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 وهو بالكرامة والشعور العٌش وسائل ٌإمن فهو ؛ لؤلفراد كرٌمه معٌشة لضمان العمل شًء أساسً
 والحوافز القواعد أن غٌر ، االقتصادي وللنمو الجماعً للرفاه أٌضاًا  مهم التشغٌل .األهمٌة حٌث من ٌساوٌها

 على عادلة وغٌر فعالة غٌر نتائج إلى أدت إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق بلدان فً العمل أسواق تحكم التً
 تساهم ال التً القدٌمة االجتماعً األمانشبكات  فعالٌة ،عدم ذلك إلى ٌُضاف  .والجماعً الفردي الصعٌدٌن

 ٌصعب ما المواجهة على وقدرتها إفرٌقٌا شمال األوسط الشرق منطقة فً الفقٌرة الطبقات معٌشة تحسٌن فً
 تبحث الورقة هذه .البشري المال رأس من عالٌة مستوٌات وتحقٌق الفقر دائرة كسر الضعٌفة الفئات على

 التؤمٌنات نظم بضعف المرتبطة المخاطر وتتناول ، البطالة أنتجت التً الستبعادات إلحاحا األكثر الحواجز
 هذه على التغلب أجل من للبلدان توصٌات تقدم الورقة هذه وختاما ، األمان شبكات وآلٌات االجتماعٌة

 .الحواجز
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تمهٌد 

وما زالت الفئات . ما زال ضمان الوصول إلى سوق العمل ٌشكل تحدٌاًا لسكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

الضعٌفة مثل النساء واألطفال والفقراء تواجه صعوبات تسببها عوامل خارجة عن سٌطرتها عند محاولة الحصول 

على الخدمات العامة الحسنة النوعٌة فً مجالً التعلٌم والصحة مثبلًا؛ وهو أمر ٌإثر على مستوى هذه الفئات على 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تستمر . وعلى إمكانٌة نفاذها إلى سوق العمل الرسمٌة صعٌد رأس المال البشري

أسواق العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً مواجهة اضطرابات مثل تطلع المواطنٌن إلى الحصول 

على وظائف فً القطاا العام الذي ٌإمن شروطاًا وظٌفٌة أفضل ما ٌحد تدفق الٌد العاملة الكفوءة إلى القطاعات 

. االقتصادٌة األكثر إنتاجٌة

ٌشكل االعتراف ومعالجة االضطرابات والقٌود التً تواجهها السوق فً الوقت الراهن بما ٌإدي إلى التخلا منها 

ٌشكل .خطوة مهمة باتجاه تعزٌز قدرة المواطنٌن على مواجهة الفقر ومستوٌات البطالة والبطالة الجزئٌة المتدنٌة

المإتمر السنوي الثانً للتنمٌة والتوظٌف فرصة للقادة العرب لمناقشة ومعالجة بعض القٌود الضاغطة التً تسببت 

بالبطالة وللنظر فً وضع بعض المجموعات المعرضة للخطر والضعٌفة بسبب ضعف آلٌات الضمان االجتماعً 

. وشبكات األمان

وٌسعى المإتمر إلى إلقاء الضوء على كٌفٌة إعاقة البٌئة التنظٌمٌة الراهنة لدٌنامٌكٌة القطاا الخاا وقدرته على 

ٌجب تغٌٌر القواعد لتسهٌل . توفٌر وظائف أفضل وبعدد أكبر، بحماٌتها بعض األسواق وبعض الدخبلء المتمٌزٌن

من شؤن هذا التغٌٌر أن ٌعزز المنافسة . دخول شركات جدٌدة إلى السوق من خبلل تسهٌل وصولها إلى االئتمانات

وٌجب أٌضاًا أن تتم معالجة الحوافز . وٌشكل محفزاًا أساسٌاًا لبلبتكار واالستثمار ما ٌإدي إلى رفع الطلب على العمالة

من .الراهنة التً تإثر على اتخاذ القرار بشؤن المجال الذي ٌجب العمل فٌه والوقت الذي ٌجب أن ٌتم فٌه االستخدام

إٌجاد قطاا عام متوازن إلتاحة تدفق العمالة إلى المجاالت التً تكون فٌها أكثر إنتاجٌة،  (i)شؤن هذه الجهود أن تساعد على 

(ii)  تسهٌل القوانٌن المتعلقة بالتشغٌل ووضع شبكة أمان اجتماعً ونظام ضمان اجتماعً قوٌٌن وموجهٌن توجٌهاًا صحٌحاًا

نظام تعلٌمً أكثر موائمة مع متطلبتا القطاا الخاا مما  (ii)لحماٌة العاطلٌن عن العمل فً تسهٌل االستخدام والتحركٌة، 

 .تطلبها األعمال االبتكارٌة ٌشكل مصدراًا أساسٌاًا للنمو والوظائف نظراًا إلى تسلٌحه للطبلب بالمهارات والمعرفة التً

اجتماا القادة العرب هذا هو المنصة المثالٌة لخلق فهم مشترك للمشاكل التً تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال 

. إفرٌقٌا وللتوصل اللتزام مشترك بحلها

 إنجرأندرسن

اإلقلٌمً نائبة الرئٌس  

أفرٌقٌا الشرق األوسط وشمال  

 البنك الدولً
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I .مقدمة 

. ؛ فهو ٌإمن وسائل العٌش والشعور بالكرامة وهو ٌساوٌها من حٌث األهمٌةداألفراالعمل أساسً لرفاه 

العمل مهم أٌضاًا للرفاه الجماعً وللنمو االقتصادي، غٌر أن القواعد والحوافز التً تحكم أسواق العمل فً 

بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا أدت إلى نتائج غٌر فعالة وغٌر عادلة على الصعٌدٌن الفردي 

ٌُضاف إلى ذلك، عدم فعالٌة بنى الشبكات االجتماعٌة القدٌمة التً ال تساهم فً تحسٌن معٌشة . والجماعً

الطبقات الفقٌرة فً منطقة الشرق األوسط شمال إفرٌقٌا وقدرتها على المواجهة ما ٌصعب على الفئات 

. الضعٌفة كسر دائرة الفقر وتحقٌق مستوٌات عالٌة من رأس المال البشري

ثمة مكامن خلل خفٌة عدٌدة تمنع استعمال رأس المال البشري بصورة أكثر إنتاجٌة ما أدى إلى انتشار حس 

تتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا بقدر هائل من الموارد البشرٌة غٌر المستفاد . بالظلم والتهمٌش

نمط  (أ)منها وفً الفترة التً سبقت الربٌع العربً، اعتمدت حكومات عدٌدة على نظام إعادة توزٌع عزز 

وظائف حكومٌة تلبٌةًا للطلب على  (ب)حٌاة أدنى من خبلل تؤمٌن الدعم للسلع االستهبلكٌة األساسٌة و

نتٌجةًا لذلك، تنتشر البطالة والعطل عن العمل فً منطقة . الوظائف اآلمنة من قبل الطبقتٌن الوسطى والعلٌا

الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا أكثر منه فً مناطق دخل متوسط أخرى مثل أوروبا الشرقٌة وآسٌا الوسطى 

بما أن نسبة كبٌرة من السكان فً سن العمل، وخصوصاًا النساء،  (0.1الرسم )وأمٌركا البلتٌنٌة والكارٌبً 

. عاطلة عن العمل أو تواجه البطالة بنسبة مرتفعة

 
  2010 تركٌبة السكان فً سن العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا وفً منطقتٌن أخرٌٌن، 0.1الرسم 

 

 
 (ILO-KLM)المإشرات الرئٌسٌة لسوق العمل -البنك الدولً، بناءًا على قاعدة بٌانات منظمة العمل الدولٌة: المصدر

 
 فً المئة من 90-80ال تشارك ثبلث من أصل أربع نساء فً سن العمل فً القوة العاملة وهن ٌشكلن 

وتتخطى نسبة البطالة فً هذه المنطقة . السكان غٌر الناشطٌن فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا
 فً بعض البلدان كجمهورٌة مصر. نسبتها فً المناطق الباقٌة وهً تطال بشكل أساسً فئة الشباب والنساء

بٌد أنه، وفً معظم . العربٌة وتونس، أصحاب الشهادات العلٌا هم األقل حظاًا فً الحصول على الوظائف
وبٌن العاملٌن، شاغلو . البلدان، ما زالت غالبٌة العاطلٌن عن العمل من ذوي المهارات المتوسطة والضعٌفة
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أي الوظائف المتدنٌة األجور واإلنتاجٌة، والتً ال ترافقها خطط للضمان -الوظائف السٌئة النوعٌة
صغٌر وال تعمل فٌه، - وهو أكثر قطاعات االقتصاد إنتاجٌة-القطاا الخاا الرسمً. هم أكثرٌة-االجتماعً

 فً المئة من 20فً أي من بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا التً تتوفر بٌانات بشؤنها أكثر مما نسبته 
. العمال

 
ومن شؤن محدودٌة فرا التوظٌف وكسب الدخل أن تبطئ التنمٌة البشرٌة وهو أمر ٌعززه غٌاب شبكات 
األمان االجتماعً التً تشكل وسٌلة حماٌة ضد االضطرابات المالٌة والعوز والتً تعزز تراكم رأس المال 

. نسبة كبٌرة من سكان المنطقة ٌقتربون من خط الفقر وهم غٌر قادرٌن على مواجهة االضطرابات. البشري
 فً 10 فً المئة من المصرٌٌن والعراقٌٌن والسورٌٌن والٌمنٌٌن و17-15وال تتخطى معدالت استهبلك 

على ) دوالر أمٌركً 0.50 دوالر أمٌركً فً الٌوم بؤكثر من 2المئة من المغربٌٌن خط الفقر الذي ٌساوي 
وٌقع أكثر من ربع عدد األطفال فً الخمس األدنى من توزٌع الدخل، فً كل . (صعٌد تعادل القوة الشرائٌة

وٌفضل . من جمهورٌة مصر العربٌة والمغرب والجمهورٌة العربٌة السورٌة، ضحٌة سوء التغذٌة الدائم
 سنة فً الخمس األدنى من توزٌع الدخل فً مصر والمغرب 18 و16األوالد الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
وٌتسبب تدنً مستوٌات تراكم رأس المال البشري بارتفاا خطر البطالة . ترك المدرسة على متابعة الدراسة

. أو عدم االستقرار الوظٌفً وبحظوظ محدودة للتقدم
 

وعلى ضوء التحدٌات التً ٌواجهها الفقراء والضعفاء فً هذه المنطقة، أعادت عملٌات االنتقال االقتصادٌة 
واالجتماعٌة الحدٌثة فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا إلقاء الضوء على الحاجة إلى زٌادة اإلدماج 

وعلى الرغم من أن النمو المستدام فً العدٌد من بلدان . االجتماعً وتحسٌن المعٌشة والقدرة على المواجهة
المنطقة قد انتشل البعض من براثن الفقر ورفعهم إلى الطبقة الوسطى، إال أن النمو االقتصادي ٌجب أن 

تحمل الثورة العربٌة . ٌشمل عائبلت فقٌرة عدٌدة تواجه خطر العوز بسبب البطالة وعدم األهلٌة والمرض
من خبلل مطالبتها بالدٌمقراطٌة والحرٌة فرصاًا غٌر مسبوقة لكسر نظام االمتٌاز هذا واالنتقال إلى نموذج 

. جدٌد شامل للنمو
 

ترتكز ورقة الخلفٌة هذه على عدد من منشورات البنك الدولً التً تتناول مواضٌع عدٌدة كمدخبلت للمإتمر 
العربً الثانً للتنمٌة والتوظٌف وهً تهدف إلى توفٌر سٌاق التوظٌف والضمان االجتماعً فً العالم 
العربً لتشكل نقطة انطبلق للنقاشات حول األوجه المتعددة للتحدٌات األساسٌة وحول التقدم الواجب 

 تحلٌبلًا لوضع التوظٌف والحماٌة االجتماعٌة فً منطقة الشرق األوسط وشمال IIوٌقدم القسم . إحرازه
 بتناول طرق IVوٌختتم القسم .  فٌعدد القٌود األساسٌة التً تعٌق رفع توازن اإلنتاجٌةIIIإفرٌقٌا أما القسم 

. التقدم وخٌارات السٌاسة المتاحة للتحدٌات الراهنة
 

II . تحلٌل وضع التوظٌف والحماٌة االجتماعٌة فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا
غٌر كفوءة وغٌر عادلة : أسواق العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

 
بما أن نسبة كبٌرة من السكان ال تشارك فً أي نشاط اقتصادي أو تستفٌد منه بشكل كبٌر، بسبب محدودٌة 

باإلضافة إلى . الوظائف ذات القٌمة المضافة العالٌة، ٌتدنى توازن اإلنتاجٌة فً أسواق العمل فً المنطقة
ٌُعتبر توزٌع المهارات غٌر عادل وهو ٌصب فً صالح القطاا العام الذي ٌتمٌز بمستوى محدود من  ذلك، 

ٌفتقر هذا التوازن إلى الكفاءة . اإلنتاجٌة غٌر أنه ٌوفر وظائف بشروط مرغوبة من وجهة نظر األفراد
. والعدل
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التوزٌع غٌر الكفوء لرأس المال البشري  
ٌظهر عدد من اإلشارات أن أسواق العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ال تخصا رأس مال 

: بشري للحصول أعلى عوائده
 

 :ثمة تفاوت كبٌر فً األجور بٌن القطاعات واألفراد ال تبررها الفروقات فً رأس المال البشري (1)
خصوصاًا االبتدائً )فً العدٌد من بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، تسجل العائدات على التعلٌم 

معدالت عالٌة فً القطاا العام والخاا الرسمً ومعدالت بالغة االنخفاض فً القطاا غٌر  (والثانوي
 الراتب المتوقع لعامل متوسط بحسب عدد سنوات التعلٌم والعمل فً القطاا 0.2ٌظهر الرسم . الرسمً

ٌجنً عامل نموذجً فً القطاا . العام أو الرسمً الخاا أو غٌر الرسمً الخاا فً مصر واألردن
أي أنه أكمل دراسته الثانوٌة ) عاماًا فً الدراسة 16-12الرسمً الخاا غٌر متمتع بؤي خبرة أمضى 

راتباًا ٌتخطى بضعفٌن أو بثبلثة أضعاف راتب عامل فً القطاا غٌر الرسمً الخاا أمضى  (والجامعٌة
. الفترة نفسها فً التعلم

 

  2010، واألردن، 2006الراتب المتوقع بحسب سنوات التعلٌم فً جمهورٌة مصر العربٌة، 0.2الرسم 

 

 
 E(w|Yrs of، 2006 ومسح سوق العمل فً مصر فً العام 2010البنك الدولً، باالعتماد على مسح سوق العمل فً األردن فً العام : المصدر

edu) = exp(C + β1 Yrs of Edu. + β2 Experience + β3 Experience squared). 
.  ساعة فً الٌوم60 و30وٌشمل النموذج جناة الرواتب فً المناطق الحضرٌة الذي ٌعملون بٌن . تستند التقدٌرات إلى نموذج مٌنسر: مبلحظة

 

 



6 
 

 ٌُعتبر انتقال العمال من الوظائف المنخفضة اإلنتاجٌة إلى الوظائف المرتفعة اإلنتاجٌة محدود جداًا؛ (2)

إن محدودٌة االنتقال بٌن أنواا مختلفة من الوظائف وخصوصاًا إلى الوظائف األفضل من حٌث النوعٌة 

وعلى . ٌشٌر إلى أن أسواق العمل ال تشجع على توزٌع رأس المال البشري بطرٌقة فعالة بٌن فرا العمل

الرغم من أن معدالت االنتقال أكبر بٌن العمال فً القطاا غٌر الرسمً إال أن حظوظ هإالء فً االنتقال 

كذلك، تشٌر بٌانات . إلى وظائف أفضل فً فترة السنوات الثمانً التً تشملها المسوحات ما زالت محدودة

االنتقال الذاتٌة من األردن ولبنان إلى أن معدالت االنتقال بٌن الوظائف غٌر الرسمٌة والرسمٌة فً هذه 

بشكل عام تشٌر . (Gatti et al. 2012)البلدان أدنى مما تمت مبلحظته فً بلدان مماثلة مثل المكسٌك 

وٌتسبب عامبلن اثنان . اإلثباتات إلى إعادة توزٌع محدودة للٌد العاملة خصوصاًا نحو وظائف أكثر إنتاجٌة

أوالًا، محدودٌة العرض على الوظائف ذات القٌمة المضافة المرتفعة ومنع ". العجز فً الٌد العاملة"بهذا 

نتٌجة لذلك، قلة من الوظائف . أنظمة العمل الصارمة أرباب العمل من صرف العمال بسبب احتٌاجات العمل

قد تتاح فً أي وقت، ما ٌحفز من ٌحصلون على وظائف فً وقت مبكر من حٌاتهم على البقاء فً وظائفهم 

. لفترات طوٌلة وٌحتم بالتالً على اآلخرٌن انتظار شغور وظٌفة

 

 .ما زالت الفروقات الجغرافٌة فً مخرجات سوق العمل قائمة (3)

تشٌر الفروقات الواضحة والدائمة فً معدالت البطالة فً المناطق الجغرافٌة إلى أن دور االنتقال الجغرافً 

إشارة أخرى إلى أن أسواق العمل - محدود فً ردم الهوة بٌن الفروقات فً مخرجات سوق العمل فً بلد ما

وتشتد هذه الظاهرة فً األماكن التً تتركز فٌها أفضل . مجزأة وتعمل كل منها بمعزل عن األخرى

 .(مثبلًا وظائف القطاا العام تتركز فً المدن الرئٌسٌة الكبرى)الوظائف فً مناطق معٌنة 

التوزٌع غٌر العادل لفرا العمل 

ٌُعتبر  فً أسواق " نجاحاًا "توفر أسواق العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا طرقاًا متعددة لما قد 

أو من خبلل  (فً القطاا العام خصوصاًا )ة محمٌة فٌمكن للعمال أن ٌحققوا النجاح من خبلل وظً. العمل

. وظائف فً القطاا الخاا مقابل رواتب مرتفعة أو من خبلل العمل لحسابهم الخاا وهو طرٌقة مربحة

الوظائف "مع ذلك، تإثر نقاط الضعف المذكورة سابقاًا بطرق مختلفة على إمكانٌات عثور أفراد كثر على 

". المرغوبة

التوزٌع غٌر المتجانس للوظائف النادرة بٌن المجموعات والمناطق الجغرافٌة  (1)

 مدى إشغال أفراد فً سن العمل من مجموعات اجتماعٌة واقتصادٌة مختلفة لوظائف 0.3ٌظهر الرسم 

الجنس، : وتقوم المجموعات على أربعة أبعاد اجتماعٌة واقتصادٌة أساسٌة. برواتب عالٌة أو وظائف محمٌة

. (رفٌعة أو ضعٌفة)والمهارات  (النشء أو األفراد فً ذروة سن العمل)، العمر (حضري أو رٌفً)الموقع 

من القوى % 18التً ٌستفٌد منها )وٌظهر الرسم نفسه أن توزٌع هذه الوظائف المرغوبة ولكن النادرة 

وعلى الرغم من االختبلفات المهمة بٌن البلدان، . لٌس متجانساًا  (فً مصر% 24العاملة فً المغرب و

للنشء والنساء والعمال الرٌفٌٌن والقلٌلً المهارات حظوظ أقل فً الحصول على وظائف كهذه بٌنما العكس 

. صحٌح بالنسبة إلى الرجال فً ذروة سن العمل
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 حصة العمال الذٌن ٌشغلون وظائف برواتب عالٌة أو وظائف محمٌة بٌن من هم فً سن العمل فً جمهورٌة 0.3الرسم 
  2010 و2009مصر العربٌة واألردن والمدن المغربٌة، 

 

، ومسح األسر 2010 ومسح سوق العمل فً األردن فً العام 2009البنك الدولً، بناءًا على مسح النشء والشباب فً مصر فً العام : المصادر
. 2010والشباب فً المغرب فً العام 

الذٌن ٌشغلون وظائف مرغوبة، كنسبة من  (الذكور الراشدٌن المتمتعٌن بالمهارات فً المدن) J نسبة العاملٌن فً المجموعة xٌمثل المحور : مبلحظة
حضري؛ : Urb: وُتختَزل صفات المجموعة على الشكل التالً.  نسبة هذه المجموعة بٌن السكان فً سن العملyالسكان فً سن العمل؛ وٌمثل المحور 

Rur : رٌفً؛F : أنثى؛M : ذكر؛Primary : ممن أنهوا تعلٌمهم االبتدائً أو ما دون ذلك؛Skill ممن أنهوا تعلٌمهم الثانوي أو أكثر؛ A : 35)راشد-
 عاماًا والذٌن أنهوا تعلٌمهم الثانوي 64 و35 فً المئة من الرجال فً المدن والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 79مثبلًا؛ شغل . (34-15)الشباب : Y؛ (64

.  فً المئة من السكان فً سن العمل6 فً مصر، ومثلوا 2009أو أكثر، وظائف مدفوعة جٌداًا أو محمٌة فً العام 

 
: على الرغم من ندرة هذه الوظائف، إال أن أسراًا عدٌدة تستفٌد منها ألن واحداًا من أفرادها على األقل ٌشغلها

ومع إفادة عدد كبٌر .  أسر ٌشغل وظٌفة مرغوبة10 من أصل 6ففً مصر واألردن مثبلًا، فرد واحد فً 
من األشخاا من هذه الوظائف بصورة غٌر مباشرة، ٌشكل توزٌع فرا العمل، وعلى الرغم من عدم 

فمن جهة، . وهذا التوازن ذو منفعة مزدوجة للمنطقة. تجانسه، توازناًا فً االقتصاد السٌاسً ٌصعب خرقه
؛ فعلى الرغم من فداحة عدم التجانس فً أسواق العمل، ٌحافظ هذا (غٌر كفوءة)ٌمكن اعتباره شبكة أمان 

ومن جهة . خل اإلجمالً فً بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌادالتوزٌع على اعتدال عدم تجانس ال
وهً األجور الدنٌا التً قد ٌقبل فرد على العمل مقابل )أخرى، ٌحافظ هذا التوازن على أجور تحفظٌة 

ر جزئٌاًا سبب  (الحصول علٌها مرتفعة نسبٌاًا للنساء والشباب فً شرٌحة كبٌرة من السكان، األمر الذي ٌفسّي
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أخٌراًا، ال ٌوفر توزٌع فرا العمل . احتمال األسر كون عدد كبٌر من النشء والنساء خارج القوة العاملة
. هذا أفضل الحوافز للمواهب الفردٌة لتكون منتجة

 
 عائدات مرتفعة ووظائف عامة منخفضة اإلنتاجٌة (2)

من األمور المهمة أٌضاًا هو كون بعض أكثر الوظائف طلباًا، مثل وظائف القطاا العام، توفر عائدات 
مرتفعة على الصعٌد الفردي غٌر أنها ال توفر بالضرورة مستوٌات مرتفعة من اإلنتاجٌة على الصعٌد 

وتظهر البٌانات حول التفضٌبلت الفردٌة الصادرة عن منظمة غالوب أن أكثرٌة السكان فً . االجتماعً
بعض البلدان ٌفضلون العمل فً القطاا العام وهو أمر ما زال شائعاًا بٌن النشء على الرغم من التغٌٌرات 

بهذه الطرٌقة، تخلق . التً شهدتها معدالت التوظٌف فً القطاا العام على مر الزمن فً البلدان غٌر النفطٌة
المحفزات الفردٌة للعمال فً أسواق العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا توازناًا منخفض 

بهدف زٌادة فرا تؤمٌن وظٌفة فً القطاا العام، ٌختار النشء درجات متقدمة ال تناسب القطاا : اإلنتاجٌة
 فعلٌة إنتاجٌةوٌمضً من ٌستطٌعون تحمل الوضع الوقت فً انتظار أجر مرتفع نسبٌاًا مقابل . الخاا

وعلى ضوء القٌود المالٌة التً تواجهها البلدان وارتفاا نسب األفراد من حملة الشهادات العلٌا فً . منخفضة
". مستداماًا "سوق العمل، لٌس نموذج النجاح هذا 

 
من هم األكثر تأثراً بالتوازن المنخفض اإلنتاجٌة فً أسواق العمل؟  

ٌُحتمل حصولهم على وظائف  الشباب والنساء والعمال الرٌفٌون من ذوي المهارات الضعٌفة هم أقل من 
محمٌة أو برواتب جٌدة وهم ٌواجهون خطراًا أكبر فً العٌش فً الفقر بسبب عوامل مختلفة، منها مصاعب 

باإلضافة إلى . تدفعهم إلى العطل عن العمل والبطالة والعمل فً القطاا غٌر الرسمً مقابل أجور زهٌدة
ذلك، لسٌاسات الرعاٌة وشبكات األمان االجتماعً غٌر الموجهة توجٌهاًا جٌداًا والتً من شؤنها أن تعزز 
الفرا االقتصادٌة وتساعد الضعفاء على تخطً الفقر مثل دعم الدخل والخدمات التً تبنً رأس المال 

نتٌجةًا لذلك . البشري والتحوٌبلت النقدٌة، أثر محدود بسبب ضعف التغطٌة وسوء التوجٌه وعدم كفاءة الجود
وتفسر األقسام التالٌة المصاعب التً تواجهها كل من هذه . تواجه هذه المجموعات مصاعب مزدوجة

. المجموعات
 

الشباب واألوالد 
وبناءًا على . عدد قلٌل من فرا العمل الجٌدة متاح للشباب فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

ظروفهم االجتماعٌة واالقتصادٌة، ٌستجٌب هإالء إلى ظروف سوق العمل إما بتفضٌل البطالة الطوٌلة األمد 
إذا كانت أوضاعهم تسمح بذلك؛ أو بالعمل فً القطاا غٌر الرسمً بسبب الحاجة؛ أو بفقدان األمل والتوقف 

وٌشكل ارتفاا معدالت البطالة وبطء االنتقال من التعلٌم إلى العمل أهم عاملٌن . عن البحث عن عمل
. الستثناء الشباب من سوق العمل

 
 ارتفاا نسبة البطالة وابتعاد الشباب عن سوق العمل (1)

ُتعتبر البطالة إثباتاًا قاطعاًا على المصاعب التً ٌواجهها الشباب فً سوق العمل بما أنها تبلغ ذروتها فً فئة 
مع ذلك، تفسر نسبة الشباب من الذٌن ال ٌعملون وال ٌتعلمون أو ٌتدربون بشكل أفضل مدى عدم . الشباب

 0.5 و0.4ٌظهر الرسمان. مشاركة الشباب فً سوق العمل وعدم تطوٌرهم مهاراتهم للمشاركة فً المستقبل

أن معدالت َمن ال ٌعملون وال ٌتعلمون أو ٌتدربون فً بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا بالغة 
. االرتفاا وقد تتخطى بعدة أضعاف معدالت البطالة، خصوصاًا لمن تلقوا مستوٌات متدنٌة من التعلٌم
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معدالت الشباب من الذٌن ال ٌعملون وال ٌتعلمون أو ٌتدربون فً بلدان مختارة منطقة الشرق األوسط وشمال 0.4الرسم 
 10-2008 عاماً، 24-15إفرٌقٌا، أفراد تتراوح أعمارهم بٌن 

 
، ومسح القوة العاملة فً الضفة الغربٌة وغزة فً العام 2005 فً العام جمهورٌة الٌمن البنك الدولً، بناءًا على مسح مٌزانٌة األسرة فً :المصدر
 والمسح االقتصادي واالجتماعً لؤلسر فً 2010، ومسح سوق العمل فً األردن فً العام 2010  ومسح القوة العاملة فً تونس فً العام 2008

. 2009 ومسح القوة العاملة فً المغرب فً العام 2009مسح النشء والشباب فً مصر فً العام ؛ 2006العراق فً العام 
 .تشٌر البٌانات إلى من ال ٌتلقون أي تعلٌم وال ٌشغلون أي وظٌفة: مبلحظة

 
 

 معدالت البطالة فً بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا بحسب مستوٌات التعلم، أفراد تتراوح أعمارهم بٌن 0.5الرسم 
 2010-2005 عاماً، 15-24

 
 

، ومسح القوة العاملة فً الضفة الغربٌة وغزة فً العام 2005 فً العام جمهورٌة الٌمن البنك الدولً، بناءًا على مسح مٌزانٌة األسرة فً :المصدر
 والمسح االقتصادي واالجتماعً لؤلسر فً 2010، ومسح سوق العمل فً األردن فً العام 2010  ومسح القوة العاملة فً تونس فً العام 2008

. 2009 ومسح القوة العاملة فً المغرب فً العام 2009مسح النشء والشباب فً مصر فً العام ؛ 2006العراق فً العام 
. تشٌر البٌانات إلى من ال ٌتلقون أي تعلٌم وال ٌشغلون أي وظٌفة: مبلحظة
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باإلضافة إلى ذلك، وبالنسبة إلى عدد كبٌر من الشباب العاطلٌن عن العمل، ٌعتبر العطل عن العمل أكثر 

وٌمكن أن ٌعزى سبب العطل عن العمل بٌن الشبان إلى تثبٌط عزٌمتهم ما ٌدل بدوره . انتشاراًا من البطالة

. على فقدانهم األمل وانسحابهم من أسواق العمل

بعد أن ٌصبحوا فً سوق العمل ٌواجه األفراد ممن لهم أدنى مستوٌات رأس المال البشري خطر البطالة أو 

 أن الشبان الفقراء هم أكثر عرضة 0.6وٌظهر الرسم . العمل فً وظائف سٌئة النوعٌة أكثر من سواهم

. لمغادرة المدرسة وعدم إشغال أي وظٌفة مقارنةًا بالشبان غٌر الفقراء

 

ٌّة فً 0.6الرسم رقم   معدل الشباب الّذكور الذٌن ال ٌرتادون المدرسة وال ٌعملون فً المناطق الحضرٌة، والثروات العائل

ٌّة، واألردن، والمغرب،  ٌّة مصر العرب  2010 – 2009جمهور

 

ومسح سوق العمل فً األردن فً ؛ 2009مسح النشء والشباب فً مصر فً العام : حسابات المإلّيفٌن التً تستند على بٌانات مسوح األسر: المصدر

خل  = Q: مبلحظة .2010ومسح األسر والشباب فً المغرب فً العام ؛ 2010العام  ٌّية للدّي  (األعلى = 5األدنى،  = 1)الشرٌحة الخمس

ٌّية  (2) االنتقال البطًء إلى مجال العمل وعدم المساواة فً الحصول على الخدمات األساس

الًا، . ٌعود ارتفاا بطالة الشّيباب بشكل رئٌسً إلى االنتقال البطًء وغٌر المكتمل من المدرسة إلى العمل أوّي

ح أن العدٌد من األطفال فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ٌفتقرون إلى الحصول على  من المرجّي

ٌّية مثل المدارس، وهم أكثر عرضةًا للفقر ل حصول األطفال . الخدمات االجتماع تعتمد مخاطر الفقر ومعدّي

ٌّية، إلى حدّي كبٌر، على ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل مكان والدتهم،  والشّيباب على الخدمات االجتماع

ٌّية ٌحدّي من . ونوا جنسهم، وثروة ومستوى تعلٌم آبائهم ٌف وبالفعل، إنّي النشوء فً أسرة فقٌرة فً المناطق الرّي

ٌّية لطفٍل   ئٌسً، فعلى سبٌل المثال، ٌقلّي احتمال ارتٌاد المدرسة االبتدائ فرصة تراكم رأس المال البشري الرّي

ٌّية فً مصر العلٌا بنسبة  ٌف ٌّية 3.4ٌترعرا فً المناطق الرّي ات أقلّي من طفل ٌنشؤ فً المناطق الحضر  مرّي

كور الذٌن ٌعٌشون فً أسر تابعة % 70، إنّي 2010وعبلوةًا عن ذلك، فً عام . لمصر السفلى من الذّي
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فلً فً األردن حازوا على التّيعلٌم االبتدائً أو تعلٌم غٌر رسمً، مقارنةًا مع  فقط % 21لمإشّير الثروة السّي

. من أولئك الذٌن ٌعٌشون فً أسر فً أعلى مإشّير الثّيروة

حٌة والتّيعلٌم، وٌكونوا  عاٌة الصّي ٌّية مثل الرّي ن األطفال من الحصول على الخدمات االجتماع وحتى عندما ٌتمكّي

ٌّية وصولهم إلى سوق العمل . قادرٌن على الخروج من دائرة الفقر، ال ٌزال هناك دٌنامٌكٌات تحدّي من إمكان

الت التّيوظٌف فً  لب التارٌخً على العمالة فً القطاا الخااّي وتراجع معدّي ٌّية هً ركود الطّي ل دٌنامٌك فؤوّي

ان من عدد الوظائف المتاحة بالنسبة لعدد الوافدٌن إلى سوق  القطاا العام فً بعض البلدان، أمران ٌحدّي

ٌّياتهم فً السعً إلى الحصول على وظٌفة فً . العمل ٌّية الثانٌة تنطوي على توقّيعات الشّيباب وأفضل والدٌنامٌك

ا فً القطاا الخااّي  ٌّيًا .   القطاا العام، أو وظٌفة ذات أجر عاٍل حصر

ة  ال ٌزال العمل فً القطاا العامّي ٌهٌمن على تفضٌبلت العمل لدى الشّيباب، فقد أصبحت الوظائف العامّي

غم من أنّيها لم تعد قادرة على البقاء كما  راسخة فً المجتمع كمسار رئٌسً نحو الحراك االجتماعً، على الرّي

ابق وتظلّي األفواج الجدٌدة الوافدة إلى سوق العمل، تتوقع الحصول على وظائف تشبه تلك التً . كان فً السّي

ابقة . تشغلها األجٌال السّي

 النّيساء

ط، ثبلث من أصل أربع نساء فً منطقة  ة العاملة، ففً المتوسّي الت مشاركة النّيساء فً القوّي تنخفض معدّي

احقة للسكان غٌر النّيشطٌن ٌّية السّي . الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ال ٌشاركن فً القوى العاملة، وٌشكلن األغلب

غم من أنّي مشاركة المرأة فً القوى العاملة فً المنطقة قد زادت فً العقود القلٌلة الماضٌة،  وعلى الرّي

ل الحالً وإلى نقطة االنطبلق المنخفضة، سٌتطلّيب األمر . اتسمت هذه الزٌادة ببطء شدٌد ا إلى المعدّي ونظرًا

ل العالمً الحالً لمشاركة المرأة فً القوى العاملة 150 ا لبلدان منطقة الشرق األوسط لتصل إلى المعدّي  عامًا

ولً ) ل إلى عدم . (2013البنك الدّي ٌّية فً المقام األوّي وٌعود انخفاض مستوٌات مشاركة القوى العاملة النّيسائ

ٌّية العظمى من النساء  وجود مشاركة بٌن النساء اللواتً ٌفتقرن إلى التّيعلٌم الجامعً، واللواتً ٌشكلن الغالب

(.  0.7الرسم )اللواتً هنّي فً سنّي العمل 

د زٌادة نسبة مشاركة المرأة فً القوى العاملة فً جمٌع  ٌّية التً تحدّي وعبلوةًا على ذلك، إنّي العوامل النموذج

ا فً منطقة الشّيرق األوسط  أنحاء العالم، مثل انخفاض فً معدالت الخصوبة وتحسٌن التّيعلٌم، تلعب دورًا

ٌّية . وشمال إفرٌقٌا ة، مثل المعاٌٌر االجتماع دة هامّي ولكن هناك عوامل أخرى ال تزال تشكّيل عوامل محدّي

ور المنوط بالمرأة فً اإلطار األسري فعلى سبٌل المثال، تشٌر األدلّية فً المغرب إلى أنّي النساء . والدّي

. المسموح لهنّي باتخاذ القرار بالمشاركة فً القوى العاملة أم ال، تمٌل أكثر إلى اختٌار المشاركة فً العمل

واج، تنخفض نسبة قدرة المرأة على صنع القرار إلى حدّي كبٌر .  كما وتظهر البٌانات عٌنها، أنه بعد الزّي

ٌّية التً تحول دون مشاركة المرأة فً القوى العاملة فً منطقة الشّيرق األوسط  ئٌس ونذكر بعض العوامل الرّي

عم  ، وانعدام التّيمكٌن، والصعوبات (خدمات النّيقل العام ورعاٌة األطفال)وشمال إفرٌقٌا، مثل هشاشة نظم الدّي

ٌّية، والتّيمٌٌز فً األجور، فضبلًا عن الفصل بٌن الجنسٌن فً مختلف الصناعات .  التّيعلٌم
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 مشاركة الّنساء فً القوة العاملة فً خمسة بلدان من الّشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، حسب مستوى الّتعلٌم، 0.7الرسم 

 2010 -2005سنوات مختلفة، 

 

ا إلى المسح اإلجتماعً واالقتصادي لؤلسر فً العراق فً العام : المصدر ولً، استنادًا ، ومسح القوة العاملة فً المغرب فً العام 2006البنك الدّي

، ومسح القوة العاملة فً تونس فً العام 2010مصر، ومسح سوق العمل فً األردن فً العام 2009، ومسح القوة العاملة فً مصر فً العام 2009

2010 .

 الفقراء العاملٌن

ابقة لئلٌرادات والفوائد وظروف العمل عبر أسواق عمل فً منطقة الشرق األوسط  أظهرت التّيحلٌبلت السّي

ٌّيز بتدنّيً األجور وانخفاض  سمٌة عادةّي ما تتم وبالفعل، فً . اإلنتاجٌة وشمال إفرٌقٌا، أنّي الوظائف غٌر الرّي

ٌّية تنخفض باستمرار مع  سم جمٌع أنحاء منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، إنّي القوى العاملة غٌر الرّي

ا . (0.8راجع الرسم رقم )زٌادة الثروة  ا واحدًا سمٌة هً ظاهرة معقّيدة، إال أنّي جزءًا إنّي القوى العاملة غٌر الرّي

أ ال : منها ٌعرض الفرصة األدنى للحصول على وظائف مرغوب فٌها وأعلى فرصة لٌكون المرء فقٌرًا العمّي

ف عنهم بذوي التّيعلٌم االبتدائً وما دونه أو الذٌن ٌعٌشون فً  ٌفٌة والمعرّي غٌر الماهرٌن فً المناطق الرّي

ٌّية  ٌف المناطق الرّي
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ٌّة الستهالك الفرد فً دول محّددة فً منطقة الّشرق األوسط 0.8الرسم   معّدل الوظائف غٌر الرسمٌة حسب الّشرائح الخمس

 2011وإفرٌقٌا، 

 

 .أوربٌنوال وتانابً– أنجٌل : المصدر

ا2010عند انتهاء هذا التقرٌر لم ٌكن االستهبلك اإلجمالً للمغرب لعام  ولذلك، إنّي البٌانات التً تخاّي المغرب فً هذا الرسم تعود إلى مسح .  متوفّيرًا

. 2001قٌاس مستوٌات المعٌشة لعام 

ة كبٌرة من الٌد العاملة فً العدٌد من بلدان  ل الفقراء العاملٌن حصّي ا إلى التّيعرٌف المعتمد هنا، ٌشكّي واستنادًا

راجع الرسم رقم )فً الٌمن % 50فً األردن إلى أكثر من % 10المنطقة، وتتراوح نسبتهم من حوالً 

راعة. (0.9 ل الهٌكلً البطًء . كما ٌتمّي استخدام الفقراء العاملٌن بشكٍل رئٌسً فً الزّي وباتساق مع التحوّي

ٌّية غٌر المهرة  ٌف لبلقتصاد فً العدٌد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، ال تزال العمالة الرّي

ال الشّيباب ا حتى بٌن العمّي . منتشرة جدّيًا
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ة لمجموع السكان العاملٌن0.9الرسم رقم  ٌّ ة للعّمال غٌر الماهرٌن فً المناطق الّرٌف ٌّ    النسبة المئو

 

ا إلى لوحة مسح سوق العمل فً األردن فً العام : المصدر ولً، استنادًا ة فً العام 2010البنك الدّي ٌّية وغزّي ، 2008، ومسح القوة العاملة فً الضفة الغرب

، ومسح القوة العاملة فً مصر فً 2010، ومسح القوة العاملة فً تونس فً العام 2006والمسح االقتصادي واالجتماعً لؤلسر فً العراق فً العام 

. 2009، ومسح القوة العاملة فً المغرب فً العام 2006، ومسح مٌزانٌة األسرة فً جمهورٌة الٌمن فً العام 2010العام 

ا ٌّية ال ٌتقاضون فً الغالب أجرًا ٌف ال غٌر الماهرٌن فً المناطق الرّي وفً المقابل، فإنّي انتشار العمالة . إنّي العمّي

ٌّية ال الماهرٌن فً المناطق الحضار فً جمٌع . غٌر المرتبطة باألجور تمٌل إلى أن تكون أقلّي بكثٌر عند العمّي

مان االجتماعً، وهم بالتّيالً غٌر  ا من تغطٌة الضّي ال الذٌن ال ٌتقاضون أجرًا ا، ٌتمّي استثناء العمّي البلدان تقرٌبًا

ٌّيٌن مان االجتماعً ٌجعل من الفقراء العاملٌن أكثر عرضةًا للفقر . رسم ولذلك، إنّي االفتقار إلى تغطٌة الضّي

الة ٌّيات المواجهة الفعّي .   وٌفتقرون إلى استراتٌج

ٌّيات(      1 رور ة كبٌرة من إجمالً النّيفقات على الضّي عٌفة حصّي وهذا ٌعنً أنّي . تنفق األسر الضّي

. األسر ال ٌمكن تقلٌا نفقاتها بسهولة خبلل األزمات، وبالتّيالً تقع بسهولة فً براثن الفقر

ٌّيٌن حلقة واحدة على % 55، اختبر 2008 و2005فعلى سبٌل المثال، بٌن عام  من المصر

( Marotta et al .2011)األقل من الفقر أو شبه الفقر 

وٌعانً الكثٌرون من وجود احتمال كبٌر فً خسارة ال رجعة فٌها لرأس المال البشري عند (      2

، والمدخرات، . مواجهة األزمات وفً ظلّي األزمات الكبرى، تعتمد األسر على دخلها الخااّي

ٌّية  سم عم الخااّي الذي توفّيره العائلة )واألصول، فضبلًا عن شبكات األمان غٌر الرّي مثل الدّي

ٌّية (والجٌران سم ا قلٌل منهم ٌمكنه الوصول إلى شبكات األمان الرّي وذكرت نسبة . ألنّي عددًا

من األسر فً العراق والمغرب أنّيها عانت من أزمة كبٌرة واحدة على األقلّي فً خبلل % 15

رة ذكرت أنّيها % 1األشهر اإلثنً عشر الماضٌة، ولكن فقط حوالً  من هذه األسر المتضرّي

ٌّية سم .  تلقّيت المساعدة من شبكات األمان الرّي
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III .ٌّة  الحواجز التً تعٌق الوصول إلى مستوى توازن أعلى فً اإلنتاج

ٌّية  ٌّية فً الخصائا االجتماع ٌّية استثنائ ل الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا منطقة تتّيسم ببٌئة تغاٌر ٌشكّي

ٌّية؛ وتتقاسم بلدان الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا اتجاهات  بٌع سً، والموارد الطّي ٌّية، والتّيطوٌر المإسّي واالقتصاد

ة فً األداء االقتصادي ٌّيات الناجمة . هامّي بعٌن ٌّيات والسّي ٌن ٌّية فً الستّي الت النمو القو وتشمل هذه االتجاهات معدّي

ٌّية  حة، وتسارا تراكم عوامل االنتاج، وزٌادة اإلنتاج ٌّية، والتّيعلٌم، والصّي عن االستثمارات فً البنٌة التّيحت

ي والبشري ٌّيات . المرتبطة باالستثمارات التً تشتدّي الحاجة إلٌها فً رأس المال المادّي وفً خبلل الثمانٌن

غم . وعقب أزمة النفط انهارت أسس النّيمو ٌون، وعلى الرّي ومع تآكل أرصدة االقتصاد الكلًّي وتزاٌد أعباء الدّي

ٌّية الكثٌرة  ة سنوات أكثر)من المساعدات الخارج ٌّية اإلنفاق لعدّي ، انخفضت االستثمارات (والتً أتاحت إمكان

ابق ا إلى النّيصف بالمقارنة مع العقد السّي ي تقرٌبًا ل نمو مخزون رأس المال المادّي . بشكل كبٌر، وانخفض معدّي

ٌّيات، اختلفت اإلصبلحات فً جمٌع أنحاء منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً التّيوقٌت  وفً التّيسعٌن

ادرات  عم واإلنفاق العامّي، ونزا القٌود عن التّيجارة، وتشجٌع الصّي والكثافة، ولكنّيها شملت جمٌعها خفض الدّي

وق االقتصادي ٌّية للسّي س عائم المإسّي .  واالستثمار، وتعزٌز الدّي

ٌّية للمنطقة بالمواكبة فً جبهات عدٌدة ادرات. سمحت هذه اإلصبلحات الهٌكل وساعد التغٌٌر . فازداد نمو الصّي

ٌّية  لنموذج النّيمو الذي تقوده الحكومة على تقلٌا االختبلالت  ور ٌّية ومساٌرة االتجاهات الدّي عن السٌاسة المال

ٌّيما فً دول الخلٌج ٌّية، ال س ل الناتج المحلًّي اإلجمالً الفعلً من . الكل فً % 3.6ونتٌجة لذلك، ارتفع معدّي

.  2008 وسنة 2000بٌن سنة % 5 إلى حوالً 1999 و1996السنة بٌن سنة 

ع للنمو القوي فً اآلونة األخٌرة، كانت هناك حواجز تعٌق الوصول إلى  غم من االمتداد الموسّي وعلى الرّي

ٌّية ٌّية فً القطاا  (ب)النّيمو،  (أ)تتضمّين هذه الحواجز . مستوى توازن أعلى فً اإلنتاج إنعدام الدٌنامٌك

ٌّية تنهض بالوضع القائم فً سوق العمل، و (ج)الخاا،  الفجوة فً المهارات والمعلومات  (د)بٌئة تنظٌم

.  غٌر المتماثلة فً البحث عن الوظٌفة

 النمو

ٌّيبة لآلمال  نتائج التوظٌف المخ

ٌّيتٌن :   ال تزال نتائج التوظٌف فً المنطقة تشكّيل مصدر قلق على جهتٌن رئٌس

: إنّي عدد الوظائف المستحدثة ال ٌكفً الستٌعاب العدد المتزاٌد للوافدٌن الجدد إلى سوق العمل (1)

لب " تضخم الشباب" ٌعنً أنّيه على الرغم من الزٌادات فً الوظائف إالّي أنّي العرض ال ٌفً بالطّي

 (:0.11 و0.10الرسم )المتزاٌد 
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 2008 – 1998 إجمالً نمو التوظٌف السنوي فً مناطق محّددة فً العالم، 0.10الرسم 

 

ٌّية : المصدر ول ٌّية لسوق العمل– قاعدة بٌانات منظمة العمل الدّي  المإشرات الرئٌس

 نمو عدد السكان البالغٌن سّن العمل والعاملٌن فً البلدان خارج دول مجلس التعاون الخلٌجً ومنطقة 0.11الرسم رقم  

 2009 - 1998الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، 

 

ا إلى قاعدة بٌانات تقدٌرات وتوقعات السكان النشٌطون : المصدر ٌّيةالبنك الدولً، استنادًا ول ٌّيًاا لمنظمة العكل الدّي .  اقتصاد

 

ا، واستمر التوظٌف فً القطاا العام  (2) ٌّيًا تمّي خلق الوظائف فً قطاعات ذات قٌمة مضافة منخفضة نسب

ٌّيما فً دول الخلٌج ة كبٌرة والس . بامتبلك حصّي

جدول أعمال اإلصبلح غٌر المكتمل 

ٌّية سلٌمة، فهً متطلبات مسبقة لؤلداء االقتصادي المستدام، فً منطقة  ٌّية ونقد ٌّين تنفٌذ سٌاسات مال ال ٌزال ٌتع

ٌّين خلق أرض اللّيعب المتساوي التً من شؤنها أن تسمح للقطاا  الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، كما ٌتع

ا فً تحقٌق التغٌٌر الهٌكلً ٌّيًا ا محور دة التً تعٌق التّيغٌٌر. الخاا أن ٌلعب دورًا : هناك عدد من العوامل المحدّي
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تقلّيب سعر الصرف فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، والذي هو من أعلى المعدالت فً (   1)

إنّي سعر الصرف الفعلً الحقٌقً ٌقلّيل من حافز االستثمار فً القطاعات غٌر القابلة للتداول . العالم

.  من خبلل زٌادة الشكوك وعدم الٌقٌن

ٌّية المكلفة (   2) ٌّية الناتجة عن الطاقة العالم ٌّية ومساٌرة االتجاهات الدور ٌّية التّيقدٌر السٌاسات المال

ي إلى عدم وجود استثمار مرتفع ومستدام ٌّية التً تإدّي . وإعانات المواد الغذائ

عدم إنشاء وسائط قائمة على قواعد للتفاعل مع القطاا الخاا، األمر الذي حدّي من حوافز النّيمو (   3)

.  وخلق فرا العمل فً القطاا الخاا

ٌّة فً القطاع الخاصّ   االفتقار إلى الدٌنامٌك

هة  عدم وجود أرض للعب المتساوي وأسعار مدخبلت مشوّي

ٌّية قلٌلةيٌظهر القطاا الخاا فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفر ل عمر : قٌا دٌنامٌك ففٌه أعلى معدّي

ٌّيٌن وأحد أدنى معدالت كثافة الشركة فً العالم نفٌذ ل عمر الرإساء التّي .  الشركة فً العالم، وأعلى معدّي

وٌرتبط النمو البطًء . إنّي عدم وجود فرا متكافئة ٌحول دون نمو التوظٌف فً الشركات(   1)

تشتكً الشركات فً منطقة الشرق . للشركات والقدرة المحدودة على خلق فرا العمل ببٌئة األعمال

ومن خبلل رفع تكالٌف . األوسط وشمال إفرٌقٌا من التنفٌذ غٌر المتناسق وغٌر المتوقّيع للسٌاسات

ٌّيز  اهن الذي ٌتم الدخول، وتنفٌذ سٌاسات غٌر متوقّيعة، تنخفض المنافسة، وٌتم تعزٌز الوضع الرّي

ٌّية، وتنخفض قٌمة التّيداول واحتمال  ٌع ٌّية المحدودة، وتمٌل حوافز الشركات إلى األنشطة الرّي بالدٌنامٌك

.  االبتكار

فعلى سبٌل المثال، إنّي دعم الطاقة، وهو . ٌتمّي تشوٌه أسعار المدخبلت مما ٌخلق التّيحٌز ضد العمل(   2)

ٌّية للعمل فٌما ٌتعلّيق بتكلفة الطاقة،  أمر مشترك وموضوعً فً المنطقة، ٌزٌد من التّيكلفة النسب

لب على الٌد العاملة على المدى القصٌر ، استهلكت الصناعات ذات 2007ففً . وبالتّيالً ٌحدّي من الطّي

من زٌت % 28من زٌت الوقود فً الببلد و% 80االستهبلك الكثٌف للطاقة فً مصر أكثر من 

ا  ٌزل، اللذٌن ٌتلقّيٌان معًا اقة % 50الدّي (.  Abouleinein et al ،2009)من إجمالً دعم الطّي

ٌّة من شأنها أن تعزز الوضع الّراهن فً سوق العمل  وجود بٌئة تنظٌم

ا  ٌّيًا فإنّي تصمٌم أنظمة التؤمٌن االجتماعً . تتعامل أسواق العمل فً المنطقة مع قطاا عام مكثّيف نسب

ٌّيد للتؤمٌن ضدّي البطالة وشبكات األمان  ال، فً حٌن أنّي انعدام العمل الج ٌّية صغٌرة من العمّي ٌغطً أقل

ٌّية ا مكلفًاا للغاٌة بالنسبة لؤلغلب .  االجتماعً التً تستهدف الفقر ٌجعل من فقدان الوظائف أمرًا

ارمة على انتقال العمالة ودور التوظٌف العامّي   .آثار سٌاسات التوظٌف الصّي

سمٌة(   1) وباإلضافة إلى ذلك إنّي . تساهم سٌاسات األجور الصارمة فً البطالة والعمالة غٌر الرّي

د عبلقة العمل فً القطاا )بٌد أنّي اإلقالة . األجور ومدة العقد وساعات العمل وإجراءات الطرد تحدّي
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سمً ا فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا مقارنةًا مع أي منطقة أخرى من  (الرّي ال ٌزال صعبًا

.  العالم

إنّي شروط العمل فً القطاا . من جمٌع العاملٌن% 40 و14وٌستخدم عادة القطاا العام بٌن (   2)

العام تنا على الحصول على الضمان االجتماعً وأجور مرتفعة وضغوط منخفضة وتنافس أقلّي 

. مقارنةًا مع شروط العمل فً القطاا الخااّي 

ا " االستفادة المزدوجة"وتحدث (   3) ٌّيًا لب المنخفض نسب ا، والطّي نتٌجة لمخاطر اإلقالة المنخفضة جدّيًا

.  اإلنتاجٌةلزٌادة 

ا ٌّيًا  . آثار نظم التؤمٌن االجتماعً غٌر المستدامة مال

ٌشكّيل تصمٌم أنظمة التّيقاعد عائقًاا أمام حركة أسواق العمل فً المنطقة 

ا، بعد أن (   1) ٌّيًا ٌّية فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا هً جدٌدة نسب إنّي أنظمة المعاشات التّيقاعد

ٌّية  فً الخدمة المدن ا من تغطٌة موظّي وال تزال التغطٌة محدودة، . (0.12الرسم رقم )تطورت مإخرًا

وباإلضافة إلى ذلك، . من القوى العاملة من دون حماٌة ضدّي مخاطر الشٌخوخة% 60تاركةًا حوالً 

ٌّيٌن فً العدٌد من البلدان، من بٌنها  راع ال الزّي ن والعمّي ٌّية للعاملٌن المستقلٌّي ال تتوفّير أداة تغطٌة قانون

جٌبوتً والعراق والمغرب وسورٌا والضفة الغربٌة وقطاا غزة وال ٌوجد خطط للمعاشات 

ة والٌمن ٌّية وقطاا غزّي ٌّيٌن فً الجزائر وإٌران والعراق ولٌبٌا والضفّية الغرب ٌّية للعمال الزراع . التقاعد

فً منطقة الّشرق األوسط ومناطق أخرى من  (%) معّدل مساهمة القوى العاملة فً الضمان االجتماعً 0.12الرسم رقم 

العالم 

 

ٌّية  Gatti et al( .2012): المصدر ول ٌّية لسوق العمل – منظمة العمل الدّي ئٌس المإشرات الرّي

ٌّية منظمة العمل الدولٌة : مبلحظة ٌّية لسوق العمل محدودة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وتقتصر بشكل أساسً - إنّي تغطٌة وتمثٌل ئٌس المإشرات الرّي

. على البحرٌن
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وٌساهم عدد من مٌزات تصمٌم نظم التؤمٌن االجتماعً فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا (   2)

الت المشاركة  ٌّية المحدودة؛ فترات : التً تشمل (والتغطٌة)فً انخفاض معدّي التغطٌة القانون

ه الحوافز  ع على التبلعب بالنّيظام؛ أحكام التقاعد المبكر التً تشوّي االستحقاق القصٌرة مما ٌشجّي

ل األجور فً السنوات القلٌلة الماضٌة للخدمة كؤساس الحتساب مبالغ  للمشاركة، واستخدام معدّي

وتزٌد هذه العٌوب من تفاقم عدم . االستفادة، األمر الذي ٌجعل من هذه المخططات أكثر كلفة

ٌّيٌن، وتعمل ضدّي توسٌع مظلّية  سم ال الرّي طات، وتزٌد فوائدها بالنسبة للعمّي ٌّية للمخطّي االستدامة المال

سمً ال القطاا غٌر الرّي ٌّية لعمّي وبعبارة أخرى، إنّيها تفعل القلٌل للحدّي من تجزئة . التؤمٌنات االجتماع

سمً وغٌر الرسمً فً أسواق عمل منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا .  قطاعً العمل الرّي

ع انتقال (   3) إنّي توفٌر أنظمة التقاعد فً القطاا العام وقدرتها المحدودة فً القطاا الخاا ال تشجّي

ز التّيجزئة بٌن قطاعً العمل العام والخاا ا من . العمل إلى القطاا الخاا وتعزّي ا كبٌرًا ومع جزءًا

مان  القطاا الخاا الذي ٌعمل فً إنتاج ذات قٌمة مضافة منخفضة، تصبح اشتراكات الضّي

ى إلى قاعدة اشتراكات محدودة  ا أدّي االجتماعً فً كثٌر من األحٌان مكلفة بالنسبة للشركات، ممّي

ٌّية  ٌّية)لنظم المعاشات التّيقاعد ا ٌجعل من (وبالتالً زٌادة أكثر فً التزامات المعاشات التقاعد ، ممّي

.  وظائف القطاا العام مرغوبة أكثر

إنّي التؤمٌن ضدّي البطالة، هو شكل آخر من أشكال التؤمٌن االجتماعً، ولكنّيه ال ٌتوفّير فً جمٌع (   4)

خل  غم من قدرته على تغطٌة مخاطر فقدان الدّي أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، على الرّي

المإقّيت عند فقدان شخٍا ما وظٌفته، وبالتّيالً عدم توفٌر أي حماٌة دخل للعاطلٌن عن العمل من 

.  أجل التّيخفٌف من آثار فقدان العمل المفاجىء والحٌلولة دون انزالق الناس فً الفقر

 

 االفتقار إلى ىشبكات األمان االجتماعً التً تستهدف الفقر

تستخدم شبكة األمان االجتماعً أسلوب االستهداف الفئويّي والجغرافً بشكل كبٌر فً منطقة الشرق  (1)

ز فٌها الفقر، ولٌس فً البٌئات حٌث  األوسط وشمال إفرٌقٌا، وتعمل هذه األسالٌب فً بٌئات ٌتركّي

ٌّية د األوجه ومشتت من النّياحٌة المكان ة . ٌكون الفقر متعدّي ونتٌجة لذلك، ٌمٌل األثرٌاء إلى تشكٌل حصّي

وهذا ٌإدي إلى تسربات عالٌة، مع ربع . كبٌرة من المستفٌدٌن  من شبكات األمان االجتماعً

ا، بٌنما  ل البلد الخمس األشد فقرًا هم % 15المستفٌدٌن فقط من شبكة األمان غٌر المستهدفة فً معدّي

إنّي استهداف الفقراء والتّيجزئة العالٌة لشبكات األمان االجتماعً فً العدٌد من . من أغنى الخمس

البرامج الصغٌرة، وانخفاض التغطٌة ال توفر شبكة أمان فعالة لحماٌة أولئك الذٌن ال ٌملكون فرا 

ٌّية والعوز خل ضدّي األزمات المال ونتٌجة لذلك، ٌصبح فقدان الوظائف مكلفًاا للغاٌة . الحصول على الدّي

.  بالنسبة للفقراء
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 الفجوة فً المهارات والمعلومات غٌر المتماثلة فً البحث عن وظٌفة

هة لة مشوّي ٌّيات ومع الحواجز المذكور أعبله، تصبح حوافز النّياس لبناء المهارات ذات الصّي . فً االقتصاد

وعند االنتقال من المدرسة إلى العمل، ٌحتاج الشباب فً منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا إلى القٌام 

ٌّين علٌهم الحصول على المهارات والكفاءات والمإهبلت الكافٌة لٌصبحوا . بانتقال مزدوج وناجح الًا ٌتع فؤوّي

ٌّيز بإشارات قلٌلة وتجزئة كبٌرة ا، ٌجب علٌهم دخول سوق عمل ٌتم ًٌا .  صالحٌن للعمل؛ وثان

 التّيحدي المتمثل فً أن ٌصب الشّيباب صالحٌن للعمل

ا  لت نموّيًا قامت بلدان منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا بتوسٌع إمكانٌة الحصول على التّيعلٌم، فقد سجّي

الت االلتحاق فً التّيعلٌم الثانوي والعالً ا فً معدّي ا فهً . كبٌرًا ًٌا ٌّية التّيوظٌف تشكّيل تحد ومع ذلك ال تزال قابل

ٌّية ٌّية والمإهبلت المهن رة . تتّيسم بالمهارات والكفاءات والشّيهادات األكادٌم ٌّية متجذّي وقامت ثبلثة عوامل رئٌس

ٌّية باإلسهام فً هذه  فً الحوافز السائدة فً تدرٌب منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، والنّيظم التّيعلٌم

:  النّيتائج

وٌظهر هذا فً تتبع التّيعلٌم الثانوي واالمتحانات ذات المخاطر : منطق االختٌار بدالًا من التّيعلّيم(   1)

ٌّية بدالًا من  ". منطق التّيعلّيم"العالٌة والتً تهٌمن على النّيظم التّيعلٌم

عندما ٌعمل القطاا الخاا وقطاا : ٌجمع القطاا الخاا بٌن قطاا التّيعلٌم وقطاا التّيدرٌب(   2)

التّيعلٌم والتّيدرٌب كلّي على حدة، تحدث أخطاء فً المعلومات واإلشارات لدى الجانبٌن، مما ٌإدي 

ومن جهة أخرى، تفتقر نظم التّيعلٌم والتدرٌب إلى . إلى خلق فجوات فً المهارات وعدم التّيطابق

المعلومات لبلستجابة الحتٌاجات القطاا الخاا، فً حٌن أنّي القطاا الخاا ٌفتقر إلى القدرة أو 

لب .  المصلحة فً لعب دوره فً نظام تنمٌة المهارات القائم على الطّي

إنّي الحكومات تستمرّي فً لعب : النّيظر إلى القطاا العام على أنّيه العمٌل األساسً للتّيعلٌم والتّيدرٌب(   3)

ا فً توفٌر فرا العمل فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، وال تزال وظائف  ا هامّيًا دورًا

ا ٌلغً حوافز اكتساب المهارات ا لدى الشّيباب ممّي .  القطاا العام األكثر طلبًا

 عجز فً الكفاءات فً سوق العمل 

ا فً اتخاذ أرباب العمل لقرارات التّيوظٌف ٌّيًا ا ثانو عندما . ٌُنظر إلى مإهبلت التّيعلٌم على أنّيها تلعب دورًا

ٌّية إشارات ذات قٌمة محدودة، هناك عوامل أخرى  سم ٌّية)تحمل الشهادات الرّي  (مثل الثّيقة والعبلقات الشخص

صد، ٌمكن . قد تهٌمن على البحث عن العمل واتخاذ قرارات التّيوظٌف وبما أنّي قدرة الفرد غٌر قابلة للرّي

الة فً حلّي تباٌن المعلومات فً أسواق العمل ٌّية أن تكون فعّي .  لشبكات غٌر رسم
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سمً ور المحدود لوساطة العمل الرّي  الدّي

ٌّية ٌدلّي على تباٌن المعلومات وفشل اإلشارات سم وٌمكن التّيغلّيب على . إنّي انتشار استخدام الشبكات غٌر الرّي

تباٌن المعلومات فً أسواق العمل إلى حدّي ما من خبلل خدمات الوساطة، وقد تلعب وكاالت التّيوظٌف فً 

ا فً مطابقة الوظائف ا مهمّيًا .  القطاا العام والخاا دورًا

IV.ٌّة فً التوظٌف : الطرٌق إلى المستقبل ة المتاحة لمواجهة الّتحدٌات الحال ٌّ الخٌارات السٌاس

ة ٌّ  والحماٌة االجتماع

ي التّيوظٌف فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا هو هٌكلً والقواعد التً تحكم توزٌع أرباح . إنّي تحدّي

ٌّيدة ألسواق العمل – النّيمو  ا من – بما فً ذلك المنافسة المحدودة فً القطاا الخاا واألنظمة المق ت أٌضًا حدّي

.  النّيمو االقتصادي وخلق فرا العمل

ٌّية أعلى ومتوازنة ومزٌد من فرا العمل  من أجل انتقال منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا نحو إنتاج

ط المدى لتحوٌل التّيوازن الحالً (0.13الرسم رقم )وتحسٌن الجودة  ، ٌجب اللّيجوء إلى جدول عمل متوسّي

إنّي إعادة تنظٌم . تخصٌا أكثر كفاءة للموارد، والحصول على الفرا بشكل أكثر إنصافًاا: إلى بعدٌن

وفً الوقت . حوافز الشركات  لبلستثمار والنمو هو أمر أساسً إلطبلق العنان إلمكانات القطاا الخاا

نفسه، ٌحتاج األمر إلى إعادة توازن تنظٌم حماٌة العمالة والحوافز فً القطاا العام من أجل النّيهوض بسوق 

ٌّية والحصول على نحو أكمل على فوائد النّيمو فً مزٌد من خلق فرا العمل وفً . عمل أكثر دٌنامٌك

النّيهاٌة، ستكون هناك حاجة إلى حوكمة أفضل من أجل تجهٌز أنظمة التّيعلٌم والتّيدرٌب لبلستجابة إلى 

.  إشارات جدٌدة الواردة من سوق العمل
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 نحو وظائف أكثر وذات جودة أفضل فً الّشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا 0.13الرسم رقم 

 

خٌارات السٌاسة 

من أجل خلق قطاا خاا دٌنامٌكً ٌرتكز على مجموعة كاملة من رأس المال " قواعد اللعبة"تغٌٌر 

 .البشري فً المنطقة

ٌّية ٌرتبط  ٌّيدة النوع إنّي النّيمو البطًء للشركات والقدرة المحدودة لهذه األخٌرة على تولٌد فرا عمل ج

وقد اجتمع اإلنفاذ غٌر المتكافىء لؤلنظمة، والحصول على . مباشرةًا بالقواعد التً تحكم بٌئة األعمال

ٌّية  ٌّية من قبل الحواجز القانون االئتمان على أساس االمتٌاز واالتصاالت، واألسواق المربحة التً ال تزال محم

دة من أجل قمع المنافسة ٌّية المتعدّي ا . والتّينظٌم ٌّية، ممّي ومع ذلك، ٌمكن لتبسٌط شدٌد لئلجراءات واألنظمة التّيجار

. سبل االنتصاف ٌجعلها شفافة وسهلة الفهم ومساءلة السلطات، أن توفّير

ٌّية، واعتناق اإلصبلحات  وٌمكن توسٌع نطاق الحصول على االئتمان عن طرٌق زٌادة المنافسة المصرف

ٌّية، التً من شؤنها أن تسمح للبنوك بإقراض المزٌد من الشّيركات  ٌّية، وبناء نظم المعلومات االئتمان التّينظٌم

غار ٌّية، أن . والمقترضٌن الصّي خول والخروج من األسواق المحم ٌّيد الدّي وٌمكن للحدّي الشامل للحواجز  التً تق

لب على الٌد العاملة .  ٌخلق حوافز لبلستثمار واالبتكار وبالتّيالً زٌادة الطّي

 

ٌّية للقطاا الخااّي عن طرٌق إعادة تنظٌم شروط العمل فً كلّي  السماح بتدفّيق المهارات فً الوظائف اإلنتاج

من القطاا الخاا والقطاا العام، ومن خبلل إعادة النّيظر فً تنظٌم العمل وتقلٌل الحواجز التً تعٌق النساء 

 . اللواتً ٌرغبن فً العمل

ة تدفّيق العمالة الماهرة  ون بشدّي إنّي األنظمة الصارمة والقطاا العام الذي ال ٌزال ٌوفّير شروط عمل أفضل ٌحدّي

ٌّية ٌّيٌن، . إلى قطاعات االقتصاد األكثر إنتاج ٌّية من العاملٌن الحال وفً حٌن أنّي قٌود الحماٌة هذه تقوم بحماٌة أقل

ة بٌن الشّيباب والنّيساء ٌّية، وخاصّي سم الت البطالة والعمالة غٌر الرّي . فقد ساهمت فً المقابل فً ارتفاا معدّي

ٌّيد لشبكة األمان االجتماعً ٌسمحان  وباإلضافة إلى ذلك، إنّي إدخال التؤمٌن ضدّي البطالة والتّيوجٌه الج
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سٌلزم األمر اعتماد سٌاسات . للحكومات بتسهٌل أنظمة العمل واإللغاء التّيدرٌجً لئلعانات ذات الكلفة العالٌة

عم  دة لخفض الحواجز أمام النّيساء اللّيواتً ٌرغبن فً العمل من أجل ضمان بٌئة عمل آمنة وتقدٌم الدّي محدّي

ٌّية .  ألعبائهن المنزل

ٌّية ومبلءمة  جعل الشّيباب قادرٌن على العمل عن طرٌق إغبلق الثّيغرات فً المعلومات، وتحسٌن نوع

 المهارات والشراكة مع القطاا الخاا فً مجال التّيدرٌب

غم من أنّي الشّيباب واألسر فً منطقة الشّيرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ٌستثمرون بكثافة فً التّيعلٌم  على الرّي

ٌّية العظمى من الشباب ال تستطٌع االستفادة من هذه االستثمارات واستخدام مهاراتهم  والتّيدرٌب، إنّي الغالب

ٌّية . على أفضل وجه وعبلوة على ذلك، إنّي جودة ومبلءمة المهارات المكتسبة منخفضة ومتدنّيٌة، وأهم

إنّي مبدأ الجدارة فً الحصول على التّيعلٌم والتّيوظٌف، وتوافر . الجدارة فً الحصول على وظٌفة محدودة

ة عاملة  ٌّية لتطوٌر قوّي ئٌس دة فً مجال التّيعلٌم، وتوفٌر خٌارات الفرصة الثانٌة هً العناصر الرّي مسارات متعدّي

. إنّي المزٌد من إشارات الجدارة فً سوق العمل ٌحتاج إلى وضوح أكثر فً نظم التّيعلٌم والتّيدرٌب. منتجة

لب على المهارات  باإلضافة إلى " المناسبة"وفً المجاالت " المناسبة"ومن خبلل القٌام بذلك، ٌتمّي خلق الطّي

ٌّية التعلٌم وقٌمته فً أسواق العمل إلى تقٌٌم منتظم من خبلل . التّيقلٌل من عدم التّيطابق فً النهاٌة، تحتاج نوع

دة وباستخدام هذه التقٌٌمات كؤساس وكوسٌلة لتمكٌن المستخدمٌن . اختبارات موحّي

 

تعزٌز قدرة الفئات المحرومة من خبلل تحسٌن نظم التّيؤمٌن االجتماعً ومساواة القدرة على الوصول إلى 

 أسواق العمل

ئٌسً، أسرةإنّي االنتماء والنمو فً  ٌّية ٌحدّي من فرصة جمع رأس المال البشري الرّي ٌف  فقٌرة فً المناطق الرّي

ٌّية التً من خبللها ٌحصل األطفال والصغار على خدمات التّيعلٌم والصحة مثبلًا، تعتمد إلى  وذلك ألنّي العمل

خول إلى . (الثروة، ومكان الوالدة، ونوا الجنس الخ)حدّي كبٌر على ظروف خارجة عن إرادتهم  وعند الدّي

سوق العمل، إنّي األفراد الذٌن ٌملكون مستوٌات منخفضة من تراكم رأس المال البشري هم أكثر عرضة 

ٌّية ردٌئة عفاء، تساهم . للبطالة أو للعمل فً وظٌفة ذات نوع وفً ضوء التّيحدٌات التً ٌواجهها الفقراء والضّي

ٌّية، إذا وضعت بشكل صحٌح، فً النّيمو االقتصادي المستدام، وتعزٌز سبل عٌش  الحماٌة االجتماع

ال األسر، وجعل المواطنٌن والشّيركات ٌصمدون أكثر بوجه  خل لعمّي المواطنٌن، وتوفٌر حماٌة الدّي

وفً حٌن أنّيه ال ٌوجد حلّي واحد، ٌمكن تحقٌق نتائج أفضل من خبلل العمل على بنود جدول .األزمات

اإلقرار بالحاجة إلى اعتماد برامج شبكة األمان االجتماعً والتً لها تؤثٌر قوي على  (أ): األعمال التّيالٌة

ٌّية للتدخبلت التً تستهدف بشكل أفضل الفقراء  الحدّي من الفقر وتحقٌق المساواة من خبلل إعطاء األولو

ولٌة لضمان  (ب)والضعفاء وتعزٌز االستثمارات فً رأس المال البشري؛  اعتماد أفضل الممارسات الدّي

ٌّية موارد شبكة األمان االجتماعً،  مان االجتماعً أثناء فحا فعال إدارة محترفة وشفافة الحتٌاطات الضّي

ٌّية االستهداف؛  إشراك المواطنٌن فً  (ج)لتحدٌد تدابٌر اإلصبلح التً ٌمكن القٌام بها من أجل تحسٌن آل

ٌّية  اقة واإلعانات العالم ٌّية إجراء اإلصبلحات فً مجال الطّي الحوار حول برامج اإلصبلح، ودراسة إمكان

ٌّية  ٌّية للسماح بتخفٌضات مال األخرى، والفوائد التً تنتج عن هذه اإلصبلحات من حٌث تحرٌر الموارد المال
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لب علٌه؛  ٌّية لتصمٌم البرامج، عن طرٌق  (د)فً التّيكلفة النسبٌة للعمل وزٌادة الطّي ضمان االستدامة المال

توسٌع نطاق البرامج القائمة  (ه)مواءمة معدالت المساهمة بشكل مناسب، ومنح االستحقاقات والفوائد؛ 

ة األزمة والمخاطر االجتماعٌة التً تنتج عن مصادر مختلفة، من أجل اتخاذ إجراءات أكثر  للتّيخفٌف من حدّي

ٌّية؛  ٌّية وتصحٌح ا على معاملة مختلفة للعاملٌن فً مختلف القطاعات، ال سٌما خدمات  (و)فعال ٌّيًا القضاء تدرٌج

ال، و ٌّية لجمٌع العمّي مان االجتماعً األساس ٌّية  (ز)القطاعٌن العام والخاا، وتوفٌر برامج الضّي بح وضمان الرّي

.  من نظم الضمان االجتماعً داخل كل بلد وفٌما بٌن كل البلدان

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

المراجع العامة 

المناضلة من أجل  . 2012 . أوردٌنوال ، جوانا سٌلفا وأندراس بودور–غاتً، روبٌرتا ، دٌٌغو أنجٌل 
 العاصمة  . سلسلة توجٌهات تنموٌة .تحدي العامة فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا :وظائف فضلى

 . البنك الدولً :واشنطن
 

أوردٌنوال، مورٌنو خوان -غاتً روبرتا، موغاندي ماتٌو، غران ربٌكا،برودمان ستٌفانً ،  دٌٌغو أنجٌل

: نحو الحرٌة فً تحقٌق االزدهار. 2013. مانٌول، ماروتا دانٌٌبل، شٌفباور مارك ،ماتا لورٌنزو الٌزابٌث

 .البنك الدولً: العاصمة واشنطن. أفرٌقٌا و شمال األوسطالوظائف فً منطقة الشرق 

 األمن لشبكات لؤلمامالطرٌق : الدمج و المرونة. 2013.سٌلفا جوانا، لٌفن فٌكتورٌا، مورغاندي ماتٌو

 .البنك الدولً: العاصمة واشنطن. أفرٌقٌا و شمال األوسطاالجتماعً فً منطقة الشرق 

 

 

 

 

 

 

 


