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المبادرة المئو ّية
حول مستقبل العمل
سلســلة األوراق التحليل ّيــة

ّ
والتوســع فــي المســتقبل .وبغيــة فهــم
مرشــحة لالســتمرار
يشــهد عالــم العمــل تغييــرات ُكبــرى
ّ
ّ
منظمــة العمــل الدوليــة
فعــال ،أطلقــت
هــذه التحديــات الجديــدة واالســتجابة لهــا علــى نحــوٍ ّ
«مبــادرة مســتقبل العمــل» واقترحــت «محادثــات الذكــرى المئو ّيــة» لفتــح بــاب النقاش خالل الســنوات
القليلــة ا ّلتــي تســبق االحتفــال بالذكــرى الســنويّة لتأسيســها عــام  )1( :2019العمــل والمجتمــع؛ ()2
العمــل الالئــق للجميــع؛ ( )3تنظيــم العمــل واإلنتــاج؛ و( )4حوكمــة العمــل .وتســعى هــذه الورقــة
ـددة
التحليل ّيــة إلــى تقديــم لمحــة عــن اال ّتجاهــات والقضايــا األساسـيّة فــي مجــاالت مواضيع ّيــة محـ ّ
خاصــة للـ»محادثــات» ،بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات
ذات أهميّــة
ّ
الوطن ّيــة ،واإلقليم ّيــة ،والعالميــة.

ترسل التعليقات
واالقتراحات إلى
futureofwork@ilo.org

ا لعقــد ا ال جتما عــي
و مســتقبل ا لعمــل :
ا لتفــا و ت  ،و تأ ميــن ا لد خــل  ،و عال قــا ت
ا لعمــل و ا لحــو ا ر ا ال جتما عــي *
تناقــش هــذه الورقــة دور العقــد االجتماعــي بيــن الدولــة والجهــات األخــرى فــي تحديــد التو ّقعــات المتبادلــة لتوزيع
ً
نتيجــة الزديــاد التفــاوت والتطــوّ رات
الســلطة والمــوارد تحقيقــا ً للعدالــة االجتماعيّــة ،واضمحــال هــذا العقــد
األخــرى فــي عالــم العمــل ،إضافـ ً
ـة إلــى السياســات الّتــي تســتلزم المعالجــة لتجديــد العقــد االجتماعــي.

مقدمة :عالم العمل المتغ ّير وتر ّتباته على العقد االجتماعي
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ّ
يتم ّيــز عالــم العمــل بتفاعــل مســتمرّ بيــن الســوق والدولــة والمواطــن ،وهــي عالقــة دائمــة التطــوّ ر .ونتيجــة لهــذه
العمل ّيــة ،غالب ـا ً مــا ينشــأ اتفــاق اجتماعــيّ ضمنــيّ يح ـدّد بشــكل عــام العالقــة بيــن الجهــات ويُرســي المبــادئ
التوجيه ّيــة لبنــاء المؤسســات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والسياس ـيّة .ويُس ـمّى هــذا االتفــاق بالعقــد االجتماعــيّ .
ورغــم اختالفــه باختــاف البلــدان واألزمنــة ،يُمكــن فهــم العقــد االجتماعــي كا ّتفــاق ضمنــي يُح ـدّد العالقــة بيــن
الحكومــة والمواطنيــن ،أو بيــن اليــد العاملــة ورأس المــال ،أو بيــن مختلــف المجموعــات السـ ّكانيّة .ويعكــس العقــد
االجتماعــي أسا ًســا الفهــم العــام لكيف ّيــة توزيــع الســلطة والمــوارد بغيــة تحقيــق العدالــة االجتماع ّيــة .ويعكــس هــذا
المفهــوم البعديــن الجوهــري واإلجرائــي .وي ّتصــل البعــد الجوهــري للعقــد االجتماعــي بالطريقــة الّتــي يت ـ ّم فيهــا
تأطيــر األهــداف المشــتركة مثــل اإلنصــاف والعدالــة والحر ّيــة واألمــن وتحديــد أولويّاتهــا فــي المجتمــع ،فــي
حيــن ي ّتصــل البعــد اإلجرائــي بالمؤسّســات واإلجــراءات الّتــي ُتســتخدم لتحديــد شــكل المفهــوم العــام وتشــريعه.
ويعتمــد ك ّل مــن فاعليّــة العقــد االجتماعــي وأهميّتــه بقدرتــه علــى تكييــف نفســه مــع الحقائــق االقتصاديّــة
واالجتماعيّــة والسياســيّة الجديــدة .وإذا مــا شــهد عالــم العمــل تغيّــرات عميقــة ،تــزداد حــدّة التو ّتــر مــا يهــدّد
بانتفــاء العقــد االجتماعــي القائــم .وعلــى ســبيل المثــال ،يشــيع القلــق مــن أنّ فكــرة العقــد االجتماعــي القائــم علــى
النمــوّ االقتصــادي ،والعمالــة الكاملــة ،والضمــان االجتماعــي الّتــي بــرزت عقــب الحــرب العالم ّيــة الثانيــة مــا
عــادت موضــوع توافــق فــي بعــض أنحــاء العالــم .وفــي الوقــت عينــه ،تجــد بلــدان أخــرى صعوبــة اآلن فــي
صــل إلــى عقــد اجتماعــي مســتقرّ  ،فــي ظ ـ ّل التذبــذب االقتصــادي ،والنزاعــات االجتماع ّيــة ،وتراجــع الثقــة
التو ّ
فــي الحكومــات والمؤسّســات .وكمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى عالقــة العمالــة (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة رقــم )3
تختلــف هــذه الظاهــرة بشــكل كبيــر باختــاف البلــدان.
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* استندت هذه الورقة
على مساهمات من:
Christina Behrendt
Isabel Ortiz
Emmanuel Julien
Youcef Ghellab
Susan Hayter,
,Florence Bonnet

وتبقــى بلــورة عقــد اجتماعــيّ ف ّعــال ومســتدام يعكــس الحقائــق المتغ ّيــرة فــي بلــد مع ّيــن تح ّد ًيــا مشــتر ًكا .وبالتالــي،
ـرو أنّ تكــون اللجنــة العالم ّيــة المعن ّيــة بالبعــد االجتماعــي للعولمــة ( ،2004ص ،)65 .وفــي مســعىً لتحقيــق
ال غـ َ
العولمــة العادلــة ،قــد دعــت إلــى «عقــد اجتماعــيّ جديــد» يشــمل مــا يلــي( :أ) التــزام بالحــوار االجتماعــي فــي
صياغــة السياســات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة؛ (ب) اإلقــرار بضــرورة إرســاء التــوازن بيــن الدفــع با ّتجــاه زيــادة
ّ
الفاعل ّيــة واالنتاج ّيــة وحـ ّ
المتمثــل
ـق الع ّمــال باألمــن وتكافــؤ الفــرص؛ و(ج) االلتــزام با ّتبــاع «الطريــق العالــي»
ّ
بالتعــاون بيــن الشــركات واليــد العاملــة لتحقيــق مكاســب الفاعليّــة ،وتفــادي «الطريــق المنخفــض» المتمثــل
باقتطــاع التكاليــف وتقليــص الحجــم .وقــد القــت دعــوة اللجنــة صــدىً متزايـ ًدا فــي الســنوات األخيــرة ،والسـيّما
فــي إطــار األزمــة االقتصاد ّيــة العالم ّيــة المســتمرّ ة منــذ عقــد مــن الزمــن وعالــم العمــل الســريع التبـدّل.
تنظــر هــذه الورقــة فــي طبيعــة العقــد االجتماعــي وديمومتــه علــى ضــوء التغييــرات المســتجدّة والواســعة النطــاق
فــي عالــم العمــل (أنظــر األوراق التحليل ّيــة  1و 2و .)3وإذ تعكــس مناقشــة اللجنــة للعقــد االجتماعــي ،تر ّكــز
علــى القضايــا المتداخلــة التاليــة :توزيــع الدخــل ،التفــاوت وتأميــن الدخــل ،عالقــات العمــل والحــوار االجتماعــي.
أ ّمــا القســم الثانــي فيســتعرض بإيجــاز تطــوّ ر العقــد االجتماعــي خــال الســنوات األخيــرة وعــوارض «العقــد
صــى القســم الثالــث تال ًيــا القــوى ال ُكبــرى الّتــي أســهمت فــي تقويــض أســاس
االجتماعــي تحــت الضغــط» .ويتق ّ
العقــد االجتماعــي ،مــع النظــر فــي مختلــف الظــروف الســائدة فــي البلــدان المتقدّمــة والناميــة .ويــدرس القســم
الرابــع الطريقــة التــي تضغــط فيهــا هــذه التغيــرات علــى السياســات والمؤسّســات الكبــرى الّتــي تش ـ ّكل أســاس
العقــد االجتماعــي الحالــي ،بينمــا يختــم القســم الخامــس باقتــراح القضايــا األساس ـيّة للنقاشــات المســتقبليّة.

 .2العقد االجتماعي تحت ضغط متزايد
تتيــح التغ ّيــرات فــي عالــم العمــل العديــد مــن الفــرص والتحديــات الم ّتصلــة بصياغــة العقــد االجتماعــي فــي القــرن
الواحــد والعشــرين .وتشـ ّكل العمالــة عنصــرً ا بنيو ًّيــا أساسـ ًّيا للعقــد االجتماعــي ،إذ تحـدّد الحقــوق والمســؤوليّات
للع ّمــال وأصحــاب العمــل ،واليــد العاملــة ورأس المــال ،ولهــا تأثيــر بالــغ علــى توزيــع المــوارد والســلطة فــي
المجتمــع.
ّ
يتمثــل أحــد التحديــات األساسـيّة للعقــد االجتماعــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين بالمســتوى المرتفــع والمتزايــد
ّ
فــي معظــم األحيــان مــن التفــاوت وعــدم القــدرة علــى تأميــن الدخــل فــي أنحــاء شـتى مــن العالــم ،علــى الرغــم مــن
تحقيــق بعــض التقـدّم فــي خفــض الفقــر واجتيــاز خطــوات كبيــرة فــي مجــال التنميــة البشــرية ،بمــا فــي ذلــك الحـ ّد
مــن وف ّيــات األمّهــات واألطفــال ،إلــى ارتفــاع مســتويات التعليــم ( برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.)2015 ،
غيــر أنّ األشــخاص الّذيــن يعيشــون فــي أقســى أشــكال الفقــر ال يزالــون متخلّفيــن عــن الركــب (Ravallion,
 ،)2014فــي حيــن ال يــزال اإلقصــاء االجتماعــي ،والس ـيّما بالنســبة إلــى المجموعــات المحرومــة ،مــن بيــن
الشــواغل األساس ـيّة ( .)UN DESA, 2016ويعانــي ع ّمــال كثيــرون فــي العالــم مــع عائالتهــم مــن تد ّنــي
الدخــل وتقلّبــه ،ومــن ظــروف العمــل الســيّئة ،ومــن نقــص الحمايــة االجتماعيّــة ،كمــا أنّ العديديــن منهــم ال
يزالــون يعيشــون فــي الفقــر علــى الرغــم مــن كدّهــم فــي العمــل (منظمــة العمــل الدوليــة2016 ،ب) .ويش ـ ّكل
اإلقصــاء االقتصــادي أحــد العوامــل المســاهمة فــي ذلــك والمتر ّســخة فــي تد ّنــي االنتاج ّيــة وبنــى اإلنتــاج المتخلّفــة
التــي تميــل إلــى توليــد مســتويات عاليــة مــن الفقــر ،والالنظام ّيــة وانعــدام المســاواة .وفــي أنحــاء شـ ّتى مــن العالــم،
خابــت التطلّعــات إلــى رفــع مســتوى التعليــم والمهــارات بشــكل متزايــد لــدى السـ ّكان وصــوالً إلــى العمــل الالئــق
فــي ظـ ّل المســتويات العاليــة مــن البطالــة ،والعمالــة الناقصــة ،والالنظام ّيــة.
إلــى ذلــك ،لــم يــف الحــراك االجتماعــي بوعــوده الّتــي اُطلقــت خــال العقــود المنصرفــة .ففــي أنحــاء كثيــرة
مــن العالــم ،لــم يعــد باســتطاعة األجيــال الشــابّة ضمــان تحقيــق مســتويات معيشــة أعلــى مــن تلــك الّتــي ح ّققهــا
أهلهــم ،كمــا درجــت العــادة ســاب ًقا .والواقــع أنّ المراقبيــن قــد حـ ّـذروا مــن أنّ شــباب اليــوم قــد يتحوّ لــون إلــى
«جيــل ضائــع» ســتخيب طموحاتــه بإيجــاد العمالــة الالئقــة بســبب الكســاد المســتمرّ ونمــوّ البطالــة (منظمــة
العمــل الدوليــة2016 ،ب ،أنظــر أيضــا ً الورقــة التحليليّــة  .)2ويعيــق التفــاوت فــي الوصــول إلــى الرعايــة
الصح ّيــة والتعليــم وتطويــر المهــارات والعمالــة الحــراك االجتماعــيّ التصاعــديّ  ،فــي حيــن أ ّنــه يلجــم التق ـدّم
االقتصــادي واالجتماعــي .و ُتســهم عوامــل مختلفــة فــي مثــل أوجــه التفــاوت هــذه ،وتتضّمــن النــوع االجتماعــي
واإلعاقــة والتباينــات الريفيّة/الحضر ّيــة ،والهجــرة (منظمــة العمــل الدوليــة2016 ،أ) .وفــي الوقــت عينــه ،تتعـ ّ
ـزز
المخــاوف مــن الحــراك االجتماعــيّ التراجعــيّ  ،بمــا فــي ذلــك فــي صفــوف الطبقــة الوســطى ،وذلــك بســبب ركــود
الرواتــب الحقيق ّيــة وضعــف القــدرة علــى تأميــن الدخــل ،وتلقــي بثقلهــا علــى التصــوّ رات الم ّتصلــة بالمســاواة
والعدالــة االجتماع ّيــة.
وتطــرح هــذه التطــوّ رات تحد ّيــات كبيــرة للعقــد االجتماعــي .ففــي حيــن تختلــف ُن ُهــج البلــدان لجهــة مــا يُعتبــر
توزي ًعــا عــادالً للمــواردُ ،تعتبــر بعــض العناصــر مشــتركة فــي الكثيــر مــن المجتمعــات .ومــن بيــن هــذه العناصــر

2

نذكــر دور تكافــؤ الفــرص ،الّــذي ي ّتصــل بمســألة كيف ّيــة توفيــر األدوات الالزمــة لألفــراد لتحقيــق النجــاح بصــرف
النظــر عــن الظــروف ،وكيف ّيــة المكافــأة علــى الجــدارة ،ومــدى مســؤوليّة مــن يتم ّتعــون بقــدر أكبــر مــن المــوارد
عــن تشــاركها مــع آخريــن بمــا يدفــع بالتقـدّم بشــكل عــام.
ويُمكــن أن يُعــزى دخــول ارتفــاع التفــاوت مؤخــراً دائــرة الضــوء فــي النقــاش علــى الصعيــد العالمــي إلــى التن ّبــه
إلــى بلــوغ التفــاوت مســتوىً بــات يُهـدّد المبــادئ األساسـيّة للعقــد االجتماعــي .وباإلضافــة إلــى إشــعال االســتياء
واالضطــراب السياســي ،بــات يُنظــر إلــى االقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي أكثــر فأكثــر كعامــل يُمعــن فــي
تقويــض التنميــة ،إذ يُبعــد عــن الركــب قسـمًا كبيــرً ا مــن سـ ّكان المعمــورة .وبالتالــي تدعــو الحاجــة بشــكل ملـ ّح
إلــى تجديــد العقــد االجتماعــي.

تقوض العقد االجتماعي؟
 .3ما هي القوى ا ّلتي
ّ
مــا هــي القــوى المحرّ كــة الّتــي تعـ ّ
ـزز هــذه التحديــات الّتــي تمنــع اســتقرار العقــد االجتماعــي؟ وفــي حيــن أنّ
رزمــة العوامــل الّتــي تحـدّد العقــد االجتماعــي فــي مجتمعاتنــا اليــوم مع ّقــدة ،كان لبعــض هــذه العوامــل آثــراً ســلب ّيا ً
كبيــراً علــى العقــد االجتماعــي بحـ ّد ذاتــه .وترتبــط جميعهــا بتغييــرات بالغــة فــي معــروض اليــد العاملــة والطلــب
عليهــا ،كمــا فــي عالقــة العمالــة (كمــا ناقشــنا فــي األوراق التحليل ّيــة  ،1و ،3و.)5

وأم َو َلة االقتصاد
العولمة ْ
يكمــن أحــد التحديــات األساسـيّة الّتــي تواجــه العقــد االجتماعــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين فــي ازديــاد التكامــل
االقتصــادي الناجــم عــن عولمــة االقتصــاد .ففــي حيــن أنّ العولمــة قــد أتاحــت الكثيــر مــن الفــرص ،فقــد أســهمت
أي ً
ضــا فــي تحويــل التــوازن بيــن اليــد العاملــة ورأس المــال إلــى تنافــس أكثــر شراســة علــى الصعيــد العالمــي،
ّ
وانعــدام فــي االســتقرار االقتصــادي الكلــي ،وزيــادة قياســيّة فــي التفــاوت فــي الدخــل (.)Piketty, 2014
وأســهم التخفيــف المتســارع مــن القيــود التنظيميّــة المفروضــة علــى أســواق المنتجــات والعمــل منــذ بدايــة
التســعينيّات فــي هــذا التطــوّ ر ،والضغــط مســتمرّ لمواصلــة هذا المســار (صنــدوق النقــد الدولــي .)2016 ،وحيثما
تســيطر األســواق المال ّيــة علــى «االقتصــاد الحقيقــي» ،يــزداد اســتئثار البعــض بمكاســب النشــاطات االقتصاد ّيــة،
عوض ـا ً عــن توزيعهــا علــى نطــاق أوســع (World Commission on the Social Dimension of
.)Globalization, 2004; ILO, 2014a
و ُتنســب أمولــة االقتصــاد أيضـا ً إلــى انعــدام االســتقرار المتزايــد فــي االقتصــاد العالمــي .فقــد أســهمت سياســات
التخفيــف مــن القيــود التنظيميّــة النافــذة منــذ الثمانينيّــات ،كمــا االعتمــاد المتزايــد لالقتصــادات علــى القطــاع
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بمســتويات
المالــي ،فــي تعزيــز هــذا اال ّتجــاه إلــى حـ ّد كبيــر .وحيثمــا ترتبــط النشــاطات االقتصاد ّيــة
أعلــى مــن األعبــاء المال ّيــة ،يمكــن ّليّ أزمــة مال ّيــة أن تتطــوّ ر ســريعًا إلــى أزمــات اقتصاد ّيــة واجتماع ّيــة واســعة
االنتشــار ،كمــا تب ّيــن التبعــات الطويلــة األمــد لألزمــة الماليــة عــام  .2008وعلــى الرغــم مــن بعــض إجــراءات
إعــادة القيــود المال ّيــة للقطــاع المصرفــي الّتــي رافقــت عمل ّيــات اإلنقــاذ الّتــي قامــت بهــا الحكومــات ،ال تــزال
تحد ّيــات كبيــرة ماثلــة .ولكــن ،ال يتـ ّم تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد المال ّيــة لالســتثمارات المنتجــة الّتــي مــن
شــأنها أن تتيــح الفــرص لزيــادة اإلنتاج ّيــة وإيجــاد فــرص عمالــة جديــدة (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة رقــم .)5

التكنولوجيا وأشكال العمل الجديدة
مــن شــأن التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة ،علــى غــرار زيــادة األتمتــة والرقمنــة ،أن تتــرك آثــارً ا بالغــة وتحويل ّيــة علــى
عالــم العمــل ،يعتبرهــا البعــض «ثــورة صناع ّيــة رابعــة» (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة رقــم  .)1ويتخــوّ ف بعــض
المراقبيــن مــن أن تــؤدّي هــذه التغييــرات إلــى «ســباق ضــ ّد اآللــة» (Brynjolfsson and McAfee,
ـال مــن الوظائــف» ( .)Ford, 2015ويشــير آخــرون إلــى قــدرات المجتمعــات
 )2015أو إلــى «مســتقبل خـ ٍ
ً
ّ
ـتجابة لهــذه التغييــرات ،وإلــى الفــرص الناشــئة عــن هــذه التطــوّ رات والمتصلــة بنشــوء أعمــال
علــى التك ّيــف اسـ
ُ
أكثــر جــدوى عــن المهــام الخطــرة أو الروتين ّيــة .ولكــن ،تطــرح الشــواغل لجهــة زيــادة اســتقطاب المجتمعــات
المســتقبليّة ،مــع ارتفــاع هائــل فــي عــدد العمّــال واألســر ذات الدخــل المتدّنــي ،فــي ظــ ّل مســتويات متزايــدة
ك تــزداد ثــرا ًء إلــى رأس ُس ـلّم الدخــل
مــن انعــدام االســتقرار ،وتقلّــص الطبقــة الوســطى ،وتس ـلّق أقل ّيــة ال تنف ـ ّ
(.)Degryse, 2016
إالّ أنّ الرقمنــة واألتمتــة تتيحــان أيضـا ً فرصـا ً اقتصاد ّيــة أفضــل ومزيــداً مــن المرونــة ( .)Hill, 2015فخدمــات
الهواتــف الجوّ الــة علــى ســبيل المثــال تتيــح للمنتجيــن الزراعييــن فــي المناطــق النائيــة التحقــق مــن أســعار
المحاصيــل والمفاوضــة علــى نحــو أفضــل علــى بيــع منتجاتهــم .أمــا العمــل عــن بعــد ،والعمــل مــن خــال التعهيــد
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الجماعــي ،غيرهــا مــن أشــكال العمــل المماثلــة ،فتق ـدّم فر ً
صــا جديــدة لألشــخاص لالنخــراط فــي العمالــة علــى
ـو أكثــر مرونــة ،ومنهــم مثـاً األشــخاص المحــدودو القــدرة علــى التن ّقــل ،وذوو األطفــال الصغــار ،وغيرهــم
نحـ ٍ
مــن مقدّمــي الرعايــة ألفــراد العائلــة .ويمكــن أن تــؤدّي اســتفادة مجموعــات مح ـدّدة مــن الع ّمــال مــن األتمتــة
والرقمنــة أو عــدم اســتفادتهم إلــى مصــدر لمزيــد مــن أوجــه التفــاوت.
بعــض مــن أنحــاء
وتنقــض األشــكال «الجديــدة» مــن العمالــة الم ّتصلــة باألتمتــة والرقمنــة والّتــي تنشــأ فــي
ِ
العالــم الحقــوق والمســؤوليّات المرتبطــة بعالقــة العمالــة (الصريحــة أو الضمنيّــة) (أنظــر الورقــة التحليليّــة
 .)3وفــي حيــن أنّ منظومــة العالقــات الصناعيّــة تقــوم علــى فكــرة تحمّــل أصحــاب العمــل للمســؤوليّة عــن
رفــاه القــوّ ة العاملــة ،فــإنّ مثــل هــذه المســؤوليّة فــي اقتصــاد «غــبّ الطلــب» أو «العربــة» ال تعتبــر مبــدأ لــدى
ّ
صــات) ( ،Bergســيصدر؛ De Stefano,
«شــراة» العمــل (طالبــي الخدمــات) وال لــدى
«منظميــه» (المن ّ
 .)2016وتعانــي الكثيــر مــن البلــدان راه ًنــا لتحديــد وضــع هــؤالء العمّــال ولتوفيــر الحمايــة المالئمــة؛ مــع
األخــذ باالعتبــار أنّ الحــدود بيــن قانــون العمــل والقانــون التجــاري باتــت مشوّ شــة .وفــي حيــن أنّ هــذه األشــكال
«الجديــدة» مــن العمالــة ّ
تؤثــر حال ًيــا علــى أقل ّيــة مــن مجمــوع العمالــة ،يتو ّقــع مراقبــون كثــر بــأنّ تســتمرّ فــي
النمــوّ بشــكل أ ّســيّ فــي المســتقبل القريــب.

الالنظام ّية
فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم ،ترتبــط المســتويات العاليــة مــن التفــاوت والفقــر ،إضافـ ً
ـة إلــى المســتويات المتد ّنيــة
ّ
مــن القــدرة علــى تأميــن الدخــل ،بانتشــار العمالــة الالنظاميّــة ومــا ي ّتصــل بهــا مــن غيــاب الحمايــة .ويتســم
االقتصــاد غيــر النظام ّيــة بنقــص فــي التنميــة االنتاج ّيــة ،وبعجــوزات كبيــرة لجهــة العمــل الالئــق ،كمــا بغيــاب
حمايــة اليــد العاملــة والحمايــة االجتماعيــة لغالبيّــة العمّــال ،مــا يــؤدّي إلــى مســتويات دخــل متد ّنيــة ودرجــة
عاليــة مــن عــدم القــدرة علــى توفيــر الدخــل .وتواجــه المؤسســات القائمــة المعن ّيــة بعالقــات العمــل صعوبــات
فــي معالجــة هــذه التحديــات وإيجــاد الطــرق الجديــدة لجمــع مصالــح الع ّمــال (Hayter, 2015a; Hyman,
.)2015; Sen and Lee, 2015
()1

ولالنظام ّيــة تر ّتبــات أوســع نطا ًقــا علــى العقــد االجتماعــي فــي المجتمــع ،إذ تش ـ ّكل أحــد األعــراض الّتــي تــد ّل
علــى وجــود اختــال كبيــر فــي العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا .ويتطلّــب العقــد االجتماعــيّ الف ّعــال تواز ًنــا عــادالً
بيــن الحقــوق والواجبــات ،وتطبي ًقــا منص ًفــا وفعل ًّيــا للقانــون وآلل ّيــات اإلنفــاذ المالئمــة ،باإلضافــة إلــى آليّــات
المســاءلة الفاعلــة .فــإذا عجــز المواطنــون (والالعبــون االقتصاد ّيــون) عــن وضــع ثقتهــم فــي الدولــة ح ّتــى تو ّفــر
ـو منصــف وف ّعــال ،وإذا مــا اعتبــرت
لهــم الخدمــات والحمايــة الالزمــة ،وإذا لــم يت ـ ّم إنفــاذ القوانيــن علــى نحـ ٍ
ّ
معطلــة وغيــر فعّالــة ،وإذا مــا لــم يتـ ّم االعتــراف بالنظــام الضريبــي كآل ّيــة عادلــة
األطــر القانون ّيــة والمؤسّسـيّة
ّ
ً
وفعل ّيــة لتمويــل األصــول الجماع ّيــة ،بقــي االمتثــال لألطــر القانون ّيــة متدنيــا.

إضعاف مؤسسات سوق العمل
ُنســب االرتفــاع فــي التفــاوت وانعــدام القــدرة علــى تأميــن الدخــل بشــكل أساســي إلــى التغ ّيــرات فــي أنمــاط العدالــة
والكســب ،واســتمرار البطالــة والعمالــة الناقصــة (منظمــة العمــل الدوليــة2016 ،ج) ،باإلضافــة إلــى تراجــع
صــة اليــد العاملــة (منظمــة العمــل الدوليــة2014 ،أ) .وبقيــت األجــور راكــدة فــي أجــزاء عديــدة
واســع النطــاق لح ّ
مــن العالــم ،وتخلّفــت عــن ركــب اإلنتاج ّيــة ،وأربــاح الشــركات ودخــل الملك ّيــة .وقــد أســهمت الطبيعــة المتغ ّيــرة
لعالقــات العمــل والعمالــة ،إضافـ ً
ـة إلــى إضعــاف مؤسســات ســوق العمــل ،فــي الدفــع فــي هــذا اال ّتجــاه ،وهمــا
ّ
يُعتبــران مــن العوامــل األساسـيّة التــي تزيــد مــن التفــاوت وانعــدام األمــن (.)Berg, 2015
وال تقتصــر التحديــات التــي تواجــه مؤسســات ســوق العمــل علــى القــوى الخارجيّــة ،بــل تشــمل أيضًــا عــدم
القــدرة علــى التك ّيــف مــع ســياق ســريع التحــوّ ل فــي العديــد مــن البلــدان .و ُتع ـ ّد مجــاراة هــذه المؤسســات مــع
الحاجــات المتغيّــرة للعمّــال وأصحــاب العمــل مــن المســؤوليّات «الداخليّــة» للجهــات الفاعلــة فيهــا.
صــة في هــذا الصــدد ( .)Hayter, 2015bفالمفاوضة
ويكتســي دور النقابــات والمفاوضــة الجماع ّيــة أهم ّيــة خا ّ
الجماع ّيــة قــد خضعــت للضغــوط فــي الكثيــر مــن البلــدان منــذ األزمــة المال ّيــة عــام  ،2008بعــد تراجــع أطــول
ً
ســرعة أيضًــا
مــدىً فــي معــدّالت العضويّــة فــي النقابــات .وثمّــة شــواغل مــن أن تــزداد هــذه اال ّتجاهــات
فــي المســتقبل مــع االرتفــاع فــي اقتصــاد «بنــاءاً علــى الطلــب» واألشــكال «غيــر النموذج ّيــة» مــن العمالــة
( .)Degryse, 2016فالتنــوع الكبيــر فــي ترتيبــات العمــل ،واالنتقــال إلــى حوكمــة الشــركات مــن قبــل
المســاهمين أو علــى أســاس الســوق ،ونشــوء شــبكات إنتــاج عالم ّيــة ،تطــرح جميعهــا التحديــات لعالقــات العمــل
والمفاوضــات الجماع ّيــة .ولكــن ،خــال األزمــة االقتصاد ّيــة العالم ّيــة األخيــرة ،تم ّكنــت البلــدان الّتــي دعمــت
المفاوضــة الجماع ّيــة التشــاركيّة مــن خــال مجموعــة مــن التدابيــر السياســاتيّة مــن زيــادة تغطيــة المفاوضــة
الجماع ّيــة ،والس ـيّما بالنســبة إلــى الشــركات الصغيــرة والمتو ّســطة الحجــم ،والمهاجريــن والع ّمــال المنخرطيــن
فــي أشــكال غيــر نموذج ّيــة مــن العمالــة (منظمــة العمــل الدوليــة.)2015 ،
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 .4التحديات بالنسبة إلى السياسات والمؤسسات الوطن ّية ا ّلتي تصوغ
العقد االجتماعي
تنقــض جميــع اال ّتجاهــات الّتــي ناقشــناها أعــاه ،والّتــي ينجــم عنهــا تفاقــم فــي التفــاوت وعــدم القــدرة علــى تأميــن
الدخــل ،القيــم المجتمعيّــة الم ّتصلــة بالعدالــة واالنصــاف ،بــل بالعقــد االجتماعــي بحــ ّد ذاتــه .فــإذا مــا حصّــل
األكثــر ثــرا ًء المكاســب االقتصاد ّيــة ،وإذا مــا لــم تســتفد أكثر ّيــة المجتمــع مــن النمــوّ االقتصــادي ،يصبــح التماســك
االجتماعــيّ علــى المحـكّ .وبــات مــن المعتــرف بــه اليــوم علــى نطــاق أوســع أنّ المســتويات العاليــة مــن التفــاوت
تمنــع النمــوّ االقتصــاديّ المســتدام وتقــوّ ض إمكان ّيــة التنميــة االقتصاد ّيــة فــي المســتقبل (;Ostry et al. 2014
 .)IMF, 2014; OECD, 2012; ILO, 2014a; ILO, 2008ولكــن ،يبــدو أنّ هــذا اإلدراك لــم يُترجــم
بعــد إلــى سياســات ملموســة لمعالجــة التفــاوت المتزايــد بشــكل مجـدٍ ،وإلرســاء عقــد اجتماعــي مُجـدَّد.
يكمــن أحــد التحديــات الّتــي تواجــه العقــد االجتماعــيّ فــي كيف ّيــة تعزيــز تمثيــل مجموعــات مختلفــة مــن الع ّمــال
وأصحــاب العمــل .فمــن جهــة الع ّمــال ،ينطــوي ذلــك علــى تحـدّي إعــادة تنظيــم الصــوت الجماعــي للع ّمــال غيــر
النظاميّيــن ،باإلضافــة إلــى أصــوات الع ّمــال مــن خــارج عالقــات العمالــة النموذج ّيــة ،إلــى الحاجــة لبنــاء تحالفــات
ّ
المنظمــات الّتــي تتشــاطر المصالــح نفســها ،مثــل التعاون ّيــات ،ومجموعــات المســتخدمين،
واســعة النطــاق مــع
وجمعيّــات التجّ ــار ،وغيرهــا مــن ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي .أمّــا مــن جهــة أصحــاب العمــل ،فيشــمل ذلــك
تحـدّي تمثيــل مصالــح المشــاريع الصغيــرة والمتو ّســطة بشــكل فعلــيّ  ،وتعزيــز العالقــة بيــن الشــركات المتعـدّدة
ّ
ومنظمــات أصحــاب العمــل الوطن ّيــة .وتعتمــد فاعل ّيــة الحــوار االجتماعــي علــى تحقيــق هــذا التمثيــل.
الجنسـيّات
وســبق أن انطلــق حــوار واســع النطــاق بشــأن دور األعمــال التجار ّيــة فــي المجتمــع .وترتفــع التو ّقعــات لجهــة
دور الشــركات فــي النمــوّ المتكامــل والتنميــة المســتدامة ،ولكــنّ فــي الوقــت نفســه ُتطــر ًح أســئلة مه ّمــة بشــأن
التجــاذب بيــن مصالــح الشــركات والمصالــح العا ّمــة فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .وفــي هــذا
الســياق ،يت ـ ّم إيــاء اهتمــام متزايــد للــدور الممنــوح للسياســة الحكوم ّيــة فــي تحفيــز المســاهمة اإليجاب ّيــة مــن
الشــركات فــي المجتمــع.
ُتنشــئ التغ ّيــرات فــي عالــم العمــل أي ً
ضــا تحد ّيــات أخــرى مه ّمــة بالنســبة إلــى السياســات العا ّمــة .وفــي حيــن أنّ
انعــدام االســتقرار يزيــد مــن الحاجــة إلــى سياســات إعــادة التوزيــع ،فقــد تقلّصــت القــدرات المال ّيــة فــي أنحــاء
عديــدة فــي العالــم ،فيمــا يُعــزى بجــزء منــه إلــى زيــادة فــي حركــة رأس المــال والتنافــس الضريبــي .وعلــى الرغم
مــن بــذل بعــض الجهــود للســيطرة علــى التنافــس الضريبــي الضــارّ  ،مثــل تــآكل القاعــدة وإعــادة توزيــع األربــاح
( ،)OECD, 2013; OECD, 2015; Crivelli et al. 2015تقلّصــت الســيادة الماليّــة فــي ظــ ّل
العولمــة والضغــوط المال ّيــة .ويق ّيــد المجــال المالــيّ المحــدود والتنافــس الضريبــي العالمــي مــن هامــش المنــاورة
للحكومــات لالســتثمار فــي سياســات إعــادة التوزيــع ،بمــا فيهــا توفيــر نوعيّــة الخدمــات العامــة والتحويــات
الحكوم ّيــة .وبمــا أنّ ذلــك يشـ ّكل أدوات سياسـيّة أساسـيّة بيــد الحكومــات الحتــواء التفــاوت ،قــد تــؤدّي محدود ّيــة
المجــال المالــي إلــى زيــادة أكبــر فــي التفــاوت (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة الخامســة).
ظــم الحمايــة االجتماع ّيــة أدوات أساسـيّة لسياســات إعــادة التوزيــع ،إلــى جانــب ال ُن ُ
تشـ ّكل ُن ُ
ظــم الضريب ّيــة .وفــي
مؤخــرً ا بتوســيع ُن ُ
ّ
ظــم الحمايــة االجتماع ّيــة لديهــا بغيــة الح ـ ّد مــن
الواقــع ،قــام عــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة
الفقــر ومنعــه ومعالجــة التفــاوت (منظمــة العمــل الدوليــة2014 ،ب) .غيــر أنّ بعــض اإلصالحــات السياســاتيّة
األخيــرة فــي عــدد مــن االقتصــادات المتقدّمــة قــد حـدّت مــن قــدرة ُنظــم الحمايــة االجتماع ّيــة علــى معالجــة بعــض
أوجــه التفــاوت وضمــان األمــن الوظيفــي للســ ّكان حاضــرً ا ومُســتقبالً ،وال ســيّما لجهــة المعاشــات التقاعديّــة
(منظمــة العمــل الدوليــة2014 ،ب) .وفــي حيــن أنّ الكثيــر مــن البلــدان قــد ن ّفــذت تدابيــر لتكييــف ُن ُ
ظــم الحمايــة
االجتماع ّيــة مــع الحقائــق المتغ ّيــرة فــي عالــم العمــل ،كمــا مــن خــال توســيع التغطيــة لتشــمل فئــات معيّنــة مــن
الع ّمــال لحســابهم الخــاص ،فهــي لــم تبلــغ حـ ّد ضمــان التغطيــة الشــاملة ومســتويات كافيــة مــن المنافــع .ال زالــت
الحاجــة تدعــو لمزيــد مــن الجهــود لضمــان قــدرة آل ّيــات الحمايــة االجتماع ّيــة علــى اإلســتمرار كآل ّيــات ضرور ّيــة
للتعاضــد االجتماعــي ،علــى أســاس مبــادئ تجميــع المخاطــر ،إضافـ ً
ـة إلــى المســاواة إن لجهــة التمويــل (مــع أخــذ
القــدرات اإلســهاميّة باالعتبــار) أو لجهــة األربــاح (بحســب الحاجــة).
وستش ـ ّكل قــدرة البلــدان علــى توفيــر العمالــة والحمايــة االجتماع ّيــة الكافيتيــن للع ّمــال المنخرطيــن فــي مختلــف
أشــكال العمالــة اختبــارً ا فعل ًّيــا الســتعدادها لمســتقبل العمــل .فحينئـ ٍذ فقــط ســيتم ّكن الع ّمــال مــن اقتنــاص الفــرص
االقتصاديّــة ،بمــا فيهــا الفــرص الناشــئة عــن الرقمنــة واألتمتــة .ويُعتبــر توفيــر الحمايــة االجتماعيّــة للعمّــال
فــي األشــكال الجديــدة كمــا القديمــة مــن العمالــة الّتــي تتســم بالضعــف الشــديد ،والتقلّــب ،والتعــرّ ض لمخاطــر
مختلفــة مسـ ً
ـألة حيو ّيــة .ولــدى بعــض البلــدان أص ـاً آل ّيــات لضمــان الحمايــة االجتماع ّيــة للع ّمــال بــدون راتــب
ثابــت والعمّــال المعرّ ضيــن ،بمــا فيهــم العاملــون لــدى أكثــر مــن صاحــب عمــل ( )Hill, 2015والعاملــون
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لحســابهم الخــاص وأصحــاب المشــاريع الفرديّيــن (،)ILO, 2014b; European Commission, 2014
باإلضافــة إلــى المنخرطيــن فــي العمــل الحــرّ المق ّنــع ( .)Eichhorst et al. 2013ويمكــن لهــذه اآلل ّيــات أن
تق ـدّم درو ًســا قيّمــة بشــأن تكييــف نظــم الحمايــة االجتماع ّيــة لتلبيــة حاجــات الع ّمــال.

 .5قضايا أساس ّية لتجديد العقد االجتماعي في القرن الواحد والعشرين
يُرجّ ــح أن ّ
تؤثــر اال ّتجاهــات اآلنــف وصفهــا علــى أ ُ ُســس العقــد االجتماعــي الّتــي قــام عليهــا اســتقرار المجتمعــات.
وقــد طــرح التفــاوت المتزايــد ،وانعــدام االســتقرار واألمــن ،والالنظام ّيــة تحدّيــات أساس ـيّة للعقــد االجتماعــي
فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين .والواقــع أنّ هــذه المســائل قــد ســبق أن نو ِق َشــت بأشــكال مختلفــة :فكيــف
يُمكــن للبلــدان أن تطــوّ ر «تســوية اجتماع ّيــة جديــدة تفيــد أصحــاب العمــل والع ّمــال علــى حـ ٍّد ســواء» (حكومــة
ألمانيــا)2015 ،؛ أو «تســوية اجتماع ّيــة جديــدة قــادرة علــى رفــع تحدّيــات القــرن الواحــد والعشــرين» (New
ـان» ( .)Perez, 2015وتشــي ك ّل مــن هــذه
)Economics Foundation, 2015؛ أو «عقــد اجتماعــي ثـ ٍ
الصياغــات بتركيــز مهـ ّم علــى تجديــد العقــد االجتماعــي.
وانطال ًقا من المحادثات الجارية ،يمكن الدفع أكثر بالنقاشات من خالل النظر باألسئلة الشاملة التالية:
• كيــف يمكــن ضمــان شــمل أكثــر الجماعــات ضعفــا ً فــي المجتمــع فــي العقــد االجتماعــي ،ومشــاركة
جميــع الجهــات ،بمــا فيهــا تلــك العاملــة عبــر الحــدود الوطن ّيــة (القطــاع المالــي ،الشــركات المتع ـدّدة
الجنســيّات)؟
ّ
لمنظمــة العمــل الدوليّــة ،بصفتهــا «البرلمــان العالمــي للعمــل» ،أن تســهم فــي االرتقــاء
• كيــف يمكــن
ّ
بالعقــود االجتماعيّــة وتعزيــز العدالــة االجتماعيّــة علــى الصعــد العالميّــة ،فــي إطــار خطــة التنميــة
2030؟
ويتفرّ ع عن هذه القضايا مسائل أكثر تحدي ًدا يمكن مناقشتها كما يلي:
• التك ّيــف مــع التغييــرات فــي تنظيــم النشــاط االقتصــادي وصياغــة نتائــج أفضــل :كيــف يعكــس العقــد
االجتماعــي التغييــرات فــي تنظيــم العمــل وأشــكال العمالــة باإلضافــة إلــى أدوار العمــل المتغيّــرة
(المدفــوع وغيــر والمدفــوع األجــر) فــي المجتمــع (أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن  2و)3؟ وكيــف يُمكــن
للعقــد االجتماعــي المُجّ ــدد أن يمنــع التســابق الضــار إلــى األســفل فــي ســياق العولمــة واألمولــة؟ وكيــف
يمكــن إعــادة صياغــة النظــم الضريب ّيــة لضمــان اســتفادة البلــدان والمجتمعــات الّتــي تط ّبــق فيهــا وحيــث
تــدرّ األربــاح؟ مــا هــي هيــاكل حوكمــة الشــركات األكثــر مالءمــة لتشــاطر المنافــع بيــن اإلدارة والع ّمــال
وبيــن الشــركة والمجتمعــات الّتــي تعمــل فيهــا (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة الخامســة)؟
• معالجــة أوجــه التفــاوت وضمــان توزيــع عــادل للمــوارد :مــا هــي السياســات الضروريّــة لتعزيــز
اإلنصــاف فــي المجتمعــات ،مــع زيــادة اســتقرار األســواق والعدالــة فيهــا والتوزيــع العــادل للمــوارد؟
كيــف يمكــن لمثــل هــذه السياســات أن ُتســهم فــي تعزيــز العقــد االجتماعــي وإعــادة تجديــده؟ كيــف
يُمكــن لألطــر القانون ّيــة ولغيرهــا مــن أشــكال التنظيــم أن تتك ّيــف مــع الســياقات المتغ ّيــرة ،وأن تضمــن
األمــن والمرونــة (أنظــر الورقــة التحليل ّيــة )3؟ كيــف يُمكــن تنفيــذ السياســات العا ّمــة علــى نحــو أكثــر
فاعل ّيــة ،وكيــف يمكــن ضمــان الح ّيــز المالــي الضــروري مــن خــال النظــم الضريب ّيــة الفعّالــة والمنصفــة
(أنظــر الورقــة التحليل ّيــة )5؟ كيــف يمكــن ضمــان التمويــل المنصــف والمســتدام للحمايــة االجتماع ّيــة
وغيرهــا مــن سياســات الحـ ّد مــن أوجــه التفــاوت؟ وكيــف يمكــن تعزيــز التماســك االجتماعــي والمصالــح
الجماع ّيــة فــي ظ ـ ّل الضغــوط لتفريــد المخاطــر؟
• تحســين األطــر المؤسس ـيّة لرفــع الصــوت وتعزيــز المشــاركة :مــاذا يلــزم لتحقيــق ذلــك علــى مســتوى
الشــركات والقطاعــات والبلــدان؟ كيــف يمكــن للحــوار االجتماعــي أن يتك ّيــف مــع اال ّتجاهــات الجديــدة؟
مــا هــي أشــكال التنظيــم والتمثيــل الجديــدة الناشــئة ،بمــا فــي ذلــك فــي صفــوف الع ّمــال فــي االقتصــاد
غيــر النظامــي واألشــكال غيــر النموذجيّــة مــن العمالــة ،ومــا هــي تر ّتبــات ذلــك علــى ســير عمــل
مؤسّســات الحــوار االجتماعــي؟
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