأّن معظم قوانني العمل يف املنطقة العربية 

ل تكّر�ص مفهوم امل�شاواة يف الأجر عن كل عمل ذي قيمة مت�شاوية 

مثلما ن�شت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 100 ل�شنة 1951. 

واكتفى بع�ص هذه القوانني باإقرار مبداأ عدم التمييز على اأ�شا�ص 

اجلن�ص يف �شيغة عامة،217 ودون و�شع اآليات ت�شمن التفعيل 

احلقيقي لهذا املبداأ.

كما ت�شتوجب حماية املراأة العاملة و�شع اأحكام خا�شة للحد من 

اإمكانية ت�شغيلها اأثناء فرتة الليل. ويف هذا الإطار، اأقّر امل�شّرع يف 

�شائر البلدان العربية مبداأ منع ت�شغيل الن�شاء لياًل وفقًا ملا ن�شت 

عليه معايري العمل الدولية. ونعلم اأّن هذه املعايري قد �شهدت 

تطورًا يف اجتاه احلّد من هذا املبداأ نظرًا ملا قد يرتتب عليه من 

تقلي�ص لفر�ص العمل اأمام الن�شاء.218 وقد �شاير امل�شّرع يف عّدة 

بلدان عربية هذا التوجه فاأدخل بع�ص املرونة على الأحكام املتعلقة 

بت�شغيل الن�شاء العامالت اأثناء فرتة الليل.219

اأما عن حماية املراأة العاملة يف حالة احلمل والولدة فهي ت�شتوجب 

خا�شًة الإقرار بحقها يف احل�شول على اإجازة اأمومة حددتها 

اتفاقية العمل الدولية رقم 183 ب 14 اأ�شبوعًا. وهذا ما اأقّره مثاًل 

امل�شّرع املغربي يف املادة 152 من قانون العمل، بينما ل تزال معظم 

قوانني العمل يف البلدان العربية الأخرى حتدد تلك الإجازة مبدة 

اأقل من ذلك،220 وبع�شها ي�شع �شروطًا توؤدي اإىل حرمان بع�ص 

الن�شاء العامالت من هذه الإجازة.221

واأخريًا جتدر الإ�شارة اأي�شًا اإىل اأن بع�ص الفئات من العمال مازالت 

تعي�ص على هام�ص قوانني العمل يف البلدان العربية ول تتمتع بالتايل 

بنف�ص احلقوق وال�شمانات الدنيا التي يتمتع بها غريهم من العمال. 

217. انظر مثاًل: قانون العمل امل�شري )املادة 88( وقانون العمل املغربي )املادة 9( 

وقانون العمل التون�شي )املادة 5 مكرر( وكذلك قانون العمل البحريني )املادة 

.)29

218. انظر خا�شة اتفاقية العمل الدولية رقم 89 )معدلة( ب�شاأن منع ت�شغيل الن�شاء 

ليال يف القطاع ال�شناعي، وبروتوكول 1990 الذي جاء لإدخال اأكرث مرونة على 

معايري العمل الدولية يف هذا املجال.

219. انظر مثاًل: قانون العمل البحريني )املادة 30( وقانون العمل املغربي )املادة 

172 وما يليها( وقانون العمل التون�شي )املادة 68 واملادة 2-68(.

220. انظر مثاًل قانون العمل اللبناين الذي حّدد تلك الإجازة بـ 7 اأ�شابيع )املادة 28( 

وقانون العمل البحريني الذي حّددها بـ 60 يوما )املادة 32(.

221. ن�ص قانون العمل امل�شري مثاًل على اأّن املراأة العاملة ت�شتحق اإجازة اأمومة 

ب�شرط اأن تكون قد اأم�شت 10 اأ�شهر اأو اأكرث يف خدمة �شاحب العمل. ول يجوز 

لها التمتع بهذه الإجازة اأكرث من مرتني طوال مّدة خدمتها )املادة 91(. انظر 

كذلك قانون العمل ال�شوري الذي ن�ّص على اأّن متنح للعاملة اإجازة اأمومة اإذا 

اأم�شت �شتة اأ�شهر مت�شلة لدى �شاحب العمل )املادة 121(.
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6. ت�شريعات العمل يف البلدان العربية ومدى توافقها مع معايري العمل الدولية

ويف هذا الإطار نذكر خا�شة اأو�شاع العمال املنزليني222 وكذلك 

عمال الزراعة223 الذين يتواجدون يف معظم البلدان يف ظروف 

ه�شة ل ت�شمن لهم اأدنى مقومات العمل الالئق. وميكن القول اأّن 

القطاع الزراعي مازال يف املنطقة العربية باأ�شرها هو احللقة 

الأ�شعف فيما يتعلق بت�شريعات العمل رغم اأنه يت�شمن خمزونًا 

كبريًا من فر�ص العمل التي مل يقع ا�شتثمارها بعد ب�شورة جمدية. 

ولعل هذه الو�شعية ل تعود فقط اإىل اعتبارات قانونية بحتة، واإمنا 

جتد تف�شريها اأي�شًا يف ت�شتت هذا القطاع وهيمنة العقلية التقليدية 

عليه وانت�شار العالقات العائلية فيه. وهذا يف�شر اأي�شًا اأّن ممار�شة 

احلقوق اجلماعية للعمال، ويف مقدمتها احلق النقابي، بقيت يف هذا 

القطاع غائبة متامًا اأو متقّل�شة ب�شكل ملحوظ.

نظام عالقات العمل الجماعّية: 
 ضمانات ضعيفة وآليات ذات 

نجاعة متقلصة

مبدأ الحرّية النقابّية
يتبواأ مبداأ احلرّية النقابية مكانة رئي�شية على ال�شعيد الدويل، 

فهو يندرج �شمن منظومة حقوق الإن�شان،224 كما اأّنه ياأتي يف 

مقّدمة احلقوق الأ�شا�شّية التي ت�شعى منّظمة العمل الدولية ل�شمان 

احرتامها ك�شرط من �شروط العدالة الجتماعّية مثلما ما اأقّره 

د�شتور هذه املنّظمة والإعالن ال�شادر عنها �شنة 1998 ب�شاأن 

املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل.

ومن التفاقيات والتو�شيات العديدة ال�شادرة عن املنّظمة يف هذا 

املجال، نذكر ب�شفة خا�شة التفاقيتني الأ�شا�شيتني رقم 87 ب�شاأن 

احلرّية النقابّية وحماية احلق النقابي والتفاقّية رقم 98 ب�شاأن حق 

التنظيم واملفاو�شة اجلماعّية، بالإ�شافة اإىل التفاقّية رقم 135 

ب�شاأن توفري احلماية والت�شهيالت ملمثلي العمال يف املوؤ�ّش�شات.

وعلى �شوء املعايري الدولية امل�شار اإليها، يت�شح لنا اأن احلرّية 

النقابّية هي يف نف�ص الوقت حرّية فردّية وجماعّية، حيث ت�شتوجب 

الإقرار بحرّية الأفراد يف الن�شمام اأو عدم الن�شمام للنقابات 

ويف الن�شحاب منها متى �شاوؤوا، مثلما ت�شتوجب الإقرار بحرّية 

تكوين النقابات، دون ترخي�ص م�شبق، وحرّية اإدارتها ب�شفة 

م�شتقلة وكذلك منحها �شالحيات وت�شهيالت قانونية تكفل لها 

ممار�شة ن�شاطها ب�شفة فعلية للدفاع عن امل�شالح املهنية امل�شرتكة 

لالأ�شخا�ص الذين متثلهم.

222. اهتمت منّظمة العمل الدولية بو�شعية هذه الفئة من العمل، فاأ�شدرت �شنة 

2011 التفاقية رقم 189 ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني حيث ن�شت 

على اأن تلتزم كل دولة ت�شادق عليها باتخاذ تدابري ت�شمن متتع هوؤلء العمال 

باحلقوق الأ�شا�شية يف العمل وبظروف معي�شة لئقة مثل غريهم من العمال. لكن 

قوانني العمل يف معظم البلدان العربية مازالت تق�شي العمال املنزليني متامًا 

عن جمال تطبيقها.

223. كثريًا ما ي�شتثني امل�شّرع يف البلدان العربية عمال الزراعة من جمال تطبيق 

قوانني العمل اأو يكتفي بذكر اأحكام خا�شة بهم �شمن هذه القوانني دون �شمان 

مبداأ امل�شاواة بينهم وبني غريهم من العمال يف القطاعات الأخرى. 

224. انظر املاّدة 23 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واملاّدة 8 من العهد الدويل 

اخلا�ص باحلقوق القت�شادّية والجتماعية والثقافّية وكذلك املاّدة 22 من العهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية وال�شيا�شّية.

ورغم اأن معظم الدول العربّية تقر مببداأ احلرّية النقابّية، �شواء 

يف د�شاتريها اأو يف ت�شريعاتها العادية، فاإننا نالحظ اأن البع�ص 

منها مازال يتجاهل متامًا هذا املبداأ.225 ونالحظ اأّنه يف العديد من 

البلدان العربّية التي اأقر فيها امل�شّرع مبداأ احلرّية النقابّية، مازال 

الإطار القانوين يفتقر عمومًا اإىل الآليات الناجعة وال�شرورّية 

 حلماية حق الأفراد يف النتماء النقابي و�شمان ا�شتقاللّية 

ة يف  النقابات عن ال�شلطات احلكومية. ويتجلى هذا ب�شفة خا�شّ

العنا�شر التالية:

يف بع�ص البلدان العربّية، ل ي�شمن القانون لفئات وا�شعة من . 1

ة موظفي القطاع العام، حق النتماء للنقابة.226  العمال، وخا�شّ

كما اأن العمال الأجانب يبقون يف بع�ص هذه البلدان حمرومني 

متامًا من هذا احلق،227 اأو ي�شمح لهم بالن�شمام للنقابات 

لكنهم يحرمون من حق امل�شاركة يف تاأ�شي�ص النقابات اأو 

اإدارتها.228 علمًا اأن جلنة احلريات النقابّية التابعة ملنّظمة 

العمل الدولية اعتربت اأن اإق�شاء الأجانب ب�شفة مطلقة من 

احلق النقابي يتنافى مع املعايري ال�شادرة عن هذه املنّظمة 

ب�شاأن احلرّية النقابّية واأّنه من ال�شروري اعتماد املرونة يف 

�شرط اجلن�شية بحيث يكون للعمال الأجانب، على الأقل بعد 

فرتة معقولة من اإقامتهم يف البلد امل�شيف، حق امل�شاركة يف 

تاأ�شي�ص النقابات ويف اإدارتها.229

يت�شمن العديد من القوانني يف البلدان العربّية عراقيل كثرية . 2

تتنافى مع مبداأ ا�شتقاللية النقابات عن ال�شلطات احلكومية 

�شواء من حيث تاأ�شي�ص الهياكل النقابية اأو اإدارتها اأو حّلها. 

فبع�ص هذه القوانني ت�شرتط توفر عدد كبري من الأ�شخا�ص 

املوؤ�ش�شني للنقابة.230 كما اأن عّدة قوانني ُتخ�شع تاأ�شي�ص النقابة 

اإىل اإجراءات اإدارّية ثقيلة تتعار�ص مع مبداأ حرّية تكوين النقابات 

دون ترخي�ص م�شبق.231 ويف بع�ص البلدان العربية يجيز امل�شّرع 

اأي�شًا لل�شلطات الإدارّية اأن تتدّخل لإ�شدار قرار بحّل النقابة اأو 

تعليق ن�شاطها ب�شفة تتعار�ص متامًا مع املاّدة 4 من اتفاقية العمل 

الدولية رقم 87 . 232

تت�شّمن بع�ص القوانني يف البلدان العربّية كذلك عّدة اأحكام . 3

متنع اأو تعيق ت�شكيل نقابات جديدة مناف�شة لنقابات موجودة من 

225. هذا هو ال�شاأن بالن�شبة للمملكة العربية ال�شعودّية.

226. على �شبيل املثال، ل يقر امل�شّرع الأردين بحق موظفي القطاع العام يف التنظيم 

النقابي )لكن املحكمة الد�شتوريّة بالأردن اأ�شدرت بتاريخ 24 متوز/يوليو 2013 

قرارًا هاما يق�شي باأّنه يجوز لهم ممار�شة هذا احلق ا�شتنادًا للمادة 23 من 

الد�شتور باعتبارها تكفل حرية التنظيم النقابي(. كما اأن القانون اللبناين 

مازال مينع على موّظفي الدولة من الن�شمام للنقابات )املاّدة 2/15 من 

املر�شوم رقم 112 املوؤرّخ يف 12 حزيران/يونيو 1959(.

227. انظر مثاًل املاّدة 116 من قانون العمل يف دولة قطر.

228. انظر مثاًل: القانون املغربي )املاّدة 416 من مدونة ال�شغل( والقانون اجلزائي 

)املادة 6 من القانون رقم 90-14 املوؤّرخ يف 2 حزيران/يونيو 1990( وكذلك 

القانون التون�شي )املاّدة 251 من جمّلة ال�شغل(.

229. انظر: احلريات النقابّية، منّظمة العمل الدولية، الطبعة الرابعة 1996، �شفحة 

.118

230. انظر مثاًل: قانون العمل الأردين الذي ي�شرتط توفر ما ل يقل عن 50 �شخ�شًا 

كحد اأدنى لعدد الأ�شخا�ص املوؤ�ّش�شني لنقابة عمالية. واإذا تعلق الأمر بتاأ�شي�ص 

نقابة لأ�شحاب العمل فاإن عدد الأ�شخا�ص املوؤ�ّش�شني لها يجب اأن ل يقل عن 

25 �شخ�شًا )املاّدة 98(. انظر كذلك قانون العمل يف دولة قطر حيث ي�شرتط 

امل�شّرع لت�شكيل »جلنة عمالّية« يف املن�شاأة اأن ل يقل عدد العمال بها عن 100 

عامل )املاّدة 116(.

231. انظر مثاًل: قانون العمل اللبناين الذي ي�شرتط ترخي�شًا من وزير العمل لتكوين 

نقابة )املادّة 86( وقانون العمل الأردين الذي يخ�شع تاأ�شي�ص النقابات اإىل 

اإجراءات الت�شجيل ويعطي مل�شجل النقابات �شالحّية اإ�شدار قرار باملوافقة على 

طلبات الت�شجيل اأو رف�شها )املاّدة 102(.

232. انظر مثاًل قانون العمل الأردين الذي يجيز لوزير العمل اإ�شدار قرار بحل 

النقابة )املاّدة 116(.



قبل.233 وهذا يتعار�ص مع مبداأ احلرّية النقابية الذي يقت�شي اأن 

تتوّفر قانونيًا اإمكانية قيام اأكرث من نقابة واحدة لتمثيل العمال 

اأو اأ�شحاب العمل، على اأن يكون ذلك قائمًا على اأ�شا�ص الختيار 

احلر والطوعي لالأ�شخا�ص املعنيني.234

كما اأن معظم القوانني يف البلدان العربّية التي تقبل مبدئيًا 

بالتعددية النقابية مل تت�شمن اأحكامًا دقيقة عن �شروط واإجراءات 

تعيني املنّظمات الأكرث متثياًل، مثلما مل حتدد املعايري التي يتم على 

اأ�شا�شها تعيني هذه املنّظمات ب�شفة مو�شوعّية تكفل احرتام مبادئ 

احلرّية النقابية وا�شتقاللية النقابات عن ال�شلطات احلكومية.235

متنع بع�ص القوانني يف البلدان العربّية، ب�شفة مطلقة، اأن . 4

متار�ص النقابات اأي ن�شاط له �شبغة �شيا�شّية.236 لكن اإذا 

كان دور النقابة يتمّثل مبدئيًا يف الدفاع عن امل�شالح املهنية 

لالأ�شخا�ص الذين متثلهم، فاإن هذا ل يجب اأن يوؤدي اإىل 

ف�شل مطلق بني الن�شاط النقابي واملجال ال�شيا�شي لأن من 

حق النقابات الهتمام بال�شاأن العام ولأن امل�شالح املهنية 

التي ت�شعى للدفاع عنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالختيارات 

ة يف املجال الجتماعي والقت�شادي.  ال�شيا�شية للدولة وخا�شّ

لهذا اأقّرت جلنة احلريات النقابّية التابعة ملنّظمة العمل الدولية 

اأن منع النقابات من ممار�شة ن�شاط ذي �شبغة �شيا�شّية ب�شفة 

مطلقة ل يتما�شى مع املعايري الدولية املتعّلقة مببادئ احلرّية 

النقابّية.237

ل تت�شّمن معظم القوانني يف البلدان العربّية اآليات و�شمانات . 5

كافية ملمار�شة الن�شاط النقابي يف اأماكن العمل، واإن كانت 

توجد بع�ص ال�شتثناءات املحدودة لهذا التوجه ال�شائد كما يف 

القانون اجلزائري،238 الذي ت�شّمن عّدة اأحكام تتعّلق ب�شروط 

اإر�شاء هياكل نقابّية ممثلة للعمال يف املن�شاأة اأو املوؤ�ّش�شة واأ�شند 

لهذه الهياكل بع�ص ال�شالحيات اأو الت�شهيالت التي متّكنها من 

ممار�شة مهامها يف التعبري عن م�شالح العمال والدفاع عنها. 

كما ت�شمن قانون العمل املغربي بع�ص الأحكام حتت عنوان 

»املمثلون النقابيون يف املقاولة«239 حيث حدد �شروط تعيينهم 

ومهامهم ومنحهم بع�ص الت�شهيالت. ويف بع�ص البلدان العربية 

الأخرى، اهتم امل�شّرع اأكرث بهياكل التمثيل غري النقابي للعمال 

يف املوؤ�ّش�شات عن طريق جلان متنا�شفة ت�شم ممثلني عن 

العمال وممثلني عن �شاحب العمل.240

اأّما يف معظم البلدان العربّية الأخرى، فاإننا نالحظ وجود فراغ 

ة يف الن�شاط  قانوين يف مو�شوع متثيل العمال يف املوؤ�ّش�شات وخا�شّ

النقابي، حيث تغافل امل�شّرع متامًا عن و�شع اإطار قانوين وا�شح 

ينّظم ممار�شة هذا الن�شاط يف اأماكن العمل. بل اإن قوانني هذه 

233. انظر مثاًل: قانون العمل الأردين )املاّدة 98، الفقرة دال( وقانون العمل يف دولة 

قطر )املاّدة 116( وقانون العمل يف �شلطنة عمان )املاّدة 49 من القرار الوزاري 

رقم 2012/571(.

234. انظر: احلريات النقابّية، املرجع املذكور �شابقًا، �شفحة 87 وما يليها.

235. معظم القوانني العربّية مل تتعّر�ص متامًا لهذا املو�شوع، يف حني اأن بع�ص هذه 

القوانني اقت�شرت على الن�ّص على اأن وزير ال�شوؤون الجتماعية هو املوؤهل 

لتحديد املن�شمات النقابّية الأكرث متثياًل، دون تقييد �شلطته مبعايري وا�شحة 

)انظر مثاًل املاّدة 39 من جمّلة ال�شغل التون�شّية(.

236. ذلك هو ال�شاأن مثاًل يف دولة قطر )املاّدة 119 من قانون العمل( ويف �شلطنة 

عمان )املاّدة 17 واملاّدة 29 واملاّدة 42 من القرار الوزاري رقم 2012/570( 

وكذلك يف مملكة البحرين )املاّدة 20 من قانون النقابات العمالية(.

237. انظر: احلريات النقابّية: املرجع املذكور �شابقًا، �شفحة 135 وما يليها.

238. املاّدة 40 وما يليها من القانون عدد 90-14 املوؤّرخ يف 2 جوان 1990.

239. املواد 470 اإىل 474 من مدونة ال�شغل.

240. انظر مثاًل: قانون العمل يف دولة قطر )املاّدة 124 وما يليها( وكذلك القانون 

التون�شي )املاّدة 157 وما يليها من جمّلة ال�شغل(. علمًا اأن ممار�شة احلق 

ة يف اأحكام  النقابي يف اأماكن العمل يف القانون التون�شي جتد م�شدرها خا�شّ

اتفاقيات العمل اجلماعّية.

البلدان ل تت�شمن يف معظم الأحيان ن�شو�شًا �شريحًة تلزم �شاحب 

العمل بالعرتاف بالهيكل النقابي والتعامل معه باعتباره موؤهاًل 

لتمثيل العمال على م�شتوى املن�شاأة. ول �شك اأن هذا الفراغ القانوين 

ل ي�شاهم يف دمقرطة العالقات املهنية يف اأماكن العمل. وهو يعرّب 

عن نظرة تقليدية للمن�شاأة باعتبارها خلّية اإنتاج ولي�شت ف�شاًء 

ملمار�شة احلرية النقابية كحرّية اأ�شا�شّية وجزء ل يتجزاأ من حقوق 

الإن�شان. كما اأن هذا الفراغ القانوين ل يتما�شى مع ما تن�ص عليه 

ة تلك التي ت�شمنتها التفاقية رقم  معايري العمل الدولية وخا�شّ

ت على �شرورة اأن »توفر كل الت�شهيالت  135 ل�شنة 1971 والتي ن�شّ

املنا�شبة يف املوؤ�ّش�شات ملمثلي العمال لتمكينهم من اأداء مهامهم 

ب�شرعة وفعالية«.241

ل تت�شّمن قوانني العمل يف عّدة بلدان عربّية اآليات حماية . 6

فعالة ملنع التمييز القائم على اأ�شا�ص انتماء ال�شخ�ص للنقابة 

اأو م�شاركته يف ن�شاطها وكذلك منع املمار�شات التع�شفية التي 

ة  ميكن اأن ت�شدر عن اأ�شحاب العمل على هذا الأ�شا�ص، وخا�شّ

يف حالة ف�شل العامل من العمل ب�شبب �شفته النقابية اأو ن�شاطه 

النقابي. فغالبًا ما تقت�شر »احلماية« يف هذا املجال على اإقرار 

حق العامل الذي وقع ف�شله تع�شفيًا يف احل�شول على تعوي�ص 

نقدي حمدود ل يتالءم مع ال�شبغة الأ�شا�شّية ملبداأ احلرّية 

النقابّية، وارتباطها الوثيق مبنظومة حقوق الإن�شان. ورغم 

اأن امل�شّرع يف بع�ص البلدان العربّية ين�ص على حق العامل يف 

املطالبة ق�شائيًا باإرجاعه للعمل يف حالة ف�شله تع�شفيًا لأ�شباب 

تتعّلق بن�شاطه النقابي،242 فاإن هذا احلق يبقى عمومًا دون 

ة يف حالة رف�ص �شاحب العمل  تفعيل على امل�شتوى العملي، خا�شّ

اإرجاع العامل اإىل عمله، يف غياب اأحكام جزائّية رادعة تكفل 

احرتام احلق النقابي وت�شمن اآليات ممار�شته.

آليات العمل النقابي
يعترب حق الإ�شراب وحق املفاو�شة اجلماعّية من اأهم الآليات التي 

ت�شمح بتفعيل دور النقابة يف الدفاع عن امل�شالح املهنية لالأ�شخا�ص 

الذين متثلهم واحلد من انعدام التوازن يف العالقات بني العمال 

واأ�شحاب العمل.

ول نبالغ اإذا قلنا اإّنه يف غياب حق الإ�شراب وحق املفاو�شة 

اجلماعّية يبقى احلق بالتنظيم النقابي م�شلوًل وفاقدًا لفاعليته 

وجدواه. ورغم اأننا ل جند ن�شًا �شريحًا على حق الإ�شراب يف 

التفاقيات ال�شادرة عن منّظمة العمل الدولية،243 فاإن جلنة 

احلريات النقابّية التابعة لهذه املنّظمة اأّكدت دائمًا على اأن هذا 

احلق هو امتداد طبيعي و�شروري للحق النقابي، متامًا مثلما هو 

ال�شاأن بالن�شبة حلق املفاو�شة اجلماعّية، واأنهما يندرجان بالتايل 

�شمن احلقوق الأ�شا�شّية للعمال.

لكن على م�شتوى البلدان العربّية مازال املوقف ال�شائد للم�شرع 

يّت�شم بوجود حذر �شديد اإزاء حق الإ�شراب وحق املفاو�شة 

اجلماعّية وتقييد وا�شح ملمار�شتهما. ويتجلى هذا خ�شو�شًا يف 

العنا�شر التالية:

241. املاّدة 2 من التفاقّية املذكورة. انظر كذلك ما ت�شمنته التو�شية الدولية للعمل 

رقم 143 ب�شاأن توفري احلماية والت�شهيالت ملمثلي العمال يف املوؤ�ّش�شات.

242. انظر مثاًل: قانون العمل الأردين )املاّدة 108( وقانون العمل البحريني )املاّدة 

104( وقانون العمل امل�شري )املاّدة 71( وكذلك القانون اجلزائري رقم 90-

14 املوؤّرخ يف 2 حزيران/يونيو 1990 )املاّدة 56(.

243. لكن جتدر الإ�شارة اإىل اأن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية ال�شادر عن منّظمة الأمم املّتحدة �شنة 1966 قد اأقر 

ب�شفة �شريحة حق الإ�شراب اإىل جانب احلق النقابي )املاّدة 8(.
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6. ت�شريعات العمل يف البلدان العربية ومدى توافقها مع معايري العمل الدولية

من حيث الإقرار بحق الإ�شراب، اإذا كانت بع�ص البلدان . 1

العربّية اأعطت لهذا احلق مكانة د�شتورّية وا�شحة، اإىل جانب 

احلق النقابي،244 فاإن معظم الد�شاتري العربّية التزم ال�شمت 

متامًا حيال هذا املو�شوع. بل اإّنه حتى على م�شتوى الت�شريع 

العادي، يالحظ اأن بع�ص القوانني يف البلدان العربّية ل يقر 

�شراحة بحق الإ�شراب ول ي�شع اإطارًا وا�شحًا ملمار�شته.245

يف عّدة بلدان عربية، يق�شي امل�شّرع ب�شفة �شريحة اأو �شمنية . 2

موظفي الدولة من ممار�شة حق الإ�شراب.246 ول �شك اأن 

اإق�شاء هوؤلء املوظفني ب�شفة مطلقة وكلّية من ممار�شة هذا 

احلق يتعار�ص مع معايري العمل الدولية، حيث اأقّرت جلنة 

احلريات النقابّية اأن منع ممار�شة حق الإ�شراب يف القطاع 

العام يجب اأن يقت�شر على بع�ص الأ�شخا�ص الذين لهم منا�شب 

عليا وميار�شون ال�شلطة با�شم الدولة اأو كذلك على املرافق 

احليوية التي ي�شكل توقف ن�شاطها خطرًا حمدقًا على حياة 

ال�شكان و�شالمتهم ال�شخ�شّية و�شّحتهم.247

يف البلدان العربية التي نّظمت قوانينها ممار�شة حق الإ�شراب، . 3

نالحظ وجود عّدة اأحكام تذهب يف اجتاه تقييده ب�شروط ثقيلة 

توؤدي اأحيانًا اإىل منعه ب�شفة غري مبا�شرة. ونذكر من هذه 

ال�شروط وجوب الإ�شعار قبل ال�شروع يف الإ�شراب، مبا يعني 

منع الإ�شرابات املفاجئة ب�شورة مطلقة،248 وا�شرتاط موافقة 

ن�شبة كبرية من عمال املن�شاأة اأو املوؤ�ّش�شة على الإ�شراب،249 اأو 

م�شادقة الهياكل النقابّية عليه ب�شورة م�شبقة.250

وبالإ�شافة لل�شروط املذكورة، اأخ�شع امل�شّرع يف عّدة بلدان عربية 

ممار�شة حق الإ�شراب لإجراءات م�شبقة تتعّلق بت�شوية نزاعات 

العمل اجلماعّية عرب الت�شالح والو�شاطة والتحكيم. ويالحظ 

يف هذا ال�شاأن اأن امل�شّرع يف معظم البلدان العربّية يكّر�ص وجوب 

املرور باإجراءات معينة لت�شوية النزاع وديًا عرب التفاو�ص املبا�شر اأو 

الو�شاطة بق�شد الت�شالح بني الطرفني. وهو حّل ل يتعار�ص مبدئيًا 

244. انظر مثاًل الد�شتور اجلزائري )املاّدة 57( والد�شتور املغربي )املاّدة 29(.

245. انظر مثاًل: قانون العمل اللبناين الذي مل يعالج �شراحة مو�شوع الإ�شراب 

)لكن ي�شتنتج من املفهوم العك�شي للماّدة 63 من املر�شوم رقم 17863 املوؤّرخ 

يف 1964/09/02 �شرعية التوقف اجلماعي عن العمل يف الفقرة الواقعة بني 

نهاية مرحلة الو�شاطة وبدء طلب التحكيم(. انظر كذلك قانون العمل يف دولة 

قطر الذي ل ين�ص مطلقًا على حق الإ�شراب، وقانون العمل ال�شوري الذي التزم 

ال�شمت اأي�شًا حيال هذا املو�شوع )رغم اأن الد�شتور ال�شوري يقر بحق الإ�شراب 

يف املادة 43(.

246. انظر مثاًل: القانون الأردين )املاّدة 68 من قانون اخلدمة املدنية( والقانون 

ة يف املاّدة 293 وما يليها من قانون العقوبات( والقانون  البحريني )خا�شّ

التون�شي )املاّدة 107 من املجّلة اجلزائّية( والقانون اللبناين )املاّدة 3/15 من 

املر�شوم رقم 112 املوؤّرخ يف 1959/06/12(.

247. انظر: احلريات النقابّية، املرجع املذكور �شابقًا، �شفحة 156 وما يليها.

248. انظر مثاًل: القانون التون�شي )املاّدة 376 مكرر من جمّلة ال�شغل( والقانون 

الأردين )املاّدة 135 من قانون العمل(.

249. انظر مثاًل: القانون اجلزائري )املاّدة 27 واملاّدة 28 من القانون رقم 02-90 

املوؤّرخ يف 6 فيفري 1990( حيث ن�ص امل�شّرع على �شرورة اأن تقع املوافقة على 

الإ�شراب من طرف اأغلبية العمال املجتمعني يف جل�شة عاّمة ت�شم على الأقل 

ن�شف عدد العمال املعنيني باملو�شوع. انظر كذلك قانون العمل اليمني )املاّدة 

145( والذي ا�شرتط اأن يقع عر�ص مقرتح ممار�شة الإ�شراب على العمال 

املعنيني يف اجتماع عام يح�شره ما ل يقل عن 60 يف املائة منهم وب�شرط موافقة 

25 يف املائة منهم على الإ�شراب بالقرتاع ال�شري.

250. انظر مثالً: املادّة 376 مكرر من جمّلة ال�شغل التون�شية )م�شادقة املركزية 

النقابية( واملاّدة 120 من قانون العمل يف دولة قطر )موافقة ثالثة اأرباع اللجنة 

العاّمة لعمال املهنة وال�شناعة( واملاّدة 192 من قانون العمل امل�شري )موافقة 

جمل�ص اإدارة النقابة العاّمة باأغلبية ثلثي الأع�شاء( واملاّدة 21 من قانون 

النقابات العمالية يف البحرين )موافقة اأغلبية اأع�شاء اجلمعّية العمومّية غري 

العادّية للمنّظمة النقابّية(.

مع معايري العمل الدولية ب�شرط اأن ل تكون تلك الإجراءات معقّدة 

لدرجة اأن متنع ب�شفة غري مبا�شرة اللجوء اإىل الإ�شراب.251

لكن بع�ص الت�شريعات يف املنطقة العربية تذهب اأكرث من ذلك 

حيث تكّر�ص اأي�شًا، يف حالة عدم ت�شوية النزاع وديًا، وجوب اللجوء 

اإىل التحكيم لو�شع حد لهذا النزاع، مما يحول عمليًا دون اللجوء 

اإىل الإ�شراب. وهو حل يت�شارب ب�شكل وا�شح مع ما اأقّرته جلنة 

احلريات النقابّية التي توؤّكد على اأن اللجوء اإىل الهيئات التحكيمية 

يف هذا املجال يجب اأن يكون مبدئيًا ب�شفة اختيارية، اأي على 

اأ�شا�ص اتفاق الطرفني املتنازعني باعتبار اأن التحكيم الق�شري اأو 

الإلزامي يوؤدي اإيل منع الإ�شراب.252 لهذا اعتربت جلنة احلريات 

النقابية اأن اللجوء اإىل التحكيم الق�شري ل ميكن القبول به اإل 

ب�شفة ا�شتثنائية اإذا تعّلق الأمر بنزاع جماعي يف اإحدى املرافق 

 احليوية التي يوؤدي توقف العمل بها اإىل تعّر�ص جزء من ال�شكان 

اأو كلهم اإىل خطر وا�شح وداهم على حياتهم اأو �شالمتهم 

ال�شخ�شّية اأو �شّحتهم.

وخالفًا لذلك، اجته امل�شّرع يف عّدة بلدان عربّية نحو تعميم 

التحكيم الإلزامي على جميع نزاعات العمل اجلماعّية.253 ويف 

بع�ص البلدان العربّية الأخرى اأقر امل�شّرع وجوب اللجوء اإىل 

التحكيم، وبالتايل منع الإ�شراب، يف بع�ص احلالت، دون تعميمه 

على جميع النزاعات، لكنه ا�شتعمل يف هذا ال�شاأن عبارات وا�شعة 

جدًا وغري متالئمة متامًا مع التعريف الدقيق الذي تبنته جلنة 

احلريات النقابية ب�شاأن مفهوم املرافق احليوية كما �شبق ذكره،254 

اأو تغافل عن حتديد قائمة ح�شرّية لهذه املرافق التي مُينع فيها 

الإ�شراب اأو يكون فيها التحكيم اإجبارّيا.255

اإ�شافة للعراقيل املذكورة، ت�شّمنت عّدة قوانني يف البلدان . 4

العربّية اأحكاما زجرية تن�ص على جترمي الإ�شراب اأو بع�ص 

الأفعال املرتبطة به يف عّدة حالت وتت�شّمن عقوبات �شارمة 

ت�شل اأحيانًا اإىل احلكم بال�شجن على من املخالفني.256

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن جلنة احلريات النقابّية قد اأقّرت يف كثري 

من احلالت اأّنه ل يجب اأن يكون اأي �شخ�ص »عر�شة لعقوبات 

251. انظر: احلريات النقابّية، املرجع املذكور �شابقًا، �شفحة 149 وما يليها.

252. نف�ص املرجع، �شفحة 152 و 153.

253. انظر مثاًل: املاّدة 127 وما يليها من قانون العمل الكويتي، واملاّدة 130 من قانون 

العمل يف دولة قطر، واملاّدة 122، الفقرة ج، من قانون العمل الأردين، واملاّدة 

158 من قانون العمل البحريني، واملاّدة 214 وما يليها من قانون العمل ال�شوري.

254. انظر مثاًل: املاّدة 21 من قانون النقابات العمالية يف البحرين ّ)عدم جواز 

الإ�شراب يف املن�شاآت احليوية التي يرتّتب على الإ�شراب فيها الإخالل بالأمن 

الوطني اأو ا�شطراب يف �شري احلياة اليومية للمواطنني«( واملاّدة 44 من القانون 

اليمني رقم 35 ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم النقابات العمالّية )»ا�شتمرارية العمل 

يف املن�شاآت اخلدمية ال�شرورية مبا ل يعر�ص حياة املواطنني وامل�شلحة العاّمة 

لل�شرر«( واملاّدة 194 من قانون العمل امل�شري )منع الإ�شرابات يف »املن�شاآت 

الإ�شرتاتيجية التي يرتتب على توّقف العمل فيها الإخالل بالأمن القومي...«(.

255. انظر مثاًل املاّدة 381 ثالثًا من جمّلة ال�شغل التون�شية التي تن�ص على وجوب 

التحكيم يف النزاعات التي تتعّلق مب�شالح اأ�شا�شّية، على اأن ت�شبط باأمر قائمة 

هذه امل�شالح، لكن منذ �شنة 1994 مازال هذا الأمر مل ي�شدر بعد.

256. انظر مثاًل املواد 189 و190 و191 من قانون العمل ال�شعودي والتي تت�شّمن 

عقوبات بال�شجن ت�شل اأحيانا اإىل �شت �شنوات بالإ�شافة اإىل غرامات ثقيلة 

يف عّدة حالت منها توّقف العمال عن العمل »بق�شد ال�شغط على ال�شلطات 

العاّمة اأو لالحتجاج على قرار اأو تدبري �شادرين عنها«. انظر كذلك املاّدة 133 

واملاّدة 139 من قانون العمل الأردين، واملاّدة 63 من القانون اللبناين املوؤّرخ يف 

1964/09/02 واملنّظم لعقود العمل اجلماعّية والو�شاطة والتحكيم، واملواد 330 

اإىل 334 من املر�شوم الت�شريعي يف �شوريا ال�شادر حتت عدد 148 ل�شنة 1949، 

واملادّة 55 واملادّة 56 من القانون اجلزائري رقم 90-02 املوؤرّخ يف 6 �شباط/

فرباير 1990 وكذلك املادة 388 من جمّلة ال�شغل التون�شية.



جزائية فقط ب�شبب تنظيمه اأو م�شاركته يف اإ�شراب �شلمي«.257 ول 

 �شك اأن جترمي الإ�شراب اأو الأفعال املرتبطة به لن ي�شاعد 

على اإر�شاء مناخ اجتماعي ي�شوده احلوار والثقة املتبادلة بني 

اأطراف الإنتاج.

بالن�شبة حلق املفاو�شة اجلماعّية، فاإنه ل يرتقي يف معظم . 5

البلدان العربّية اإىل م�شتوى احلقوق ذات املكانة الد�شتورّية.258 

كما ل جند عمومًا اإقرارًا �شريحًا بهذا احلق على م�شتوى 

الت�شريع العادي، مثلما ل جند تنظيمًا قانونيًا متما�شكًا مل�شار 

املفاو�شة اجلماعية من حيث حتديد اإجراءاته واإطاره املكاين 

والزماين والتزامات الأطراف اأثناء �شري املفاو�شات. فقد 

اهتم امل�شرّع اأكرث باتفاقيات العمل اجلماعّية والتي تاأتي كثمرة 

لنجاح املفاو�شات اجلماعّية، مثلما اهتم بتاأطري نزاعات العمل 

اجلماعّية والتي تعرب عمومًا عن ف�شل اآليات التفاو�ص بني 

اأطراف الإنتاج. واإذا كانت بع�ص النظم الت�شريعية العربية قد 

ت�شمنت تاأطريًا جزئيًا مل�شار املفاو�شة اجلماعية259، فاإن معظم 

النظم الت�شريعية الأخرى يف املنطقة العربية مل تويل اهتمامًا 

بهذا املو�شوع اأو اكتفت بالتفوي�ص لل�شلطة التنفيذية كي تتدّخل 

من اأجل تنظيم قواعد واإجراءات املفاو�شة اجلماعية.260

تبنت معظم النظم الت�شريعية يف البلدان العربية ت�شورًا . 6

ليرباليًا تقليديًا ملنظومة املفاو�شة اجلماعية. ويتجلى هذا 

مثاًل يف عدم الن�ّص على التزام اأ�شحاب العمل بالدخول يف 

مفاو�شات مع نقابات العمال وكذلك عدم اإقرار ا�شتمرارية 

التفاو�ص ب�شفة دورية. وهو ما يجعل املفاو�شات اجلماعية 

خا�شعة لتقّلبات ميزان القوى بني اأطرف الإنتاج، مما يرتتب 

عليه توّتر دائم يف العالقات املهنّية. ويف املقابل، جند امل�شّرع 

يكّر�ص حق كل طرف يف اإنهاء عقد العمل اجلماعي ب�شفة 

اأحادّية اجلانب اإذا كان هذا العقد مربمًا ملّدة غري معّينة، 

اأو عدم جتديده اإذا كان مربمًا ملّدة معّينة. وهو ما قد يوؤدي 

اإىل نوع من الفراغ القانوين يف حالة انتهاء مفعول العقد دون 

الدخول يف مفاو�شات جديدة ت�شمح للعّمال باملحافظة على 

حقوقهم املكت�شبة وتعزيزها.

يف العديد من البلدان العربّية، متار�ص الدولة تدّخاًل وا�شحًا . 7

يف املفاو�شة اجلماعية يتعار�ص مع مبداأ حّرية املفاو�شات 

وا�شتقاللية الأطراف املعنية بالتفاو�ص. ويتجلى هذا ب�شفة 

ة يف منح ال�شلطة التنفيذية �شالحيات وا�شعة جدًا يف  خا�شّ

امل�شادقة على عقود العمل اجلماعّية اأو ت�شجيلها حتى تكت�شي 

�شبغة اإلزامّية.261 ويرتتب على ذلك اأن مفعول العقد اجلماعي 

يبقى رهن موافقة ال�شلطات احلكومية التي يجوز لها العرتا�ص 

على م�شمونه اأو رف�ص ت�شجيله، وهذا يتعار�ص قطعًا مع معايري 

ة املاّدة 4 من التفاقّية رقم 98. العمل الدولية وخا�شّ

واأخريًا، فاإن دور املفاو�شة اجلماعّية كم�شدر م�شتقل من . 8

م�شادر قانون العمل بقي على العموم حمدودًا جدًا يف معظم 

البلدان العربّية ب�شبب �شعف م�شتويات التفاو�ص وم�شمون 

التفاقيات املربمة بني ممثلي العمال واأ�شحاب العمل. اإذ اأن 

املفاو�شات بقيت عمومًا غائبة على م�شتوى املن�شاأة وتكاد تكون 

منح�شرة على امل�شتوى القطاعي اأو الوطني. كما اأن املفاو�شات 

اجلماعّية يف القطاع العام تكاد تكون مفقودة متامًا يف معظم 

257. انظر: احلريات النقابية، املرجع املذكور �شابقًا، �شفحة 173.

258. ي�شّكل الد�شتور املغربي اجلديد ال�شادر يف متوز/يوليو 2011 ا�شتثناًء لهذا 

التوجه ال�شائد، حيث ن�ص على اأن »تعمل ال�شلطات العمومية على ت�شجيع 

املفاو�شة اجلماعّية وعلى اإبرام اتفاقيات العمل اجلماعّية وفق ال�شروط التي 

ين�ص عليها القانون« )املاّدة 8(.

259. انظر مثاًل قانون العمل امل�شري )املاّدة 146 وما يليها( وقانون العمل ال�شوري 

)املاّدة 177 وما يليها( وقانون العمل البحريني )املاّدة 137 وما يليها(.

260. انظر مثاًل قانون العمل يف دولة قطر )املاّدة 127(.

261. انظر مثاًل: املاّدة 158 من قانون العمل امل�شري واملاّدة 143 من قانون العمل 

البحريني واملاّدة 39 من قانون العمل الأردين واملاّدة 116 من قانون العمل 

الكويتي وكذلك املادة 38 من جملة ال�شغل التون�شية.

البلدان العربّية. اأّما م�شمون اتفاقيات العمل اجلماعّية فقد 

بقي يف الغالب مقت�شرًا على بع�ص اجلوانب املادّية املتعّلقة 

بالأجور والتعوي�شات املكّملة لها، دون التطّرق اإىل عّدة م�شائل 

 اأخرى ل تقل اأهمّية عن تلك اجلوانب املادّية، كم�شائل 

الت�شغيل والتدريب املهني وحت�شني الإنتاجية وتعزيز احلماية 

الجتماعّية للعّمال.

آفاق تطوير تشريعات العمل في 
البلدان العربّية

يقت�شي تطوير ت�شريعات العمل يف املنطقة العربّية توفر جملة من 

ال�شروط العاّمة التي ت�شّهل اإر�شاء عقد اجتماعي جديد ي�شتجيب 

ملتطلبات املرحلة الراهنة. وهذا ي�شتوجب بال�شرورة تناول امل�شاألة 

الجتماعّية يف اإطارها العام عرب عالقتها الوثيقة مبو�شوع التنمية 

والدميقراطّية.

لكن تناول املو�شوع يف هذا ال�شياق العام لي�ص كافيًا، فال بّد اأن 

ة  نت�شاءل اأي�شًا عن اآلّيات تطوير ت�شريعات العمل والتي متّر خا�شّ

عرب تعزيز مكانة احلريات النقابّية وتفعيل احلوار الجتماعي 

كاأداة �شرورّية لإر�شاء عقد اجتماعي جديد يف البلدان العربّية.

عالقة المسألة االجتماعية بالتنمية 
والديمقراطية

ل ميكن لأي منظومة قانونّية اأن تبقى منعزلة عن التحولت 

ال�شيا�شية والقت�شادّية والجتماعّية املحيطة بها. وي�شح هذا 

ة يف ت�شريعات العمل بحكم ح�شا�شيتها القوية جتاه  ب�شفة خا�شّ

التحولت التي ميكن اأن ي�شهدها املجتمع على خمتلف الأ�شعدة. 

ومن هذه الناحية، ل ي�شكل قانون العمل منظومة م�شتقلة بحد 

ذاتها ومنف�شلة عن ال�شياق العام الذي تت�شكل فيه داخل كل 

جمتمع. بل اإنه يبقى يف عالقة وثيقة باملناخ ال�شيا�شي والجتماعي 

الذي يحّدد بال�شرورة مالحمه واآفاق تطويره يف هذا الجتاه 

اأو ذاك، ف�شاًل عن تاأثره الكبري بالتقلبات القت�شادّية على 

ال�شعيدين الدويل والوطني. لهذا ل ميكن اأن نتحدث عن اإ�شالح 

حقيقي لت�شريعات العمل يف البلدان العربّية دون اأن يتوفر مناخ عام 

مالئم لهذا الإ�شالح.

ن�شاأ الت�شريع الجتماعي تاريخيًا مع الثورة ال�شناعّية، ومنذ ن�شاأته 

برزت �شعوبة املعادلة بني غاية احلماية التقليدّية املعلنة لهذا 

الت�شريع باعتباره يهدف اإىل حماية العامل كطرف �شعيف يف 

عالقته ب�شاحب العمل، وال�شياق ال�شيا�شي والقت�شادي الليربايل 

الذي َت�شّكل فيه هذا الت�شريع حيث كان ينظر لتدّخل الدولة يف هذا 

املجال باعتباره اأمرًا ا�شتثنائيًا يتعنّي اأن يبقى منح�شرًا يف حّده 

الأدنى الذي ت�شتوجبه متطلبات النظام العام الجتماعي، طاملا 

كان عقد العمل الفردي يعترب كافياً يف حّد ذاته لتحديد �شروط 

تلك العالقة دون حاجة لتدّخل اأي طرف اأجنبي قد يخل مببداأ 

حرية التعاقد ويحّد من حرية املقاولة وال�شتثمار.

لكن �شرعان ما تبنّي اأّن اإطالق مبداأ احلرية التعاقدّية يف جمال 

العالقات بني العمال واأ�شحاب العمل يكّر�ص يف احلقيقة هيمنة 

الطرف القوي على الطرف ال�شعيف وي�شكل بالتايل خطرًا على 

ال�شتقرار والأمن داخل املجتمع. لهذا بداأ تدّخل امل�شّرع يتطّور 
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6. ت�شريعات العمل يف البلدان العربية ومدى توافقها مع معايري العمل الدولية

اأكرث فاأكرث عرب اإقرار بع�ص احلقوق وال�شمانات الأ�شا�شّية مل�شلحة 

العمال واحلد ن�شبيًا من نفوذ �شاحب العمل عليهم. وهذا اأّدى 

تدريجيًا اإىل بروز مفهوم دولة الرفاه اأو الدولة الكافلة والذي اقرتن 

بتدّخل اأجهزة ال�شلطة العمومّية للقيام بدور توجيهي وتعديلي يف 

املجالني القت�شادي والجتماعي ب�شفة تكفل نوعًا من التوازن بني 

منطق ال�شوق واملقت�شيات املتعلقة بتحقيق الرفاه الجتماعي.

لكن حتت تاأثري الأزمة القت�شادّية احلادة التي �شهدتها معظم 

البلدان منذ بداية ال�شبعينات من القرن املا�شي، �شار الت�شريع 

الجتماعي حمل انتقادات كبرية من قبل اأولئك الذين ي�شفون 

اأحكامه بال�شالبة وعدم املرونة ويتهمونه باأنه اأ�شبح عائقًا اأمام 

التطّور القت�شادي والجتماعي يف نف�ص الوقت.

ومع انخراط معظم البلدان منذ اأواخر القرن املا�شي يف ن�شق 

العوملة، ازدادت تلك النتقادات حدة وبات ال�شوؤال ملّحًا عن ماآل 

الت�شريع الجتماعي عمومًا، وقانون العمل خ�شو�شًا، ومدى قدرته 

على مواكبة الن�شق ال�شريع لتحرير العمليات القت�شادية وعوملتها.

دخلت على الت�شريع 
ُ
يف هذا الإطار، جاءت التعديالت الهاّمة التي اأ

الجتماعي، هنا وهناك، من اأجل جعله يتاأقلم اأكرث فاأكرث مع الواقع 

القت�شادي اجلديد الذي اأفرزته العوملة. وقد اقرتن ذلك يف معظم 

البلدان النامية بتقل�ص وا�شح للدور التدّخلي للدولة وو�شع برامج 

ت�شحيحّية لإعادة هيكلة القت�شاد ب�شفة توؤدي اإىل هيمنة اآليات 

ال�شوق من اأجل ت�شهيل اإدماج القت�شاد الوطني يف املنظومة العاملّية.

لكن هذا التوّجه الليربايل اجلديد، القائم على اخل�شوع ملنظومة 

العوملة املتوح�شة، كان عاجزًا عن خلق ديناميكية تنموية حقيقية 

تكفل املعادلة ال�شرورّية بني متطلبات النمو القت�شادي ومقت�شيات 

العدالة الجتماعّية. كما تبنّي يف نف�ص الوقت عجز هذا التوجه عن 

 توفري �شروط اإر�شاء عقد اجتماعي جديد ي�شمح باإقامة 

توازن بني �شلطة الدولة واملقت�شيات املتعلقة بدمقرطة احلياة 

ال�شيا�شّية والجتماعّية.

من هذه الزاوية، فاإّن انهيار الأنظمة ال�شتبدادّية يف بع�ص البلدان 

العربّية، يف �شياق ما �شمي بالربيع العربي، اإمّنا جاء كنتيجة 

للفجوة العميقة بني النظام ال�شيا�شي الت�شلطي واملقرتن بغياب 

احلوكمة الر�شيدة، من ناحية، والطموحات امل�شروعة لأو�شع الفئات 

ة باحلق يف العمل واحلق يف التمتع  الجتماعّية واملرتبطة خا�شّ

مب�شتوى معي�شي لئق ي�شمن مقومات الكرامة واحلرية يف نف�ص 

الوقت، من ناحية اأخرى. وهذا يف�ّشر التالحم ال�شريع بني املطالب 

القت�شادّية الجتماعية املرتبطة مب�شاألة التنمية العادلة واملطالب 

ال�شيا�شّية املرتبطة مبو�شوع احلريات والدميقراطية، مبا اأعطى 

للحركات الحتجاجّية التي اندلعت يف اأواخر 2010 وبداية 2011 

بعدًا اأعمق و�شّهل حتولها من احتجاجات ذات طابع اجتماعي اإىل 

حركات تطرح بحدة م�شاألة تغيري نظام احلكم برّمته مبا ي�شتوجب 

اإر�شاء عقد اجتماعي جديد بني الدولة وخمتلف مكونات املجتمع.

يقودنا هذا اإىل الإقرار باأن اأي اإ�شالح لت�شريعات العمل يف املنطقة 

العربّية ل ميكن اأن يكون اإ�شالحًا عميقًا وجمديًا ما مل يتحقق يف 

اإطار اأو�شع يت�شل مب�شاألة عالقة التنمية بالدميقراطية يف مفهومها 

ال�شامل. اإّنه رهان جمتمعي ولي�ص جمّرد عملية تقنية للقيام 

باإ�شالحات قانونّية جزئّية. رهان من اأجل قيام جمتمع م�شوؤول 

ومت�شامن، ومتحّرر يف نف�ص الوقت من براثن ال�شتبداد ومظاهر 

اخلنوع والتواكل وخماطر الفقر والتهمي�ص والإق�شاء.

وهذا يقت�شي اأن يكون العقد الجتماعي اجلديد الذي يتّم يف 

اإطاره حتديث املنظومة القانونّية للت�شريع الجتماعي قائمًا على 

مبادئ عليا تعطي الأولوّية ملقت�شيات العدالة الجتماعية وتكّر�ص 

 اإن�شانّية الإن�شان باعتباره الركيزة الأوىل لكل بناء 

ح�شاري متما�شك.

ول �شك اأن توفري املقّومات التقليدية للدميقراطّية، اأي تلك املتعلقة 

باحلريات العامة ذات ال�شبغة ال�شيا�شيّة واملدنيّة ومبادئ احلوكمة 

الر�شيدة، تعترب مدخاًل �شروريًا لإر�شاء هذا العقد الجتماعي 

اجلديد. لكن هذا لي�ص كافيًا لأن الدميقراطية يف مفهومها احلديث 

مل تعد تقت�شر على هذه املقّومات التقليدّية ال�شرورّية، واإمنا يتعنّي 

اأي�شًا تعزيزها باآلّيات الدميقراطّية الجتماعّية التي ي�شكل احلوار 

الدائم بني الأطراف الجتماعية الفاعلة اأهم ركائزها.

وهذا ي�شتوجب اإعادة توزيع الأدوار بني الدولة والأطراف الجتماعية 

الفاعلة من اأجل اإقامة عالقات توافقّية جت�ّشد املرور من نظام 

قائم على احتكار الدولة ملمار�شة ال�شلطة ب�شفة فوقّية، اإىل نظام 

مرن قائم على انفتاح املوؤ�ش�شات والهياكل التابعة للدولة على 

حميطها القت�شادي والجتماعي واإ�شراك ممثلي الفئات وال�شرائح 

الجتماعّية واملهنّية يف اإعداد ومناق�شة الختيارات الأ�شا�شّية للدولة 

وامل�شاهمة يف تطبيقها. وهو ما ي�شهل اإقامة عالقات ا�شرتاتيجّية 

بني ال�شركاء الجتماعيني ت�شمن اجلدوى القت�شادّية وت�شتجيب يف 

ذات الوقت ملقت�شيات العدالة الجتماعّية.

ويف هذا الإطار يكت�شب تعزيز احلريات النقابّية اأهمية ق�شوى باعتبار 

اأن النقابات ت�شكل العمود الفقري ملنظومة العالقات املهنية احلديثة 

والقائمة على مبادئ احلرية وامل�شاواة والدميقراطية الجتماعّية.

آلّيات تطوير تشريعات العمل عبر  الفقرة الثانية: 
 تعزيز مكانة الحرية النقابّية ومأسسة 

الحوار االجتماعي
يكت�شب وجود النقابات اأهمّية كبرية يف منظومة العالقات 

املهنّية املعا�شرة. وقد برزت هذه الأهمية حتى قبل تدّخل امل�شّرع 

لالعرتاف باحلق النقابي وتنظيم ممار�شته، حيث اأن الفعل 

النقابي �شبق تاريخيًا الإقرار بهذا احلق وتاأطريه قانونيًا.

واإذا كان الفكر الليربايل التقليدي قد �شعى يف البداية اإىل نفي 

م�شروعّية الفعل النقابي بدعوى حرية الأفراد يف �شبط عالقاتهم 

املهنية على اأ�شا�ص تعاقدي، بعيدًا عن اأي تدّخل من طرف ثالث، 

فاإّن تطّور الت�شريع الجتماعي حتت تاأثري احلركة النقابّية قد اأّدى 

عمومًا اإىل جتاوز هذه النظرة الليربالّية ال�شّيقة من خالل الإقرار 

باحلق النقابي يف معظم البلدان والعرتاف بدور النقابات يف 

تطوير قوانني العمل عرب اآلّيات املفاو�شة اجلماعية.

ورغم املحاولت املتكّررة هنا وهناك لتجديد الفكر الليربايل 

املناه�ص لدور النقابات، با�شم احلرية التعاقدية اأحيانًا، واجلدوى 

القت�شادّية اأحيانًا اأخرى، فاإّن احلق النقابي يبقى اليوم بدون �شك 

جزءًا ل يتجزاأ من منظومة حقوق الإن�شان واأداة �شرورّية لتحقيق 

العدالة الجتماعّية. كما اأّنه من البديهي القول اأن وجود نقابات 

حّرة وم�شتقلة وفاعلة ي�شكل �شرطًا �شروريًا واأ�شا�شيًا لإر�شاء نظام 

ع�شري للعالقات املهنّية يحقق املعادلة بني متطلبات اجلدوى 

القت�شادّية وتطلعات العمال اإىل الرقي الجتماعي.



لكن النقابات تواجه اليوم يف معظم البلدان العربّية، كما هو احلال 

يف غريها من البلدان، عّدة حتديات ع�شرية اقرتنت يف نف�ص الوقت 

ب�شيطرة اآليات ال�شوق وعوملة القت�شاد مبا حتمله من م�شاعفات 

اإهمال البعد الجتماعي يف عملّية التنمية، من ناحية، وغياب مناخ 

�شيا�شي مالئم يكّر�ص مبادئ الدميقراطّية يف خمتلف اأبعادها 

ال�شيا�شّية والقت�شادّية والجتماعّية، من ناحية اأخرى.

وهذا جعل عّدة نقابات اأمام �شعوبات حقيقّية يف ممار�شتها 

لوظائفها التقليدّية ويف املحافظة اأحيانًا على اإ�شعاعها، يف ظل هذا 

النظام القت�شادي املعومل الذي �شارت فيه ال�شتجابة ملقت�شيات 

املناف�شة وتعزيز القدرة الإنتاجّية للموؤ�ش�شات تبدو �شمن اخلطاب 

ال�شائد اأهّم من �شمان مقومات العدالة الجتماعّية، ويف مرحلة 

تفاقمت فيها مع�شلة البطالة و�شادت اأمناط العمل اله�ص و�شارت 

فيها املحافظة على مراكز العمل املوجودة تبدو مك�شبًا كبريًا 

»للمحظوظني« من العمال الذين مل ت�شملهم عمليات الت�شريح 

لأ�شباب اقت�شادّية اأو فنية.

اإن هذا الو�شع املعقد قد يجعل اهتمام النقابات من�شّبًا على 

املطالبة باإجراءات ترقيعّية للمحافظة على ما هو موجود من 

مكا�شب اجتماعّية مهددة، اأكرث من اأن تكون قادرة على امل�شاهمة 

ب�شفة جدية يف اإدخال اإ�شالحات جذرية على املنظومة القائمة.

ول ميكن للنقابات اأن تتفادى النزلق يف مثل هذا التوجه املطلبي 

ال�شيق اإل عرب تو�شيع اأفق ن�شاطها وتبني ا�شرتاتيجّية وا�شحة 

متكنها من تعزيز قدرتها على الفعل يف الواقع الّراهن من اأجل 

امل�شاهمة يف اإر�شاء منط جمتمعي جديد ي�شتجيب ملتطلبات الرقي 

الجتماعي ومقت�شيات التنمية العادلة. وهذا يحتم على النقابات 

اأن تهتّم اأكرث فاأكرث بال�شاأن العام، بحكم الرتابط الوثيق بني 

امل�شالح املهنّية التي ت�شعى اإىل الدفاع عنها والختيارات ال�شيا�شّية 

ة يف املجال الجتماعي والقت�شادي، وبحكم اأن الفعل  للدولة، خا�شّ

النقابي يبقى بال�شرورة م�شحونًا مب�شاألة العدالة الجتماعّية التي 

ل ميكن تناولها ب�شفة تقوم على الف�شل بني اجلانبني الجتماعي 

وال�شيا�شي، اإذ اأنهما وجهان لعملة واحدة.

واإذا كانت النقابات تبقى يف احلقيقة �شلطة م�شاّدة وقّوة معار�شة، 

يف جمابهة نفوذ الدولة والنفوذ القت�شادي لأ�شحاب العمل، فاإنها 

مطالبة اأي�شًا، بهدف امل�شاهمة يف تطوير ت�شريعات العمل ب�شفة 

جدية، اأن تكون كذلك قوة اقرتاح قادرة على تقدمي املبادرات 

انطالقًا من روؤية ا�شتباقّية للتحّولت القت�شادّية والجتماعّية، 

ب�شرط اأن تتوّفر لها مقّومات امل�شاركة الدميقراطّية وال�شمانات 

ال�شرورّية لحرتام ا�شتقاللّيتها عن الدولة وعن ال�شركاء 

الجتماعيني الآخرين.

يف هذا الإطار يكت�شب احلوار الجتماعي اأهمّية رئي�شّية لأنه 

ي�شمن لأطراف الإنتاج امل�شاهمة يف ممار�شة بع�ص ال�شالحّيات 

ة بالوظيفة الت�شريعّية  التي كانت حتتكرها الدولة، وتتعلق خا�شّ

والإدارية، من خالل و�شع قواعد ذات م�شدر تفاو�شي لتنظيم 

العالقات بني العمال واأ�شحاب العمل، وكذلك امل�شاركة يف اإدارة 

الهياكل احلكومية ذات ال�شلة بال�شاأنني القت�شادي والجتماعي.

ول �شك اأّن احلوار الجتماعي �شار يعترب اليوم جزءًا ل يتجزاأ من 

مقّومات النظام الدميقراطي، بل اإّنه يعترب جوهر الدميقراطّية 

الجتماعّية التي اأ�شبحت مكّماًل �شروريًا للدميقراطّية ال�شيا�شّية. 

لهذا، فاإّن منّظمة العمل الدولية تويل اأهمّية كبرية للنهو�ص 

باحلوار بني الدولة وخمتلف اأطراف الإنتاج262 باعتباره اأداة 

رئي�شّية لتجنب الأزمات والتقلبات التي تهّدد ا�شتقرار املجتمع 

و�شرطًا �شروريًا لتحقيق التنمية املتوازنة القائمة على مبادئ 

العدالة الجتماعّية.

لكن معظم البلدان العربّية ما زالت تعي�ص اأزمة حاّدة على م�شتوى 

احلوار الجتماعي263 نتيجة عدم توّفر الآلّيات الدميقراطّية يف 

اإدارة ال�شاأن العام وغياب ثقافة التوافق والنفتاح على الآخر، 

بالإ�شافة اإىل غياب اإطار قانوين ينّظم قواعد احلوار مبا ي�شمن 

ا�شتمراريته وجدواه.

ولهذا، فاإّن حتديث منظومة العالقات املهنية يف البلدان العربّية 

يبقى متوقفًا على النهو�ص باحلوار الجتماعي حتى يكون حوارًا 

جمديًا ودائمًا و�شاماًل ملختلف امل�شائل التي تت�شل بالو�شع 

القت�شادي والجتماعي. وهو ما ي�شتوجب توفر عّدة مقّومات 

ة بوجود اإرادة �شيا�شّية �شادقة من اأجل تركيز  اأ�شا�شّية تتعلق خا�شّ

الآلّيات الدميقراطّية يف اإدارة ال�شاأن العام، مع احرتام ا�شتقاللّية 

املنّظمات النقابّية وحرية اإدارتها واأن�شطتها.

كما اأّن تطوير احلوار الجتماعي يقت�شي اأن يكون هذا احلوار 

قائمًا على اأ�ش�ص قانونّية وا�شحة ت�شمن قيمته كمبداأ اأ�شا�شي 

�شمن اآلّيات الدميقراطّية الجتماعّية. ويف هذا الإطار تندرج 

فكرة ماأ�ش�شة احلوار الجتماعي اأي اإخ�شاعه اإىل قواعد مو�شوعّية 

واإجرائّية دقيقة جتعل منه مبثابة موؤ�ش�شة قائمة بذاتها عرب اإر�شاء 

هياكل ذات �شالحّيات وا�شحة ومتثيلّية حقيقّية وا�شتقاللّية فعلّية 

ت�شمن لها ممار�شة مهامها مب�شداقّية.

وحّتى ل يكون احلوار الجتماعي جمّرد اأداة �شكلّية للت�شويق 

ال�شيا�شي، فاإّن من ال�شروري اإر�شاء اآلّيات ت�شمن التزام ال�شلطات 

احلكومية باإ�شراك الأطراف الجتماعّية عرب منّظماتها النقابّية يف 

اإعداد م�شاريع القوانني واللوائح ذات العالقة بال�شاأن القت�شادي 

والجتماعي، مع حتديد جمالت تخت�ص بها هياكل احلوار 

الجتماعي من خالل �شالحّيات تقريرّية ملزمة.

وختامًا فاإن قيام حوار اجتماعي فّعال ودائم على اأ�ش�ص ت�شتجيب 

للمعايري الدولّية للعمل اأ�شبح اليوم بالن�شبة لكافة البلدان العربّية 

م�شاألة حمورّية ومف�شلّية لي�ص فقط باعتباره اأداة لتطوير منظومة 

الت�شريع الجتماعي واإمّنا كذلك باعتباره مدخاًل �شروريًا لتج�شيد 

مفهوم الدميقراطّية يف اأبعادها ال�شاملة وحتقيق متطلبات التنمية 

امل�شتدامة والعادلة.

ة التفاقّية رقم 144 والتو�شية رقم 152 ال�شادرتني عن منّظمة  262. انظر خا�شّ

العمل الدولية �شنة 1976 ب�شاأن امل�شاورات الثالثّية، وكذلك التو�شية رقم 

113 ل�شنة 1960 ب�شاأن امل�شاورات على امل�شتوى القطاعي والوطني، بالإ�شافة 

لالتفاقّيات ال�شادرة عن نف�ص املنّظمة ب�شاأن املفاو�شة اجلماعّية وامل�شار اإليها 

�شابقًا.

263. انظر تو�شيات املوؤمتر الإقليمي حول احلوار الجتماعي يف البلدان العربّية 

والذي انعقد باململكة املغربّية حتت اإ�شراف منّظمة العمل الدولية ومنّظمة العمل 

العربية )14-16 كانون الأول/دي�شمرب 2010(، وكذلك الدرا�شة التي قدمت يف 

الدورة 38 ملوؤمتر العمل العربي حتت عنوان: احلوار الجتماعي من اأجل تنمية 

م�شتدامة )القاهرة، 15-22 اأيار/مايو 2011(.



الفصل 7
اإلصالحات الدستورية 

في الدول العربية ومدى 
استجابتها للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية للعمال والفئات 

االجتماعية األخرى

د. حامت قطران



تاأتي هذه الدرا�شة يف خ�شم التحولت التي ت�شهدها املنطقة العربية نتيجة ت�شارع 

الأحداث والنتفا�شات ال�شعبية خالل ال�شنوات الثالث املا�شية، والتي تطرح �شل�شلة من 

الت�شاوؤلت حول اأمناط التنمية التي طبعت الفرتة املا�شية، وبالأخ�ص يف العقد الأخري، 

حيث �شهدت املنطقة العربية مزيدًا من النغما�ص يف الأطروحات القت�شادية القائمة 

على ت�شجيع اأمناط الإنتاج الريعية وعلى حترير التجارة واخلدمات. وهذا انعك�ص 

�شلبًا على موؤ�شرات التنمية الب�شرية، حيث مل يرتافق النمو القت�شادي بتح�ّشن نوعي 

يف م�شتويات احلياة، مع ت�شجيل حالة من اجلمود يف حركة موؤ�شر التنمية يف املنطقة 

العربية للفرتة بني العامني 2000 و2010. ويبقى اأن ال�شتمرار يف املرحلة النتقالية 

التي ت�شهدها جمموعة من الدول العربية، اأو حالة انعدام ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني 

التي ت�شهدها دول اأخرى، �شيكون لها اأثر �شلبي على اإجمايل و�شع التنمية يف املنطقة 

العربية، مما يهدد الأمن الجتماعي ملختلف الفئات الجتماعية، والعمال ب�شكل خا�ص، 

ملا يعانون من ه�شا�شة يف ظروف العمل وت�شاوؤل فر�ص العمل الالئق.

اإن الرهان القائم اليوم، والذي يدور حوله النقا�ص يف الدول العربية، مرتبط مبدى 

جناح ال�شيا�شات والت�شريعات لتحقيق نقلة نوعية يف طريقة معاجلة الق�شايا املرتبطة 

بجملة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ق�شايا الت�شغيل 

والعمل الالئق يف �شتى قطاعات الإنتاج – املنّظم وغري املنّظم - ويف طرق تدّخل 

ون�شاط خمتلف الأجهزة والهياكل والآليات املعنية، وما يتطلبه ذلك من وعي م�شرتك، 

لدى خمتلف الأطراف ال�شيا�شية ومكونات املجتمع املدين يف كل دولة، ب�شرورة ال�شعي 

اإىل مالئمة ال�شيا�شات والت�شريعات وتن�شيق عمل خمتلف اأجهزة الرقابة الإدارية 

واآليات احلوار الجتماعي، حتى تتحول اإىل قوة دفع ملختلف عنا�شر الإنتاج، وت�شمن 

يف ذات الوقت حتقيق احرتام جملة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية 

للعمال والفئات الجتماعية الأخرى.

 فالثابت مثاًل اأن العمل الالئق واملاأجور اأ�شحى اليوم يف تراجع ملمو�ص، وهو ما يف�شر 

الدعوة اإىل » نظرة جديدة اإىل النمو القت�شادي – نحو جمتمعات عربية منتجة 

و�شاملة«، والتي طرحها التقرير امل�شرتك ملنّظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي - 2012.

ويف هذا الإطار بالذات، وا�شتكماًل ملهمة البحث وال�شتق�شاء عن مالمح النظم 

 التنموية البديلة واملمّكنة للفئات الجتماعية الأكرث تهمي�شًا، ويف مقدمتها فئة 

العمال، التي تعتزم منّظمة العمل الدولية - املكتب الإقليمي يف بريوت القيام بها، 

تندرج هذه الدرا�شة.

 ويف ال�شياق نف�شه، و�شعيًا لدعم كل املبادرات واجلهود الرامية اإىل تعزيز مكانة 

 احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات الجتماعية 

الأخرى، ول�شيما حقوق الإن�شان يف العمل، تهدف هذه الورقة البحثية اإىل حتقيق 

الأهداف التالية:

تقييم الإ�شالحات الد�شتورية العربية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية ومدى 

ا�شتجابتها للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات الجتماعية 

الأخرى، بالإ�شافة اإىل تاأثريها على اإعادة �شياغة العقد الجتماعي على اأ�ش�ص 

املواطنة وامل�شاواة وحقوق الإن�شان، مبا ي�شاهم يف الرتقاء مبكانة الد�شتور يف الدول 

العربية، باعتباره ل يهدف فقط اإىل �شمان م�شاواة على م�شتوى حقوقي و�شيا�شي، بل 

اإنه يكون التزامًا من اأجل تغيري املجتمع، من جمتمع قائم على احلرمان والتهمي�ص 

الجتماعي والقت�شادي اإىل جمتمع يهدف اإىل حتقيق الن�شجام الجتماعي264 

ويكون مبنيًا على اأ�ش�ص التوزيع املت�شاوي للموارد الأ�شا�شية. ومثل هذا الد�شتور يكون 

دلياًل على وجود التزام لإن�شاء جمتمع قائم على امل�شاواة يف جميع النواحي، ول�شيما 

النواحي الجتماعية والقت�شادية والثقافية.

264. راجع د. حامت قطران،« العوملة ورهان الن�شجام الجتماعي- تون�ص مثال«، ن�شر مركز الن�شر اجلامعي، 

تون�ص 2000.



حتديد النقائ�ص والتعديالت التي يجب اإجراوؤها على الد�شاتري 

والت�شريعات وال�شيا�شات الوطنية من اأجل تاأمني توافقها الكامل 

مع ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان واأحكامها اخلا�شة باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية، ومعايري العمل الدولية 

الأ�شا�شية؛ وتقدمي تقييم وحتليل نقدي بغية التغيري يف الأحكام 

الد�شتورية والت�شريعية ويف ال�شيا�شات املتعلقة بالنهو�ص باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية يف خمتلف الدول العربية، 

ول�شيما حقوق الإن�شان يف العمل، مع تقدمي مقرتح يت�شمن 

جملة من املواد ميكن ال�شتئنا�ص بها يف �شياغة حمتوى الأحكام 

الد�شتورية ذات ال�شلة، وبالرتكيز على �شرورة اأن تتوىل الد�شاتري 

ب�شفة �شريحة حتديد نطاق وطبيعة التزامات الدولة يف جمال 

تطبيق احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، ول�شيما حقوق 

الإن�شان الأ�شا�شية يف العمل.

 مدى التزام الدول العربية باحلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية للعمال والفئات الجتماعية الأخرى((الإطار الد�شتوري 

والت�شريعي وال�شيا�شي(

حالة التصديق على العهود 
والمواثيق الدولية المتعلقة 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية

�شادقت جميع الدول العربية، با�شتثناء ُعمان وقطر وال�شعودية 

والإمارات العربية املتحدة، اأو ان�شمت اإىل العهد الدويل اخلا�ص 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، وذلك من �شمن 160 

دولة يف العامل.

انطالقًا من اأن ت�شديق الدول على اتفاقيات منّظمة العمل 

الدولية، ول�شيما التفاقيات الثمانية املتعلقة بحقوق الإن�شان يف 

العمل - على نحو ما اعرتف به يف »اإعالن منّظمة العمل الدولية 

املتعلق باملبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف جمال العمل ومتابعته« الذي 

اعتمدته الدورة ال�شاد�شة والثمانون ملوؤمتر العمل الدويل يف 18 

حزيران/يونيو 1998 - يعزز التمتع بحقوق الإن�شان واحلريات 

الأ�شا�شية يف جميع جوانب حياة العمل والعمال، ومن اجلدير 

باملالحظة اأي�شًا حدوث تطور يف ن�شق الت�شديق على اتفاقيات 

منّظمة العمل الدولية من قبل الدول العربية يف ال�شنوات الأخرية، 

باملقارنة مع الو�شع �شابقًا. ويربز ذلك من البيانات التالية:

�شادقت جميع الدول العربية، با�شتثناء البحرين وال�شعودية  █

والعراق والأردن ولبنان واملغرب وُعمان وقطر والإمارات 

وال�شودان، من �شمن 152 دولة يف العامل، على اتفاقية العمل 

الدولية رقم 87 ل�شنة 1948 »ب�شاأن احلرية النقابية وحماية حق 

التنظيم النقابي«؛

�شادقت جميع الدول العربية، با�شتثناء البحرين وال�شعودية  █

وُعمان وقطر والإمارات وال�شودان، من �شمن 163 دولة يف 

العامل، على التفاقية رقم 98 ل�شنة 1949 »ب�شاأن حق التنظيم 

واملفاو�شة اجلماعية«؛

�شادقت جميع الدول العربية من �شمن 177 دولة يف العامل،  █

على التفاقية رقم 29 ل�شنة 1930 »ب�شاأن العمل اجلربي«؛

 �شادقت جميع الدول العربية من �شمن 174 دولة يف  █

العامل، على التفاقية رقم 105 ل�شنة 1957 »ب�شاأن اإلغاء 

العمل اجلربي«؛

�شادقت جميع الدول العربية با�شتثناء ال�شعودية، من �شمن  █

166 دولة يف العامل، على التفاقية رقم 138 ل�شنة 1973 »ب�شاأن 

احلد الأدنى لل�شن«؛

 �شادقت جميع الدول العربية، من �شمن 177 دولة يف  █

العامل، على التفاقية رقم 182 ل�شنة 1999 »ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال 

عمل الأطفال«؛

�شادقت جميع الدول العربية، با�شتثناء البحرين وُعمان وقطر  █

والكويت، من �شمن 171 دولة يف العامل، على التفاقية رقم 

100 ل�شنة 1951 » ب�شاأن امل�شاواة يف الأجور«؛

�شادقت جميع الدول العربية، با�شتثناء ُعمان، من �شمن 172  █

دولة يف العامل، على التفاقية رقم 111 ل�شنة 1958 »ب�شاأن 

التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(«.

درجة العرتاف باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية - ول 

�شيما حقوق الإن�شان الأ�شا�شية يف العمل - يف الد�شاتري والقوانني 

الأ�شا�شية للدول العربية265

ل حتظى احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية بوجه عام 

مبركز هام يف د�شاتري الدول العربية الراهنة التي تقت�شر عادة 

على اإ�شارات عامة ل ترتقي اإىل م�شتوى احلقوق امللزمة للدول وفق 

 ما مت اإقراره يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية ويف اتفاقيات منّظمة العمل 

الدولية ذات ال�شلة.

وت�شري هذه الدرا�شة، يف هذا ال�شدد، اإىل الأمثلة التالية وهي 

لي�شت ح�شرية:

الجزائر
ن�شت ديباجة الد�شتور اجلزائري املوؤرخ يف 28 ت�شرين الثاين/

نوفمرب عام 1996 على جملة من القيم واملبادئ العامة ومن بينها 

مت�شك ال�شعب العريق »...باحلرية والعدالة الجتماعية«. وعالوة 

على ذلك فقد ت�شمن الد�شتور يف ف�شله الرابع املعنون »احلقوق 

واحلريات« واإىل جانب عدد هام من احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

املن�شو�ص عليها يف املواد من 29 اإىل 52، جملة من احلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية، مثل احلق يف التعليم.

كما ت�شمنت املواد من 54 اإىل 59 قائمة حمددة من احلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية الأخرى، مثل احلق يف الرعاية 

ال�شحية للمواطنني )املادة 54(، واحلق يف العمل لكل املواطنني 

)املادة 55(، واحلق النقابي املعرتف به جلميع املواطنني )املادة 

56(، مبا يف ذلك احلق يف الإ�شراب �شريطة اأن ميار�ص »... يف 

اإطار القانون«. وميكن اأن مينع القانون ممار�شة هذا احلق، اأو 

ي�شع حدودًا ملمار�شته«... يف ميادين الدفاع الوطني والأمن، اأو يف 

جميع اخلدمات اأو الأعمال العمومية ذات املنفعة احليوية للمجتمع« 

)املادة 57(، وحق الأ�شرة يف اأن حتظى »... بحماية الدولة 

واملجتمع« )املادة 58(، واحلق يف �شمان »... ظروف معي�شية 

للمواطنني الذين مل يبلغوا �شن العمل، والذين ل ي�شتطيعون القيام 

به، والذين عجزوا عنه نهائًيا...« )املادة 59(.

265. راجع، د. حامت قطران، »درا�شة حول اأهمية ادماج احلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية يف الد�شاتري«، ن�شر �شبكة املنظمات العربية غري 

احلكومية للتنمية، بريوت، 2013.
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7. الإ�شالحات الد�شتورية يف الدول العربية ومدى ا�شتجابتها للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات الجتماعية الأخرى

البحرين
مل يت�شمن د�شتور البحرين لعام 2002 تعريفًا وا�شحًا وحمددًا 

جلملة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، عدا بع�ص 

املواد مثل املادة 7، الفقرة )اأ( املتعلقة باحلق يف التعليم، واملادة 8 

املتعلقة باحلق يف الرعاية ال�شحية.

العراق
ت�شمن الد�شتور العراقي اجلديد لعام 2005 يف الباب الثاين منه 

واخلا�ص بـ«احلقوق واحلريات«، اإىل جانب عدد مهم من احلقوق 

املدنية وال�شيا�شية املن�شو�ص عليها يف املواد من 14 اإىل 21، جملة 

من احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية وذلك يف املواد من 

22 اإىل 34، مثل تعزيز الأ�شرة ب�شفتها اأ�شا�ص املجتمع وحماية 

الأمومة والطفولة وال�شيخوخة، ورعاية الن�صء وال�شباب وتوفري 

الظروف املنا�شبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وحماية الأطفال 

من ال�شتغالل القت�شادي )املادة 29(، وكفالة الدولة »... 

للفرد ولالأ�شرة - وبخا�شة الطفل واملراأة - ال�شمان الجتماعي 

وال�شحي، واملقومات الأ�شا�شية لعي�ص حياة حرة كرمية، توؤمن لهم 

الدخل املنا�شب، وال�شكن املالئم...« )املادة 30(، وحق كل عراقي 

يف الرعاية ال�شحية )املادة 31(، ورعاية الدولة للمعاقني وذوي 

الحتياجات اخلا�شة، وكفالتها لتاأهيلهم بغية دجمهم يف املجتمع 

)املادة 32(، وحق كل فرد يف العي�ص يف ظروف بيئية �شليمة )املادة 

33(، واحلق يف التعليم )املادة 34(.

األردن
مل يت�شمن د�شتور الأردن لعام 1952 تعريفًا وا�شحًا وحمددًا جلملة 

احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، عدا بع�ص املواد مثل 

املادة 6، الفقرة )ب( والتي تن�ص على اأنه » تتعهد الدولة، اإىل 

احلد الذي ت�شمح به مواردها، بتوفري العمل والتعليم و�شمان 

رفاهية وتكافوؤ الفر�ص جلميع الأردنيني«.

الكويت
 مل يت�شمن الد�شتور الكويتي لعام 1962 هو الآخر تعريفًا وا�شحًا 

وحمددًا جلملة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، عدا 

بع�ص املواد مثل املادة 11 بخ�شو�ص كفالة »... املعونة للمواطنني 

يف حالة ال�شيخوخة اأو املر�ص اأو العجز عن العمل...« وتوفري 

»... خدمات التاأمني الجتماعي واملعونة الجتماعية والرعاية 

وال�شحية«، واملادة 15 القا�شية باأنه »تعنى الدولة بال�شحة العامة 

مرا�ص والوبئة«، واملادة 40  وبو�شائل الوقاية والعالج من الأ

بخ�شو�ص احلق يف التعليم، واملادة 41 بخ�شو�ص احلق يف العمل 

لكل كويتي.

المغرب
 ت�شمنت املادة 31 من الد�شتور اجلديد ال�شادر يف يوليو 

2011 تعريفًا وا�شحًا وحمددًا جلملة من احلقوق القت�شادية 

التي »تعمل الدولة واملوؤ�ش�شات العمومية  والجتماعية والثقافية 

واجلماعات الرتابية، على تعبئة كل الو�شائل املتاحة، لتي�شري 

اأ�شباب ا�شتفادة املواطنني واملواطنات منها على قدم امل�شاواة«، 

وهي العالج والرعاية ال�شحية واحلماية الجتماعية والتغطية 

ال�شحية، والت�شامن التكافلي اأو املنّظم من قبل الدولة؛ 

احل�شول على تعليم ع�شري مي�شر الولوج وذي جودة؛... 

التدريب املهني وال�شتفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ ال�شكن 

الالئق؛ ال�شغل والدعم من طرف ال�شلطات العمومية يف البحث 

عن من�شب �شاغل، اأو يف الت�شغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف 

العمومية ح�شب ال�شتحقاق؛ احل�شول على املاء والعي�ص يف بيئة 

امل�شتدامة«. التنمية  �شليمة؛ 

قطر
مل يت�شمن الد�شتور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يف الباب الثالث 

منه اخلا�ص باحلقوق والواجبات العامة )املواد من 34 اإىل 58( 

تعريفًا وا�شحًا وحمددًا جلملة احلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية، عدا بع�ص املواد مثل املادة 49 اخلا�شة باحلق يف التعليم 

والتي تن�ص على اأن: »التعليم حق لكل مواطن وت�شعى الدولة 

لتحقيق اإلزامية وجمانية التعليم العام، وفقًا للنظم والقوانني 

املعمول بها يف الدولة »

تونس
ل يت�شمن الد�شتور التون�شي لعام 1959 اإ�شارة �شريحة اإىل احلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية وت�شري الديباجة فقط اإىل اأن 

النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق الإن�شان ... وحق املواطنني 

يف العمل وال�شحة والتعليم. كما ن�شت املادة 8 على اأن »... احلق 

النقابي م�شمون ...«.

اأما م�شروع م�شودة الد�شتور يف �شيغته الأخرية ليوم 1 حزيران/

يونيو 2013 واجلاري اعتمادها حاليًا من قبل املجل�ص الوطني 

التاأ�شي�شي، فقد ت�شمن مواد متعددة كّر�شت جانبًا كبريًا من 

احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، مثل احلق النقابي، 

مبا يف ذلك احلق يف الإ�شراب )الف�شل 35(، واحلق يف ال�شحة 

ويف التغطية الجتماعية )الف�شل 37(، واحلق يف التعليم الإلزامي 

اإىل �شن ال�شاد�شة ع�شرة ويف التعليم املجاين يف املدار�ص العامة 

يف كامل مراحله )الف�شل 38(، واحلق يف العمل لكل مواطن 

يف ظروف لئقة وعادلة )الف�شل 39(، واحلق يف امللكية ومنها 

امللكية الفكرية )الف�شل 40(، واحلق يف الثقافة ويف حرية الإبداع 

)الف�شل 41(، واحلق يف املاء )الف�شل 43(، واحلق يف بيئة �شليمة 

ومتوازنة )الف�شل 44(، و�شمان حماية حقوق املراأة ومكا�شبها 

)الف�شل 45(، وحقوق الطفل )الف�شل 46(، وحقوق الأ�شخا�ص 

ذوي الإعاقة )الف�شل 47(.

مصر
تعززت املواد املتعلقة باحلقوق القت�شادية والجتماعية يف د�شتور 

3102 الذي مت اعتماده على اإثر عر�شه على ال�شتفتاء يومي 14 

و15 كانون الثاين/يناير 2014، حيث ت�شمن الباب الثاين منه 

املتعلق باملقومات االأ�شا�شية للمجتمع، خا�شة يف الف�شل االأول 

منه اخلا�س باملقومات االجتماعية عدة مواد، مثل املادة 21 

بخ�شو�س احلق يف العمل »مبقابل عادل، ودون اإخالل باحلقوق 

االأ�شا�شية للمكلفني بالعمل...«، واملادة 31 بخ�شو�ص حقوق العمال 



وحمايتهم من خماطر العمل وتوفري �شروط االأمن وال�شالمة 

وال�شحة املهنية، واملادة 51 بخ�شو�س احلق يف االإ�شراب، واملادة 

17 بخ�شو�ص احلق يف التاأمني االجتماعي، واملادة 81 بخ�شو�س 

احلق يف ال�شحة ويف الرعاية ال�شحية، واملادة 91 بخ�شو�س احلق 

يف التعليم، واملادة 46 بخ�شو�ص حق كل �شخ�س يف بيئة �شحية، 

واملادة 84 بخ�شو�س حق كل مواطن يف الثقافة.

اإن املتاأّمل يف �شياغة جملة املواد املتعلقة باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية يف الد�شتور امل�شري اجلديد يجد اأنها 

تتوافق اإىل حد كبري مع مقت�شيات العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية واملواثيق الدولية الأخرى ذات 

ال�شلة، وهي حتقق تطورًا كبريًا يف درجة العرتاف بهذه احلقوق 

مقارنة بال�شياغات ال�شابقة املت�شمنة يف كل من الد�شتور امل�شري 

لعام 1971 ود�شتور 2012 املعطل.

حالة الحقوق  من التصديق إلى الواقع: 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعمال 

والفئات االجتماعية األخرى وتحديات المستقبل
 اإن التطور الن�شبي يف ن�شق الت�شديق على ال�شكوك الدولية حلقوق 

الإن�شان من قبل عدد من الدول العربية يف ال�شنوات الأخرية، 

مبا يف ذلك التفاقيات الأ�شا�شية ملنّظمة العمل الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�شان يف العمل، ل ينبغي اأن يخفي ال�شعوبات والتحّديات 

التي تواجه هذه الدول و�شعوبها يف جمال النتفاع الفعلي بجملة 

احلقوق املت�شمنة يف خمتلف هذه ال�شكوك والتفاقيات الدولية 

والتي كانت – بال ريب – من الأ�شباب الرئي�شية يف ارتفاع حجم 

الحتجاجات ال�شعبية وما ترتب عنها من اندلع الثورات يف بلدان 

»الربيع العربي«. وينبغي التمييز، يف هذا ال�شدد، بني الإجراءات 

الر�شمية املرتتبة عن الت�شديق على املواثيق الدولية وبني تنفيذها 

على اأر�ص الواقع. وتعزى بع�ص م�شاكل التطبيق اإىل اخليارات 

ال�شيا�شية؛ وغياب الإرادة ال�شيا�شية اأو افتقار القدرة على تنفيذ 

�شيا�شة مقبولة.

وتتوىل هذه الدرا�شة يف هذا الباب تقدمي عينة من ال�شعوبات التي 

يواجهها عدد من الدول العربية يف جمال واقع احلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية للعمال والفئات الجتماعية الأخرى، وذلك 

بخ�شو�ص كل من احلق يف العمل ويف التمتع ب�شروط عمل لئقة )اأ( 

واحلق يف الرتبية والتعليم )ب(.

 الحق في العمل وفي التمتع بشروط 
العمل الالئق266

ال�شعوبات التي تعيق تاأمني احلق يف العمل 

وو�شع �شيا�شات فعالةال�شتخدام

تلتزم الدول الأطراف بالعمل على �شياغة وتطبيق �شيا�شة فعالة 

ترمي اإىل ت�شجيع العمالة الكاملة املنتجة واإىل تاأمني ال�شتجابة 

الفعلية للحق يف العمل لأكرب قدر من املقبلني على العمل، خا�شة 

يف �شفوف ال�شباب وحاملي ال�شهادات، مبا يف ذلك وجوب توفري 

266. راجع د. حامت قطران، »تون�ص واحلق يف العمل« ، ن�شر �شاجاب ، تون�ص 1992.

»برامج و�شيا�شات ومبادئ توجيهية وبرامج تدريب فني ومهني..«، 

طبقاً ملا ن�شت عليه املادة 6، فقرة 2 من العهد الدويل اخلا�ص 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية والتي جاءت خمتزلة 

ملقت�شيات التفاقية رقم 142 ملنّظمة العمل الدولية »ب�شاأن دور 

التوجيه والتدريب املهني يف تنمية املوارد الب�شرية.

وقد اأثبتت انتفا�شة ال�شباب يف تون�ص جممل املخاطر املتولدة حتمًا 

عن البطالة، ل�شيما بطالة ال�شباب، ما يحّمل الدولة يف تون�ص ويف 

غريها من الدول العربية الأخرى م�شوؤوليات م�شاعفة ومينعها 

م�شتقباًل من توّخي �شيا�شة الالمبالة حيال هذه امل�شاوئ املتولدة 

ب�شفة حتمية عن حالت البطالة و�شوء ال�شتخدام. ومهما كانت 

مزايا اقت�شاد ال�شوق وما يبدو اليوم من عودة العتبار اإليه من 

جديد، فاإن �شوق العمل ل ميكن اأن توكل متامًا اإىل النتظام الذاتي 

التلقائي، ول اأن تعالج باعتبارها ال�شوق احلرة اخلا�شة بب�شاعة 

مثل الب�شائع الأخرى. فال بد اإذًا من جلوء الدولة اإىل اعتماد 

عدد من الآليات واإىل اتخاذ جملة من التدابري املختلفة، القانونية 

والقت�شادية واملالية، يف نطاق خططها القت�شادية والجتماعية، 

بهدف ت�شجيع �شيا�شات توظيف فعالة ومنتجة وحتقيق هدف توفري 

احلق يف العمل لأكرب قدر ممكن من املقبلني عليه.

وقد عربت جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منّظمة 

الدولية من جديد يف تقريرها ل�شنة 2013 عن قلقها بخ�شو�ص 

ظاهرة البطالة يف تون�ص267 ويف عدد من الدول العربية الأخرى، 

مثل اجلزائر268، والأردن269، وال�شودان270.

ال�شعوبات املعرت�شة بخ�شو�ص مناه�شة خمتلف اأ�شكال . 9

التمييز بني الرجل واملراأة

يقت�شي احلق يف العمل وجوب مناه�شة خمتلف اأ�شكال التمييز 

بني الرجل واملراأة، وذلك وفقًا ملقت�شيات كل من التفاقية )رقم 

100( ل�شنة 1950 ملنّظمة العمل الدولية »ب�شاأن امل�شاواة يف الأجور« 

والتفاقية رقم )111( ل�شنة 1951 »ب�شاأن التمييز يف ال�شتخدام 

واملهنة«. وقد مت التاأكيد على اأهم ال�شمانات املقررة يف هاتني 

التفاقيتني يف اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة 

املعتمدة يف 18 كانون الأول/دي�شمرب 1979 من قبل اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، وبخا�شة املادة 11 منها.

وتواجه معظم الدول العربية �شعوبات حقيقية يف جمال تاأمني جملة 

هذه املبادئ والقيم. وقد ورد ذلك يف تقرير جلنة اخلرباء ب�شاأن 

تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منّظمة الدولية ل�شنة 2013، بخ�شو�ص كل 

من اجلزائر271، وم�شر272، وال�شعودية273، والبحرين274، واليمن275.

ال�شعوبات املعرت�شة بخ�شو�ص احلق يف التمتع ب�شروط عمل . 10

لئقة

267. تقرير جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منظمة الدولية ل�شنة 

2013، �ص 724.

268. نف�ص املرجع، �ص 675. 

269. نف�ص املرجع، �ص 706.

270. نف�ص املرجع، �ص 720.

271. تقرير جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منظمة الدولية ل�شنة 

2013، �ص 449.

272. تقرير جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منظمة الدولية ل�شنة 

2013، �ص 498.

273. تقرير جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق اتفاقيات وتو�شيات منظمة الدولية ل�شنة 

2013، �ص 452.

274. نف�ص املرجع، �ص 461.

275. نف�ص املرجع، �ص 563.
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7. الإ�شالحات الد�شتورية يف الدول العربية ومدى ا�شتجابتها للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات الجتماعية الأخرى

الحق في العمل الالئق والتحديات الناتجة عن 
انتشار االقتصاد غير المنّظم

ما من �شك اأن اأهم التحديات التي تواجهها عدة دول عربية يف 

جمال تاأمني احلق يف التمّتع ب�شروط عمل لئقة اإمنا تت�شل خا�شة 

بانت�شار القت�شاد غري املنّظم ب�شفة غري م�شبوقة يف ال�شنوات 

الأخرية يف عدد كبري منها، حيث ظهرت ن�شبة كبرية من الوظائف 

اجلديدة وفر�ص ك�شب الدخل يف القطاع غري املنّظم والذي اأ�شحى 

ي�شتوعب 48 يف املائة من جمموع ال�شتخدام يف القطاع غري 

الزراعي يف بلدان �شمال اأفريقيا، مما يزيد يف ظاهرة ه�شا�شة 

العمل و�شعف اأجهزة الرقابة وتفتي�ص العمل واقرتان ذلك بالتهاون 

يف اإنفاذ حقوق العمل، ومبا ي�شهم يف تفاقم امل�شاكل الجتماعية 

للعمال والفئات الأكرث �شعفًا يف املجتمع.

الحق في العمل الالئق والتحّديات المتصلة 
بالعولمة

 من التحّديات الأخرى التي تواجهها عدة دول عربية يف جمال 

تاأمني احلق يف التمّتع ب�شروط عمل لئقة التحّدياُت املت�شلة 

بالعوملة، وما ترتب عنها من حتويل نظم الإنتاج وعالقات العمل. 

ومن خالل ترتيبات التعاقد اخلارجي والتعاقد من الباطن، يتزايد 

عدد ال�شركات التي تتوخى اإزالة مركزية الإنتاج واإعادة تنظيم 

العمل، والعتماد ب�شورة متزايدة على وحدات الإنتاج الأ�شغر، 

والتي يكون بع�شها غري م�شجل وغري منّظم. وكجزء من تدابري 

خف�ص التكاليف ومن اجلهود الرامية اإىل تعزيز القدرة التناف�شية 

اأ�شبح توّخي املرونة يف ترتيبات ال�شتخدام هو القاعدة. وهناك 

حالت قد تكون فيها عالقة ال�شتخدام م�شترتة اأو غري وا�شحة، 

مما يوؤدي اإىل عدم اليقني فيما يتعلق بنطاق قانون العمل ومدى 

�شمول احلماية املت�شمنة فيه جلميع العمال، مبا يف ذلك ما يتعلق 

باحلق يف التنظيم واملفاو�شة اجلماعية.

ويزيد حر�ص عدد من الدول العربية على ا�شتقطاب التمويالت 

وال�شتثمارات الأجنبية من مظاهر تراجع ن�شبة احلماية املقررة 

يف قوانني العمل. واملثل يف ذلك، انت�شار اأنظمة جديدة من العمل 

تتعلق ح�شرًا باملوؤ�ش�شات وال�شركات العاملة يف ما ي�شمى باملناطق 

القت�شادية احلرة، اخلارجة يف جزء هام عن نطاق قانون العمل. 

ولنا يف القانون ال�شادر يف تون�ص حتت عدد 81 ل�شنة 1992 

املوؤرخ يف 3 اآب/اأغ�شط�ص 1992، مثلما مت تعديله بالقانون عدد 

14 ل�شنة 1994 املوؤرخ يف 31 كانون الثاين/يناير 1994 وبالقانون 

عدد 76 ل�شنة 2001 املوؤرخ يف 17 متوز/يوليو 2001276، اأمثلة عن 

ال�شعوبات الناجتة عن مثل هذه القوانني بالن�شبة حلق جميع 

العمال يف احل�شول، دون متييز، على �شروط عمل لئقة. وتتعلق 

ال�شعوبة مبقت�شيات املادة 23 من القانون املذكور والتي تن�ص على 

ما يلي: » ب�شرف النظر عن اأّي ن�ص خمالف، تعترب عقود العمل 

املربمة بني الأجراء واملوؤ�ش�شات املوجودة يف منطقة اقت�شادية حرة 

عقود عمل ملدة معينة وذلك مهما كانت مدتها اأو طرق تنفيذها«. 

وميثل هذا القانون – بال ريب – اأ�شواأ مثال ملا ميكن اأن يتخذه 

ت�شريع العمل يف جمال احلد من احلماية القانونية للعمال حتت 

غطاء ا�شتقطاب التمويالت الأجنبية وحفزها على ال�شتثمار، 

276. الرائد الر�شمي للجمهورية التون�شية، عدد 52 ليوم 7 اآب/اأغ�شط�ص 1992 

ال�شفحتني 1005 و1006.

ف�شاًل عن كون القانون املذكور ي�شّجع على املناف�شة الجتماعية 

غري ال�شريفة اأو ما ي�شمى الإغراق الجتماعي، وهو ما ميثل خرقًا 

لاللتزامات الدولية النا�شئة عن القانون الجتماعي الدويل.

الحق في التربية والتعليم277
ميثل احلق يف الرتبية والتعليم – بال ريب - اأحد اأهم احلقوق 

املن�شو�ص عليها خا�شة يف كل من املادتني 13 و14 من العهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية 

واملادتني 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

واإذ حقق عدد من الدول العربية خطوات حقيقية يف جمال رفع 

معدلت اللتحاق باملدار�ص البتدائية، وبالتعليم املتو�شط   والثانوي، 

ومن معدلت احل�شور، ومن الفر�ص التعليمية املتاحة للفتيان 

والفتيات، من اأجل �شمان احلق يف التعليم جلميع الأطفال، من 

دون متييز من اأي نوع، فاإن معظم الدول العربية مل تنجح يف 

حتقيق هدف التعليم للجميع، وعلى وجه اخل�شو�ص يف اإزالة 

الفوارق بني اجلن�شني يف جمال التعليم.

وت�شري هذه الدرا�شة، يف هذا ال�شدد، اإىل الأمثلة التالية من 

ال�شعوبات التي حتدث يف كثري من الدول العربية، وهي لي�شت ح�شرية.

مصر
على الرغم من التقدم الذي حتقق حتى الآن من جانب م�شر، فاإن 

جميع الدرا�شات توافق على ال�شتنتاج باأن م�شر مل تبذل حتى الآن 

كل اجلهود الالزمة لرفع التحديات يف جمال التطبيق التدريجي 

للحق يف التعليم. وتاأكيدًا لذلك، وعلى �شبيل املثال، فقد اأعربت 

جلنة حقوق الطفل يف املالحظات اخلتامية التي اعتمدتها بعد 

النظر يف التقريرين الدوريني الثالث والرابع مل�شر يف جل�شتيها 

1622 و1623 املنعقدتني يف 6 حزيران/يونيو 2011، على قلقها 

ال�شديد من اأن ا�شتمرار عدم امل�شاواة الجتماعية والقت�شادية 

وانخفا�ص الإنفاق العام على قطاع التعليم )2.5 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل( يدمي العقبات التي حتول دون التطبيق 

الكامل للحق يف التعليم على اأ�شا�ص تكافوؤ الفر�ص وفقًا للمادة 28 

من التفاقية، ح�شب ما اعرتفت به الدولة الطرف، وكما يتجلى يف:

التحديات يف جمال حت�شني نوعية التعليم، مبا يف ذلك البنية أ. 

التحتية الفقرية للمدار�ص، والف�شول الدرا�شية ذات الكثافة 

العالية، ومعايري التدري�ص ال�شعيفة، والتي توؤثر �شلبًا يف 

الأطفال خا�شة يف املناطق الريفية والأطفال الفقراء؛

توا�شل انخفا�ص م�شتوى اللتحاق يف املدار�ص البتدائية ب. 

والثانوية مقابل ارتفاع معدلت الت�شرب يف املدار�ص الثانوية، 

ويعزى ذلك جزئيًا اإىل الفقر، واأي�شًا اإىل العنف املدر�شي، 

والذي ي�شاهم على حد �شواء يف عمل الأطفال ويف ظاهرة 

اأطفال ال�شوارع؛

الفجوات الكبرية بني اجلن�شني وبني الريف واملدينة فيما ت. 

يتعلق بالأطفال الذين مل ي�شجلوا يف املدار�ص، 82 يف املائة منهم 

من الفتيات؛

م�شتويات عالية من الأمية )29 يف املائة( التي توؤثر يف املراأة ث. 

خا�شة يف املناطق الريفية )69 يف املائة(، وعدم وجود قاعدة 

بيانات عن الأمية بني الأطفال؛

عدم توفر فر�ص لالأطفال يف املناطق الريفية لدخول مرحلة ج. 

277. راجع د. حامت قطران، »احلق يف التعليم يف الدول العربية - ا�شتعرا�ص الأطر 

الوطنية القانونية وال�شيا�شية«، 2012 اليون�شكو- بريوت.



تعليم ما قبل املدر�شة وغريها من املوؤ�ش�شات لتنمية الطفولة 

املبكرة«.278

موريتانيا
على الرغم من التقدم الذي حتقق حتى الآن، فاإن جميع الدرا�شات 

توافق على ال�شتنتاج باأن موريتانيا مل تبذل حتى الآن كل اجلهود 

الالزمة لرفع التحديات يف جمال التطبيق التدريجي حلقوق 

ال�شباب والأطفال، مبا يف ذلك على وجه اخل�شو�ص احلق يف 

التعليم.

وتاأكيدًا لذلك، وعلى �شبيل املثال، فقد اأعربت جلنة حقوق الطفل 

يف مالحظاتها ال�شادرة يف 17 حزيران/يونيو 2009، عقب النظر 

يف التقرير الدوري الثاين ملوريتانيا، عن قلقها »... لكون جمانية 

التعليم البتدائي لي�شت بعد م�شمونة جلميع الأطفال«. وتالحظ 

اللجنة مع القلق اأي�شًا:

»ارتفاع معدلت الأمية، وبخا�شة بني الفتيات؛ █

الفوارق الإقليمية يف احل�شول على التعليم؛ █

معدلت منخف�شة يف ما يخ�ص النتقال اإىل املدر�شة الثانوية؛ █

وجود عدد كبري من املت�شربني من املدار�ص؛ █

اكتظاظ ال�شفوف الدرا�شية؛ █

قلة املوارد املخ�ش�شة للتدريب املهني، وعدم كفاية عدد  █

املدر�شني املدربني واملرافق املدر�شية املتاحة؛ و

تدين جودة التعليم. █

وبالإ�شافة اإىل ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق »نق�ص يف عملية  █

مراقبة املدار�ص، مبا يف ذلك املدار�ص القراآنية خا�شة«279.

اليمن
على الرغم من التقدم الذي حتقق حتى الآن، فاإن جميع الدرا�شات 

توافق على ال�شتنتاج باأن اليمن مل يبذل حتى الآن اجلهود 

الالزمة، ومل يتخذ ما يلزم من تدابري ملواجهة التحديات يف 

التطبيق التدريجي للحق يف التعليم. وتاأكيدًا لذلك فقد اأعربت 

اللجنة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، يف 

املالحظات اخلتامية ال�شادرة عقب النظر يف التقرير الدوري 

الثاين لليمن ب�شاأن تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية، يف اأيار/مايو 2011، عن قلقها 

من اأنه: »على الرغم من بع�ص التح�شن فاإن معدلت اللتحاق 

بالتعليم الأ�شا�شي والثانوي ل تزال منخف�شة جدًا، ل�شيما بالن�شبة 

للفتيات«. واأعربت اللجنة اأي�شًا عن قلقها »اإزاء الرتفاع املتزايد 

ملعدلت الت�شرب وانخفا�ص معدلت اإمتام الدرا�شة يف التعليم 

البتدائي والثانوي«280.

املقرتح اخلا�س باملواد التي ميكن اال�شتئنا�س بها يف �شياغة 

حمتوى االأحكام الد�شتورية املتعلقة باحلقوق االقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية للعمال والفئات االجتماعية االأخرى

تتوىل هذه الدرا�شة، فيما يلي، تقدمي مقرتح بخ�شو�ص املواد التي 

ميكن اأن يتم ال�شتئنا�ص بها يف �شياغة الأحكام الد�شتورية املتعلقة 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية للعمال والفئات 

UN Document, CRC/C/ EGY/3-4, 20 June 2011, Para. 76. .278

UN Document, CRC/C/MRT/CO/2, 17 June 2009, Para. 65. .279

UN Document, E/C.12/YEM/CO/2, supra, Para. 29. .280

الجتماعية الأخرى، وهي تاأخذ بعني العتبار جملة املفاهيم 

واملبادئ ال�شابق عر�شها يف هذه الدرا�شة.

املادة 1:

حترتم الدولة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية 

املن�شو�ص عليها يف هذا الد�شتور وت�شهر على حمايتها وتطبيقها 

بالن�شبة جلميع الأ�شخا�ص اخلا�شعني لوليتها، دون اأي متيز 

وعلى اأ�شا�ص تكافوؤ الفر�ص، مع اإيالء عناية خا�شة حلماية حقوق 

فئات ال�شكان الأكرث �شعفًا وال�شتغالل املن�شف والفعال للموارد 

املتاحة. وحتقيقًا لذلك، تتخذ الدولة كافة التدابري الت�شريعية 

والإدارية والق�شائية، وت�شع الآليات والربامج املنا�شبة، مبا يف 

ذلك اآليات التن�شيق والر�شد واملراقبة امل�شتقلة، وتقوم بتخ�شي�ص 

املوارد الالزمة من املوازنة.

املادة 2:

العمل حق لكل مواطن وتتعهد الدولة بتوفري فر�ص العمل لأكرب 

عدد ممكن من املقبلني عليه مع �شمان الإنتاج وحرية العمل 

الفر�ص. وتكافوؤ 

لكل عامل احلق يف التمتع ب�شروط عمل لئقة وعادلة ومر�شية أ. 

توؤمن احل�شول على اأجر منا�شب لتغطية مطالب احلياة 

الأ�شا�شية له ولأ�شرته وتكفل حتديد �شاعات العمل والّراحة 

والإجازات مدفوعة الأجر، وقواعد حفظ ال�شّحة وال�ّشالمة 

املهنّية، وحماية الّن�شاء والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اأثناء 

العمل.

ل يجوز التمييز بني الرجل واملراأة يف حق ال�شتفادة الفعلية ب. 

من التدريب والتطوير والت�شغيل وحماية العمل والأجور عند 

ت�شاوي قيمة العمل وجودته.

لكل �شخ�ص احلق يف حرية تكوين اجلمعيات اأو النقابات ت. 

املهنية والن�شمام اإليها وحرية ممار�شة العمل النقابي، مبا يف 

ذلك احلق يف الإ�شراب، من اأجل حماية م�شاحله.

ل يجوز فر�ص اأي من القيود على ممار�شة هذه احلقوق ث. 

واحلريات اإل تلك التي ين�ص عليها الت�شريع النافذ وت�شكل 

تدابري �شرورة ل�شيانة الأمن الوطني اأو ال�شالمة العامة اأو 

النظام العام اأو حماية ال�شحة العامة اأو الآداب العامة اأو 

حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ت�شمن الدولة حق كل مواطن يف ال�شمان الجتماعي، مبا يف ج. 

ذلك التاأمني الجتماعي.

املادة 3:

احلق يف التنمية هو حق من حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، وعلى الدولة 

اأن ت�شع ال�شيا�شات الإمنائية والتدابري الالزمة ل�شمان هذا احلق، 

وعليها ال�شعي لتفعيل قيم الت�شامن والتعاون بني املواطنني للق�شاء 

على الفقر وحتقيق تنمية اقت�شادية واجتماعية وثقافية و�شيا�شية، 

ومبوجب هذا احلق لكل مواطن امل�شاركة والإ�شهام يف حتقيق 

التنمية والتمتع مبزاياها وثمارها.

املادة 4:

لكل �شخ�ص احلق يف م�شتوًى معي�شي كاٍف له ولأ�شرته يوفر الرفاه 

والعي�ص الكرمي من غذاء وك�شاء وم�شكن وخدمات وله احلق يف 

بيئة �شليمة. وعلى الدولة اتخاذ التدابري الالزمة ح�شب اإمكانياتها 

لإحقاق هذه احلقوق.
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املادة 5:

 تقر الدولة بحق كل فرد يف املجتمع يف التمتع باأعلى م�شتوى أ. 

من ال�شحة البدنية والعقلية والنف�شية ميكن بلوغه ويف ح�شول 

املواطن جمانًا على خدمات الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية وعلى 

مرافق عالج الأمرا�ص دون اأي نوع من اأنواع التمييز.

ت�شمل اخلطوات التي تتخذها الدولة التدابري التالية:ب. 

تطوير الرعاية ال�شحية الأولية و�شمان جمانية و�شهولة . 1

الو�شول اإىل املراكز التي تقدم هذه اخلدمات بغ�ص النظر عن 

املوقع اجلغرايف اأو الو�شع القت�شادي.

العمل على مكافحة الأمرا�ص وقائيًا وعالجيًا مبا يكفل خف�ص . 2

الوافيات.

ن�شر الوعي والتثقيف ال�شحي.. 3

مكافحة املمار�شات التقليدية ال�شارة ب�شحة الفرد.. 4

توفري الغذاء الأ�شا�شي ومياه ال�شرب النقية لكل فرد.. 5

مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري الت�شريف ال�شحي.. 6

مكافحة التدخني واملخدرات واملوؤثرات العقلية واملواد ال�شارة . 7

بال�شحة.

املادة 6:

 حمو الأمية التزام واجب على الدولة ولكل �شخ�ص احلق يف أ. 

التعليم.

ت�شمن الدولة جمانية التعليم على الأقل يف مرحلته ب. 

الأ�شا�شية ويكون التعليم الأ�شا�شي اإلزاميًا ومتاحًا مبختلف 

مراحله واأنواعه للجميع بدون متييز. كما تقوم بتطوير �شتى 

اأ�شكال التعليم الثانوي، �شواء العام اأو املهني، وتوفريها 

واإتاحتها جلميع الأطفال، واتخاذ التدابري املنا�شبة مثل جمانية 

التعليم وتقدمي امل�شاعدة املالية عند احلاجة اإليها. وتعمل على 

جعل التعليم العايل، ب�شتى الو�شائل املنا�شبة، متاحًا للجميع 

على اأ�شا�ص القدرات.

ت�شمن الدولة توفري تعليم ي�شتهدف التنمية الكاملة ت. 

ل�شخ�شية املتعلم وتعزيز احرتام حقوق الإن�شان واحلريات 

الأ�شا�شية.

تعمل الدولة على اإدماج مبادئ حقوق الإن�شان واحلريات ث. 

الأ�شا�شية �شمن املناهج والأن�شطة التعليمية وبرامج الرتبية 

والتكوين والتدريب الر�شمية وغري الر�شمية.

ت�شمن الدولة و�شع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم امل�شتمر ج. 

مدى احلياة لكل املواطنني وو�شع خطة وطنية لتعليم الكبار.

املادة 7:

لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف احلياة الثقافية ويف التمتع بفوائد أ. 

التقدم العلمي وتطبيقاته.

تتعهد الدولة باحرتام حرية البحث العلمي والن�شاط ب. 

اخلالق، وتكفل حماية امل�شالح املعنوية واملادية الناجتة عن 

الإنتاج العلمي اأو الأدبي اأو الفني.

ت�شعى الدولة مب�شاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ت. 

ومنّظماتهم من اأجل تطوير الربامج العلمية والرتفيهية 

والثقافية والفنية وتنفيذها.

املادة 8:

تلتزم الدولة بتوفري احلياة الكرمية لذوي الإعاقات النف�شية 

واجل�شدية واحل�شية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم 

على اأنف�شهم وتي�شري م�شاركتهم الفعلية يف املجتمع.

توفر الدولة اخلدمات الجتماعية جمانا جلميع ذوي الإعاقات أ. 

كما توفر الدعم املادي للمحتاجني لهوؤلء الأ�شخا�ص واأ�شرهم 

اأو الأ�شر التي ترعاهم، كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب اإيوائهم 

يف موؤ�ش�شات الرعاية ويف جميع الأحوال تراعى امل�شلحة 

الُف�شلى لل�شخ�ص املعاق.

تتخذ الدولة كل التدابري الالزمة للحد من الإعاقات بكل ب. 

ال�شبل املمكنة، مبا يف ذلك برامج ال�شحة الوقائية ون�شر الوعي 

والتثقيف.

توفر الدولة كامل اخلدمات التعليمية املنا�شبة لالأ�شخا�ص ت. 

ذوي الإعاقات، اآخذة بعني العتبار اأهمية الدمج يف النظام 

التعليمي، واأهمية التدريب، والتاأهيل املهني، والإعداد ملمار�شة 

العمل، وتوفري العمل املنا�شب يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ص.

توفر الدولة كامل اخلدمات ال�شحية املنا�شبة لالأ�شخا�ص ث. 

ذوي الإعاقة مبا يف ذلك اإعادة تاأهيلهم لدجمهم يف املجتمع.

تقوم الدولة بتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ا�شتخدام ج. 

كافة مرافق اخلدمة العامة واخلا�شة.



»الإمكان حتقيق تو�ّسع �سريع يف �النتاج و�ال�ستثمار و�لعمالة، ينبغي �أن 

ت�سعى �لدول �الأع�ساء �ىل �حل�سول على �آر�ء منظمات �أ�سحاب �لعمل 

و�لعمال وم�ساركتهم �لن�سطة يف و�سع وتطبيق �سيا�سة وطنية للتنمية 

�القت�سادية وخمتلف جو�نب  �ل�سيا�سة �الجتماعية«.
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