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اقتصــاد إقليمــي صلــب
لتحســين نتائــج ســوق العمــل
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بروكنجــز الدوحــة

مقدمة
ّ

وبطبيعــة الحــال ،تخفــي هــذه االتجاهــات التاريخيــة الواســعة النطــاق تحــوالت صعبــة وتجارب
إقليميــة متباعــدة .ولزيــادة اإلنتاجيــة وخلــق فــرص اســتخدام جديــدة ،يقضــي التقــدم التكنولوجي
علــى الوظائــف فــي االقتصــاد القديــم ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم اليقيــن ويولّــد المشـ ّ
ـاق لــدى العائالت
والمجتمعــات المتأثــرة .فيكــون علــى الحكومــات التعــاون مــع القطــاع الخــاص ومنظمــات العمــال
والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتطبيــق السياســات والبرامــج واألنظمــة القــادرة علــى إعــادة تدريــب
األفــراد ودعــم العائــات ومســاعدة المجتمعــات فــي التأقلــم مــع واقعهــا الحديــث وزيــادة تنافســيتها.
نتيجــة لذلــك ،ســتتخلف البلــدان التــي تعــزل نفســها بعيــداً عــن هــذه االتجاهــات عــن ســواها مــن
البلــدان وســتختبر معــدالت أقــل للنمــو االقتصــادي .أمــا البلــدان والمجتمعــات التــي ســتنفتح علــى هــذه
االتجاهــات مــن دون تطبيــق سياســات وبرامــج مالئمــة ،فســتتخلف عــن الــدول األخــرى وقــد تعــرّ ض
العمــال وعائالتهــم لعمليــة تحــوّ ل مؤلمــة وطويلــة األمــد.
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اس ُتعم َلت عبارتا المنطقة
العربية ومنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
في هذه الورقة التحليلة
بشكل متبادل في إشارة
إلى البلدان في مناطق
منظمة العمل الدولية
في شمال أفريقيا
والدول العربية.
وقد تبيّن البيانات
المستخرجة من
مصادر أخرى
مجموعة بلدان
مختلفة بعض
الشيء.

وتنــدرج اقتصــادات المطقــة العربيــة فــي هــذه الفئــة األخيــرة مــن الــدول  .ففــي الخمســينيات والســتينيات
مــن القــرن المنصــرم ،تب ّنــت البلــدان العربيــة نمــوذج تنميــة تقــوده الحكومــات فتسـ ّنى للــدول االضطــاع
قطــاع خــاص
نمــو
دعــم
بــدور أكبــر فــي توجيــه عمليــات االنتقــال االقتصــادي .ولكــن عوضــا ً عــن
ِ
ٍ
ِ
ديناميكــي ،كمــا اتضــح فــي النهــج الــذي ا ّتبــع فــي العديــد مــن اقتصــادات شــرق آســيا وأوروبــا ،قامــت
الحكومــات العربيــة بزيــادة حجــم القطــاع العــام .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا النمــوذج حقــق نجاحً ــا لفتــرة
معينــة فــي توســيع نطــاق التحصيــل العلمــي وزيــادة االســتخدام وتقليــص معــدالت الفقــر ،إال أنــه بــدأ ّ
يتعثــر
فــي تســعينيات القــرن الماضــي والعقــد المنصــرم حيــث تجــاوز الطلــبُ العــام علــى الوظائــف والخدمــات قــدر َة
الحكومــات علــى توفيرهــا .فكانــت الثــورات العربيــة فــي ســنة  2011نتيج ـ َة عــدم قــدرة الحكومــات علــى
الوفــاء بعقدهــا االجتماعــي بقــدر مــا كانــت مرتبطــة بالحريــة والكرامــة.
()1

اقتصاد إقليمي صلب لتحسين نتائج سوق العمل

بدايـ ً
ـة ،يتطلــب تحســين مســتقبل العمــل مراجعــة االتجاهــات التاريخيــة الواســعة
النطــاق .وفيمــا تعتبــر هــذه االتجاهــات متباينــة عبــر البلــدان وعلــى مــر الزمــن،
ال تــزال تو ّفــر أساسـا ً يســمح بمقارنــة تطــوّ ر مســارات التنميــة فــي مختلــف البلــدان
والمناطــق .فمنــذ مائتــي عــام ،كان العمــال فــي غالبيتهــم يشــاركون فــي أنشــطة
زراعيــة .وكان عملهــم شــا ًقا وراتبهــم صغيــراً .وســمح التقــدم التكنولوجــي للعمــال
بتــرك المــزارع واالنضمــام إلــى المصانــع .واســتمر هــذا التقــدم ليتســنى لهــم االنتقــال
مــن المصانــع بعــد إيجــاد وظائــف فــي قطــاع الخدمــات .فتحسّــنت ظــروف العمــل
واألجــر لكــن هــذه الوظائــف كانــت فــي الغالــب متكــررة وغيــر ملهمــة .ويشــهد هــذا
القــرن المزيــد مــن التقــدم التكنولوجــي مــا ســيقلص الحاجــة للعمــل الــذي يمكــن لــآالت
والحواســيب القيــام بــه .وســيؤدي ذلــك بــدوره إلــى تحريــر العمــال مــن المهــام االعتياديــة
والســماح لهــم بالمشــاركة فــي أنشــطة مثمــرة فكري ـاً ،فتــزداد مرونــة العمــال فــي تحديــد
أنشــطتهم الشــخصية وجــداول عملهــم الخاصــة.

وقدمــت عــدة جهــات فاعلــة محليــة ودوليــة ،بمــا فيهــا المنظمــات الدوليــة
البــارزة ،سياســات علــى المســتوى القطــري لحــل المشــاكل االقتصاديــة
فــي المنطقــة .ولكــن رغــم إنتــاج المعرفــة علــى نطــاق واســع ونشــرها
ومناقشــتها فــي أوســاط واضعــي السياســات والتــداول بأشــكالها العامــة ،لــم
يتحقــق منهــا إال القليــل القليــل .فقــد استشــرت هيــاكل الحوكمــة الضعيفــة
والبيروقراطيــة غيــر الفعالــة والمصالــح المترســخة والجهــات الفاعلــة
الســاعية وراء الربــح فأحاطــت بنمــوذج التنميــة فــي المنطقــة ،فــكان
مــن الصعــب علــى اقتصاداتهــا التك ّيــف والتغ ّيــر .ولــذا تحتــاج المنطقــة
ـار إنمائــي يحوّ لهــا
أنظمــة وعمليــات جديــدة تســتطيع وضعهــا علــى مسـ ٍ
إلــى نمــاذج اقتصاديــة واجتماعيــة أكثــر صالبــة.
فــي هــذا اإلطــار ،تنظــر هــذه الورقــة التحليليــة فــي اقتصــادات المنطقــة
العربيــة وآفــاق تطويــر اقتصاديــات صلبــة قــادرة علــى االســتفادة مــن
االتجاهــات العالميــة والتغييــرات التكنولوجيــة لتحســين نتائــج االســتخدام.
وتســعى هــذه الورقــة إلــى إثــارة التســاؤالت كأســاس للنقــاش .بدايـ ً
ـة ،تحلّــل
الورقــة تحديــات االســتخدام الرئيســية ومــن ثــم تحــدد متطلبــات تعزيــز بيئــة
أعمــال قويــة لخلــق وظائــف الئقــة ومجتمعــات منصفــة علــى نطــاق واســع.
وتتطــرق بعدهــا إلــى محنــة العمــال المهاجريــن والالجئيــن .و ُتخ َتتــم الورقــة
بقائمــة أســئلة وقضايــا مطروحــة للمزيــد مــن النقــاش.

وضــع االســتخدام فــي المنطقــة
ا لعر بيــة
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المناطق :أفريقيا
جنوب الصحراء ،أميركا
الالتينية والكاريبي،
شرق آسيا والهادئ،
أوروبا وآسيا الوسطى،
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.

علــى غــرار مناطــق أخــرى مــن العالــم ،تكافــح المنطقــة العربيــة فــي ضــوء
التحديــات االقتصاديــة وتحديــات االســتخدام ،بــدءًا بالتعامــل مــع آثــار العولمــة والتغ ّيــر
التكنولوجــي ،مــروراً بالتك ّيــف مــع ضغــوط االحتبــاس الحــراري ،وصــوالً إلــى التخفيف
مــن تقلبــات األســواق الماليــة .وإضافــة إلــى ذلــك ،ســاهم نمــوذج التنميــة الراكــدة الــذي
تقــوده الحكومــات فــي المنطقــة فــي تفكيــك ســوق العمــل الــذي ي ّتســم باقتصــاد نظامــي
صغيــر الحجــم واقتصــاد غيــر نظامــي كبيــر يفتقــر للتنظيــم .وتتميــز الوظائف فــي االقتصاد
النظامــي بأجــور الئقــة نســبيا ً وبأمــان وظيفــي ،لكنهــا وظائــف نــادرة وتغطــي فقــط  40فــي
المائــة مــن إجمالــي االســتخدام (البنــك الدولــي .)2013 ،ونتيجــة لذلــك ،يطــول طابــور
الوافديــن الجــدد فــي ســوق العمــل بانتظــار الوظائــف فــي االقتصــاد النظامــي أو يعملــون فــي
االقتصــاد غيــر النظامــي وغيــر المنظــم رغــم انخفــاض األجــور والمنافــع والحقــوق واألمــان.
ويتضمــن الوافــدون الجــدد فــي ســوق العمــل فئــة الشــباب الذيــن يتركــون الدراســة لمحاولــة إيجــاد
ـن الوظائــف
عمــل الئــق فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص النظامــي؛ والنســاء اللواتــي يفضلـ َ
ّ
ـن عوائــق اجتماعيــة تمنــع مشــاركتهن فــا يمكــن
فــي القطــاع النظامــي
المنظــم ،واللواتــي يواجهـ َ
لهــنّ االســتفادة مــن الشــبكات االجتماعيــة بالدرجــة نفســها كنظرائهــنّ مــن الرجــال؛ والعمــال
المهاجريــن والالجئيــن الذيــن يواجهــون العوائــق القانونيــة والتنظيميــة فــي محاولــة الحصــول علــى
وظائــف الئقــة فــي المجتمعــات المضيفــة .وســاهم نمــوذج «العمــال المندمجيــن وغيــر المندمجيــن»
فــي المنطقــة العربيــة بثــاث ظواهــر )1( :اســتمرار ارتفــاع معــدالت البطالــة والبطالــة الجزئيــة لــدى
الشــباب؛ ( )2واســتمرار انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة؛ ( )3وعــدم تم ّكــن
المهاجريــن والالجئيــن مــن االندمــاج فــي أســواق العمــل فــي المجتمعــات المضيفــة.
التحدي  :1البطالة والبطالة الجزئية لدى الشباب

يعانــي الشــباب العربــي مــن طــول مــدة االنتقــال مــن الدراســة إلــى العمــل التــي يمكــن أن تســتمر لســنوات
( .)Dhillon and Yousef, 2009ويعــود ذلــك جزئ ًيــا النتظارهــم فــرص العمــل فــي القطــاع النظامــي.
وتشــمل العوامــل األخــرى األنظمــة التعليميــة التــي فشــلت فــي توفيــر المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل
للشــباب ،والبنــى األســرية القويــة التــي تســمح للشــباب بإطالــة فتــرة البحــث عــن وظيفــة .ونتيجــة لذلــك،
وألكثــر مــن ربــع قــرن ،شــهدت المنطقــة العربيــة أعلــى معــدالت بطالــة الشــباب فــي العالــم حيــث بلغــت 28
()2
فــي المائــة فــي ســنة ( 2016الرســم  . )1وينســحب العديــد مــن الشــباب ،وخصوص ـا ً الشــابات منهــم ،مــن
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القــوى العاملــة تمامــاً .وتبعــا ً لذلــك ،فــإن معــدالت مشــارکة القــوى العاملــة
بیــن الشــباب العربــي ھــي األدنــی فــي العالــم بیــن الرجــال والنســاء معــا ً
(الرســم .)2

الرسم  :1اتجاهات بطالة الشباب

()3

قطر هي االستثناء الوحيد ،حيث أقل معدالت
البطالة لدى الشباب في العالم (أقل من  1.1في
المائة باإلجمال و 2.2في المائة لدى المواطنين
القطريين) .ويعود ذلك إلى حجم السكان
وقدرة استيعاب القطاع العام (وزراة التخطيط
التنموي واإلحصاء.)2016،

منظمة العمل الدولية ،اتجاهات ()2017

الرسم  :2معدالت مشاركة الشباب في القوى
العاملة

منظمة العمل الدولية ،اتجاهات ()2017

ويؤثــر التأخــر فــي التحــوالت فــي الشــباب العربــي فــي المنطقــة بأكملهــا .علــى ســبيل
المثــال ،وفــي أغلــب الــدول العربيــة ،تعتبــر معــدالت البطالــة لــدى المواطنيــن مــن الشــباب
()3
أعلــى مــن متوســط المعــدالت العالميــة الــذي يبلــغ  13فــي المائــة  .وترتفــع معــدالت البطالــة
لــدى الشــباب فــي البلــدان العربيــة التــي تشــهد نزا ًعــا مســلحً ا (مثــل العــراق وســوريا وليبيــا
واليمــن) وفــي الــدول التــي تشــهد تدفقــات كبيــرة مــن الالجئيــن (مثــل األردن ولبنــان).
التحدي  :2مشاركة منخفضة للمرأة في القوى العاملة
الرسم  :3معدالت مشاركة المرأة في القوى
العاملة

منظمة العمل الدولية ،اتجاهات ()2017
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()4

قطر هي االستثناء الوحيد ،حيث
تبلغ معدالت مشاركة المرأة في القوى
العاملة حوالى  54في المائة (منظمة
العمل الدولية .)2017 ،غير أن هذا
المعدل يشمل العمال المهاجرين .وتبلغ
معدالت مشاركة المرأة القطرية في القوى
العاملة النسائية  36في المائة فقط (وزراة
التخطيط التنموي واإلحصاء.)2016،

أمــا التحــدي اآلخــر الــذي تواجهــه المنطقــة فيتمثــل فــي انخفــاض معــدالت
مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة (الرســم  2والرســم  .)3وهنــا يلعــب
التمييــز دوره؛ فأصحــاب العمــل فــي المنطقــة العربيــة يعتبــرون النــوع
االجتماعــي عامــاً أساســيًا فــي قــرارات التوظيــف .واألهــم مــن ذلــك
توقعــات األســرة وميــول العمــل لــدى النســاء أنفســهن .وكلهــا مســائل
تخضــع للمعاييــر االجتماعيــة التــي تحبــذ وظائــف محــددة فــي القطــاع
العــام والقطــاع الخــاص النظامــي .وإضافــة إلــى ارتفــاع األجــور وعــدد
المنافــع ،يو ّفــر القطــاع النظامــي ظــروف عمــل أفضــل ومقبوليــة
اجتماعيــة أكبــر .وهــي مســألة تنطبــق علــى المنطقــة بمجملهــا .فــكل
بلــد عربــي تقريب ـا ً يشــهد معــدالت أقــل لمشــاركة المــرأة فــي القــوى
العاملــة مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ  50فــي المائــة ،حيــث
تبلــغ نســب المشــاركة مســتويات أقــل مــن  ٢٠فــي المائــة فــي بعــض
()4
البلــدان العربيــة (منظمــة العمــل الدوليــة. )2017 ،
التحدي  :3العمال المهاجرون والالجئون
الرسم  :4حصص المهاجرين ( )2015والالجئين
( )2014من السكان

()5

نستعمل عبارة
«عامل مهاجر» في
هذه الورقة استناداً إلى
المعايير الدولية .وتتجه
الحكومات في الشرق
األوسط إلى استعمال
عبارة «العمال
األجانب المؤقتين
بموجب عقد» أو
العمال المغتربين
المؤقتين».

مؤشرات التنمية العاملية )2017( ،

تســتقبل المنطقــة العربيــة أعــدا ًدا كبيــرة مــن العمــال المهاجريــن حيــث يشــكلون أكثــر مــن
()5
 9فــي المائــة مــن إجمالــي الســكان (الرســم  . )4وتســتضيف دول الخليــج أكبــر حصــة
مــن العمــال المهاجريــن فــي العالــم ،حيــث تبلــغ هــذه الحصــة حوالــى  90فــي المائــة فــي
بعــض الــدول .ويتمتــع العمــال المهاجــرون فــي المنطقــة بحقــوق بســيطة وتعتبــر إمكانيــة
حصولهــم علــى فــرص عمــل الئقــة محــدودة ،وهــم مدينــون فــي الغالــب ألصحــاب العمــل
مــن خــال آليــات الكفالــة .وتســتقبل المنطقــة العربيــة أي ً
ضــا أعلــى حصــة لالجئيــن والنازحيــن
ضمــن الســكان فــي العالــم حيــث تصــل إلــى أكثــر مــن  2فــي المائــة .وغالب ـا ً مــا ال يســتطيع
العمــال المهاجــرون إيجــاد وظائــف فــي القطاعــات الخاصــة النظاميــة داخــل المنطقــة العربيــة،
مــا يــؤدي إلــى تراجــع ظروفهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى نحــو كبيــر .كمــا أن عــدم قدرتهــم
ً
ضغوطــا كثيــرة علــى المجتمعــات المضيفــة.
علــى االندمــاج تمــارس كذلــك

تعزيــز بيئــة أعمــال قويــة لخلــق الوظائــف علــى
نطــاق واســع
يتميــز نمــوذج التنميــة الــذي تقــوده الحكومــات فــي المنطقــة العربيــة بمكــوّ ن أساســي أال وهــو أســبقية
االســتخدام فــي القطــاع العــام فــي اقتصــادات أغلــب الــدول العربيــة .وت ّتســم المنطقــة العربيــة بأكبــر حصــة
نســبيًا مــن العمالــة فــي القطــاع العــام مقارنــة بالمناطــق الناميــة األخــرى .وبالنســبة للــدول التــي تتوفــر
فيهــا البيانــات ،تتــراوح حصــة العمالــة فــي القطــاع العــام بيــن  14فــي المائــة فــي المغــرب و 40فــي المائــة
فــي األردن ،بينمــا تصــل إلــى أكثــر مــن  25فــي المائــة فــي غالبيــة البلــدان (البنــك الدولــي .)2013 ،وإذا
4

اســتثنينا العمــال المغتربيــن ،فــإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تتمتــع بأكبــر
حصــة مــن االســتخدام فــي القطــاع الخــاص مــن بيــن ســكانها المحلييــن ،حيــث
تبلــغ أكثــر مــن  80فــي المائــة فــي قطــر مثــاً (وزراة التخطيــط التنمــوي
واإلحصــاء.)2016،
إن هــذه الحصــة المرتفعــة لالســتخدام فــي القطــاع العــام موروثــة عــن عقــد
اجتماعــي كان يقــدم وظائــف حكوميــة آمنــة ذات أجــر مرتفــع للمواطنيــن
الذيــن يكملــون المســتويات التعليميــة المطلوبــة (البنــك الدولــي.)2014 ،
وجــرّ اء ذلــك ،انتقلــت المنطقــة العربيــة مــن كونهــا المنطقــة التــي عانــت
مــن أدنــى مســتويات التحصيــل العلمــي فــي العالــم النامي في خمســينيات
القــرن الماضــي لتتمتــع بأعلــى المســتويات التعليميــة فــي خــال 50
ســنة ( .)Barro and Lee, 2000ولكــن مــع مــرور الوقــت ،اتجــه
عــدد كبيــر مــن العمــال المتعلميــن نحــو وظائــف حكوميــة غيــر منتجــة
نســبيًا .وســاهم ذلــك بــدوره فــي انخفــاض معــدالت نمــو انتاجيــة العمــل
لتصــل إلــى  12فــي المائــة فقــط بيــن عامــي  1995و ،2015وهــي مــن
أدنــى المعــدالت فــي المنطقــة مقارنــة بنســبة  50فــي المائــة كمعــدل عالمــي
(منظمــة العمــل الدوليــة.)2016 ،
وبمــا أن أغلــب البلــدان العربيــة تعانــي مــن ضخامــة القطــاع العــام ،ال بــد
أن يكــون نمــو العمالــة فــي المســتقبل نتيجــة إطــاق العنــان إلمكانيــات خلــق
الوظائــف فــي القطــاع الخــاص .فمــن شــأن القطــاع الخــاص النشــط أن يزيــد
مــن االبتــكار ودمــج التكنولوجيــا فــي عمليــة تطويــر المنتجــات وتقديــم الخدمــات.
ويســمح ذلــك بــدوره للشــركات الصغيــرة االبتكاريــة واإلبداعيــة أن تنمـ َـو لتخلــق
فــرص عمــل ذات أجــور ومنافــع وظــروف عمــل الئقــة .وهــذا يتيــح لألفــراد
المشــارك َة فــي أنشــطة الســوق مــن خــال منابــر التكنولوجيــا ،ويشــجع تطويــر
الشــراكات بيــن القطاع ْيــن العــام والخــاص بغيــة تطبيــق مشــاريع إنمائيــة وبنيويــة
ضخمــة ،ويــؤدي إلــى مضاعفــة فــرص االســتثمار فــي المنطقــة.
غيــر أن هــذه الرؤيــة تعثــرت بفعــل نمــوذج التنميــة الــذي تقــوده حكومــات المنطقــة مــا
حـ ّد مــن النمــو فــي القطــاع الخــاص النظامــي وقلّــص إمكانيــة خلــق الوظائــف الالئقــة.
وبالتالــي ،يعمــل أغلــب العامليــن فــي االقتصــاد غيــر النظامــي ضمــن وظائــف ذات أجــور
منخفضــة ومنافــع محــدودة مــع أدنــى مســتويات األمــان .وهنــاك عــدة قنــوات يفتقــر فيهــا
هــذا النمــوذج اإلنمائــي إلمكانيــة النمــو:
• المــوارد البشــرية :ســاهم نمــو العمالــة فــي القطــاع العــام فــي ازدحــام المــوارد
البشــرية ،وال ســيما مــن خريجــي الجامعــات .وبــدالً مــن دعــم االبتــكار والنمــو
والتنــوع فــي القطــاع الخــاص ،انتهــى بمجملهــم المطــاف فــي وظائــف حكوميــة
أقــل إنتاجيــة.
• التعليــم :تطــورت األنظمــة التعليميــة فــي المنطقــة إلعــداد الطــاب مــن أجــل الخضــوع
الختبــارات وطنيــة تشــ ّكل مدخــاً إلــى وظائــف القطــاع العــام بــدالً مــن تطويــر
المهــارات المطلوبــة فــي القطــاع الخــاص .فكانــت النتيجــة نظامــا ً يعــزز االهتمــام
بوظائــف القطــاع العــام ويعتمــد عليهــا.
• الماليــة :تدفــع البيروقراطيــات الحكوميــة الضخمــة فاتــورة كبيــرة مــن أجــور القطــاع العــام.
وبمــا أن العديــد مــن هــذه الوظائــف ال تســاهم فــي المخرجــات ،فهــي تحــوّ ل المــوارد
الماليــة بعي ـ ًدا عــن اســتثمارات القطــاع الخــاص وتقلّــص آفــاق النمــو االقتصــادي وخلــق
الوظائــف.
• اإلفــراط فــي التنظيــم :أدى نمــو البيروقراطيــات الحكوميــة إلــى اإلفــراط فــي تنظيــم القطــاع
الخــاص ،مــا حـ ّد مــن قدرتــه علــى النمــو وخلــق فــرص العمــل .وكان متوســط ترتيــب البلــدان
العربيــة فــي تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام  2017فــي المركــز  124مــن أصــل 190
بلــداً (البنــك الدولــي 2017 ،ب).
• كبــت المنافســة :تخصــص الحكومــات عقــو ًدا مربحــة ألشــخاص مطلّعيــن مــا يــؤدي إلــى نشــر
رأســمالية المحســوبية فــي المنطقــة .ويكــون للشــركات الضخمــة والمترســخة ذات العالقــات النافــذة
حافـ ً
ـزا لمنــع نمــو المنافســين المحتمليــن ،ممــا يقلــص حجــم االقتصــاد النظامــي.
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ونظــرً ا لمحدوديــة قــدرة الحكومــات علــى التوظيــف ومحدوديــة الريــع
االقتصــادي فــي القطــاع الخــاص ،يقتضــي دعـ ُم نمــو الوظائــف الالئقــة فــي
ـض حجــم بيروقراطيــة القطــاع العــام وإزالــة العوائــق
القطــاع النظامــي تخفيـ َ
التــي تمنــع تأســيس شــركات تنافســية وتعرقــل نموهــا .وال بــد مــن تطويــر
السياســات لوضــع األســس بهــدف خلــق الوظائــف علــى نطــاق واســع
وتعزيــز بيئــة أعمــال قويــة فــي الــدول العربيــة القــادرة علــى اســتقطاب
االســتثمار األجنبــي المباشــر.
ولتحقيــق اإلصــاح ،يجــب معالجــة حجــم القطــاع العــام قبــل كل
شــيء بمــا يضمــن تماشــي رواتــب القطــاع العــام مــع رواتــب القطــاع
الخــاص ،ويخفــف مــن الفســاد والمحســوبية .وعلــى الحكومــات أن
تركــز علــى أولويــات اإلصــاح اآلتيــة:
الحــد مــن العوائــق التــي تمنــع إنشــاء األعمــال التجاريــة،
•
بمــا فيهــا تكاليــف التســجيل والوقــت والجهــود المطلوبــة
إلكمــال هــذه العمليــة .وغالبــا ً مــا يشــير مالكو/مــدراء
الشــركات الصغيــرة إلــى عــدم تســجيلهم هــذه الشــركات ألنهــم
ال يســتطيعون وقــف أعمالهــم لعــدة أســابيع مــن أجــل اســتكمال
االســتمارات الضروريــة.
• تحســين البيئــة القانونيــة وقانــون التعاقــد ،بمــا فــي ذلــك آليــات إنفــاذ
العقــود ،وحــل الخالفــات ،وتجســين قوانيــن اإلفــاس .فعــدم اليقيــن
الناجــم عــن قانــون التعاقــد الضعيــف والوقــت الــازم لحــل الخالفــات
يصــرف االنتبــاه عــن عمليــة تطويــر أعمــال الشــركات.
يشــكل الحصــول علــى االئتمان عائقا ً أمام إطــاق األعمال التجارية
•
وتطويرهــا ،حتــى فــي دول الخليــج الثريــة بالنفــط .وهــذا مثيــر للســخرية
نظــراً للثــراء المتــاح فــي المنطقــة والســاعي وراء فــرص االســتثمار
الجيــدة .ويتســنى للحكومــات المســاعدة مــن خــال تخفيــف أوجــه عــدم
تناســق المعلومــات التــي تقــع فــي صلــب الفجــوة االئتمانيــة .وينبغــي علــى
الحكومــات أيضًــا الحــد مــن االقتــراض المحلــي لتفــادي إقصــاء القطــاع
الخــاص.
إن العثــور علــى العامليــن الــذي يتمتعــون بالمهــارات المناســبة يشــكل التحــدي
•
األساســي الــذي تواجهــه الشــركات فــي المنطقــة .ومــع أن معــدالت بطالــة
الشــباب مرتفعــة ،مــن الصعــب مــلء المناصــب الشــاغرة .ولــذا يعتبــر تحســين
نوعيــة النظــام التعليمــي ،وتحديـ ًدا التعليــم المهنــي ،للتركيــز علــى المهــارات أكثــر
أولويــة أساســية.
وعلــى الرغــم مــن وضــوح مــا يتوجــب فعلــه ،ال يــزال ســجل المنطقــة فــي مجــال اإلصــاح
االقتصــادي ضعيف ـا ً فــي أفضــل الحــاالت ،حتــى فــي البلــدان التــي تشــهد تغيــرات شــعبية .وفــي
ـتواجه محــاوالت اإلصــاح بمقاومــة المصالــح المترســخة والجهــات المطلعــة المســتفيدة
الواقــع ،سـ َ
مــن معاملــة تفضيليــة تســمح لهــا باقتنــاص الفــرص االقتصاديــة .فــكان الشــلل االقتصــادي النتيجــة
الطبيعيــة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة .وفضــاً عــن أهميــة تركيــز الــدول علــى إصالحــات
محــددة ،يجــب عليهــا تطويــر العمليــات التــي ُتحــدِث تغييــراً مــع مــرور الوقــت .وتشــمل ال ُنهُــج
المعتمــدة مــا يلــي:
• المختبــرات االجتماعيــةّ :
تتمثــل إحــدى وســائل معالجــة قضايــا السياســات المســتعصية بدعــوة
مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين وتمكينهــم للنظــر فيهــا مــن زوايــا مختلفــة مــن
خــال اســتخدام ُن ُهــج ابتكاريــة .فتقــود هــذه المجموعــة عمليــة التغييــر بشــكل أساســي ،ويكــون
ـع سياســات رئيســي لتق ّبــل التغييــرات بطريقــة أفضــل .وتتضمــن
ذلــك غال ًبــا بدعـ ٍـم مــن صانـ ِ
األمثلــة فــي المنطقــة برنامــج «فرصتــي» فــي تونــس.
• العمليــات الشــفافة :ومــن أهــم األدوات للتخفيــف مــن التنظيــم المفــرط هــي عمليــة خلــق مكتــب
حكومــي علــى مســتوى رفيــع وبتفويــض يتيــح مراجعــة كل القواعــد واألنظمــة الجديــدة والموافقــة
ـو واضــح وشــفاف،
عليهــا ،والعمــل مــع الــوكاالت الحكوميــة لتوثيــق كافــة اإلجــراءات علــى نحـ ٍ
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وإعــادة النظــر فــي كل القواعــد والعلميــات القائمــة علــى مــرّ
الزمــن .ويعتبــر المكتــب األميركــي لــإدارة والموزانــة وتطبيقــه
قانــون تخفيــض العمــل علــى الــورق لســنة  1995مثــاالً علــى
هــذا النهــج ،ممــا يقتضــي حصــول الــوكاالت الحكوميــة علــى
موافقــة المكتــب قبــل طلــب المعلومــات مــن الجمهــور.
• وحــدات الدفــع :فــي ضــوء التقــدم المحــرز فــي مفهــوم
االقتصــاد الســلوكي والتأثيــر االجتماعــي ،بــدأت الحكومات
بطــرح فكــرة «وحــدات الدفــع» لتحســين نتائــج السياســات
مــن خــال إدخــال تغييــرات بســيطة علــى عمليــة
اختيــار األشــخاص والــوكاالت الحكوميــة .ويشــمل ذلــك
علــى ســبيل المثــال تشــجيع الــوكاالت الحكوميــة علــى
االســتعاضة عــن عمليــات القبــول بإجــراءات اإلعــام.
وأنشــئت «وحــدات الدفــع» فــي دول الخليــج؛ وهــي فــي
غالبيتهــا تتبــع النمــوذج البريطانــي.

تعزيز الوظائف الالئقة والمجتمعات
األكثر إنصافًا
تحظــى الوظائــف الالئقــة بالدعــم مــن خــال قواعــد وأنظمــة ُتط ّبــق فــي القطــاع
النظامــي .فيكــون مــن الصعــب تعزيــز العمــل الالئــق حيــن يعمــل  60فــي المائــة
مــن القــوى العاملــة فــي وظائــف غيــر نظاميــة .وبالتالــي ،مــن أجــل تعزيــز العمــل
الالئــق فــي المنطقــة العربيــة ،ال بــد مــن وضــع سياســات تعــزز (وتعيــد النظــر فــي
السياســات التــي تعرقــل) تطويــر القطــاع الخــاص النظامــي ونمــوه.
ومــن شــأن نمــو القطــاع الخــاص النظامــي أن يســاعد أيضًــا فــي معالجــة الفجــوة
بيــن الجنســيْن فــي المنطقــة .فمعــدالت البطالــة بيــن النســاء العربيــات هــي أكثــر
مــن ضعــف معــدالت البطالــة بيــن الرجــال (منظمــة العمــل الدوليــة ،اتجاهــات عــام
 .)2017وهــذه الفجــوة هــي إلــى حــد بعيــد األكبــر فــي العالــم .وتعتبــر المعاييــر
االجتماعيــة المحافِظــة أحــد األســباب التــي ســاهمت فــي هــذا الواقــع .ونظــراً لطبيعــة
ظــروف العمــل غيــر المنظمــة وغيــر المؤاتيــة فــي القطــاع غيــر النظامــي ،تفضــل المــرأة
العربيــة انتظــار فــرص العمــل فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص النظامــي بــدالً مــن
العمــل فــي االقتصــاد غيــر النظامــي .وعــاوة علــى ذلــك ،عندمــا يصعــب علــى الشــركات
االنضمــام إلــى االقتصــاد النظامــي ،تصبــح الشــركات فــي القطــاع النظامــي أقــل تنافســية ،مــا
يتيــح التمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وال يكــون فــي وســع الشــركات فــي األســواق
التنافســية التمييــز فتركــز حينهــا علــى اختيــار أفضــل العمــال للوظائــف.
وتقضــي الخطــوة التاليــة فــي هــذا اإلطــار بالتأكــد مــن أن الوظائــف فــي القطــاع الخــاص
النظامــي هــي وظائــف الئقــة وتتســم بظــروف عمــل جيــدة ،وأجــور ومنافــع الئقــة ،ومســتويات
معقولــة مــن األمــان الوظيفــي والمرونــة .ففعل ًيــا ،الحصــة األكبــر مــن العامليــن اليــوم فــي القطــاع
النظامــي فــي البلــدان العربيــة تشــمل العمــال غيــر النظامييــن الذيــن يعملــون بــدون عقــود (منظمــة
العمــل الدوليــة .)2016 ،وكمــا فــي الماضــي ،مــن الضــروري وضــع القوانيــن واألنظمــة المناســبة
ومراقبتهــا ويجــب أن يتمكــن العمــال مــن التنظيــم للمفاوضــة جماع ًيــا ومســاءلة اإلدارة .ومــن شــأن
العديــد مــن أولويــات السياســات أن تســاهم فــي تعزيــز الوظائــف الالئقــة والنتائــج األكثــر إنصا ًفــا:
التركيز على السياسات  :1التعليم
يعتبــر تحســين األنظمــة التعليميــة فــي المنطقــة ضــرورة ملحــة لتعزيــز الوظائــف الالئقــة ،واالســتعداد
لمســتقبل العمــل ،وخلــق المجتمعــات األكثــر إنصا ًفــا .فعــدم التطابــق بيــن المهــارات التــي يكتســبها الشــباب
فــي التعليــم وتلــك المطلوبــة فــي األســواق أمــر مفــروغ منــه .وستتســع فجــوة المهــارات بينمــا يســعى
أصحــاب العمــال لجــذب عمــال يتمتعــون بمهــارات معرفيــة وغيــر معرفيــة تح ّســن إنتاجيتهــم وقدرتهــم علــى
التأقلــم مــع الظــروف المتغيــرة .وتشــمل هــذه المهــارات حــل المشــاكل ،واإلبــداع ،وعمــل الفريــق ،والتفكيــر
النقــدي .ويجــب تحســين مهــارات العمــال المحمولــة .ففــي عالــم الغــد حيــث تتغيــر التكنولوجيــا باســتمرار،
تعتبــر قــدرة العامــل علــى التعلّــم واالطــاع علــى التطــورات الجديــدة فــي أهميــة المعرفــة لــدى المبتدئيــن.
7

ولســوء الحــظ ،ركــزت المــدارس فــي المنطقــة علــى نقــل المعرفــة ،وغال ًبــا مــا
يكــون ذلــك مــن خــال الحفــظ ،بــدالً مــن التركيــز علــى تطويــر المهــارات.
وينبغــي أن يوضــح أصحــاب العمــل فــي المنطقــة أيضـا ً مجموعــة المهــارات
التــي يحتاجونهــا بمزيــد مــن الفعاليــة .وعلــى الحكومــات والشــركات
ومــزودي خدمــات التعليــم والتدريــب االنتقــال إلــى نمــوذج مبنــي علــى
الكفــاءات ويعتمــد علــى تقويــم أوضــح للمهــارات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إصــاح التعليــم الشــامل ظــ ّل مندرجــا ً فــي
جــداول أعمــال المنطقــة لفتــرة طويلــة (البنــك الدولــي.)2008 ،
وســيصبح اإلصــاح ضــرورة ملحــة فــي المســتقبل .لــذا يجــب أن
تســتبق األنظمــة التعليميــة حاجــات أصحــاب العمــل والســوق التــي
تتغيــر بســرعة .ويتطلــب ذلــك اعتمــاد عمليــات متكــررة للتقويــم
المؤسســي واإلصــاح علــى الصعيــد الالمركــزي نســبيًا .وليــس مــن
الســهل نقــل عمليــة صنــع القــرار فــي المنطقــة .وينبغــي أن تتخــذ البلــدان
العربيــة خطــوات تعــزز التعلّــم مــدى الحيــاة ،وتتيــح الوصــول إلــى
المنابــر التعليميــة ،وتســمح لألفــراد بالحصــول علــى التعليــم ذي الصلــة
فــي مراحــل مختلفــة مــن مهنتهــم.
التركيز على السياسات  :2تحسين التنقل والمرونة
يدخــل العالــم فــي فتــرة تغيــرات تكنولوجيــة متســارعة ،حيــث ستســتمر اآلالت
والحواســيب فــي خــرق كل جوانــب العمــل فــي المهــن كافــة .ويتطلــب مســتقبل
العمــل أن يكــون فــي وســع العمــال التفاعــل مــع التكنولوجيــا ،والتعلّــم فــي
خــال العمــل ،والتأقلــم ســريعا ً مــع التغيــرات .ولســوء الحــظ ،وُ ضــع العديــد مــن
السياســات العامــة ،وممارســات الشــركات ،والمعاييــر االجتماعيــة فــي الماضــي
ً
تعزيــزا لالســتقرار .ولكــن ينبغــي أن تتكيّــف الحكومــات والشــركات ومنظمــات
الدعــم مــع الواقــع المتغيــر.
• التركيــز علــى المهــن :علــى الحكومــات والشــركات أن تدعــم تقـدّم المهــن،
بــدالً مــن التركيــز فقــط علــى تحســين ظــروف عمــل وظائــف محــددة.
ويواجــه الشــباب العربــي الكثيــر مــن الصعوبــة فــي الحصــول علــى أول
وظيفــة ،مــا يــؤدي إلــى فتــرات انتظــار طويلــة (Dhillon and Yousef,
 .)2009فالحصــول علــى وظيفــة أولــى ذات آفــاق مهنيــة واعــدة أهــم مــن
العديــد مــن جوانــب الحمايــة االجتماعيــة ،وخصوص ـا ً نظــراً لهيكليــات الدعــم
األســري القويــة فــي المنطقــة.
• المرونــة فــي العمــل :تس ـهّل التطــورات التكنولوجيــة علــى األفــراد تحديــد جــداول
عملهــم الخاصــة وتك ّيــف تجاربهــم فــي العمــل لتتماشــى مــع ظروفهــم الشــخصية.
فتشــجيع الشــركات علــى اعتمــاد ســاعات عمــل مرنــة ،والســماح بالعمــل عــن بعــد،
وتقديــم ترتيبــات عمــل أخــرى مرنــة يتطابــق مــع االتجاهــات العالميــة ويســتفيد مــن
التطــورات التكنولوجيــة .ويفيــد ذلــك النســاء خصوصــاً ،حيــث أن الكثيــر منهــن
ْ
ــن ظــروف عمــل أكثــر مرونــة ،كمــا يفيــد األشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة
يفضل َ
علــى التنقــل ،علــى غــرار الالجئيــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــات.
• تنويــع الدخــل :يحتــاج العمــال إلــى تنويــع مصــادر الدخــل مــن أجــل إدارة التغيــرات وعــدم
اليقيــن .وإلــى جانــب وظائفهــم العاديــة ،يملــك العمــال فــي االقتصــادات المتقدمــة حص ً
صــا
أكبــر فــي الشــركات ويجنــون مزيــ ًدا مــن الدخــل مــن أصولهــم ،علــى غــرار اســتخدام
ســياراتهم ( )Uberأو تأجيــر مســاحات إضافيــة فــي منازلهــم ( .)Airbnbويشــارك الكثيــر
منهــم فــي التجــارة عبــر شــبكة االنترنــت ( )Ebayأو يعرُضــون مهاراتهــم مــن خــال
منصــات افتراضيــة ( .)Upworkوتســعى البلــدان الناميــة حاليــا ً إلــى االســتفادة مــن هــذه
الفــرص علــى نحــو متزايــد .ومــن شــأن تنويــع فــرص الدخــل أن تدعــم مجتمعــات أكثــر
إنصا ًفــا .وال بــد مــن وضــع سياســات مرنــة تســمح بهــذا التنــوّ ع.
التركيز على السياسات  :3دمج المجتمعات
تب ًعــا لمــا جــاء فــي الفقــرات االفتتاحيــة لهــذه الورقــة التحليليــة ،إن المجتمعــات التــي ال تتكيــف مــع التغيــرات
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التكنولوجيــة مــن خــال اعتمــاد السياســات والبرامــج ذات الصلــة ســتتخلف
عــن ســواها مــن المجتمعــات وقــد تعــرّ ض العمــال وعائالتهــم إلــى عمليــة
تحــول مؤلمــة وطويلــة األمــد .وينطبــق ذلــك علــى بلــدان المنطقــة العربيــة
وأماكــن أخــرى .فالتكنولوجيــا عامــ ُل تمكيــن يخفــف مــن الفــوارق علــى
الصعيــد الفــردي ،وفــي الوقــت نفســه هــو عامــل ابتــكار يزيــد مــن الفــوارق
علــى الصعيــد المجتمعــي.
وتــؤدي التفاوتــات الجغرافيــة فــي الدمج العالمــي وتكييــف التكنولوجيات
الجديــدة إلــى زيــادة عــدم المســاواة بيــن البلــدان وداخلهــا .ويمكــن
مالحظــة ذلــك فــي الفــوارق االقتصاديــة المتزايــدة بيــن المناطــق
الحضريــة والريفيــة فــي بعــض الــدول .و جــراء ذلــك ،قــد تتمحــور
النزاعــات المقبلــة فــي المناطــق المختلفــة ،وتشــمل بعــض الــدول
العربيــة التــي تشــهد مســتويات مقلقــة مــن الالمســاواة حــول الطبقــة
اإلجتماعيــة.
ويتطلــب التصــدي لهــذا التحــدي فــي مرحلـ ٍة أولــى ضمــان المســاواة فــي
الحصــول علــى الفــرص .ويشــمل ذلــك الوصــول إلــى التعليــم ،والتمويــل،
واألســواق ،ومــوارد أخــرى .ويجــب توخــي االنتبــاه لتفــادي العواقــب غيــر
المقصــودة .فقــد ســاعد التعليــم العالــي المدعــوم فــي المنطقــة العربيــة الطبقــة
الوســطى بشــكل رئيســي ،وهــي الطبقــة القــادرة علــى دفــع تكاليــف الــدروس
الخصوصيــة الضروريــة للحصــول علــى الدرجــات المطلوبــة فــي االختبارات
الوطنيــة لالســتفادة مــن المقاعــد المحــدودة فــي الجامعــات .فالعائــات ذات
الدخــل المنخفــض تتعــرض للتهميــش واإلقصــاء بشــكل متزايــد.

العمال المهاجرون والالجئون
مــن أهــم قضايــا ســوق العمــل التــي تواجــه المنطقــة العربيــة هــي محنــة العمــال
المهاجريــن والالجئيــن .فالعمــال المهاجــرون ينجذبــون إلــى المنطقــة العربيــة
بســبب افتقارهــم للفــرص فــي بلدهــم األم ووعــود تأميــن دخــل أكبــر وحيــاة أفضــل
لهــم ولعائالتهــم .ومــع أن هجــرة العمالــة إلــى المنطقــة و ّفــرت عــدداً ال يُحصــى مــن
الوظائــف وأنتجــت كميــات كبيــرة مــن التحويــات الماليــة ،فــإن العديــد مــن العمــال
المهاجريــن ،وال ســيما العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة ،يقعــون ضحيــة مشــ ّغلين
عديمــي الضميــر أو أصحــاب عمــل يعرضونهــم لإلســاءة فيضطــرون للمكافحــة لتســديد مــا
يدينــون بــه للوســطاء ،أو ُتســحب جــوازات الســفر منهــم ،أو يتأخــر دفــع أجورهــم .وإضافـ ً
ـة
إلــى االعتمــاد القانونــي علــى أصحــاب العمــل ونــدرة الوســائل المفيــدة لرفــع الشــكاوى،
تــؤدي هــذه الممارســات أيضًــا إلــى حــاالت شــبيهة بالعمــل القســري .ويواجــه الالجئــون
كذلــك عوائــق قانونيــة تمنــع توظيفهــم فــي غالبيــة الــدول العربيــة حيــث سـبُل الدمــج الرســمية
محــدودة.
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بالفعل ،الخطوة
األولى في جدول
أعمال منظمة العمل
الدولية حول الهجرة
العادلة هي «جعل
الهجرة خياراً
وليس ضرورة من
خالل خلق فرص
عمل الئقة في
بلدان المنشأ».
[ترجمة]

وتعيــق أنظمــة الرعايــة فــي المنطقــة (المعروفــة بأنظمــة الكفالــة) التنقــل الداخلــي فــي ســوق
العمــل مــن خــال ربــط إقامــة العمــال المهاجريــن بكفيــل واحــد .ووفــق هــذا النظــام ،ال يســع
العمــال المهاجــرون االســتقالة مــن وظائفهــم ،أو نقــل عملهــم ،أو تــرك البلــد مــن دون إذن صاحــب
العمــل (فــي بعــض البلــدان) .وفــي حيــن ال يُتوقــع أن يندمــج العمــال المهاجــرون والالجئــون فــي
البلــدان العربيــة بشــكل كامــل فــي الــدول المضيفــة إال نــادراً ،إال أنــه يمكــن بــذل جهــود كثيــرة
لتحســين ظروفهــم .وتجــدر المالحظــة بدايـ ً
ـة أن العمــال المهاجريــن والالجئيــن يواجهــون المشــاكل
ص ُعــد مختلفــة وال بــد مــن معالجــة قضاياهــم علــى كل ال ُ
علــى ُ
ص ُعــد لتحســين وضعهــم.
• بلــدان المنشــأ :قــد يختــار معظــم النــاس البقــاء فــي بلدهــم األم فــي حــال تمكنــوا مــن كســب
معيشــة الئقــة أو تفــادي نــزاع مســلح .وبالتالــي ،ال بــد مــن تحســين الظــروف االقتصاديــة
والسياســية وظــروف العمــال فــي بلــدان المنشــأ قبــل كل شــيء .وحتــى بالنســبة لمــن يرغــب
فــي الهجــرة ســعيًا وراء فــرص أفضــل ،إن وجــود خيــارات أخــرى فــي بلدهــم األم يعــزز
()6
قدرتهــم علــى التفــاوض ويح ّســن ظــروف عملهــم .
• الوســطاء :یجــد العدیــد مــن العمــال المھاجریــن ،وخاصــة العمــال ذوي المھــارات المنخفضــة،
فــرص عمــل مــن خــال وکاالت االســتقدام .وغالبـا ً مــا يقــدم هــؤالء الوســطاء فكــرة خاطئــة عــن
األجــور المدفوعــة للعمــال وترتيبــات العمــل والمعيشــة .ولــذا يجــب أن يخضــع هــؤالء الوســطاء
9

ألنظمـ ٍة أقــوى ،وتصنيــف الخبــرات ،وعمليــات مراجعــة دوريــة،
وآليــات اإلنفــاذ (بمــا فــي ذلــك تعليــق الرخــص فــي حــاالت ســوء
الممارســة) .وال بــد كذلــك مــن دعمهــم عبــر أدوات أفضــل،
مثــل تقييمــات المهــارات ،لمســاعدتهم فــي التوفيــق بيــن العمــال
وأصحــاب العمــل.
• أصحــاب العمــل :يرتكــب أصحــاب العمــل أغلــب انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،فيحتفظــون بجــوازات ســفر العمــال أو
يدفعــون لهــم أجــورً ا أقــل أو يتأخــرون فــي دفــع األجــور أو
يفرضــون ظــروف عمــل غيــر معقولــة .ويــزداد الوضــع
ســوءًا بوجــود الالجئيــن الذيــن يُضطــرون غال ًبــا للعمــل
مــن دون التصريحــات الضرويــة وال ســبيل لهــم لمواجهــة
ســوء معاملــة أصحــاب العمــل .فينبغــي أن تحــرص البلدان
علــى تخفيــف نفــوذ أصحــاب العمــل ،ومراقبــة حقــوق
العمــال ،والقضــاء علــى الممارســات المســيئة الشــائعة (علــى
غــرار االحتفــاظ بجــوازات الســفر) وتوفيــر إجــراءات فعالــة
وموثــوق فيهــا لرفــع الشــكاوى بمــا يحمــي العمــال ،بمــن فيهــم
العامليــن مــن دون تأشــيرة عمــل أو إقامــة صالحــة.
• البلــدان المضيفــة :يجــب أن تتأكــد الــدول مــن أن قوانينهــا وأطرهــا
التنظيميــة تدعــم حقــوق العمــال المهاجريــن وتتطابــق داخل ًيــا .وفي
العديــد مــن البلــدان ،يتحمــل أصحــاب العمــل مســؤولية االنتهــاكات
التــي يرتكبهــا العمــال المهاجــرون تحــت رعايتهــم .ويخلــق ذلــك
حافـ ً
ـزا قو ًيــا ألصحــاب العمــل كــي يحـدّوا مــن إمكانيــة تنقــل هــؤالء
العمــال .ويمكــن للبلــدان المضيفــة أن تنظــم أيضًــا كيفيــة عمــل
الوســطاء وأن تح ّســن عمليــة التوفيــق بيــن أصحــاب العمــل والعمــال،
فتدعــم مثـاً عمليــة تقويــم المهــارات قبــل هجــرة العمــال .وأخيــراً ،على
البلــدان العربيــة اعتمــاد االتفاقــات الداخليــة حــول الالجئيــن والســماح
لهــم بالوصــول إلــى فــرص العمــل والمــوارد لكســب معيشــتهم وتوفيــر
الســبل الضروريــة الندماجهــم.

أسئلة وقضايا للنقاش
تــرى هــذه الورقــة التحليليــة أن نمــوذج التنميــة الــذي يقــوده القطــاع العــام حال ًيــا فــي المنطقــة
ـاع خــاص نظامــي
العربيــة سيســتمر فــي الحــد مــن قــدرة البلــدان العربيــة علــى تحفيـ ِ
ـز قطـ ٍ
متنــوع وديناميكــي يســتطيع خلــق وظائــف الئقــة فــي المســتقبل .وفــي الوقــت عينــه ،يُعتبــر هــذا
النمــوذج جــزءاً مــن عق ـ ٍد اجتماعــي مع ّقــد أدى مــع مــرور الوقــت إلــى ثقاف ـ ِة رعايــة منتشــرة
لــدى فئــات أساســية مــن الســكان.
إلى أي مدى يود الناس االســتغناء فعالً عن العقد االجتماعي؟ وفي ظل فرص
•
أقــل ،هــل يفضــل العمــال نمــوذج تنميــة بديــاً للنمــوذج القائــم :أيغتنمــون فرصــة
تأميــن وظيفــة جيــدة فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص النظامــي بــدالً مــن التعامــل
مــع التغييــر المبنــي علــى التطــورات التكنولوجيــة؟
• كيــف يمكــن للبلــدان إرســاء تــوازن بيــن تخفيــف الحواجــز أمــام دخــول الشــباب والنســاء
والعمــال المهاجريــن وغيرهــم مــن الجهــات الخارجيــة مــن جهــة وحمايــة ســبل عيــش (إن
لــم تكــن أيض ـا ً امتيــازات) العمــال األكبــر س ـ ًنا والعمــال الموجوديــن أص ـاً داخــل ســوق
العمــل مــن جهــة أخــرى؟ مــا هــي أنــواع شــبكات الحمايــة االجتماعيــة التــي يجــب تطويرهــا
فــي المســتقبل لدعــم كلتــيْ المجموعت ْيــن؟
كيــف يمكــن للمجتمعــات إعــادة التفــاوض بشــأن شــروط العقــد االجتماعــي؟ هل في وســع
•
الحكومــات إصــاح هــذا العقــد تدريجي ـا ً أو هــل مــن الضــروري تغييــر هــذه الشــروط تغييــراً
جذري ـاً ،مث ـاً عبــر تغييــر النظــرة إلــى وظائــف القطــاع العــام وتحويلهــا مــن مصــادر رعايــة
تــدوم لمــدى الحيــاة إلــى مصــادر خدمــة عامــة مؤقتــة؟
واقعي ـاً ،ستســتند عمليــة خلــق الوظائــف فــي المنطقــة العربيــة علــى تنميــة القطــاع الخــاص .وبــدوره ،ســيحدد
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أســلوب تطــور القطــاع الخــاص وتحديثــه كيفيــة دمــج التكنولوجيــا فــي وظائــف
المســتقبل .وباإلضافــة ،ال بــد مــن بــذل الجهــود إلعــداد العمــال الحالييــن
لوظائــف الغــد .ومــن الضــروري اعتمــاد سياســات جديــدة لضمــان أجــور
وظــروف عمــل ومرونــة ذات مســتوى الئــق فــي الوظائــف المســتقبلية.
• كيــف تســتطيع الحكومــات إزالــة الحواجــز أمــام نمو شــركات
جديــدة تطبــق تكنولوجيــات إبداعيــة وأمــام تطورهــا ،مــع
الحفــاظ علــى ضمانــات مالئمــة لتحقيــق المصلحــة العامــة
علــى نطــاق أوســع؟
• كيــف ســيتطور دور المفاوضــة الجماعيــة والنقابــات
ويتكيــف مــع مســتقبل العمــل؟ ومــا هــو الــدور الــذي
عمــال غيــر تقليدييــن
ســتضطلع بــه فــي دعــم تطــور
ٍ
وأماكــن عملهــم؟ هــل ستســمح الحكومــات فــي المنطقــة
بتطــور المفاوضــة الجماعيــة واألنشــطة النقابيــة؟
• مــا هــي بدائــل سياســات ســوق العمــل الضروريــة لدعــم نمــو
الوظائــف الالئقــة وتطورهــا فــي المســتقبل (التطــور الوظيفــي،
والعمــل المــرن ،وتنويــع الدخــل ،الــخ)؟
• مــا هــي المهــارات المطلوبــة لوظائــف المســتقبل؟ وكيــف يمكــن
تحســين أو إصــاح األنظمــة التعليميــة لكــي ينتهــي الطــاب مــن
الدراســة وفــي متناولهــم المهــارات التــي يحتاجــون لتحقيــق النجــاح؟
• مــا هــي التغييــرات الضروريــة فــي السياســات للتأكــد مــن تدريــب
العمــال وتمكينهــم مــن إتقــان التكنولوجيــا؟ وما هي خيارات السياســات
التــي يمكــن أن تحــد مــن اآلثــار الســلبية للتغيــرات التكنولوجيــة؟
• مــا هــي التغييــرات الالزمــة فــي السياســات وأنــواع البرمجــة الجديــدة
التــي تســمح بإعــداد العمــال المهاجريــن والالجئيــن وباندماجهــم فــي
وظائــف المســتقبل؟ وكيــف يمكــن تشــجيع الحكومــات والقطــاع الخــاص
علــى تأميــن تدريــب مناســب للعمــال المهاجريــن ودعمهــم؟
فــي هــذا الســياق ،تتســم الحكومــات العربيــة بضعــف تطبيــق اإلصالحــات المطلوبــة .ومــن
الضــروري وضــع أنظمــة تدعــم عمليــة اإلصــاح عبــر اســتخدام ن ُهــج متكــررة للتقييمــات
والعمل.
• مــا هــي األنظمــة واآلليــات التــي يمكــن اعتمادهــا للتركيــز علــى عمليــة مــا بــدالً
مــن التركيــز فقــط علــى النتائــج فــي حــال عــدم اســتعداد الحكومــات وعــدم قدرتهــا
علــى إحــداث التغييــرات الالزمــة فــي مجــال السياســات؟
• مــا هــي االتفاقيــات الدوليــة التــي يجــب أن تص ـدّق عليهــا البلــدان العربيــة كونهــا
األكثــر صلــة بمســتقبل العمــل؟ ومــا هــي اآلليــات التــي ينبغــي أن تعتمدهــا لضمــان
تنفيذهــا؟
• مــا هــي أدوار القطــاع الخــاص ،ومنظمــات العمــال ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة،
والمنظمــات الدوليــة فــي جهــود اإلصــاح؟ وكيــف يمكــن تنشــيط هــذه األدوار بفعاليــة؟
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حقــوق النشــر محفوظــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ©
2017

ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي منشــورات منظمــة
العمــل الدوليــة ،التــي تتفــق مــع تلــك التــي تســتخدمها
األمــم المتحــدة ،وال العــرض الــوارد للمــادة التــي تتضمنهــا،
علــى التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة
بشــان المركــز القانونــي ألي بلــد أو منطقــة أو إقليــم ،أو
لســلطات أي منهــا ،أو بشــان تعييــن حدودهــا.
ومســؤولية اآلراء المعبــر عنهــا فــي المــواد أو الدراســات أو
المســاهمات األخــرى التــي تحمــل توقيعــا هــي مســؤولية
مؤلفيهــا وحدهــم ،وال يمثــل النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمة
العمــل الدوليــة علــى اآلراء الــواردة بهــا.
واإلشــارة إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة
ال تعنــي مصادقــة منظمــة العمــل الدوليــة عليهــا ،كمــا إن إغفــال
ذكــر شــركات ومنتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس عالمــة علــى عــدم
إقرارهــا.

لمزيد من المعلومات ،االتصال:
منظمة العمل الدولية
المكتب االقليمي للدول العربية
أريسكو سنتر  -شارع جوستنيان  -القنطاري
ص.ب 11 -4088 .رياض الصلح  1107-2150بيروت  -لبنان
هاتف+961 1 752400 :
فاكس+961 1 752405 :
بريد الكترونيbeirut@ilo.org :
شبكة انترنتwww.ilo.org/arabstates :
تابع منظمة العمل الدولية في الدول العربية على تويترiloarabstates@ :

