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 الدوليةاستجابة منظمة العمل  :التحديات في العالم العربي

  ملخص تنفيذي
العراقيل الهيكلية المطروحة أمام النمو  وما فتئت. عديدة لالنتفاضات الشعبية التي شهدتها البلدان العربية أسباب مشترآة

عجز طويل األمد ش، وهي عوامل آانت نفسها نتيجة الفقر والبطالة وانعدام المساواة والتهمي تفاقمالمنصف والعدالة االجتماعية 
  . والحريات األساسية والحوار االجتماعيالديمقراطية عانت منه اإلدارة 

الموجة الحالية للتحرآات الشعبية، وتحتل  مكونان محوريان للمطالب التي نادت بها العدالة االجتماعية والعمل الالئق
منظمة العمل الدولية الوضع األمثل ضمن منظومة األمم المتحدة بغية دعم البلدان العربية ووضع العمل الالئق والعمالة في 

ى للتحديات واالستراتيجية التي تتبعها منظمة العمل الدولية تتصد. صميم السياسات واالستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية
وهي تشمل الدعم . المباشرة، في الوقت نفسه الذي تتناول فيه المسائل الهيكلية التي تستلزم استجابات متوسطة إلى بعيدة األجل

من أجل إعادة النظر في الجوانب الهيكلية للبطالة واإلنتاجية المتدنية والوصول المحدود إلى فرص العمل  والنزوليالسياسي 
وهي ترّآز على تحديات سوق العمل ومواطن العجز في العمل . احترام الحقوق في العمل وضمانة االجتماعية، الالئق والحماي

الالئق، وتقدم استراتيجية تستجيب بشكل متكامل وتقوم على المزايا النسبية لمنظمة العمل الدولية والمجاالت المحتملة للتعاون 
  .التقني

. ضمن فرادى البلدان الفقراالستراتيجية، هناك تباينات محلية آبيرة في درجات وفي جميع البلدان التي تشملها هذه 
والتقدم الكبير الذي أحرزته بلدان عديدة على المستوى الوطني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باتجاه تحقيق الهدف 

تحتية والحصول المحدود على الخدمات والتعليم فغياب البنية ال. لأللفية يحجب فوارق هامة على المستوى المحلي ١اإلنمائي 
وتجد . مثل انعدام المساواة هذا داخل البلدانالمؤدية إلى سباب بعض األوانعدام المساواة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات هي 

ال يترك مجاًال أمام  فوضعها يعيق التحسينات في اإلنتاجية والحصائل، مما: البلدان المحرومة نفسها واقعة في حلقة مفرغة
وبشكل أعم، تواجه المنطقة أيضًا مشاآل في مجاالت من قبيل التجارة . هاضعفمواطن الزيادات في الدخل، وبالتالي يفاقم 

  .والهجرة وأنماط تغير المناخ، مما يؤثر على جميع البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االقتصادي الذي شهدته مؤخرًا البلدان المعنية إما لم يستحدث عددًا آافيًا من فالنمو . مرآزية في األزمة البطالةو
الوظائف الستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إما لم يحّفز إال وظائف متدنية النوعية استأثرت اليد العاملة المهاجرة بقسم 

إذ ال يوجد : والسيما عمالة الشباب التي تطرح تحديًا مستمرًافي المنطقة هيكلية أآثر منها دورية،  تحديات سوق العملإّن . منها
نهج شامل من أجل إدماج الشابات والشبان في سوق العمل، وال ترتبط الجهود المبذولة عادة في هذا الصدد بأي إطار اقتصادي 

ية وأصحاب المصلحة وطني يرآز على الوظائف، وهناك تنسيق واتساق سياسيان محدودان بين الهيئات الحكومية الرئيس
 .الوطنيين والوآاالت الدولية

  :وتتضمن مواطن العجز األساسية للعمل الالئق ما يلي

وعلى جميع  الشباب والنساءمعدالت العمالة المتدنية إلى السكان ومعدالت البطالة المرتفعة، السيما بالنسبة إلى   •
في المائة على  ٤٥٫٤و ٤٦٫٦بلغ معدل العمالة إلى السكان في شمال أفريقيا والشرق األوسط نسبة : مستويات التعليم

شخص  ١٠٠وهذا يعني أنه من أصل  ).في المائة ٦١٫١مقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ ( ٢٠١٠التوالي في 
 ١٠٫١ونسبة  أفريقيافي المائة في شمال  ٩٫٨وبلغت مستويات البطالة نسبة  .هممن نصفحتى اليعمل يمكنهم العمل، ال 

في المائة في شمال  ١٧٫٠و ١٥٫٠(، مع ارتفاع األرقام بالنسبة إلى النساء ٢٠١٠في المائة في الشرق األوسط عام 
والبطالة في صفوف ). في المائة ٦٫٥أفريقيا والشرق األوسط على التوالي، مقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ 

في المائة في الشرق األوسط، مقارنة  ٢٥٫١في المائة في شمال أفريقيا و ٢٣٫٦(هي األعلى في العالم العربي الشباب 
ونسبة تعرض الشباب لخطر البطالة أعلى بأربعة أضعاف مما قد ). في المائة ١٢٫٦بلغ يمع المتوسط العالمي الذي 

البطالة وال يزال هناك مستويات عالية من . تصل هذه النسبة إلى ستة أضعافيتعرض له البالغون؛ وفي مصر، 
فغالبًا ما يدفع غياب فرص العمل في القطاع المنظم والبطالة الجزئية بالناس إلى االقتصاد غير المنظم : الجزئية والفقر
يعني أّن أآثر من أربعة أشخاص من أصل عشرة الذين آانوا  عاليةواالفتقار إلى وظائف ذات نوعية . األوسع نطاقًا

، فإما يعملون لحسابهم هشآانوا يقومون بعمل  ٢٠٠٩يعملون في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
وبلدان  -هذه الحصة أآثر من الرجال علىالنساء  تستأثرالخاص أو آعمال في األسرة بدون أجر، وفي جميع البلدان 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا آانت الوحيدة، خالل العقد الماضي، التي شهدت زيادة في عمالة النساء في 
في المائة من الشبان والشابات  ٦٠في المائة و ٧٠وهناك حوالي . الزراعة، باعتبارهّن أساسًا عامالت مستضعفات

  .غير مشمولين بعقد استخداموالعاملين في عدة بلدان 

وال تتمتع بالوسائل أو الخبرة التي تسمح لها توفير  الموظفينمن نقص مزمن في عدد  إدارات االستخدام العامةاني تع  •
  .مشكلة لوآاالت االستخدام الخاصةآما يشكل غياب إطار منظم . خدمات جيدة
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، نتيجة ثقافة روح المبادرة الضعيفة والمعارف المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطةغياب بيئة محفزة لنمو   •
غير الكافية بشأن آيفية إطالق قطاع األعمال وإدارته، باإلضافة إلى االفتقار إلى بيئة ال تشجع على إنشاء مشاريع 

  . األعمال

ة وأي احترام ينتهي أمر العديد من المهاجرين في وظائف متدنية النوعية وبدون حماية اجتماعي: غير المنظمة الهجرة  •
  .ويكون ذلك نتيجة سياسات الهجرة السيئة أو ُنظم إدارة الهجرة غير الكافية أو المعيبة. لحقوقهم

متدنية في السنوات األخيرة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ أّن معظم  مستويات اإلنتاجيةآانت الزيادة في   •
ي القطاع غير المنظم، والزيادات في اإلنتاجية في بلدان الشرق األوسط الوظائف المستحدثة آانت متدنية اإلنتاجية ف

آبيرة في  وهناك فوارق. التعليموشمال أفريقيا تكون في العادة آثيفة رأس المال، بالرغم من اإلنجازات المحققة في 
 التعليم والتدريب المهنيينوتستبعد المدارس والجامعات ومؤسسات . في البلدان التي تشملها االستراتيجية وعية التعليمن

وغالبًا ما ال ُيعترف بالشهادات على . المتخرجين الذين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في أسواق العمل التنافسية
لتعليم وبدون عمل تكون أعلى في البلدان العربية منها في أي وهذه النسبة من الشباب الذين ترآوا ا. المستوى الدولي

  ).في المائة ٦٠(منطقة نامية أخرى 

وضعت البلدان العربية ُنظم معاشات وأنشأت مؤسسات ذات صلة خالل العقود األخيرة، غير أّن القليل منها وضع   •
التحويالت والخدمات غير القائمة على تشمل التأمين االجتماعي و الضمان االجتماعيسياسة وطنية متسقة بشأن 

  .للحماية االجتماعيةفعالة  ألرضيةآما هناك افتقار . االشتراآات

هي تعبير عن مواطن عجز أوسع نطاقًا في اإلدارة السديدة واحترام سيادة  الحوار االجتماعيمواطن الضعف في   •
رئيسية غير قادرة بشكل آبير على االضطالع بأدوار والجهات الفاعلة ال. القانون وتطوير مكان ودور للمجتمع المدني

وتبقى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضعيفة والدور . فعالة في مؤسسات أو إجراءات الحوار االجتماعي
والمؤسسات الوطنية العاملة . الذي تضطلع به الدولة في تعزيز الحوار االجتماعي والمشارآة فيه قليل الفهم نسبيًا

  .ر االجتماعي قليلةللحوا

وقد صادقت جميع بلدان المغرب . في جميع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معايير العملوهناك مشاآل مع   •
باستثناء المغرب الذي لم يصادق بعد على االتفاقية رقم  ٩٨ورقم  ٨٧العربي على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 

المشاآل في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالعديد من االتفاقيات  استشراءمع  ٨٧،١
  .األساسية

  استجابة منظمة العمل الدولية

من خالل زيادة استخدام الموارد المحلية واالستثمار آثيف  تعزيز فرص العملترّآز استجابة منظمة العمل الدولية على 
، واالستناد إلى استراتيجيات االستضعافالمرتبطة بحماية البيئة وتعزيز قدرة البلدان على التخفيف من  العمالة والوظائف

التكيف القائمة للشبكات االجتماعية وشبكات سالمة االستخدام من أجل ضمان تطبيق مفهوم أرضية الحماية االجتماعية على 
لضمان عملية تحول ديمقراطية في اإلقليم الفرعي؛  وار االجتماعيتعزيز وتوسيع الحوهناك تحٍد آخر يكمن في . نطاق أوسع

، حيث أّن االستراتيجية تقوم على الحقوق، باعتبار معايير العمل الدولية والنهوض بها معالم مرجعية تعزيز سيادة القانونو
  .والسعي إلى استخدامها في إرشاد التنمية

تتوّسع في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال عزيز عمالة الشباب الرامية إلى تإّن برامج منظمة العمل الدولية 
أفريقيا، مع العمل إلى جانب الهيئات المكونة للمنظمة على نهج متعدد الجوانب بغية تحسين االنتقال من المدرسة إلى عالم العمل 

ولية بإعادة هيكلة إدارة سوق العمل وتلتزم منظمة العمل الد. والسياسات النشيطة لسوق العمل والنهوض بروح المبادرة
  . ومؤسساته ودعم ظهور نقابات العمال الديمقراطية ومنظمات أصحاب العمل

، بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة منظمة العمل الدولية بإعالنوتسترشد استجابة منظمة العمل الدولية 
للترآيز على دعم االنتقال إلى التعددية  بناء القدراتتوجيه مبادرات إعادة : االعتبارات المشترآةوتتضمن عددًا من  ٢٠٠٨

والديمقراطية، السيما فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وإنعاش مشارآة الشرآاء االجتماعيين والحوار االجتماعي وتعزيز المجتمع 
  .عمل األطفالعلى ؛ القضاء المساواة بين الجنسين؛ االقتصاد االجتماعيالمدني؛ النهوض بجوانب نهج 

مسألة مهمة، مع الترآيز على النهوض ببيئة محفزة للمنشآت وتقديم المساعدة  القطاع الخاصويطرح الدعم المقدم إلى 
  .لتنمية المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر

 

 ١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، : ٩٨؛ االتفاقية رقم )٨٧رقم ( ١٩٤٨اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، : ٨٧االتفاقية رقم    ١
  ). ٩٨رقم (
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والمغرب وتسعى منظمة العمل الدولية وراء تمويل إضافي لمقترحات محددة في الجزائر والبحرين ومصر واألردن 
  .وعمان وتونس والجمهورية العربية السورية

اء القدرات والبرامج الرائدة؛ اب؛ االستثمار آثيف العمالة في بنوتتعلق آبرى المقترحات بالوظائف الالئقة المقدمة للشب
في الدول العربية؛ األشغال العامة آثيفة العمالة؛ تعزيز الحوار االجتماعي الشامل والمنصف من أجل بناء توافق في اآلراء 

  .تعزيز منظمات العمال

وسيؤدي التنفيذ الناجح لهذه المقترحات ما بوسعه لتوفير العناصر األساسية لإلدارة المحسنة التي سترسي أسس 
  .االنتعاش االقتصادي المستدام وتمّكن اإلجراءات الديمقراطية من إرشاد التنمية الوطنية

 


