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  تقـــــديم

بدأت منظمة العمل العربية بإعداد تقرير دوري بشأن قضايا العمل والعمال في 
البلدان العربية، وقد أصدرت التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول 

ويأتي اآلن التقرير الثاني وقد روعي المحافظة على التسمية  . 2008العربية في عام 
  ) . التشغيل والبطالة ( نفسها المعتمدة للتقرير األول 

وتسهيالً إلعداد التقرير الثاني وإخراجه، اتفق على أن يغطي هذا التقرير تسعة 
  : محاور هي
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 .ثقافة العمل فى الدول العربية .9

وقد تم تكليف مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين في محاور التقرير إلعداد 
دراسة بشأن أحد المحاور، وال بد من التذكير أن مدى توافر البيانات والمعلومات 

حديثة في البلدان العربية قد أثر سلبياً على شمولية مضمون اإلحصائية الرسمية ال
الدراسة، وقد استعان الخبراء بمصادر غير عربية وبخاصة إلى بيانات المنظمات 

  . الدولية وتقارير دولية في حال عدم توافر بيانات وإحصاءات عربية رسمية

ا على التشغيل وتناولت الدراسة المتعلقة باألزمة االقتصادية العالمية وآثاره
والبطالة في الدول العربية موضوعات تتصل بالعولمة واألزمة االقتصادية، ومعدالت 
النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل األزمة، واآلثار المباشرة وغير المباشرة لألزمة 
على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور 

  . ل العربيةمنظمة العم

واختصت الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية بموضوعات من أبرزها 
التشريعات واإلجراءات الخاصة بالدخول واإلقامة للعمالة في الدول العربية، 
والتشريعات واإلجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والتشريعات 

دول العربية ودور مكاتب االستخدام، واستعراض واإلجراءات الخاصة بالتشغيل في ال
نماذج عربية بشأن تنقل العمالة، واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة 

  .العمل العربية

وعالجت الدراسة المتعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل دراسة حالة في دولتين 
ستعراض الواقع والتحديات تونس والسودان، وقد روعي في الدراستين ا: عربيتين هما

  . ونماذج لآلليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل فيهما
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وتناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تتعلق 
بمفهوم اإلنتاجية والعوامل المؤثرة فيها وكذلك المتصلة بقضايا اإلنتاجية بحسب 

  .ئيسةقطاعات النشاط االقتصادي الر

 فقد عالجت إجراءات التحديث 2008أما دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 
على التصنيف المهني العربي وكذلك قضية التصنيف والترميز والعالقة بالتصنيف 
الدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن، وإجراءات 

  .يف الوطنية والتطوير المستقبليوآليات التطبيق والتوفيق مع التصان

وتناولت الدراسة المتصلة بإطار المؤهالت والمعايير المهنية العربية استعراض 
المفهوم واألهداف والمضمون واالستخدامات، وعرض نماذج دولية وعربية، والدور 

  . المتوقع لمنظمة العمل العربية

 والتقني في الدول العربية واستعرضت الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني
التعليم العام من حيث نسب االلتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي 
وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية 
وآليات المعالجة، وعرضت الدراسة كذلك بإيجاز مشروع االستراتيجية العربية 

  .دريب والتعليم المهني والتقنيللت

أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل 
بالخصائص العامة والتحديات، واستعرضت كحالة دراسية واقع سوق العمل في 

  . المملكة العربية السعودية، كما تناولت بإيجاز دور منظمة العمل العربية

تعلقة بثقافة العمل في الدول العربية المفهوم واآلثار واألبعاد وتناولت الدراسة الم
االجتماعية، والعولمة وآثارها على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة اإلرشاد 
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المهني والوظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت بإيجاز موضوع ثقافة 
  . العمل الحر ودور منظمة العمل العربية

الق التقرير الثاني في ظل األزمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار ويأتي إط
على االقتصاد وقضايا العمل والعمال في الدول العربية، وقد عقدت منظمة العمل 
العربية سلسلة من اللقاءات المتصلة بهذا الشأن والدراسات المطلوب إجراؤها للوقوف 

  . آثار على التشغيل والبطالة في الدول العربيةبواقعية على ما خلفته هذه األزمة من 

وقد أولت منظمة العمل العربية اهتماماً خاصاً لقضايا التشغيل حيث أنجزت 
مشروع العقد العربي للتشغيل، وكذلك أنجزت مشروع االستراتيجية العربية للتدريب 

 والتعليم والتعليم المهني والتقني التي تستهدف تعزيز ربط مخرجات منظومة التدريب
  . المهني والتقني في الدول العربية باحتياجات أسواق العمل المحلية والعربية

وإذ نصدر تقريرنا الثاني حول البطالة والتشغيل في الدول العربية، فإننا نأمل أن 
تكون حصيلته ذات فائدة للمخططين وصانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين 

 كما نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة والمهتمين بهذا الموضوع،
الخبراء معدي األوراق وكل من أسهم في إعداد هذا التقرير في مكتب العمل العربي، 
كما نعتذر عن أي تقصير أو نقص رافق هذا الجهد ونحن على استعداد لتقبل أي إسهام 

  . وحدهأو نقد بناء لتالفي أي نقص مستقبالً فالكمال هللا
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وفقنا اهللا جميعاً كجنود أوفياء لخدمة أمتنا العربية من خالل تعزيز العمل العربي 
المشترك مساهمة في تثبيت دعائم السلم واألمن واالستقرار والرفاه االجتماعي لهذه 

  . األمة

  واهللا ولي التوفيق

  

   أحمد محمد لقمان

  المدير العام لمنظمة العمل العربية 

  2010تموز / وليو القاهرة ،، ي
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  موجز
  التقرير العربى الثانى

  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية
  
وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول  األزمة االقتصادية العالمية -1

  العربية
 م، 2008لقد مر تأثير األزمة االقتصادية العالمية على الدول العربية منذ ربيع 

وبخاصة القمح (، أزمة ارتفاع أسعار الغذاء الحلقة األولى:  متتابعةعبر ثالث حلقات
األزمة " هي والحلقة الثانية).  وبخاصة الحديد(والطاقة والمعادن ) واألرز والزيوت
االنخفاض القياسي ألسعار  : والحلقة الثالثة.  م2008منذ سبتمبر " المالية العالمية

  .تخوم األزمة المالية العالميةعلى ) أو تذبذبها على األقل( النفط، 

أزمة : ولعل من النادر أن تجتمع ثالث أزمات اقتصادية، مختلفة في طبيعتها 
ذات طابع تضخمي في البداية، وأزمة ذات طابع ركودي في النهاية، وأزمة ذات طابع 

  !من عدم اليقين ، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا باتجاه التضخم فيه الكثير

ي نستعرض أثر األزمة االقتصادية العالمية الراهنة على التشغيل وفيما يأت
  : والبطالة عبر النقاط المتسلسلة اآلتية

    العولمة واألزمة المالية العالمية1-1
األزمة المالية العالمية التي ضربت االقتصادات الرئيسة في العالم، وفي مقدمتها 

في الخامس عشر من سبتمبر أيلول االقتصاد األمريكي، منذ يوم االثنين األسود، 



  

 10                     - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

 م، لم تكن وليدة ذلك اليوم، ولم تتفاعل بين عشية وضحاها، ولكن بوادرها 2008
  . م على األقل؛ وعالماتها المتتالية كانت واضحة للعيان2005قائمة منذ عام  

وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، االقتصاد األمريكي، فيما يسمى 
  . الرهن العقاريبأزمة 

وقد تفاعلت نُذُر األزمة أصال من سوق عمليات مقايضة الديون، و تجارة 
المشتقات المالية، أي إصدار أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات 
العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة  وغير محققة 

 62هذه العمليات وراء انفجار األزمة، إذ بلغت قرابة وكان تضخم قيمة .  السداد 
  . تريليون دوالر، بفعل التدخل الحكومي55تريليون دوالراً، وإن انخفضت إلى 

ويتمثل أول الجذور الحقيقية لألزمة في واقع العولمة المالية، من حيث ازدياد 
ألنشطة، في التعامل في المشتقات المالية بوساطة مؤسسات مالية عمالقة معقدة ا

مراكز مالية مغتربة بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة ويتضمن رافعة مالية 
بمعنى القيام بعمليات على المشتقات تتجاوز بكثير قيمة األصول والعقود : كبيرة جدا

هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق . المالية المبنية عليها
السيولة تتم بمعدالت ال يمكن التهوين من شأنها، وبخاصة وأنها سيولة كبيرة، وأن هذه 

  .ال تخضع لرقابة من جانب أي طرف حتى اآلن

وفي سياق العولمة المالية هذه، تتعاظم احتماالت وقوع األزمات المالية التي يعجز 
النظام المالي الدولي بمعماره أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه 

  .نيويةالب
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   ومستوى التنمية البشرية في ظل األزمة  معدالت النمو1-2
   معدالت النمو في ظل األزمة- أ

تتفاوت التقديرات والتوقعات آلثار األزمة االقتصادية العالمية على معدالت النمو 
ولعل أحدث ما نشر . على المستويات العالمية واإلقليمية، باختالف المصادر المعتمدة

 Worldالصدد، هو ما صدر عن صندوق النقد الدولي في التقرير الدوري في هذا 

Economic Outlook حيث نجد ما يأتي 2009 في أكتوبر ،:  

 2007عام % 5.2على المستوى العالمي، انخفض معدل النمو للناتج العالمي من  -
 م أن يحدث تناقص لمعدل 2009 م، ويتوقع في عام 2008عام % 3.0م، إلى 
 م بمعدل للنمو 2010، يعقبه نوع من التعافي المتباطيء لعام %1.1نسبة النمو ب

  %.1.3يبلغ 

الواليات المتحدة، و ألمانيا، (فيما يتعلق بمجموعة الدول الصناعية الثماني  -
سجل معدل النمو ) وفرنسا، و إيطاليا، وأسبانيا، واليابان، وبريطانيا، وكندا

م، ويتوقع 2008عام % 0.6 إلى م2007عام % 2.7االقتصادي انخفاضا من 
ليعود لتحقيق معدل % 3.4 م أن يحدث تناقص للمعدل بنسبة 2009بالنسبة لعام 

 %.1.3 م بما ال يزيد عن 2010إيجابي في عام 

االقتصادات اآلسيوية "التي يطلق عليها التقرير (مجموعة دول شرق آسيا الناهضة  -
 م 2007عام % 5.7دي فيها من ، انخفض معدل النمو االقتصا" )المصنعة حديثا

 م بنسبة 2009 م، ويتوقع أن يحدث انكماش في سنة 2008عام % 1.5إلى 
 م بنسبة 2010ليعاود االقتصاد التعافي محققا معدال إيجابيا في عام % 2.4
3.6.% 

صندوق النقد " بحسب تصنيف –مجموعة األسواق الناشئة واالقتصادات النامية  -
 م، 2008في % 6.0 م إلى 2007عام % 8.3لنمو من  انخفض معدل ا–" الدولي
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ربما بسبب بعد هذه % (1.7م بمعدل للنمو يقدر بنسبة 2009مع توقع إيجابي لعام 
المالي العالمي الذي شهد مفتتح األزمة " المركز"المجموعة نسبيا عن االندماج في 

 .م2010عام % 5.1وأن يواصل االرتفاع ليبلغ ) الراهنة

ير مجموعة خاصة للدول العربية ، كما ال يأخذ بتصنيف البنك ال يفرد التقر -
تشمل الدول " الشرق األوسط وشمال إفريقيا"الدولي الذي يفرد مجموعة باسم 

 ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة الكبيرة المسماة -العربية مع إيران
والتي يفترض " سطالشرق األو"باألسواق الناشئة واالقتصادات النامية، وذلك باسم 

ويبلغ . أن تمثل مجموعة دول المشرق العربي، بالتقريب، بما فيها منطقة الخليج
، وفي عام %6.2م نحو 2007معدل النمو االقتصادي بالنسبة لها في عام 

 بنسبة - موجبا -م فيقدر معدل النمو2009؛ أما في عام %4.8يبلغ : م2008
 %. 4.2م بنسبة  2010، مع توقع باالرتفاع في عام 2.0%

، شاملة بالطبع دول المغرب "إفريقيا"غير بعيد عن ذلك، المجموعة الفرعية  -
وقد بلغ معدل النمو ". ريقياشمال إف"العربي، بل ومصر أيضا معها، تحت مظلة 

؛ أما في عام %5.2بلغ :  م2008، وفي عام %6.3م نحو 2007فريقيا عام في أ
، مع توقع باالرتفاع في عام %1.7بنسبة  - موجبا - م فقدر معدل النمو2009
الشرق (متقاربة جدا مع ) إفريقيا(ويالحظ أن أرقام %.  4.0 م إلى 2010
مما يقدم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربي ككل، حيث كان أثر ) األوسط

األزمة على الدول العربية بعامة ذا طابع معتدل، مع األخذ في الحسبان توابع فترة 
 ).م2008-2003(النفطي االزدهار 

ولكن المسألة الجديرة باالهتمام حقا هي أن أثر األزمة المالية، واالقتصادية بعامة، 
، ال يمكن أن يفهم على حقيقته على المستوى العام الذي تعكسه  على الدول العربية

معدالت النمو االقتصادي الكلي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 
 يجب الفحص عن األثر الفعلي على المجموعات االجتماعية المختلفة في ضوء وإنما
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في ) أو عدم المساواة(معدالت الفقر وتباين مستويات التنمية البشرية وحالة التفاوت 
  .توزيع الدخل الوطني

   األزمة االقتصادية ومستويات التنمية البشرية-ب

 لألزمة حتى اآلن، على مستويات لم تجر، بعد، دراسات تجريبية عن األثر الفعلي
التنمية البشرية في الدول العربية، والدليل على ذلك أن أحدث التقارير ذات الصلة لم 
تتناول شيئا محددا في هذا الصدد، ولم تقدم نتائج قطعية أو واضحة، ونقصد بذلك 

، ) عربيةالتنمية اإلنسانية ال(التقرير الصادر عن المكتب اإلقليمي للدول العربية عن 
التنمية البشرية في "والتقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا، عن

ولكن تتوفر معطيات كافية عن مستويات التنمية البشرية في . م2009، لعام عام "العالم
الفترات األخيرة على تخوم األزمة، مما يمكن أن يوفر دالئل تقريبية على ما يمكن أن 

  . األزمةيحدث من جراء

ويمكن القول بصفة عامة أن مقاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات 
ويعرف الفقر بأنه إما فقر الدخل، وإما فقر . والتقارير الدولية، تقوم على مقولة الفقر

ومن هذه الزاوية، تقوم التنمية البشرية على رفع . القدرات، السيما التعليمية والصحية
راء، من جهة أولى، ورفع مستويات العيش وقدرات الناس، السيما مستويات الدخل للفق

  .التعليم والصحة، من جهة ثانية

لذلك، يمكن دراسة مستويات التنمية البشرية من زاوية القضاء على فقر الدخل و 
  .           في الوقت نفسه-فقر القدرات–" الفقر البشري"

يمكن أن نصوغ توصيات السياسات وفي ضوء البحوث التجريبية للبالد العربية، 
  :             الالزمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، ومن أهمها

عن طريق إيالء االهتمام الواجب بالمجتمع الريفي " ترييف الفقر"مواجهة ظاهرة  -
  .والبدوي وبالقطاع الزراعي والرعوي
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 التمييز اإليجابي واالنتقائي لصالح النساء في فترة مواجهة تأنيث الفقر من خالل -
انتقالية معينة، على صعيد سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل 

 .التعليمي

، وبشباب الخريجين الباحثين )الجانحة والعاملة وبدون مأوى(االهتمام بالطفولة  -
 .عن فرص العمل المالئمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة

سين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصالح نظم األجور والعوائد من حيث تح -
عالقتها باألسعار واإلنتاجية، وبناء شبكات األمان االجتماعي، ومن خالل إعادة 

 .توزيع ملكية األصول اإلنتاجية بصورة أكثر عدالة

   اآلثار المباشرة وغير المباشرة لألزمة على التشغيل والبطالة1-3
زمة العالمية القدر الواسع من الدراسة والتحليل خاصة بعد تحولها سريعا نالت األ

إلى أزمة اقتصادية ثم إلى أزمة تشغيل وهناك المئات من الدراسات حول تداعياتها 
  .والعديد من المواقع اإللكترونية لمتابعة آثارها 

ءات جهت السلطات المعنية في كل قطر عربي آثار األزمة العالمية بإجرااوو
متشابهه لكن ينقصها التنسيق والموقف الموحد ، عكس ما تم على مستوى الثمانية 

  .والعشرين أو دول الوحدة األوربية أو دول أمريكا الالتينية
وجاءت نتائج قمة الكويت لتحدد الحد األدنى من التوجهات العربية المشتركة 

  .لمواجهة األزمة 
ر األزمة على التنشغيل في البلدان العربية وتنبهت منظمة العمل العربية إلى مخاط

لمؤتمر العمل العربي ملحقاً خاصة باألزمة ) 36(فخصص تقرير المدير العام للدورة 
وعقد خالل نفس الدورة جلسة خاصة بدراسة آثار األزمة على البلدان العربية ، 

/  يونيو (مل الدولي لمؤتمر الع) 98(وشاركت البلدان العربية بفعالية في الدورة 
وكان موضوع الدورة الرئيسي أثر األزمة العالمية على التشغيل ) 2009حزيران 

  .ونتج عن ذلك الميثاق العالمي إليجاد فرص العمل 
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وعقدت المنظمة باالشتراك مع منظمة العمل الدولية مؤتمراً عربياً كبيراً بشأن 
  زمة نفس الموضوع ونتج عنه األجندة العربية للتشغيل لمواجهة األ

لذلك، يجب إحداث تعديالت مهمة في توجهات السياسة العامة، والسياسات 
االقتصادية والمالية والنقدية وسياسات االستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة، 
وكذا السياسات االجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية والصحية، و 

مان االجتماعي والدعم السلعي والخدمي، نحو العناية بالفئات توسيع افق مظلة شبكة األ
) الفئات الشابة والمتعلمة وبخاصة بين النساء(االجتماعية السابق ذكرها بالذات 

إيالء عناية خاصة للمناطق الزراعية والصحراوية، وللفئات االجتماعية : ونضيف
  . العاملة في الفالحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد

ويتسق ذلك مع نتائج الدراسات التجريبية للفقر في الوطن العربي التي تشير إلى 
  .أيضا" تشبيبه"ترييف الفقر، وتأنيثه، و

كما يجب أال يغيب عن اهتمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية في 
ة المتركز بصفة خاصة في المناطق العشوائي" الفقر الحضري"الدول العربية، مواجهة 

والمهملة، والمنصب على الفئات المتعطلة، والعاملين في قطاعات االقتصاد غير 
الرسمي أو غير النظامي، مع ضرورة إعادة االهتمام بفئات وظواهر اجتماعية محددة، 

  .وفي مقدمتها ظاهرة ما يسمى أطفال الشوارع

اصة، ال ننسى أهمية رفع معدالت اإلنتاجية بعامة، وإنتاجية عنصر العمل بخو
بغرض توسيع الطاقة اإلنتاجية بما يسمح برفع معدالت التشغيل، من جهة أولى، 
وزيادة إمكانيات رفع مستويات الدخل األجري وغير األجري للمشتغلين في كافة 

  .قطاعات االقتصاد الوطني من جهة ثانية
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   السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل1-4
اه في طريقة مواجهة األزمة المالية واالقتصادية لعل من أهم ما يلفت االنتب

 ممثلة الدولة هو الدور الجديد الذي تقوم به - على مستوى الدول الصناعية-الراهنة
في الحكومة االتحادية األمريكية، والحكومة البريطانية، واألجهزة الحكومية المختصة 

ات، بدأت تتضح عالمات وفي الواليات المتحدة بالذ.  في اليابان والدول األوربية
الدور الجديد للدولة والحكومة، حيث بدأت اتجاها مهما، هو تفعيل تدخل الدولة في 
األسواق، ووجهت جانبا من صفقة إنقاذ النظام المالي إلى تطوير مشروعات للبنية 
األساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى االقتصاد، في مسعى 

      .لمواجهة الركود

ومن أمريكا إلى المملكة العربية السعودية، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت 
حزمة شاملة من سياسات االقتصاد الكلي، مع تفاوت في ألوان الظاهرة، ومدى فاعلية 
العالج، بطبيعة الحال، وبرز عنوان كبير إلصالح السياسات، يؤشّر لمنحنى بارز في 

ذات " الليبرالية الجديدة"عن طريق التحول من رأسمالية التاريخ االقتصادي المعاصر، 
ذات "  الليبرالية الطيبة"األنياب الشرسة، النافذة عن طريق األسواق، إلى  رأسمالية 

 من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي –) الجميع(الممدودة إلى " األيدي الناعمة"
  ..!  للدولة عن طريق إعادة تكييف الوظيفة االجتماعية-الحال

صاد الكلي  تدخل الدولة إذن، يلخص التحول الجديد في مسار سياسات االقت
وهو تدخل يعزز سلطة الدولة القومية وال يقلل منها لمصلحة . للرأسمالية العالمية 

وإن ذلك ليقتضي من الدول العربية، . سلطة عالمية مفترضة، دعا إليها الكثيرون
الرتبة على سلّم الدخل، ليس إعمال أدوات السياسة مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة 

التوسع في اإلنفاق الحكومي على : المالية والنقدية التقليدية فقط، بما في ذلك
مشروعات البنية األساسية، ولكن، أيضا، إعمال السياسة اإلنتاجية واالجتماعية للدولة، 
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منظومة ، وبناء  ر العملبغرض رفع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، وإنتاجية عنص
  .  ورفع مستوى القدرة االبتكارية، إن وجدت مثل تلك المنظومة بالفعلابتكارية وطنية

 وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي نقل محور االرتكاز لسياسات االقتصاد الكلي من 
أو المركز، ممثال " القلب"أو الهوامش، ممثلة في سعر الفائدة والضريبة، إلى " لحواف"ا

سياسات إنعاش وتوسيع الطاقات اإلنتاجية في القطاعات السلعية والخدمية األكثر في 
قدرة على توليد القيمة المضافة المحلية، وفقاً لميزان التنافسية المقارنة على الصعيد 

  .  اإلقليمي والعالمي

بتطبيق ذلك المدخل على االقتصاد الخليجي مثال، تتبين أهمية توسيع وتعميق 
للقطاعات غير النفطية في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي، وبخاصة الصناعة المساهمة 

التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات الميزة التنافسية، خليجيا 
  .وعربيا ودوليا

وبتطبيق ذات المدخل على االقتصادات العربية في مجموعة الدول متوسطة الدخل 
ة، فإنه يلزم إعادة النظر في ميزان العالقة االقتصادية مع مثل جمهورية مصر العربي

العالم الخارجي، عن طريق العمل على تركيز مقومات القوة الذاتية لالقتصاد الوطني، 
، وفي مقدمتها القطاع  ولو بتقديم الحماية والدعم للقطاعات ذات األهمية االستراتيجية

اعية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية ، وقطاعات صن"األمن الغذائي"الزراعي، موطن 
مثل الغزل والمنسوجات، فضال عن الميزة ) بداللة تشغيل العمالة المكثفة على األقل(

والميزة التنافسية التي يمكن " ) القطن المصري"حالة (النسبية الطبيعية والمكتسبة 
الخدمات ذات تعزيزها في إطار بناء وتقوية القدرة التنافسية الوطنية، كما في حالة 

  .الطابع العلمي والتكنولوجي، مثل البرمجة الحاسوبية

مثل ذلك المزج بين سياسات حرية السوق وبين حماية مصادر القوة الذاتية، هو 
الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة االقتصادي للدول العربية، في مواجهة عواصف 
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ة الراهنة، ويرفع بالتالي مستوى األزمات ذات المنبع الخارجي، كاألزمة المالية العالمي
  .القدرة على استيعاب العمالة، والحد من البطالة

   بعض المالمح عن دور منظمة العمل العربية :  نظرة ختامية1-5
لعله يمكن القول، إلى حد بعيد، إنه ال زيادة لمستزيد حول إدراك منظمة العمل 

فقد وضعت . تشغيل والبطالةالعربية للمسئوليات الملقاة على عاتقها في مجال ال
المنظمة في الفترة الماضية وثائق بالغة األهمية، منها االستراتيجية العربية للتشغيل، 

/ يناير(والوثائق المقدمة إلى مؤتمر القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية بالكويت 
 وبذل جهد وبخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المتكامل للتشغيل،) م2008كانون األول 

يضاف إلى ذلك وضع ". العقد العربي للتشغيل"كبير لصياغة الوثيقة الشاملة حول 
التصنيف العربي المعياري للمهن، بالتوافق مع التصنيف الدولي،ومشروع 

(  الرياض منتدىاالستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي قدم إلى 
إضافة إلى الجهد المبذول في مجال بلورة إطار . )..2010كانون األول / يناير

للمؤهالت والمعايير المهنية العربية وال ننسى مجموعة االتفاقيات العربية الموقعة 
والمعدة للتوقيع أو التصديق من الدول العربية منذ فترة طويلة، والتي سهرت منظمة 

  .العمل العربية على إعدادها في وقت مبكر، وما تزال

ه، ال نجد أن هناك ما يمكن إضافته إلى حد بعيد، في مجال وضع لذلك كل
االستراتيجيات والسياسات طويلة األمد للتشغيل، سواء على المستوى العربي العام، أم 

  .في المجال اإلرشادي لمثل تلك االستراتيجيات والسياسات على المستوى القطري

 العربية، في مواجهة وإنما يمكن تقديم بعض التوصيات لنشاط منظمة العمل
وعلى هذا الصعيد، يمكن تقديم التوصيتين . األزمة الراهنة، على المدى القريب

  :اآلتيتين
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 ادية والمالية العالمية على القوىتنفيذ دراسة ميدانية عن آثار األزمة االقتص :أوال
ا، فرص التشغيل المتاحة كما ونوع: الجوانبالعاملة في الدول العربية، من كافة 

والهيكل العمري والمهني للمشتغلين في ظل األزمة، وبحسب النوع االجتماعي 
  .والمستويات التعليمية

 تنظيم لقاء أو سلسلة لقاءات للخبراء من عينة من الدول العربية لتصميم أطُر :ثانيا
سياسات تشغيلية لحفز الجهاز اإلنتاجي والنظام االقتصادي الستيعاب العمالة، وأطر 

حماية االجتماعية لمواجهة اآلثار السلبية على المتعطلين من جهة أولى، سياسات لل
  .وفقراء المشتغلين من جهة ثانية

وتنبثق من هذه اللقاءات جملة إرشادات بالسياسات العامة واالقتصادية 
 الواجب اتباعها في الدول العربية، Public Policy Guidelinesواالجتماعية 

  .نوعة، لمواجهة آثار األزمة االقتصادية على التشغيل والبطالةبمجموعاتها الفرعية المت

وبهذين الموضوعين، وغيرهما في مجاالت أخرى، يمكن لمنظمة العمل العربية، 
غيل تعميق دورها في مجال رسم وتطبيق االستراتيجيات والسياسات الناجعة بشان التش

  .والبطالة في الدول العربية

  

   التشريعات واإلجراءات : تنقل العمالة العربية-2
  مراجعة وتقويم :  تنقل العمالة العربية 2-1

مع توجه الدول العربية إلى العمل المشترك في مجال العمل والعمال، كانت قضية 
تنقل العمالة العربية أولى القضايا المطروحة على طاولة الحوار والمباحثات في هذا 

 في المؤتمر األول لوزراء العمل العرب وقد تم إقرار الميثاق العربي للعمل. الشأن
وقد تضمن هذا الميثاق في مادته السادسة نصاً . 1965الذي عقد في بغداد في عام 
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يقضي بأن توافق الدول العربية على إعطاء األولوية في التشغيل لعمال البالد العربية 
  . من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها

ذا الهدف الذي وافقت الدول العربية على السعي والتقطت منظمة العمل العربية ه
إلى تحقيقه، لتنفذ مقتضيات تحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أنيط بها 

تنشأ بمقتضى هذا الدستور، : (بمقتضى المادة االولى من دستورها التي جاء فيها أن
تحقيق االهداف  منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها

، ومنها طبعاً، تحقيق ) في هذا الدستور، وفي الميثاق العربي للعملالمنصوص عليها
التزام الدول العربية باعطاء االولوية في التشغيل لعمال البالد العربية من غير 

  .مواطنيها

التي يتيح لها دستورها ونظم ) األدوات(وفي إطار سعيها هذا، استخدمت المنظمة 
  :، وأهمهاأهدافهافيها، استعمالها لتحقيق العمل 

النشاط المعياري، حيث أقرت المنظمة ثالث اتفاقيات ذات صلة بتنقل العمالة  -
بشأن تنقل االيدي العاملة، التي أقرها ) 2(العربية ، هي االتفاقية العربية رقم 

 بشأن) 4(واالتفاقية العربية رقم . 1967مؤتمر وزراء العمل العرب في العام 
، 1975التي أقرها مؤتمر العمل العربي في العام ) معدلة(الموضوع ذاته 

بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية عند ) 14(واالتفاقية العربية رقم 
 .1981تنقله للعمل في أحد االقطار العربية، التي اقرها المؤتمر في العام 

 تنقل العمالة العربية ، ومن ذلك اقامة بعض الهياكل المؤسسية الداعمة لتيسير -
على وجه الخصوص تأسيس المؤسسة العربية للتشغيل، التي لم يطل بها العمر 

 .حيث تم وأدها مبكراً بعد تأسيسها بأربع عشرة سنة 
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وما تزال المنظمة تسعى جاهدة ـ في ظروف عربية صعبة ـ إلى أن توظف  -
ل اشكاليتين قوميتين خطيرتين دورها في تيسير تنقل العمالة العربية من أجل ح

 :للغاية

الحفاظ على الهوية العربية لبعض دول االستقبال للعمالة األجنبية وعلى أمنها  •
الوطني، المهددين بسبب الخلل في تركيبتها السكانية الناتج عن النمو 

  . من غير العربإليهاالسرطاني ألعداد الوافدين 

لدول العربية التي أضحت بسبب معدالتها معالجة اشكالية البطالة المتنامية في ا •
المتزايدة خطراً جدياً يهدد السلم االجتماعي في هذه الدول، وذلك بتيسير تنقل 

 من العاطلين أعدادالعمالة العربية إلى األقطار العربية التي تستطيع استيعاب 
  .الذين ال يجدون فرص عمل مناسبة لهم في أقطارهم

 تنفيذ البرامج والمشروعات التي تقدمت بها إلى والمنظمة تسعى إلى ذلك عبر
، وأهمها )2009(مؤتمر القمة العربية االقتصادية واالجتماعية والتنموية في الكويت 

والمرصد العربي لمعلومات سوق ) 2020 ـ 2010(برنامج العقد العربي للتشغيل 
  .التقريروهي برامج ومشروعات ستجد لها معالجة في أجزاء أخرى من هذا . العمل

إن منتدى الدوحة الذي ضم عدداً كبيراً من المعنيين بالتنمية والتشغيل في الدول 
تمهيداً النعقاد مؤتمر القمة ) 16/11/2008 ـ 15(العربية، وانعقد خالل الفترة 

، لم يجد أمامه ما يوصي به 20/1/2009االقتصادية التي انعقدت في الكويت في 
من االعالن الذي اصدره ) 5/ثانياً(اال ما أورده في البند بشأن تنقل العمالة العربية 

 فيه عن تطلعه إلى موافقة القمة العربية االقتصادية والتنموية أعربالمنتدى، والذي 
  :واالجتماعية على
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تيسير تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية، وتكليف وزارات الداخلية والعمل (
، وتوجيه في اطار من التشاور الدائم والمنظمتحقيق ذلك،  الكفيلة لاإلجراءاتالتخاذ 

  ).القطاع الخاص لزيادة االعتماد على العمالة الوطنية والعربية

وفعالً استجابت القمة العربية االقتصادية لما اقترحه عليها منتدى الدوحة، حيث 
ربية، من ضمنت قرارها الخاص بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل في الدول الع

خالل منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية بنداً 
  :يقضي بأن

 تنقل العمالة لتيسير الالزمة اإلجراءات العربية تتخذ حكومات الدول/ رابعاً(
إضافة إلى إشارات خاصة ) العربية بين الدول العربية األعضاء، وفقاً لمتطلباتها

  .قل أصحاب األعمال لصالح تن

إن ) : ما يأتي( لقمة، يخلص المدقق إلى ومن وحي توصية منتدى الدوحة وقرار ا
غير أن هذه الحرية قادمة ال . القرار العربي فضل تيسير وتشجيع التنقل على حريته 
   .2020محاله إذا التزم بإقامة سوق عربية اقتصادية واحدة عام 

تفاقية الوحدة االقتصادية العربية في العام إن العرب خلصوا مما قرروه في ا -
االقرار لرعايا الدول العربية ـ على قدم المساواة ـ بالحق في  (، بشأن 1957

 ) .ـ حرية اإلقامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي

 الكفيلة بتيسير تنقل اإلجراءاتان توصية منتدى الدوحة أشارت إلى أن اتخاذ  -
في إطار من التشاور الدائم  (،   ان تتخذها وزارات الداخلية والعملالعمال يجب

 ). والمنظم

، تشخيص للحلقة المفقودة في العمل العربي المشترك بشأن تنقل  اإلشارةوفي هذه 
العمالة العربية ، هذه الحلقة التي أعاقت تنفيذ ما قررته المعايير العربية في هذا الشأن، 

، وال )2(تنفيذ االلتزامات الذي اعتمدته االتفاقية العربية رقم فال المنهج الفردي في 
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المنهج الثنائي المتمثل في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية الذي حفزت عليه 
، أتى ثماراً عملية، مما أكد الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي )4(االتفاقية العربية رقم 

ن هذه المسألة القومية الحيوية وينظمها، هذا عربي يؤطر عملية التشاور الدائم بشأ
) المؤسسة العربية للتشغيل(ن أن تكون المؤسسة الملغاه وهي الهيكل الذي كان يمك

نواته لو قدر لها أن تتطور ايجاباً لتتخذ دوراً قومياً فاعالً في تنظيم عملية تنقل العمالة 
  .العربية

قتصادية بقضية تنقل العمالة بخطوة لم يتقدم القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة اال -
جاءت صياغتها تحتمل دالالت ) وفقاً لمتطلباتها (األخيرةواسعة، ذلك أن عبارته 

ولذلك فان تفسيرها يمكن ان يتخذ أكثر من معنى، فهل المقصود بها . عدة 
لألمة؟ وهل المقصود بهذه ) القومية(لكل دولة، أم المتطلبات ) القطرية(المتطلبات 

طلبات االحتياجات من القوى العاملة ـ كماً ونوعاً ـ، أم المتطلبات المتعلقة المت
 .بالحفاظ على الهوية القومية واألمن الوطني

فإن إعالن الدوحة وقرار القمة العربية االقتصادية، أعادا من جديد طرح قضية 
تميزة، في ظروف قومية مستجدة، تجعل لهذا الطرح دالالت م) تنقل العمالة العربية(

  .مما يوجب على الجهات المعنية كلها به أن تتلقاه ، باهتمام بالغ

فالدول العربية المستضيفة للعمالة، تواجه اليوم واقعاً يفرض عليها أن تنظر إلى  •
من زاوية مدى تعلقها بالحفاظ على هويتها القومية ) تنقل العمالة العربية(مسألة 

 . بعض عالمات تهددهما بالخطروامنها الوطني، بعد أن الحت في االفق

والدول العربية كثيفة السكان التي تعاني من إشكالية ارتفاع معدالت البطالة فيها،  •
على أنه إحدى الوسائل الناجعة في حل ) تنقل العمالة العربية (يجب أن تتعامل مع 

 .هذه االشكالية
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العربية على الدول العربية جميعها يجب أن تؤسس منظورها بشأن تنقل العمالة  •
حقيقة أنه وسيلة فاعلة في إرساء األمن واالستقرار في أقطار الوطن العربي، 

 .سواء كان ذلك على المستوى السياسي أم االقتصادي أم االجتماعي

لجميع هذه )  المصلحة المشتركة (وفي إطار هذا المنظور يمكن ان تتبلور 
  .ها التي تحفزها على أن تعمل معاً على تحقيقاألقطار

وفي إطار هذا المنظور ينبغي أن تسقط تماماً النظرة االقتصادية االحادية الجانب 
  .إلى تشغيل العمالة الوافدة ـ غير العربية ـ باعتبارها قوة العمل األقل تكلفة

   معايير العمل العربية بشأن تنقل العمالة   2-2
 االتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال   - أ

  بشأن مستويات العمل  ) 1 (االتفاقية رقم -

أقرت هذه االتفاقية في دورة االنعقاد الثانية لمؤتمر وزراء العمل العرب التي 
) 1(، وأعطيت الحقاً الرقم )مستويات العمل(، وحملت عنوان 1966انعقدت في العام 

مسايرة (في تسلسل اتفاقيات العمل العربية، وجاء إقرارها، كما تشير إلى ذلك ديباجتها 
توافق (، التي نصت على أن ) المادة الرابعة من الميثاق العربي للعملإليهلما اتجهت 

الدول العربية على أن تعمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية 
، وهكذا تحددت الغاية من إقرار هذه االتفاقية بصياغة ـ )والتأمينات االجتماعية

العمالية ـ لكي تسعى الدول العربية معاً إلى بلوغها، مستويات متماثلة في التشريعات 
فجاءت صياغتها أقرب إلى أن تكون ـ مبادئ أساسية ـ لقانون عمل عربي موحد، 

  .يتم بلوغه عبر خطوات متالحقة

  

  



  

 25                     - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

  بشأن تنقل العمال ) 2(االتفاقية العربية رقم  -

، 1967 العام أقر مؤتمر وزراء العمل العرب هذه االتفاقية في دورة انعقاده في
في تسلسل اتفاقيات العمل العربية، بعد قيام منظمة العمل ) 2(وأعطيت الحقاً الرقم 

  .العربية بممارسة نشاطها المعياري

 1967وعلى الرغم من أن عاماً واحداً فقط فصل بين اقرار هذه االتفاقية في العام 
، اال 1966ارة في العام التي اقرت كما سبقت االش) اتفاقية مستويات العمل(وسابقتها 

  .أن اتفاقية تنقل العمال تقدمت كثيراً عن سابقتها فيما تضمنته من معايير بهذا الشأن

  ) معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(االتفاقية العربية رقم  -

أقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة، التي انعقدت في طرابلس بليبيا 
  ).معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(تفاقية العربية رقم  اال1975مارس /في شهر آذار

تعد مراجعة اتفاقية عربية بعد ثماني سنوات فقط من اقرارها، أمراً ملفتاً للنظر، 
  .في تشخيص المبررات التي وقفت وراءه، واستدعت هذه المراجعة العاجلة نسبياً

أخذاً في (ها االتفاقية هذه المبررات بعبارة صريحة جاء في) ديباجة(وتكشف 
 االقتصادية واالجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خالل األحداثاالعتبار أن 

الحقبة الماضية، قد أوجدت أوضاعاً استلزمت إعادة النظر في االتفاقية القائمة لتنقل 
  ).االيدي العاملة

تنقل  الديباجة تمثلت في حركة إليهاواألحداث االقتصادية واالجتماعية التي تشير 
ـ غير منضبطة ـ شهدتها تلك المرحلة، أكدت الحاجة إلى قدر أكبر من التنظيم، كما 
تمثلت أيضاً ببعض الممارسات السلبية التي شهدتها تلك المرحلة، وتمثلت في عمليات 
إبعاد جماعي للعمال العرب من الدولة التي يعملون فيها، إثر قيام خالف سياسي بينها 
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مل العمال جنسيتها، فجاءت االتفاقية المعدلة بمعايير تهدف مباشرة وبين الدولة التي يح
  .إلى إيجاد حلول مقبولة لكل ذلك

بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية ) 14(االتفاقية العربية رقم  -
   العربية األقطارعند تنقله للعمل في أحد 

تفاقية التي أقرها في دورته هذا العنوان الطويل، اختاره مؤتمر العمل العربي لال
  :، ليضمنها المعايير التي تحقق ما يأتي)1981(التاسعة المنعقدة في العام 

إقرار مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن  •
منها، ) هـ/2/7(في المادة ) 4(في دولة العمل الذي سبق أن أقرته االتفاقية رقم 

 . النحو الذي سبق بيانهعلى

التي نص ) 14(من االتفاقية رقم ) الثالثة(وقد ورد هذا اإلقرار صريحاً في المادة 
يؤمن تشريع كل دولة للعمال العرب االستفادة من النظام (صدرها على أن 

التأميني النافذ في البلد المنتقل اليه، وفي إطار الحقوق التأمينية التي يتمتع بها 
قد عدد النص عدداً من هذه الحقوق التأمينية التي تشترك في تنظيمها ، و)عمالها

  .قوانين التأمينات االجتماعية عموماً

التي يقضيها العامل ) المضمونة(في مدد الخدمة المؤمن عليها ) تكامل(إقامة  •
العربي في غير بلده االصلي، وإضافتها إلى خدمته في هذا البلد، أو في البلد الذي 

، بعد )المعاشات(ه بصورة نهائية، وذلك للحصول على الحقوق التأمينية يستقر في
تحويل االشتراكات المدفوعة لحسابه عن هذه المدد، من المؤسسات التأمينية في 

 ). من االتفاقية5/1المادة (الدول التي عمل فيها 

ه إقرار الحق للعامل العربي المؤمن عليه في تحويل مستحقاته التأمينية إلى بلد •
وفي هذا الشأن اوردت . االصلي أو إلى البلد الذي يقرر اإلقامة فيه بصورة نهائية
 :االتفاقية في المادة الرابعة منها نصوصاً تقضي بما يأتي
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تحويل المعاش أو احتياطي المعاش المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم فيه  -
 .أسرته، في حال مغادرة القطر الذي يعمل فيه

مين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز التأمينات تحويل اشتراكات تأ -
االجتماعية في دولته، أو في أي قطر يطبق أحكام التأمين المذكور، ويقرر 

 .االقامة فيه بصورة نهائية

  موقف الدول العربية من المعايير العربية بشأن تنقل العمال    - ب

ملة، لم تلق ـ باستخدام يمكن القول بأن المعايير العربية الخاصة بتنقل االيدي العا
  .معيار التصديق عليها من قبل هذه الدول ـ قبوالً مالئماً

االردن، والسودان، : دول فقط، هي) 7(حصلت على تصديق ) 2(االتفاقية رقم  -
 .وسوريا، وفلسطين، وليبيا، ومصر والمغرب

االردن، : دول، هي) 7(حصلت هي االخرى على تصديق ) 4(واالتفاقية رقم  -
 .، والصومال، والعراق، وفلسطين، ومصر، واليمنوسوريا

من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل ) 19(وبتطبيق االحكام الواردة في المادة 
من النظام التي ) 19(من المادة ) 2(العربية، على االتفاقيتين، فانه سنداً إلى الفقرة 

ا التي لم تصدق على  فيهلألطراف نافذة بالنسبة األصليةتبقى االتفاقية (تنص على أن 
سوى ) 2(، فانه لم يبق من الدول السبع المصدقة على االتفاقية رقم )االتفاقية الجديدة

 األخرى األربعثالث دول ملزمة بها هي السودان، وليبيا، والمغرب، بينما تكون الدول 
التي سبق أن صادقت عليها بحكم المنسحبة من التصديق عليها، ألنها صادقت على 

  ).4(اقية المعدلة رقم االتف

 في األعضاءوخالصة ما تقدم، أن عشراً فقط من الدول العربية االحدى وعشرين 
، وأربع منها فقط )4(و) 2(المنظمة، ملتزمة بالمعايير الواردة في إحدى االتفاقيتين 
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، وهذا العدد ضئيل جداً، يضعف من فاعلية االتفاقيات )14(ملتزمة باالتفاقية رقم 
ي تحقيق هذا الهدف القومي الحيوي المتمثل في تنقل العمال، بخاصة اذا أخذنا الثالث ف

في الحسبان أنه ليس بين الدول المصدقة على االتفاقيات أي من الدول العربية 
المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة ويجب التذكير هنا أن برنامج العمل الصادر عن قمة 

  .وقعة بين الدول العربية في مجال العمل  الكويت تضمن تفعيل االتفاقيات الم

   رؤية مستقبلية بشأن المعايير العربية الخاصة بتنقل العمال-جـ

 : أخذاً في الحسبان

 ضآلة عدد التصديقات التي حصلت عليها االتفاقيات العربية بشأن تنقل العمال،  -

 .فت إلى تحقيقهاإخفاق اآلليات التي اعتمدتها االتفاقيات في تحقيق الغايات التي هد -

ومراعاة لحقيقة أن متغيرات ـ جذرية ـ، قد طرأت على بيئة العمل في الوطن 
العربي بمختلف دوله، وعلى التركيبة السكانية فيه، في غضون ثالثة عقود من الزمن 
انقضت على اقرار المعايير العربية بشأن تنقل العمال، تسببت في خلق ـ هوة ـ 

 .عايير والواقع العربي المتجددواسعة بين مضمون هذه الم

لكل ذلك، كنا قد دعونا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى ضرورة مراجعة هذه 
المعايير مراجعة جذرية، تصل إلى حد إلغاء القائم منها ـ الذي لم يعد مالئماً لواقع ال 
يأتلف معه ـ واقرار اتفاقية جديدة تقوم على مضامين وإجراءات جديدة تؤسس لقيام 

  ).سوق عمل عربية مشتركة(

وقد تبنت لجنة الخبراء القانونيين في المنظمة في دورة انعقادها العشرين في 
حيث .  مقترحنا، ورفعته بصيغة توصية منها إلى مؤتمر العمل العربي1999نوفمبر 

ضرورة اصدار اتفاقية عربية ذات طبيعة معيارية، تنظم سوق (جاء في توصيتها 
شتركة، على أن تقترن باتفاقية أو أكثر ترسم أطر سياسات مشتركة العمل العربية الم
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فيما بين الدول العربية بشأن إعداد القوى العاملة، وتخطيط وتوجيه هذه القوى، وتنظيم 
  ).انتقالها، وضمان حقوقها، واالطر المؤسسية الالزمة لتنفيذ ذلك، وغيرها من المسائل

لعمل العربية، المنبثقة عن مؤتمر العمل وأقرت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات ا
العربي في دورة انعقاده السابعة والعشرين، التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية 

توصية لجنة الخبراء،  ورفعتها إلى المؤتمر العام الذي ) 2000مارس (مصر العربية 
مر كما أشار قرار المؤت) 2000 مارس 27د .ع. م1139(صادق عليها بقراره رقم 

  :بشأن تقرير المدير العام إلى ) 35(فى دورته 

 تدعيم األدوات القانونية العربية لدعم التشغيل والقابلية للتشغيل وإقرار أدوات جديدة -
  .ضرورية 

 تطوير أدوات لمعالجة مشاكل التشغيل الحاده خاصة التشغيل في القطاع غير المنظم -
  .علمين وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة وتشغيل المت

إن عوامل في غاية الجدية والخطورة، تجعل التعجيل في تنفيذ قرار مؤتمر العمل 
العربي المشار اليه، مسألة في غاية االلحاح، ونشير إلى ثالثة من هذه العوامل، التي 

  :نراها تتقدم في األهمية على غيرها

يفة ة المستض المخاطر المحيطة بالهوية القومية واألمن الوطني لالقطار العربي -
نسبة كبيرة من هذه العمالة أحدى للعمالة الوافدة، التي تجعل من توطين وتعريب 

 .الوسائل الفعالة للحد من هذه المخاطر

 أزمة الهوية التي تعيشها العمالة العربية المهاجرة إلى البلدان غير العربية ـ  -
ول المستقبلة واحتماالت تقلص فرص الهجرة إلى هذه البلدان بعد أن بدأت الد

 للحد منها، وما يمكن أن يترتب على ذلك من مشكالت للبلدان إجراءاتباتخاذ 
 .العربية المصدرة للعمالة 
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 األزمة االقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على تشغيل القوى  -
 .العاملة في الدول العربية

 كل أرجاء الوطن العربي، هذه العوامل حرية بأن تقرع ناقوس الخطر فيلكل إن 
وإن توجه األنظار إلى أن الحلول القطرية عاجزة عن حل أي من المشكالت التي 

  .أشرنا اليها

   االتفاقيات العربية الثنائية بشأن تنظيم تنقل العمال 2-3
    لتنفيذ المعايير العربيةأدواتاالتفاقيات الثنائية، بأعتبارها 

) 2 (األرقامة بشأن تنقل االيدي العاملة، ذوات إن االتفاقيات المعيارية العربي
، قد جعلت ابرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية من بين األدوات التي )14(و) 4(و

  .تنفذ بها هذه الدول التزاماتها الناشئة عن التصديق على االتفاقيات العربية المذكورة

يجوز لطرفين من االطراف : "أنهمنها على ) 8(نصت في المادة ) 2( فاالتفاقية رقم -أ
المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل االيدي العاملة، اذا اقتضت 

وللطرفين المتعاقدين أن يسترشدا بنموذج االتفاقية . ذلك حركة انتقال العمال بينهما
  ".الثنائية الملحق بهذه االتفاقية

لالسترشاد بها، )  ثنائية بشأن تنقل االيدي العاملةنموذج اتفاقية(وأرفق باالتفاقية 
  . مكون من سبع عشرة مادة 

للدول االطراف في هذه (فانه ) 4(من االتفاقية العربية رقم ) 1/5(ووفقاً للمادة -ب
االتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل االيدي العاملة، ولها أن 

 ). الثنائية الملحقة بهذه االتفاقيةتسترشد بنموذج االتفاقية

وقد تضمن النموذج المشار اليه خمس عشرة مادة، أورد العديد منها، نصوصاً 
  .ذات طبيعة إجرائية
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بشأن حق العامل المنتقل للعمل في ) 14( وحيث خلت االتفاقية العربية رقم -جـ
عديد من المسائل التأمينات االجتماعية من تحديد االجراءات التي تتبع في تنظيم ال

تعقد : ( ذات الصلة بالحقوق التأمينية، فقد نصت في المادة السابعة منها على ان
 :الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم األمور التالية

 .تحويل االحتياطيات والمعاشات واإلشتراكات والمسائل المتعلقة بها -

 .ت والمعلومات والبياناتالتنسيق في االجراءات االدارية وتبادل المستندا -

 .تصفية أية حقوق مكتسبة -

  : وفيما يأتي استعراض لتجارب ثالث دول عربية في هذا السياق

، )مرسلة للقوى العاملة(جمهورية مصر العربية باعتبارها اكبر دولة عربية  -أ
 نموذجاً لدول االرسال

ة عربية هي كل مع أربع عشرة دول) اتفاقيات ثنائية أو ما اليها(إن مصر أبرمت  -
من األردن، واإلمارات، والبحرين، والجزائر، وتونس، والسودان، وسوريا، 

 .والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والكويت، والمغرب، واليمن

مع الدول األربع ) اتفاقية وما إليها(إن مصر أبرمت ما مجموعه اثنتان وعشرون  -
بروتوكول (أو) بروتوكول(و) ممذكرة تفاه(عشرة من بينها ما اطلقت عليه تسمية 

، وفي الوقت الذي يفيد االخيران أنهما وثيقتان ملحقتان باتفاقية تتضمنان )تنفيذي
) مذكرة التفاهم(عادة أحكاماً ذات طبيعة تنفيذية لما تتضمنه اتفاقية، فإن مصطلح 

ليس مرادفاً في داللته لمصطلح االتفاقية، وهو يعبر عادة عن وثيقة تتضمن 
 .ت ليست لها طابع اإللزامتفاهما

إن بعضاً من اإلتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول العربية، حملت عنوان  -
في مجاالت العمل ومن ذلك اإلتفاقيات المبرمة مع كل من ) اتفاقية تعاون فني(
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المغرب، والجزائر، والبحرين، وسوريا، وتونس، وهي ال تعد بما تتضمنه من 
ت الصلة بتنقل االيدي العاملة، مع اإلشارة إلى أن نصوص من االتفاقيات ذا

تنقل (عناوين اتفاقيات أخرى أبرمتها مصر مع العديد من الدول حملت عناوين 
واالتفاقيات ) استخدام القوى العاملة المصرية/تنظيم تشغيل(و) القوى العاملة

 من النص االخيرة هي األقرب لما هدفت اليه المعايير العربية بشأن تنقل العمالة
 .على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول األطراف في االتفاقيات المعيارية العربية

 المملكة األردنية الهاشمية - ب

باعتبارها تجمع بين صفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للعمالة ، ولهذا 
عمالتها يفترض فيها أن تتوزع االتفاقيات التي تبرمها باتجاهين، مع دول ترسل اليها 

وخالصة المعلومات التي تم الحصول عليها . الوطنية، ودول تستقبل منها عمالة وافدة 
 :تتمثل في اآلتي

 والدول االخرى يبلغ ثماني األردنالمبرمة بين ) وما اليها(إن مجموع االتفاقيات  -
 ).مذكرة تفاهم(عشرة، ثالث منها حملت عنوان 

 دولة عربية ، أربع منها تعد دوالً إن األردن أبرم اتفاقيات مع إحدى عشرة -
مستقبلة للعمالة من األردن هي اإلمارات والكويت وقطر وليبيا، بينما تعد الدول 
السبع األخرى ـ بشكل أساسي ـ دوالً مرسلة للعمالة إلى األردن، وهي مصر، 

 .وسوريا، والسودان، واليمن، والمغرب، وتونس، والجزائر

ياب دول عربية أساسية تستقبل اعداداً كبيرة من وما يلفت النظر هنا، هو غ -
العمالة االردنية عن الدول التي ابرمت معها االردن اتفاقيات ثنائية، وفي مقدمة 

  .المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين: هذه الدول

 أوردت بعض االتفاقيات المبرمة بين االردن والدول العربية االخرى احكاماً -
منظمة النتقال العمالة ولشروط استخدامها، وسوف نشير إلى بعض هذه االحكام 
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الحقاً، باعتبارها ـ نموذجاً ـ لما تتضمنه االتفاقيات العربية الثنائية في هذا 
 .الشأن

   مملكة البحرين-جـ

والمالحظ على البحرين ندرة ابرام : باعتبارها نموذجاً لدولة مستقبلة للعمالة
ائية بينها وبين الدول العربية المرسلة للعمالة، حيث تبين أنها لم تبرم هكذا اتفاقيات ثن

التي لم (اتفاقية اال مع مصر و المغرب، وقد تضمنت االتفاقية المبرمة مع المغرب 
تنظيماً لشروط استقدام واستخدام ) 15 ـ 6(في بنودها ) يرد ذكر فيها لتاريخ ابرامها

ينما اقتصرت االتفاقية المبرمة مع مصر على التعاون في ب. العمالة فيما بين البلدين
مجاالت التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات بين الوزارتين 

 .المعنيتين في البلدين

وبقراءة مجملة لالتفاقيات الثنائية المشار اليها نجدها اتجهت في صياغة مضمونها 
  :إلى اتجاهين

ومية، حتى أنه اقترب في صياغته من الوثائق المعبرة عن اتسم بالعم/ االول
ال المؤسسة اللتزامات متبادلة محددة، ولهذا اقتصرت نصوص االتفاقيات التي ) نوايا(

) التعاون(و) التنسيق(مالت إلى هذا االتجاه، على التزام الطرفين المتعاقدين بـ 
  الخ ) .... تبادل الخبرات والمعلومات(و

ب أو المس في صياغته، صيغة إنشاء التزامات محددة متبادلة بين اقتر/ الثاني
، وتتمثل أهم األحكام الخاصة بتنقل القوى العاملة الواردة في )16(الطرفين المتعاقدين 

  :هذه االتفاقيات فيما يأتي

 . التنقلإجراءاتالنص على االلتزام بتسهيل وتبسيط  -
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لدولة المستقبلة من العمالة الوافدة اعتماد أسلوب تلبية طلبات أصحاب العمل في ا -
المستقدمة من الدولة المرسلة بتوسط وزارتي العمل في الدولتين، باستثناء االتفاقية 
األردنية اإلماراتية التي أناطت ذلك بمكاتب التشغيل واالستقدام الخاصة في 

 .الدولتين

 دولة النص على حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة للعمال في -
 .االستقبال

 صاحب العمل والعامل بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد االشتراطات الخاصة إلزام -
للعالقة القانونية بينهما، مع النص في بعض الحاالت على أن يكون هذا العقد على 

 .منوال عقد نموذجي، ووجوب أن يصدق من الجهات ذات العالقة في الدولتين

المستقبلة بتحمل تكاليف سفر العامل إليها، وتكاليف إلزام صاحب العمل في الدولة  -
 .إعادته بعد انتهاء عالقة العمل

 .اإلقرار للعامل الوافد بالحق في تحويل كامل مدخراته إلى خارج دولة العمل -

اتاحة الفرصة للعامل، بعد إنتهاء مدة عمله لدى صاحب العمل الذي استقدمه،  -
 . عن فرصة عمل جديدةللمكوث في دولة العمل مدة محددة لبحث

  التنظيم القانوني الوطني لتنقل العمالة 2-4
    دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة-أ

الحظنا عند استعراضنا لمضامين المعايير العربية بشأن تنقل االيدي العاملة، ان  -
  :االتفاقيات العربية التي تضمنت هذه المعايير أحالت في تنفيذها إلى وسيلتين

التشريعات الوطنية حيث يكون بامكان ـ كل دولة ـ ان تقوم منفردة / ولىاال •
  بذاتها، بتنفيذ ما تنص عليه المعايير؛
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االتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين دولتين أو أكثر، حيث ال يكون / والثانية •
بامكان الدولة ـ لوحدها ـ أن تنفذ مضمون أي من المعايير، مما يقتضي أن 

ذلك مع دولة أو أكثر، وهذا ما يقتضي تأطير هذا التعاون باتفاقية تتعاون في 
  .على النحو الذي سبق بيانه في المبحث السابق

 ويختلف دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة، كما يختلف مضمون هذه  -
 التشريعات، تبعاً لما إذا كانت الدولة المعنية ـ مرسلة ـ للعمالة، أم ـ مستقبلة ـ

 .لها

 التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة _ ب

   اشتراط الحصول على موافقة ادارية مسبقة قبل االشتغال في الخارج  -

عمدت بعض الدول ـ العتبارات تتعلق بحماية مصلحة أمنها القومي ـ في 
ين في فترات اشتدت فيها المخاطر المحيطة بهذا األمن، إلى إلزام مواطنيها الراغب

العمل لدى أصحاب عمل أجانب بالحصول على إذن سابق من جهة إدارية يحددها 
  .القانون

   تقييد العمل في الخارج لبعض الفئات بمدد محددة  -

يواجه العاملون في الدولة المرسلة للعمالة خياراً صعباً في حال رغبتهم في العمل 
 والحصول على فرصة خارجها، في التوفيق بين االحتفاظ بوظائفهم في وطنهم

  .عمل في الخارج

   واالشتراطات الخاصة بااللتحاق بالعمل في الخارج اإلجراءات -

 الحكومية الوطنية في الدول المرسلة للعمالة، سعياً منها اإلداراتغالباً ما تحرص 
إلى تجنيب العمال المنتقلين للعمل في دول أخرى، إلى مساعدة هؤالء مباشرة، أو 

 التي تقوم بها شركات ومكاتب الحاق العمالة بالعمل األنشطة عن طريق مراقبة
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في الخارج، على التحقق من استيفاء العمال ـ قبل مغادرتهم ـ الوثائق 
واالشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية في دول االستقبال كشرط للسماح 

  .بممارسة العمل فيها

 عادة إلى التعاون مع وتسعى اإلدارات الحكومية الوطنية في دول االرسال
نظيراتها في دول االستقبال في تحديد هذه الوثائق واالشتراطات، عبر عمليات 

  .التنسيق المباشر، أو بإبرام اتفاقيات ثنائية تتحدد فيها هذه الوثائق واالشتراطات

   المالية التي يتحملها العامل الملتحق بالعمل في الخارج األعباء -

االنتقال للعمل خارج بلده، أعباء مالية على شكل رسوم يتحمل العامل الراغب في 
ومصاريف، يدفعها بغية الحصول على الوثائق التي تمكنه من السفر وااللتحاق 

  .بالعمل في دولة االستقبال

وغالباً ما يستعين العامل في سعيه إلى اإللتحاق بالعمل في الخارج بخدمات مكتب 
التي تدير عمليات الوساطة ما بين العمال في من المكاتب العاملة في هذا الميدان 

الدولة التي تعمل فيها، وأصحاب العمل الراغبين في استخدام العمال في دولة 
  .االستقبال

    التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة-جـ 

يقوم التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، على مبادئ أساسية 
 مراعياً الحتياجاتها ومتوافقاً مع مصالحها، األجنبيةهمها أن يكون استخدام العمالة أ

وأن ال يتعارض هذا االستخدام مع حرصها على توفير فرص العمل لمواطنيها قبل 
  .غيرهم

كما يراعي هذا التنظيم عادة مبادئ أساسية يقيم عليها أحكامه التفصيلية، ومن 
  :ذلك
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من ) 27(بالمثل، وقد ورد النص عليه صريحاً في المادةمراعاة شرط المعاملة  -
 التي أجازت في الوقت ذاته للوزير 2003لسنة ) 12(قانون العمل المصري رقم 

المختص أن يحدد حاالت إعفاء األجانب من هذا الشرط، وتكاد هذه الحاالت 
 .تنحصر عادة بما تقتضيه مصلحة الدولة المستقبلة للعمالة

 المتفق عليها في االتفاقيات المبرمة بين الدولة األجانبخدام مراعاة شروط است -
من مجلة ) 258(، ومثاله ما ورد النص عليه في الفصل األخرىالمستقبلة والدول 
 ).1966 لسنة 27القانون عدد (الشغل التونسية 

وهذا الحكم تحصيل حاصل، ينتج عن إلتزام الدولة بما تفرضه عليها االتفاقيات 
  .الجماعية التي تكون طرفاً فيها من إلتزاماتالثنائية و

وينصرف التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، إلى العمالة 
 بمعناها الواسع الذي يستوعب كل العمالة الوافدة، من غير حملة جنسية دولة األجنبية

  .ىاألخرالعمل، دون تمييز بين العمالة العربية والعمالة من الجنسيات 

ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قوانين بعض الدول العربية في فترات محددة، 
مراعاة العتبارات قومية قادت إلى ان يساوي القانون الوطني بين العمال الوطنيين 

  .والعرب في الحصول على فرص العمل

  :وتدور أحكام القوانين الوطنية في الدول المستقبلة حول المسائل التالية

   ءات استقدام العمالة من دولة اإلرسال إلى دولة االستقبال  إجرا-أ

واجهت الدول العربية التي دأبت على استقبال اعداد كبيرة من العمالة الوافدة 
صعوبات جمة في تنظيم عملية استقدام هذه العمالة من الدول األخرى، لما يكتنف هذه 

د بين صاحب العمل الوطني العملية من صعوبات بالغة التعقيد، لكون عملية التعاق
والعامل االجنبي، هي عملية تعاقد ما بين غائبين ال يجمعهما مجلس عقد واحد، وتزداد 
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هذه العملية تعقيداً باضافة الكثير من االعتبارات التي تنطوي على قدر كبير من 
العالقة القانونية بين صاحب العمل والعامل في بعض الحاالت، ومع ذلك ) شخصنة(

طبيعة األشياء أن تتم عملية التعاقد هذه عبر وسطاء في دولة اإلرسال ودولة تفرض 
اإلستقبال ينوبون عن كل من العامل وصاحب العمل في التوسط في إبرام عقد عمل 

  .بينهما، يؤدي ـ لغرض تنفيذه ـ إلى إنتقال العامل إلى دولة اإلستقبال

كثافة، إلى إقرار تنظيم قانوني وانتهت تجربة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة ب
خاص الستقدام هذه العمالة، حيث تعهد بهذا االستقبال إلى مكاتب مرخصة من قبل 

استقدام عمال للعمل لدى أصحاب العمل في الدولة بناء /الوزارة المعنية لتقوم بتوريد
  .على طلبهم، على أن تمارس هذه المكاتب عملها تحت اشراف ومراقبة الوزارة

  ط حصول العامل على ترخيص بالعمل في دولة االستقبال اشترا -

تجمع قوانين الدول المستقبلة للعمالة، على النص على اشتراط حصول العامل 
األجنبي على ترخيص بالعمل على أراضيها، لكي يسمح له بذلك، وتورد شروطاً 

  .واجراءات لهذا الغرض

  إقامة العامل وأسرته في دولة العمل  -

 العمل أداءعامل األجنبي في دولة العمل ضرورة الزمة لتمكينه من تعد إقامة ال
 في هذه الدولة اإلقامة، ولهذا يكون تنظيم حقه في )44(الذي استقدم من أجل ادائه 

 التي تعنى بتفصيل أحكامها القوانين الوطنية في دول األساسيةأحد الموضوعات 
  .االستقبال

  :العمل العديد من المشكالت الفرعية، أهمها العامل األجنبي في دولة إقامةوتثير 

. حيث تحدد أغلب القوانين الوطنية هذه المدة، بمدة ترخيص العمل :مدة اإلقامة -
كما ترتب على . وتقضي بتجديد مدة إذن االقامة تبعاً لتجديد مدة ترخيص العمل
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 ذلك ـ حكماً ـ بانقضاء مدة إذن اإلقامة متى انقضت عالقة العمل بين العامل
وصاحب العمل ألي سبب من األسباب، وتوجب بناء على ذلك مغادرة العامل 
األجنبي أرض الدولة، وتحمل صاحب العمل المسؤولية عن هذه المغادرة، كما 

  .تحمله تكاليفها المالية

 ال يعني منح العامل األجنبي ترخيصاً باإلقامة في دولة :باإلقامة إلغاء التصريح  -
ب بقاء هذا الترخيص نافذاً إلى تاريخ انتهاء هذه المدة، العمل لمدة معينة، وجو

ذلك أن القوانين الوطنية في دول االستقبال كما أشرنا سابقاً، تتضمن نصوصاً 
 هذا الترخيص قبل انتهاء مدته، في حاالت عدة منها انتهاء الترخيص إلغاءتجيز 

 أو صدور قرار  بناء عليه،باإلقامةبالعمل ـ ألي سبب ـ الذي منح التصريح 
 التصريح باإلقامة في الحاالت التي يجيز فيها القانون بإلغاء أو حكم قضائي إداري

  .الوطني ذلك، ويترتب على ذلك وجوب ترحيل العامل األجنبي من دولة العمل

 تستدعي إقامة العامل في دولة العمل، أن ترافقه أسرته : إقامة أفراد أسرة العامل -
 .سانية ومراعاة العتبارات اجتماعية وتربوية عديدةفي اإلقامة ألسباب إن

   حقوق العامل األجنبي المترتبة له بسبب العمل في دولة االستقبال -ب

يترتب للعامل األجنبي، حقوق بسبب عمله في دولة االستقبال، تتوزع على ثالث 
  :مجموعات

قد العمل الحقوق الناشئة عن أدائه العمل المقررة بمقتضى ع: المجموعة األولى
 قانون العمل النافذ ألحكامالمبرم بينه وبين صاحب العمل الذي يستخدمه، والخاضعة 

  .في دولة العمل
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   حق العامل األجنبي في التأمينات االجتماعية: المجموعة الثانية

حرصت كل من المعايير الدولية والعربية على إقرار حق العامل األجنبي في 
  .لى قدم المساواة مع العمال من مواطني دولة العملالتأمينات االجتماعية ـ ع

ممارسة العمال االجانب ـ في دولة العمل ـ ما يعد من : المجموعة الثالثة
   حقوق اإلنسان األساسية

وتندرج تحت هذه المجموعة، الكثير من الحقوق السياسية واالقتصادية 
نسان، دون أي اعتبار للمكان واالجتماعية والثقافية التي تعتبر من الحقوق اللصيقة باإل

  .ـ الدولة ـ الذي يتواجد فيه

بإقرار ممارسة ) 143(وقد عنيت المعايير الدولية ـ وخاصة االتفاقية الدولية رقم 
إلى ) 4(العمال األجانب لهذه الحقوق، في دولة العمل كما أشارت االتفاقية العربية رقم 

  .دول العربية التي تستقبلهمتمكين العمال العرب من بعض هذه الحقوق في ال

  

  الواقع والتحديات والمعالجات :  الفقر وقضايا التشغيل-3
   حالة تونس 3-1

ويختلف مفهوم الفقر باختالف البلدان     . الفقر ظاهرة معقّدةٌُُ ومركبة ومتعددة األبعاد     
حد يرتبط مفهوم الفقر في التراث االسالمي بمفهوم الكفاف، وهو ال. والثقافات واألزمنة

واستنادا إلى ذلك، فإن الفقير في االسالم هو من ال يملك قـوت يـوم   . األدنى للمعيشة 
". من سأل وعنده ما يغنيه، فإنّما يستكثر مـن النّـار          "وليلة لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم       

رواه أبـو داود، وذكـره      " (شبع يوم وليلة  : وما حد الغنى يا رسول اهللا ؟ قال         : "فقيل  
  ).الموقع العالمي لالقتصاد االسالمي: د عبد العال مصطفى محمو
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وبقدر ما أقر االسالم حق الفقير في موارد بيت المال وفي الزكاة باعتبارها رمز              
حث الفقير على العمل، وبالتالي ربط مـشكلة الفقـر          . التكافل االجتماعي في االسالم   

 العناصـر األساسـية     ونالحظ في هذا المفهوم االسـالمي للفقـر       . بالسعي إلى العمل  
وتتمثّل هذه العناصر في حد الكفاف وهو المفهـوم الحـالي           . للتعريف العصري للفقر  

لخطّ الفقر المدقع، وحق الفقراء على الدولة وهو مفهوم الرعاية االجتماعية، ودعـوة             
الفرد إلى العمل للخروج من الفقر وهو مفهوم مسؤولية الفرد وضرورة تبنّيه لسلوكات             

ومن أبلغ ما قيل على اإلطالق في موضوع الفقر مقولة علي ابن أبي طالـب               . إيجابية
، ونالحظ هنا أن هذا التعريف ليس دينيـا         "لو كان الفقر رجال لقتلته    : "رضي اهللا عنه    

  . بقدر ما هو تعريف إنساني يربط الفقر بمسبباته

 والكسب، تفيد   وبالرغم من هذا التراث الديني االسالمي األصيل الداعي إلى العمل         
المعاينة النفسية أن الفقر في المجتمعات العربية مرتبط بمدى إيجابية سلوكيات الفـرد             
الفقير، إذ يالحظ للعامة اعتماد الفرد على الدولة باعتبارها الراعي األساسـي الـذي              

  .يتعين عليها في ثقافة الفقير أن توفّر كّل شيء

  سابه على المستوى الدولي التعريف التأليفي للفقر ومقاييس احت-أ

  : من المتفق عليه أن الفقر يتضمن حالتين 

حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهالك الغذاء  -
وكذلك . كما ونوعاً، وتردي الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني

ة األخرى، وفقدان االحتياطي الحرمان من تملّك السلع المعمرة واألصول المادي
 لمواجهة الحاالت الصعبة والطارئة كالمرض واإلعاقة والبطالة،

حالة من الحرمان غير المادي ومن أهم مظاهرها التهميش، واالعتماد على  -
 .الدولة، وضعف القدرة والتمكين
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وبصفة إجمالية فإن الفقر هو حالـة مـن ضـعف أو فقـدان المـوارد الماديـة               
  .ية والثقافيةواالجتماع

  : لقياس هاتين الحالتين يتم اعتماد 

السلّة الغذائية التي تحتوي على الموارد الضرورية للعيش اليومي والمقدرة بـ  -
 سعر 1800 سعر حراري  في اليوم للفرد الواحد بالنسبة لحالة الفقر، و2400

 ؛) أو المطلق(حراري لحالة الفقر المدقع 

اإلكساء، والسكن، والنقل، والماء، والكهرباء، :  تشملالسلة غير الغذائية التي -
 إلخ؛....والخدمات الصحية، والتعليمية 

وانطالقا من تقدير االحتياجات الضرورية للعيش ببعديها المادي وغير المـادي،           
  :يحدد البنك الدولي خطّ الفقر باعتبار مستويات العيش واألعراف االجتماعية 

 يقدر بـ 2008 النامية باعتماد القدرة الشرائية لعام خطّ الفقر في المجتمعات -
 دوالر في اليوم وللفرد الواحد مقابل دوالر واحد كعتبة معتمدة في عام 1.25
 مليار 1.4ووفقاً لهذا التعريف يقدر عدد الفقراء في البلدان النامية بـ . 1999

 شخص ؛ 

وتشمل هذه . والر في اليوم د2خطّ الفقر في البلدان متوسطة الدخل يقدر بـ  -
 . مليار شخص2.6العتبة 

   تطور تعريف الفقر ومقاييس احتسابه في حالة تونس  -ب

  المنهجية القديمة المعتمدة   -

 باالسـتناد   1980شرعت تونس في متابعة ظاهرة الفقر واحتساب نسبها منذ عام           
تائج المـسح الـوطني     إلى المنهجية المعتمدة من قبل البنك الدولي آنذاك انطالقا من ن          

واستنادا إلى هذه المنهجية، تم تحديـد       . حول االستهالك األسري المنجز في تلك السنة      
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  :خطّ الفقر وفقاً لمعيارين 

النفقات الغذائية التي يتم تقديرها على أساس كلفة الحاجيات اليومية الدنيا من  
  للفرد،) الحريرات(السعرات الحرارية 

 التي يتم تقديرها على أساس هيكلة اإلنفاق لفئة الفقراء النفقات غير الغذائية 
 ...المتمثّلة في السكن والملبس والنقل والتعليم،

، 2000 إلى عـام     1980وعلى أساس هذين المعيارين تضبط نسبة الفقر منذ عام          
وتحين بحسب تطور مؤشّرات األسعار االستهالكية استنادا إلى مسوحات االسـتهالك           

وأبرزت هذه المسوحات أن نسبة الفقر تقلّـصت مـن          . ّل خمس سنوات  التي تجرى ك  
  .2005 لعام % 3.8 ، ثم إلى 2000 عام % 4.2 إلى 1980 عام % 12.9

  المنهجية الجديدة المعتمدة   -

انسجاما مع تطور المناهج الدولية المتداولة في تقييم الفقر، اعتمدت تونس منهجية            
  :ديد الفئة السكانية الفقيرة باعتماد جديدة في احتساب خطّ الفقر وتح

  النفقات الغذائية ؛ 

  .النفقات غير الغذائية 

  :ويتمثّل االختالف بين المنهجيتين في اآلتي 

اعتماد شريحة موحدة تجمع بين الوسطين الحضري والريفي الحتساب خـطّ            
الفقر في المنهجية الجديدة بدال من اختيار شريحتين مرجعيتين مـن األسـر             

  يرة في المنهجية القديمة ؛الفق

)  حريرة للفرد في اليوم    2213( من الحريرات    مؤشّر الحاجيات المثلى  اعتماد   
 مـن   مؤشّر الحاجيات الـدنيا   لتقدير العنصر الغذائي لخطّ الفقر عوضا عن        

 .المعتمد في المنهجية القديمة)  حريرة1807(الحريرات 
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   واقع الفقر في تونس -جـ

  الواقع االجتماعي   -

م احتساب خطّ الفقر بحسب المنهجية الجديدة باالعتماد على شـريحة مرجعيـة             ت
 دينـارا لـسنة     480 و 360موحدة من السكان يتراوح مستوى إنفاقهم السنوي بـين          

وعلى أساس تحديد خطّ الفقر باعتبار مؤشّر األسعار والحاجيات الضرورية،          . 2005
 مليون فـردا    1.2حوالي   (1975  لعام % 22سجلت نسبة الفقـر تراجعا سريعا من       

  ). فردا فقيرا376.000 (2005 في عام % 3.8إلى ) فقيرا

 الواقع االقتصادي للفقر في تونس   -

تتم متابعة الفقر في تونس عن طريق المسوحات والدراسات الدورية للتعرف عن            
كثب إلى مستوى إنفاق األسر، والوقوف على التفاوت بين مختلف شرائح المجتمـع،             

  .وبين المناطق الجغرافية الكبرى وبين المدن والقرى واألرياف

وتستند مقاربة الفقر إلى متابعة تطور اإلنفاق األسري الغذائي وغيـر الغـذائي،             
  ".الكتلة البدنية"وتطور هيكلته، وأثر ذلك في الوضع الصحي العام باعتماد مؤشّر 

   تحديد خطّ الفقر في تونس واالستنتاجات -د

 منهجية احتساب خطّ الفقر إلى اعتماد شريحة مرجعية موحدة من الـسكان             تستند
مـع  . 2005 دينار لعام    480 دينار و  360يتراوح مستوى إنفاقهم الفردي السنوي بين       

اإلشارة إلى أن مستوى اإلنفاق المحدد لخط الفقر تطور في الثالثـين سـنة األخيـرة                
  . بالدينار

  :ى هذه المستويات الثالثة إلى ويستند تحديد خطوط الفقر عل

التي يفوق مستواها الحاجيات (تقدير كمية الحاجيات الغذائية المثلى من الحريرات  -
  ) الدنيا التي كان معموال بها سابقا
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 تقدير الحاجيات غير الغذائية المتمثّلة في الخدمات األساسية ؛ -

 .تقدير كلفة استهالك هذه الحاجيات للفرد الواحد سنويا -

 ضوء هذه األسس، تم تقدير خطوط الفقر باعتبار الوسط وتقدير خطّ الفقـر              وفي
 :على المستوى الوطني كاآلتي 

  )بالدينار(خط الفقر   الوسط

  489  المدن الكبرى

  429  المدن المتوسطة والصغرى

  378  )غير البلدي(الوسط الريفي 

  400  المستوى الوطني 

  

  : ما يأتي ومن أهم ما يستنتج من هذه البيانات

  توسع متواصل للطبقة الوسطى للسكان  -

 دينـاراً   585تشكّل الطبقة الوسطى التي يترواح مستوى إنفاقهـا الفـردي بـين             
 من مجموع السكان لعـام      % 81.1 ديناراً في السنة أوسع شريحة حيث تمثّل         4000و

2005.  

 حيث ارتفعت   وما انفكّت هذه الشريحة المتوسطة الدخل تتّسع من فترة إلى أخرى،          
 فـي   % 81.1 ثم إلى    2000 في عام    % 77.6 إلى   1995 لعام   % 70.6نسبتها من   

  .2005عام 

  تراجع متواصل للفئة السكانية الفقيرة  -

يقدر عدد الفقراء باعتماد مؤشّرات العنصر الغذائي والعنصر غير الغـذائي بــ             
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 59.000 الفقراء في    ويجمع عدد .  من مجموع السكان   % 3.8 فرداً، ويمثّل    376.000
  .2005 في عام 2.240.000 من مجموع األسر البالغ عددها % 2.6أسرة أي 

 2005-1995 ساكن خـالل العـشرية       183.000وقد انخفض عدد الفقراء بـ      
 بالرغم من الزيادة في عدد السكان بمـا   % 3.8 إلى   % 6.2وتراجعت نسبة الفقر من     

  .يناهز مليون ساكن خالل هذه الفترة

    تركيبة الفقر  -هـ

  :يبرز تقصي المعطيات المتوفّرة حول ظاهرة الفقر ما يأتي 

  التركيبة الجغرافية   -

والمتابعـة التاريخيـة    . يعد الفقر تقليديا ظاهرة حضرية أكثر منها ظاهرة ريفية        
للحالة التونسية تؤكّد هذا الملمح الجغرافي للفقر باستثناء التطور المفاجئ خالل سـنة             

2005.   

  التركيبة االجتماعية   -

يتبين من التركيبة االجتماعية أن العمال الفالحيين، والفالحين، والمتعطلين عـن           
  .العمل يمثّلون أعلى نسبة في هيكلية الفقر

  هيكلة اإلنفاق بالنسبة لشريحة الفقراء   - و

  العنصر الغذائي   -

تبة الفقر المحـددة بــ      يمثّل اإلنفاق الغذائي بالنسبة للسكان الفقراء انطالقا من ع        
 دينار تونسي بابا رئيسا في ميزانية األسرة الفقيرة، حيث يقدر اإلنفاق الفـردي              400

 على المستوى   % 34.8 من مجموع النفقات مقابل      % 52.2على المواد الغذائية بنسبة     
  .الوطني
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 إذا  أمـا . وال تشمل هذه النسبة إالّ المواد الغذائية التي تمر عبر قنـوات الـسوق             
اعتبرنا االستهالك الذاتي المتأتي من المنتوج الفالحي العائلي الـذي ال يمـر عبـر               
السوق، فإن باب التغذية يحتّل ثقال أكبر بخاصة وأن ظاهرة الفقر أصـبحت ظـاهرة               

  .ريفية باألساس

الحبـوب، واللحـوم، واألسـماك، والبـيض،        : ويشمل باب اإلنفاق على التغذية      
والزيوت، والخضر الطازجـة، والفواكـه، والغـالل، والبقـول،          والحليب، والسكر،   
  .والقهوة، والشاي

ويمثّل االستهالك الذاتي في مجموع االستهالك بالنسبة لشريحة الفقراء معـدالت           
 32.8 ، واأللبان    % 38.2 ، والغالل    % 52.6البيض  : مرتفعة في بعض المواد مثل    

  .% 7.5ل ، والبقو% 8.7، والحبوب % 16.6، واللحوم %

  العنصر غير الغذائي   -

 من % 47.8تمثّل النفقات على العنصر غير الغذائي بالنسبة لشريحة الفقراء نسبة   
  :ويشمل هذا الباب المتعلّق بالخدمات . مجموع اإلنفاق

 وتشمل اإليجار، والمعلوم البلدي، وبناء السكن،       % 23.1نفقات السكن المقدرة بـ      •
، وصيانة وتـصليح الـسكن واألثـاث والمفروشـات          ونفقات الطاقة والمحروقات  

  إلخ ؛...والتجهيزات المنزلية والكهربائية واألغطية واآلالت المعمرة

 من مجمـوع    % 4.7نفقات الملبس واألحذية والمستلزمات الشخصية والمقدرة بـ         •
 اإلنفاق ؛

لنفقات  تشمل النفقات الطبية العادية، وا     % 1.3نفقات الرعاية الصحية المقدرة بـ       •
 الطبية االستثنائية، والمواد الصيدلية، ونفقات التنظيف ؛

  ؛% 4.7نفقات النقل والمواصالت المقدرة بـ  •
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قافة والتـرفيه والمناسبات المقـدرة بــ       نفقات التعليم والتكـوين والسيـاقة والث     •
8.4.% 

  رى  التحليل النوعي لظاهرة الفقر في عالقتها بسوق العمل وبالمتغيرات األخ-ز

يتجلّى مما سبق أن ظاهرة الفقر مرتبطة أساسا بالريف حيث أن عدد الفقراء يبلغ  -
، يمثّل هذا ضعف عدد الفقراء في الوسط الحضري )284,000(في الوسط الريفي 

كما أن شريحة الفقراء تتّسم بتركيبة اجتماعية يغلب عليها العمال ). 128,000(
، والعاملون في قطاع الفالحة )157,000(ية غير الفالحيين من مستويات متدنّ

، وبدرجة أقّل العاطلون عن العمل )85,000) (فالحون ويد عاملة فالحية(
،من مجمـوع الفقراء )278,000(، وتمثّل هذه الشرائح مجتمعة حوالي )35,000(

 من الفئة % 74فقيراً وهو ما يمثّل حوالي ) 376,000( المقـدر عددهم بـ 
  .الفقيرة

شير هذه المعطيات بكّل وضوح إلى أن ظاهرة الفقر مرتبطة إلى حد كبير وت -
بالمستوى التعليمي، وبمستوى المهارات، وبإنتاجية العمل في القطاعات 

. وهو ما ينعكس سلبا على مستوى األجور. االقتصادية وتحديدا في قطاع الفالحة
وسنُناقش في ما يأتي . فةإالّ أن العالقة بين متغيري البطالة والفقر تبدو ضعي

  .الفرضية المطروحة في المقدمة فيما يخص هذه العالقة في الحالة التونسية

   االرتباط النسبي بين ظاهرة الفقر وظاهرة البطالة -ح

ولكن هذه العالقة   . عادة ما ترتبط ظاهرة الفقر في البلدان المتقدمة بظاهرة البطالة         
  .بحكم اختالف الظروف اقتصاديا واجتماعيا وثقافياغير مؤكّدة في المجتمعات النامية 

فالبطالة وفقاً المقاييس المتفق عليها دوليا تعرف بوضع الالّعمل والبحـث عنـه             
ويجعل هذا التعريف من العمل شـرطا أساسـيا لالنـدماج االقتـصادي             . والقبول به 

ـ    . والتواصل االجتماعي في االقتصاديات المتقدمة     رة طويلـة   والتعطّل عن العمل لفت
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وتآكل تشغيلية العاطلين في هذه المجتمعات تؤدي في أغلب األحيان إلى الفقر المادي،             
وبالتالي إلى العيش على هامش المجتمع والعزلة، وفقدان الذاتية االجتماعية، واالنغالق     

ويمثّل . ويؤدي تالزم البطالة والفقر في أغلب األحيان إلى فقدان المسكن         . على الذات 
وهو ما أدى إلى    .  من مجموع األسر الفقيرة    % 31 السكني في حالة فرنسا مثال       البعد

  .سن قانون إفالس األسر

أما في االقتصاديات النامية فإن البطالة وإن هي ناتجة عن عدم كفاية الطلب على              
العمل فإنها تأخذ أشكاال أخرى بحكم هيكلة هذه االقتصاديات التي تتّسم بالعمل غيـر              

وهذه األنشطة االقتصادية الواسعة    ). الرسمي(والقطاع غير النظامي    ) القار( المستمر  
تساهم بشكل كبير في امتصاص العمالة الفائضة، وبالتالي ليس هناك بطالـة كاملـة              

  .بالمفهوم الغربي

كما أن طبيعة االقتصاد في البلدان النامية تجعل من البطالة غير مرتبطة بتـدنّي              
  .يالحظ في االقتصاديات المتقدمةالمهارات خالفا لما 

فالمقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة بخصوص مسألة البطالةُ تؤدي إلـى            
ذلك أن تحليل البطالة فـي تـونس        . بعض االستنتاجات التي تبدو ألول وهلة مفارقات      

لمتدنيـة  يبرز أن النسبة األدنى للبطالة من النشطين اقتصادياً مسجلة في المـستويات ا            
 ،  % 5.7خالفا للمستويات الوسيطة والعليا حيث ال يتجاوز معـدل بطالـة األميـين              

  . 2008 في عام % 12وبطالة مستوى التعليم اإلبتدائي 

كما أن نسبة البطالة أقّل ارتفاعا بالنسبة لشرائح المسنين مقارنة بشرائح الـشباب             
عات المحميـة كالفالحـة والـصناعات       والمفارقة هنا أن القطا   . األكثر تعليما وتدريبا  

التقليدية والقطاع غير المنظّم تساهم في امتصاص العمالة غير المؤهلة وفي تخفيـف             
إال أنّها ال تساعد على تحسين إنتاجية العمـل، والرفـع مـن       . البطالة والحد من الفقر   

نسبة وبالتالي فإن هذه القطاعات تشتمل على       . مستوى األجور وتحسين ظروف العيش    
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  .عالية من العمال الفقراء

ومن جانب آخر، تفيد المعطيات المتوفّرة أنّه خالفا لما هو مالحظ فـي البلـدان               
وتتجلّـى هـذه العالقـة      . المتقدمة فإن العالقة بين البطالة والفقر عالقة ضعيفة نسبيا        

ها عاطل  يقدر عدد األفراد الذين يعيشون في أسر معيل       : الضعيفة من المعطيات اآلتية     
إال أنّه انطالقا من تحديد خـطّ الفقـر المعتمـد فـإن             .  فردا 203,000عن العمل بـ    

 يعدون فقراء وتجمعهم % 17.4أي بنسبة ) 203,000 من مجموع( فقط  فردا35,362ً
  . أسرة عائلها فقير5747في 

 من األفراد الذين يعيشون في أسـر        % 83ويستنتج من هذه المعطيات أن حوالي       
هذا إلى توفّر مـوارد ماليـة       ويؤشر  . ها عاطل عن العمل ال تعيش في حالة فقر        عائل

لألسرة التي يرأسها عاطل عن العمل، قد تكون متأتية من فرد أو أفراد فـي األسـرة                 
كما يؤشّر هذا أيضا إلى البطالة اإلرادية حيث تـشير          . يشتغلون، أو متأتية من الدولة    

النّسبي لهذه الظاهرة وخاصة في أوساط الشباب مـن         بيانات سوق الشغل إلى االتّساع      
مستويات التعليم العالي الذين يحددون انتظارات وطموحات تتعلّق بمـستوى األجـر            
  .والقطاع، وتوافق االختصاص التعليمي مع الوظيفة المقترحة أو فرصة العمل المتاحة

فقر أن العالقة بـين     ووفقاً لتحليل أشمل تبرز مقاربة المؤشّرات العامة للبطالة وال        
هذين المتغيرين عالقة عكسية، أي أن المستوى المرتفع نسبيا للبطالة ال يـؤثّر فـي               

 فإن الفقر   % 0.7 بـ   2005 و 1995وبالرغم من التراجع الطفيف للبطالة بين       . الفقر
  .% 2.4تراجع بنسق أسرع يقدر في الفترة نفسها بـ 

  ر في تونس  سياسات وأدوات معالجة ظاهرة الفق -ط

  البشرية التنميةسياسات  وفقاً لهذا المنظور العام للتنمية ودور الدولة فيها، استندت          
مختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وقياس أثـر         إلى مبدأ تكامل    

وقد بني هذا الهدف المعلن بمختلف . ذلك بصفة دورية ومنتظمة في الظروف المعيشية  
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ه على قراءة دقيقة للواقع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع التونسي، وتـشخيص           أبعاد
التحديات التي يمكن أن تكون عوامل مؤدية إلى الفقر، والعمل على مغالبتها للخروج             

ومن هذه التحديات ضرورة مزيد النهوض بالتشغيل، والحد من البطالة، وتحسين           . منه
تنظيم ودعم القطاع غير المـنظم، والحـد مـن          تشغيلية الوافدين على سوق الشغل، و     

التسرب المدرسي ومقاومة األمية، ودعم التمكين للوصول إلى الخيرات والخـدمات،           
التغطيـة  : ودعم سياسات تملّك السكن، وتحسين الخدمات االجتماعية الفرديـة، مثـل       

ـ       .... الصحية والحماية االجتماعية   ل والخدمات الجماعية لتحسين ظروف العـيش مث
التزويد بالماء الصالح للشرب، والتّزود بالكهرباء، وتأمين الربط بـشبكات الـصرف            
الصحي، والعناية بالبيئة، والحد من الفوارق الجهوية والمحلية على مستوى التنميـة،            

 .وترشيد استثمار الموارد، واالنصاف بين األجيال

 التي تشارك شمل معانيهاوتنصهر كل هذه األبعاد في مفهوم التنمية المستديمة في أ
في تنفيذها مؤسسات وهيئات المجتمع المدني وبخاصـة منهـا الجمعيـات التنمويـة              
المحلية، لما لها من دور هام في تشخيص حاجيات المجتمعـات المحليـة، واقتـراح               

  .الحلول لتأمينها

ة التنموية الشاملة من حصر ظـاهرة الفقـر فـي أدنـى             ب المقار  هذه مكّنتوقد  
  .2005 في عام % 3.8تها والمقدرة كما رأينا بـ مستويا

ولتحقيق هذا المؤشر التأليفي، تعددت البرامج واآلليات الهادفة كلها إلى ضـمان            
  .التنمية المستديمة

ودون الدخول في تفاصيلها، يمكن إجمال مختلف هذه البرامج واآلليات في أربعة            
  .أصناف كبرى
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  آليات االندماج االقتصادي   -

زت الدولة على أولوية التشغيل لما له من دور وقائي مـن الفقـر والتهمـيش               ركّ
واإلقصاء، ولما يوفّره من حلول مستديمة تساهم في تحسين الطلب الداخلي، وتحسين            

  .مستوى االستهالك والرفع من القدرة على مجابهة تزايد الحاجيات االجتماعية

  آليات االندماج االجتماعي    -

مقاربة إلى تعزيز القدرات الشخصية عن طريق اعتمـاد عـدد مـن             تستند هذه ال  
  : برامج التّمكين، ومنها 

تطوير األرضية القانونية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص وفـي             •
الممارسة وعلى مختلف األصعدة ومنها المشاركة االقتصادية، وساهم هذا في زيادة       

 في  % 27.3 إلى   1994 في عام    % 23.6اء من   نسبة النشيطات اقتصادياً من النس    
 فـي الـسنتين     % 26 إلـى    % 23، وزيادة نسبة المـشتغالت مـن        2008عام  

المرجعيتين، وذلك بالرغم من أن الزيادة السنوية لطلبات الـشغل لإلنـاث تمثّـل              
 ضعف زيادة طلبات الشغل للذكور ؛

 ألف مواطن من األمية     500الذي حرر أكثر من     ) محو األمية (برنامج تعليم الكبار     •
 منذ عقد الستينات ؛

 البرنامج الوطني للحاسوب العائلي الذي يستهدف األسر محدودة الدخل ؛ •

البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة والمعاقين والمسنين غير القادرين علـى            •
قـصد  ويستند هذا البرنامج في تدخّالته إلى سجّل وطني للفقر يحين سنويا            . العمل

المتابعة الدقيقة للوضع االجتماعي واالقتصادي للعائالت محدودة الدخل، وضـبط          
لضمان الحد األدنـى مـن الـدخل،    ) القارة(حاجياتها إلى المنح المؤقّتة أو الدائمة   

وتبعا لنتائح المتابعة الدورية، تحذف     . وكذلك التغطية االجتماعية والعالج المجاني    
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إذا تحسن وضعها المـادي،     ) القارة(ين باإلعانات الدائمة    العائالت من قائمة المنتفع   
 عائلـة مـن     10,700وعلى أساس هذا المعيار، خرجت      . وخرجت من خطّ الفقر   

. وتضاف عائالت أخـرى إذا دخلـت حلقـة الفقـر          . 2008دائرة الفقر في عام     
 . 2008 عائلة في عام 13000وبالمعيار نفسه، دخلت سجل الفقر حوالي 

 البرنامج أيضا على آليات لإلندماج االقتصادي للفقـراء والمعـاقين           ويشتمل هذا 
 ؛) الرزق(القادرين على العمل عن طريق التدريب والتأهيل، وتمويل موارد  الدخل 

برامج اإلعانات المالية والعينية الظرفية في المناسبات الدينيـة وشـهر رمـضان              •
ات طارئة صحية أو مناخية     والعـودة المدرسية، وكذلك عند مرور األسر بصعوب      

)؛...) فيضانات، وموجات برد، وموجات حر 

برامج الخدمات التربوية لألطفال المنتمين إلى أسر محدودة الدخل لتأمين فـرص             •
 تعليمية متكافئة لهم ابتداء من سن ما قبل المدرسة ؛

 برامج النهوض باألشخاص حاملي اإلعاقة عن طريق اإلدماج المدرسي والتدريبي          •
في المسار العادي وفي مؤسسات خصوصية، واإلدماج االقتـصادي فـي العمـل             

الطرقـات  (المأجور أو المستقل، واإلدماج االجتماعي عن طريق تهيئة المحـيط           
لتسهيل قضاء شـؤونهم وكـذلك تـسهيل        ) والممرات في المباني المفتوحة للعموم    

 .الوصول إلى خدمات االنترنت

  آليات االندماج الجغرافي   -

 والمحلية عن طريق  ) الجهوية(تهدف هذه المقاربة إلى الحد من الفوارق المناطقية         
عدد من اآلليات التي تتدخّل في المجاالت االقتصادية والمجاالت االجتماعية لـضمان            

  : ويرتكز هذا التوجه بخاصة على . (endogène)التنمية المستديمة من الداخل 
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في المناطق األقّل نموا ضمن محيطهم الجغرافـي        تقوية عوامل اندماج المتساكنين      •
واالقتصادي بإحداث حركية اقتصادية محلية تعتمد على تنمية المـوارد البـشرية،            

  إلخ ؛... والنهوض بالتشغيل، وتهيئة المحالت الحرفية والصناعية،

تحسين ظروف العيش في هذه المناطق عن طريق تجهيزها بالشبكات والمنـشآت             •
دمات الجماعية من مالعب أحياء، ونوادي أطفال، ومركـز للحيـاة           العمومية والخ 

الجماعية لكبار السن. 

   حالة السودان 3-2
رغم أن السودان كان يمكن أن يكون سلة غذاء الـشرق األوسـط بنـاء علـى                  
الطموحات التي سادت في السبعينات على أساس أن تقوم الدول العربية بتوفير التمويل        

يتحقق ذلك بسبب المبالغة في تلك التوقعات، حيث بذلت جهود كثيرة           الالزم، ولكن لم    
في صباغة المشروعات الطموحة التي كانت تتطلب تمويالً كبيراً يفوق القدرة الحقيقية            
للممولين الخليجيين وبخاصة من ناحية االستعداد للدخول في استثمارات بذلك الحجـم            

قاً لما كان يمكن أن يتحقق وبخاصـة أن         ولذلك كان يجب أن ال يكون ذلك عائ       . الكبير
الظروف اإلقليمية الدولية قد تغيرت، وال تزال هناك  فرص كبرى للسودان إلحيـاء              

: تلك الطموحات وفقاً إلمكانية السودان في تصدير عدد من المنتجات الزراعية، مثـل            
الـدول  ويمتلك السودان كمية هائلة من الثروة الحيوانية تحتـاج لهـا            . القطن والذرة 

  . العربيـة وعدد من الـدول اإلفـريقيـة

إن نمو االقتصاد السوداني سوف يستمر ولفترة طويلة يعتمد على قدرتـه علـى              
ويمكن لالقتصاد السوداني زيادة القيمة . تصدير المنتجات الزراعية إضافة إلى البترول     

حيوانية والسمكية  المنتجات الزراعية، ومنتجات الثروة ال    : المضافة لهذه المنتجات، مثل   
  .وكذلك البترول الخام
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ومن ناحية أخرى تطوير الصناعة الزراعية أي تـصنيع المنتجـات الزراعيـة             
كصناعة األغذية، وتعليب المنتجات الزراعية والحيوانية، واأللبان وغيرهـا لتـشكّل           
أساس التصنيع الزراعي دون الدخول في متاهات التصنيع األخرى والتركيـز علـى             

وألن ذلك هو األسلوب األمثل     .  الزراعي كأساس الستراتيجية القيمة المستدامة     التصنيع
لضمان وتحقيق معدالت عالية من التشغيل ، ويؤيد ذلك تقرير منظمة العمل الدوليـة              

م الذي أشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي كانت ضئيلة،          1987في الثمانينات عام    
ومـن ناحيـة    ، ذاتي فى تخفيض نسب البطالـة     حيث أنتج للتصدير، ولم يساهم ذلك ال      

أخرى، ومن أجل زيادة معدل المشاركة في قوة العمل يجـب أن يركـز االقتـصاد                
السوداني على التصنيع الزراعي عن طريـق الـشركات أو المؤسـسات الـصغيرة              
والمتوسطة ألن المؤسسات الكبيرة وبخاصة مؤسسات القطاع العام لم تكـن جـديرة             

  :زراعة والتصنيع الصناعي أو التصنيع الزراعي ألسباب تتلخص فيبتطوير قطاع ال

 تشكل الزراعة بعداً أساسياً في تخفيض معدالت الفقر، كما تـسـاهم فـي              :أوالً  
ومن ناحية أخرى سـوف     . توفير األمن الغذائي وفي تحفيز الصادرات غير البترولية       

زراعي، وفوق ذلك كلّـه     يوفر القطاع الزراعي مدخالت للتصنيع وبخاصة التصنيع ال       
سوف يوفر فرص العمل المجزية للقطاع الريفي، ويأتي هنا موضوع التداول األقـل             
لمدخالت اإلنتاج الزراعي ابتداء من موضوع االئتمان الزراعي واألسـمدة وتـوفير            

  .الطاقة وبخاصة في المناطق المروية بغير األمطار

طلب إعادة النظر في عـدد مـن         موضوع الالمركزية وإصالح القطاع يت     :ثانياً  
األمور وبخاصة أن الواليات قد حدت من نطاق فرض الضرائب المباشـرة وغيـر              
المباشرة التي هي فى األساس من اختصاص الحكومة المركزية، ومن ناحية أخـرى             
على الواليات أن تقوم بتوفير كل الخدمات االجتماعية من تعلم وصـحة، وأن تقـوم               

ولكن مـع ازديـاد     . ما تخصصة الميزانية المركزية لكل والية     بتمويل تلك الخدمات ب   
عجز الميزانية وارتفاع معدل الدين العام فقد شهدت السنوات الماضية انخفاضاً كبيراً            
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. في ميزانية الواليات التي تخصصها الحكومة المركزية عن طريق حق دعم الواليات           
ة العامة واالستقرار، إال أن     هذا ورغم انخفاض المصروفات في مواجهة عجز الميزاني       

  . تركيبة مكونات الميزانية يشوبها الكثير من القصور والفاعلية  في الحد من الفقر

 السودان من الدول القالئل التي تتبع النظام المصرفي اإلسالمي منذ عـام             :ثالثاً  
 ال م، ويواجه التحديات في إتباع النظام المصرفي الذي1992م الذي بدأ في عام 1984

يعتمد على الفائدة كأداة من أدوات النظم المصرفية في دول العالم األخـرى، ويـدور               
التساؤل هل تمت مراجعة جدوى ذلك النظام منذ وضعه؟ وما الفوائد المستفادة مقارنة             

  . بالنظم المالية السائدة في العالم 

النمـو   أن البترول أصبح ذو أهمية قصوى فـي معادلـة             مما ال شك فيه    :رابعاً  
االقتصادي في السودان وقد ارتفع عائد البترول فـي الـسنوات األخيـرة،  وتـشكل                

ويبقـى  . صادرات البترول اآلن أكثر من خمسة أضعاف صادرات السودان األخـرى  
التساؤل هو حول كفاءة إدارة دخل البترول ومساهمته في التنمية في السودان وبخاصة             

  . فى إزلة الفقر 

  ة السالمفرص ما بعد إتفاقي

م نقطة تحول كبرى    2005تشكل إتفاقية السالم الشاملة الموقعة فى نفاشا فى يناير          
فى تاريخ السودان الحديث، تلك االتفاقية التى وضعت حداً لحروب أهلية لما يقرب من       
ربع قرن، يجب أن تكون محوراً ألي استراتيجية أو سياسة تنموية فى السودان علـى               

ت تلك االتفاقية على عدد من البرتوكوالت، وتضمنت الكثير من          مر السنين، وقد اشتمل   
 المبـادئ ومن بـين    .  األساسية الخاصة بتحقيق األمن والسلم، وتوزيع الثروة       المبادئ

 الحكم الرشيد   مبادئالمهمة التي تضمنتها تلك االتفاقية قيام نظام ديمقراطي مبني على           
الديني والمساواة بـين الجنـسين الرجـال        آخذاً فى الحسبان التنوع الثقافي والعرقي و      
 إيجـاد  كذلك اتفاق األطراف علـى       المبادئوالنساء فى المجتمع السوداني، ومن بين       
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الحلول الناجزة للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإحـالل حالـة الـسلم             
  . حقوق اإلنسان ومبادئوضرورة العمل على مواجهة التحديات على أسس العدالة 

ما هي الفرص التى أفرزتها التحديات التي نجمت : والسؤال الذى يطرح نفسه هو 
عن توقيع اتفاقية السالم الشامل التي التزم كال الطرفين بالعمل الجاد علـى تنفيـذها،               

  :ولعل أهم التحديات القابلة ألن تصبح فرصاً تتمثل في

  ت السالم التي تحققت،تأكيد اإلرادة السياسية، وتعظيم الفائدة من ظروف ومناخا -

  ، التي بدأت فى التسعينات، إستدامة عملية النمو في اإلقتصاد -

 التحول الهيكلي في االقتصاد السوداني -

إن استدامة عملية النمو في اإلقتصاد القومي تتوقف على تحقيق معدل نمـو فـي               
علي ( كتور الدخل القومي اإلجمالي في مرحلة السالم وفقاً للمؤشر الذي قام بإعداده الد

 المخـاطرة فـي إمكانيـة       قيسالذى ي )  معهد التخطيط فى الكويت      –عبد القادر علي    
إندالع الحرب األهلية إذا لم يتحقق نمو فعلي فى الناتج القومي اإلجمالي فـي الفتـرة                
االنتقالية يساوي أو يزيد على معدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي والذي كان قـد               

أما عملية إسـتدامة النمـو فتؤكـد اإلحـصاءات أن التـدفقات             . اتتحقق في التسعين  
االستثمارية فى قطاع التداول في أوراق التسعينات كان حجمها ال يستهان به، وعليـه              

م يتوقع بل يجب أن تكون مرحلة تزداد        2005كانت مرحلة بناء السالم أي ما بعد عام         
لـسودان، ومـع افتـراض التحـسن      فيها التدفقات أو اإلستثمار األجنبي المباشر في ا       

المطلوب في موارد االستثمار التي توفرها عملية السالم، وعليه يتوقع أن تكون هناك             
 .خطوة في نمو اإلنتاجية، ونمو مستوى اإلقتصاد القومي

إن إعادة هيكلة االقتصاد السوداني أصبحت من الضرورات الملحة إبتـداء مـن             
فاكتـشاف  . ت االستراتيجية والجادة إلعادة الهيكلـة     الهيكلة المؤسسية، واتخاذ القرارا   

البترول وتصديره تجارياً يعطي السودان فرصة ذهبية لتنويع بنية االقتصاد القـومي،            
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والخروج من الهيكل الذي توارثة السودان منذ بداية القرن التاسع عشر، تلك التركيبة             
 ال شك أن أحداث –السوداني التى تدور حول قيادة القطاع الزراعي التقليدي لالقتصاد     

وكذلك قطاعاتـه التقليديـة إبتـداء مـن         . التحول أو إعادة هيكلة االقتصاد السوداني     
الزراعة، تتطلب قرارات جادة ودوراً محوري من الدولـة، وتخطـيط اسـتراتيجي             

  .بأهداف واضحة 

تحقيق أما فيما يتعلق بالفقـر والتشغيل فقد تضمن الدستور االنتقالي التركيز على            
أهداف األلفية، وتصميم إطار شـامل لنـداء الـسالم أو السـتدامة الـسالم مـرتبط        

 PRSP )باستراتيجية إزالة الفقر، ويتطلب ذلك تصميم برنامج إستراتيجية إزالة الفقر 

، و تنشيط العمل القومي للتخطيط االستراتيجي، ووضع خطة خمـسية اسـتراتيجية             (
ره من القطاعات، واإلعداد لعضوية السودان فـى        تهدف لتطوير القطاع الزراعي وغي    

 واإللتزام بالتعهدات التي وردت فـي بروتوكـوالت   ( WTO )منطقة التجارة الدولية 
  .السالم الشامل وبخاصة ما يتعلق فيها بأهداف إستراتيجيات إزالة الفقر وغيرها

 

  إنتاجية العمل في الدول العربية-4
   مفهوم اإلنتاجية4-1

 في إقتصاد بلد معين هي معدل ما يمكن الحصول ( Productivity ) اإلنتاجية 
 على معدل ما يصرف في سبيل الحصول على هذا  مقسوماًعليه من قيمة اإلنتاج

 وبين ،ويؤخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين المخرجات من سلع وخدمات. اإلنتاج 
اجية الكلية لإلقتصاد ويمكن التحدث عن اإلنت. المدخالت من عمل وآالت ومواد أولية 

، وهنا تعرف اإلنتاجية بالناتج المحلي اإلجمالي منسوباً إلى إجمالي القوى الوطني
وتعرف بحجم أو اإلنتاجية لقطاع إقتصادي بعينه العاملة أو ناتج كل فرد عامل، 
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مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي منسوباً إلى إجمالي عدد القوى العاملة في 
  .ع أو ناتج كل فرد عامل في القطاعالقطا

   حجم القوى العاملة4-2
 مليـون   125 بحـوالي    2007يقدر عدد القوى العاملة في الدول العربية في عام          

نسمة وبذلك تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى إجمالي السكان فـي المتوسـط               
فـاض هـذه     على مستوى الوطن العربي، ويالحـظ انخ       2007في عام   % 39.2نحو  

% 70.7وحـوالي  % 71النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية الذين بلغا   
 15، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الـسكان دون           2007 و 2006على التوالي في عام     

سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة النساء من إجمالي القـوى               
، وتتفاوت هذه النسبة من بلـد       %28.1ربية كمجموعة   العاملة على مستوى الدول الع    

% 25.2ويعمل  . في قطر % 67.5في العراق إلى    % 33.4آلخر حيث تتراوح ما بين      
في قطاع الـصناعة،    % 15.4من إجمالي القوى العاملة العربية في قطاع الزراعة، و          

  . في قطاع الخدمات% 9.4و 

من القوى العاملة في الـدول      ) %59.4( يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة       
، بينما ال يستوعب القطاع الصناعي إال حوالي        %)25.2(العربية، يليه قطاع الزراعة     

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي         . من القوى العاملة  % 15.4
  .2007في عام % 25.2 إلى 1995في عام % 33.6انخفضت من 

القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ ال تتجاوز          ال تزال حصة النساء من      
، وتعد هذه النسبة األدنى بين األقاليم الرئيسة األخرى في         2007في عام   % 28.1نسبة  
رأة فرص أكثر للمـشاركة     كما تجدر اإلشارة إلى أنه في الدول التي تتوافر للم         . العالم

ئداً، إذ ال تجد المرأة فـي الغالـب         عمل، ال يزال التقسيم التقليدي للعمل سا      في سوق ال  
  .  الصحة والتعليم والخدمات: فرصاً للعمل إال في قطاعات معينة، مثل
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 يالحظ االنخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوة العمل، إذ ما زالـت معـدالت             
األمية عالية في عدد من الدول العربية، وال يحظى التدريب والتعليم المهني والتقنـي              

 الالزم لتوفير المهارات وفقاً الحتياجات سوق العمل، ونتج عن ذلـك كلـه              باالهتمام
  .ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي

 تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام حيث تتركز العمالة في العديـد             
من البلدان العربية في القطاع الحكومي والعام، وال يخـضع التعيـين فـي القطـاع                

 والعام لمعايير الكفاءة واإلنتاجية السائدة في القطاع الخاص مما قد يشير إلى             الحكومي
  .ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين العاملين في هذا القطاع

   الناتج المحلي اإلجمالي4-3
 ، حيـث تظهـر  م2008 عام في العربية الدول اقتصادات في االنتعاش لقد استمر

 وبـالعمالت  الثابتـة  باألسـعار  العربية الدول في الياإلجم المحلي الناتج نمو تقديرات

 اإلجمـالي ى المحل الناتج ارتفع وقد .الدول مختلف بين األداء في تبايناً واضحاَ الوطنية

 حـوالي  إلـى  م2007 عام في دوالر مليار 1505 حوالي من كمجموعة العربية للدول

 ،%26.2 الجارية بلـغ  باألسعار نمو معدل مسجالً ،2008 عام في دوالر مليار 1899
، ثم تراجعه بعد ذلك في التقـديرات الخاصـة    2007 عام في %15.1بحوالي  مقارنة
   .2007 ليقارن باإلجمالي المسجل عام 2009لعام 

   مساهمة القطاع الزراعي4-4
 أي ، م2008 عـام  فـي  دوالر  مليار103.4 العربية للدول الزراعي الناتج لقد بلغ

 النـاتج  فـي  الزراعي القطاع  مساهمةوبلغت ، 2007 عن عام %14.2 نسبتها بزيادة

، وتتفـاوت    م2008لعـام  % 5.4 )الجارية باألسعار( العربية للدول اإلجمالي المحلي
األهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبيـر فـي الـدول               

فقد بلغـت   .  الزراعية الجيدة  العربية، إذ تكون مرتفعة في الدول العربية ذات الموارد        
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، وتراوحت بين   %20.4، وفي سوريا    2008في عام   % 29.3هذه النسبة في السودان     
  وقد.في كل من المغرب ومصر وموريتانيا واليمن وتونس ولبنان% 7.8و % 13.1

 اسـتخدام  في والتوسع م2008 عام في الدول بعض في المواتية المناخية الظروف أدت

 إلى وأسمدة محسنة بذور من اإلنتاج مدخالت استخدام  مثل،الزراعة في ةالحديث التقنيات

 واإلنتـاج  الزراعيـة  غالبية المحاصيل الزيادة وشملت ،والحيواني النباتي اإلنتاج زيادة

 . السمكي اإلنتاج أقل وبدرجة الحيواني

% 11.6وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد ارتفع المتوسط بنسبة            
 دوالراً على المستوى العربي، وقد تفاوت متوسط نـصيب  319م ليبلغ   2008عام  في  

، حيث تراوح بـين     2008الفرد في الناتج الزراعي في الدول العربية فرادى في عام           
 دوالراً في كل مـن الـسعودية والـسودان وسـوريا ولبنـان              735 دوالراً و    441

ل من العراق وعمان وليبيا ومصر  دوالراً في ك384 دوالراً و 146، وبين واإلمارات
 دوالراً أو أقل في الدول العربية ذات        126والجزائر والمغرب وتونس، في حين جاء       

اإلمكانات الزراعية المحدودة وهي موريتانيا والـيمن واألردن والكويـت والبحـرين            
  .وقطر وجيبوتي

   مساهمة القطاع الصناعي4-5
 مليار  993.3 بحوالي   2008عة في عام    يقدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصنا     

 أي أنـه ارتفـع بنـسبة    2007 مليار دوالر في عام  735.3دوالر مقارنة مع حوالي     
. ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في عائدات الصناعة االستخراجية النفطيـة          %. 35.1

ـ            ة وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي العربي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربي
. 2007في عـام    % 48.9مقارنة مع مساهمته بنسبة     % 52.3م لتبلغ   2008في عام   

وارتفعت مساهمته في الناتج % 38.6ولقد سجل ناتج الصناعات االستخراجية نمواً بلغ 
 م، أما الصناعات التحويلية فبالرغم من أن        2008لعام  % 43.4المحلي اإلجمالي لتبلغ    
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، إال أن مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 2008في عام % 20.2ناتجها حقق نمواً  
  . م2008 في عام 8.9 لتبلغ 2003واصلت إنخفاضها منذ عام 

 إال أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية مـازال ال           ،و بالرغم من هذا التطور    
وبالمقارنة مع دول أخرى فإن نسبة   من إجمالي القوى العاملة،   % 15.4يشغل إال نسبة    

 األرجنتين وماليزيا و    سنغافورة :مثل،  يل العالية نسبيا في الدول الحديثة التصنيع      التشغ
 المـساهمة الكبيـرة     إلـى والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إيطاليا تعود          

للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، فـي حـين أن              
ية يتكون أساسا من صناعات اسـتخراجية كثيفـة         القطاع الصناعي في المنطقة العرب    

رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليها المصانع الكبرى الكثيفـة            
 . والمحدودة في توليد فرص العمل ،رأس المال والتقنية

مسبوق للناتج المحلي الصناعي العربي زادت مساهمته       الونتيجة لهذا التطور غير     
 مساهمته في    حيث زادت  ، السنوات األخيرة  فيلي اإلجمالي بشكل كبير     في الناتج المح  

 فـي عـام   % 52.3لتصل إلى    2007 في عام % 48.9 من   الناتج المحلي اإلجمالي    
2008.  

   مساهمة قطاع الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية4-6
هتمامات واضحة في معظم الدول العربية في تنميـة القطـاع الخـدمي             ابرزت  

كما أن القطـاع     .....) واالتصاالت،  الخدمات الصحية ، المصارف ،التأمين،  السياحة(
 في السنوات األخيرة سيما وأن الريـع   القطاع الخدمي الخاص قد لعب دوراَ رئيساَ في       

 لالسـتثمارات  جاذبية  هـذا القطـاع        إلى إضافة   ، عال نسبياَ  االستثمارالناتج عن هذا    
 . القطاع الخاص بشكل أسـاس اهتماماتق األمر الذي يطاب ، قصيرة ومتوسطة المدى 

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في النـاتج المحلـي               
وتشمل الخدمات اإلنتاجيـة قطـاع      . 2008في عام   % 36اإلجمالي، إذ بلغت نسبته     
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التجارة والمطاعم والفنادق، والنقل والمواصـالت والتخـزين، والتمويـل والتـأمين            
ويشمل قطاع الخدمات اإلنتاجية اإلسكان والمرافق، والخدمات الحكومية،        . رفوالمصا

  .والخدمات األخرى

من إجمالي القوى العاملة علـى مـستوى الـدول          % 59.4طاع الخدمي   قيشغل ال 
العربية كمجموعة، وتتراوح هذه النسبة على مستوى الـدول العربيـة فـرادى بـين               

 العربية تشمل قطر والكويـت واألردن       في مجموعة من الدول   % 86.7إلى  % 83.7
في مجموعة من الدول العربية منهـا العـراق         % 75إلى  % 70.8وبين  . والسعودية

 7,000والبحرين والجزائر وليبيا، وتقدر إنتاجية العامل في قطاع الخـدمات بحـدود             
  .دوالر

  

  2008 التصنيف العربي المعياري للمهن -5
اً حيوياً في تنظيم العمل المهني وفي قضايا    يلعب التصنيف والتوصيف المهني دور    

الموارد البشرية سواء على جانب العرض من القوى العاملة أو جانب الطلب عليها أو              
ويمكن القول بشكل عام أن تنظيم العمـل        . الروابط والقنوات التي تربط بين الجانبين     

، أنظمة أخرى   المهني يتطلب، باإلضافة إلى نظام متطور للتصنيف والتوصيف المهني        
للتقييم والفحوص ومنح الشهادات وغير ذلك، مما يتطلب نظاماً تعليمياً فعاالً وحاكمية            
متطورة وتشريعات مناسبة ومشاركة فعالة للقطاع الخاص ونظام شـامل لمعلومـات            

  .الموارد البشرية

ومن المعلوم أن التصنيف المعياري للمهـن يـوفر القاعـدة األساسـية لجمـع               
 والبيانات التي يتم استخدامها ألغرض بناء نظـم المعلومـات للمـوارد             اإلحصاءات

البشرية التي تساعد على إجراء البحوث والدراسات والتحاليل للحصول على معرفـة            
  .مفيدة تساعد صاحب القرار على رسم السياسات واتخاذ القرارات
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يـتم علـى    ومن الجدير بالذكر ان إنتاج مكونات نظم معلومات الموارد البشرية           
خمسة مستويات تبدأ على المستوى الفردي عن طريق الباحثين األكاديميين، مـروراً            
بالمستوى المؤسسي حيث تعمل المؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص على           
إنتاج البيانات والمعلومات التي تهمها، والمستوى الوطني حيث تتولى جهة مركزيـة            

احد في تجميع وتنسيق البيانات والمعلومات من المصادر        معتمدة على مستوى البلد الو    
المختلفة إلخراجها بشكٍل متكامل، ثم المستوى اإلقليمي حيث تتولى المنظمات المعنية           
إصدار نظم معلومات إقليمية حسب الحاجة، وأخيراً هناك المستوى الدولي حيث يتوافر 

  . البشريةعدد من النظم الدولية ذات العالقة بمعلومات الموارد

أما الفئات المستفيدة من نظم معلومات المـوارد البـشرية فتـشمل المخططـين              
وواضعي السياسات وأصحاب العمل والنقابات والملتحقين ببرامج التأهيل والتـدريب          

 نوالعاملين في خدمات التعليم والتشغيل والتوجيه واإلرشـاد والبـاحثين واألكـاديميي           
  .وغيرهم

من خمسة أبعـاد    ) 2008(لتصنيف العربي المعياري للمهن     يتكون الهيكل العام ل   
رئيسة هي مستويات العمل المهني، والقطاعات االقتصادية، وهيكلية التـصنيف مـن            
حيث التوزيع على المجموعات المهنية واألعمال، وآلية الترميز، والتوصيف المهنـي           

صـدر فـي عـام     وقد حقق هذا التصنيف المعياري تطويراً للتصنيف الذي         . لألعمال
سواء من حيث أعداد المهن واألعمال التي يعالجها أو من حيث مـضامينها             ) 1989(

  .وما تتطلبه من تقنيات جديدة ومواءمة مع التصنيفات المعيارية الدولية

  :ويمكن تلخيص مجاالت استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن بما يأتي

إعداد البرامج التعليمية والتدريبية في     جانب العرض من القوى العاملة، من حيث          .أ
  .المستويات المختلفة تجاوباً مع متطلبات سوق العمل

  .جانب الطلب على القوى العاملة، محلياً وإقليمياً وعالمياً  .ب
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الروابط والقنوات بين العرض والطلب، مثل خدمات التوظيف والتوجيه واإلرشاد            .ج
  .والبحوث والدراسات وغير ذلك

تباط بين مستويات العمل المهني من ناحية والمراحل والمستويات التعليميـة            االر  .د
  .من ناحية أخرى

توصيف المهن واألعمال مع مراعاة التطورات التي تطرأ فـي هـذا المجـال                .ه
  .والتوجه العام إلعداد العمال لالقتصاد المعرفي

ها وبناؤها على أساس الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل التي من المؤمل تنفيذ       .و
  .التصنيف العربي المعياري للمهن

المعايير المهنية التي تشكّل مراجع قياسية لتقييم مدى امتالك األفراد للمهـارات              .ز
  .والمعلومات الالزمة ألداء العمل

أما أهم النتائج واآلثار المتوقعة إلصدار التصنيف العربي المعياري الجديد للمهن           
ار العام للتعاون بين األقطار العربية في مجاالت تنميـة المـوارد            فتشمل توفير اإلط  

البشرية، وتوحيد مرجعية المعايير واالختبارات وأسس التقييم والمـؤهالت المهنيـة،           
والمساعدة على االعتراف المتبادل بمؤهالت العاملين ومستوياتهم، ودعم بناء البيانات          

واإلرشاد، وتوفير قنوات ارتباط موثوقة     ونظم المعلومات وخدمات التوظيف والتوجيه      
أما اكتمـال العمـل فـي هـذه         . بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وغير ذلك       

المجاالت فيتطلب إصدار نوع آخر من التصنيف، هو التصنيف المعياري للتعليم الذي            
  .يعنى بالنظم التعليمية من حيث مستوياتها وبرامجها وتخصصاتها ومخرجاتها

 تجدر اإلشارة إلى أن االستثمار األمثل للتصنيف العربي المعياري للمهـن            وأخيراً
يتطلب العمل على التوعية واالعالم بأهميته واستخداماته، وتوفير خـدمات التـدريب            
وتنمية القدرات للفئات المختلفة المستهدفة السـتخدامه، وإعـداد األدلـة اإلرشـادية             

ة مع التصنيف الـدولي المعيـاري للمهـن،         الستخدامه، وبذل الجهود لزيادة المواءم    
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والتوسع في المسميات العربية المرادفة لألعمال، وتوصيف أي أعمال جديدة تظهـر            
  .الحاجة لها في المستقبل

  

  إطار المؤهالت العربية والمعايير المهنية-6
   المفهوم واألهداف 6-1
  المفهوم  - أ

جموعة من المعايير يعني إطار المؤهالت تصنيف المؤهالت الدراسية وفقا لم
ترتبط بمستويات التعلم المكتسب سواء عن طريق التعليم النظامي أم التعليم غير 

 Implicitوقد تبنى هذه المعايير على أساس الخصائص الضمنية . النظامي والالنظامي

 واضحة ومحددة بشكل مجموعة Explicit للمؤهالت نفسها أو على أسس صريحة 
 Learning تعكس نتاجات التعلم Level Descriptorsمن واصفات المستوى 

Outcomes .أداة : " وتضمنت توصيات إطار المؤهالت األوروبية التعريف اآلتي
  ". لتصنيف المؤهالت وفقاً لمجموعة من المعايير لمستويات محددة للتعلم المكتسب

  األهداف-ب

  : يستهدف إطار المؤهالت تحقيق

 للمؤهالت الوطنية فـي إطـار    Subsystemsمنظومات الفرعية  تنسيق وتكامل ال
  وطني موحد؛ 

   تحسين درجة شفافية منح المؤهالت وإجراءات الحصول عليها ؛

  تحسين نوعية المؤهالت؛



  

 67                     - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

 توفير فرص الترقي أو التقدم في إطارها لتلبية طموحـات األفـراد مـن جهـة                 
  ات سوق العمل من جهة ثانية؛ واحتياج

  . توفير أداة لضبط وضمان جودة منظومات التعليم والتدريب ومخرجاتها

   دولية تجارب 6-2
 والضعف القوة نقاط استكشاف في والعربية الدولية التجارب على االطالع يفيد
 المؤهالت إطار تطوير في كله ذلك واستثمار ، تالشيها أو تفاديها على والعمل فيها،

  . العربية

  :الرائدة الدولية التجارب لبعض استعراض يأتي وفيما

   األوروبي االتحاد تجربة. أ

 بـ وانتهاء) األدنى (1 مستويات بدءاً من 8يتكون إطار المؤهالت األوروبية من 
وقد تم تعريف كل مستوى بداللة نتاجات التعلم التي صنفت في ثالث ). األعلى (8

  :  هيDescriptorsواصفات 

) حقائقيـة ( وتتناول المعارف النظرية والمعـارف المرتبطـة بالحقـائق        : المعرفة ●
Factual   

 التي تـشمل اسـتخدام      Cognitiveالعقلية  /وتتضمن المهارات المعرفية    : المهارة ●
المنطق والتفكير الخالق ومهارة التعلم الذاتي، ومهارات عمليـة أدائيـة وتـشمل             

   ومهارات استخدام الطرائق والمواد واألدوات واألجهزةManualية المهارات اليدو

االسـتقاللية  : وقد حصر اإلطار تعريف الكفاية في بعدين فـرعيين همـا          : الكفاية ●
Autonomy والمسؤولية Responsibility .  
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   التجربة اإليرلندية . ب

    إطار المؤهالت الوطنية ∎

ويتكون . 2003لمؤهالت الوطنية في عام قامت جمهورية ايرلندا بإنجاز إطار ا
 وانتهاء مستويات تغطي مراحل التعليم بدءاً من المراحل االبتدائية 10اإلطار من 

وقد تبنى هذا اإلطار كأساس في التصنيف كالً من . بالمراحل العليا والمتقدمة
 ومفهوم نتاجات التعلم بداللة  Qualification Characteristicsخصائص المؤهل 

وصنفت الواصفات الرئيسة في ، ثالث واصفات رئيسة هي المعرفة والمهارة والكفاية
  : مجموعات من الواصفات الفرعية كما يأتي

   Kind ، ونوع المعرفة Breadthسعة المعرفة :  وصنفت فيالمعرفة ●

   Selectivity ، واالختيارية Rangeمدى المهارة :  وصنفت فيالمهارة ●
ة●  ة : ي وصنفت فالكفاي ياق الكفاي ال أو س ة Contextمج م Role ، ودور الكفاي  ، وتعل

   Insightآيفية التعلم، والتبصر 

    التجربة األسكتالندية-جـ

 مستوى، ويتم وصف كل مستوى 12يتكون اطار المؤهالت األسكتالندي من 
ة، المعرفة والفهم، المهارات العملية والمعارف التطبيقي:  واصفات رئيسة هي5بداللة 

المهارات العقلية العامة، االتصال وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحسابية 
  .، االستقاللية والمساءلة والعمل مع اآلخرين)الرقمية(

   التجربة االسترالية . د

     هيكلية اإلطار∎

يضم إطار المؤهالت االسترالية جميع المؤهالت الدراسية الصادرة عن جهات 
، وتغطي قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم والتدريب المهني، رسمية مخولة ومرخصة
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 مؤهالً 15وصنفت المؤهالت الدراسية االسترالية البالغ عددها . وقطاع التعليم العالي
  :دراسيا من حيث قطاع التعليم بمراحله وانواعه في ثالثة قطاعات

   مؤهالت قطاع التعليم والتدريب المهني●
  عاليمؤهالت التعليم ال● 
  )المدارس(مؤهالت التعليم العام ● 

     تجارب عربية6-3
    التونسية التجربة. أ

) للمهارات الوطني السلم (التونسية الجمهورية في الوطنية المؤهالت إطار يسمى
 الموارد تنمية منظومة مكونات تصدرها التي الشهادات يربط مرجعياً إطاراً ويمثل
 رسمياً للمهاراتى الوطن السلم صدر وقد. لها فقةالموا المهارة بمستويات البشرية
  . 2009 لسنة 2130 باألمر

 تعريف ويتم للمهارة، مستويات سبعة تونس في للمهارات الوطني السلم يتضمن
 التعقد: هي) تونس في تسمى كما أوصفة (واصفات ست بداللة مستوى كل

Complexity، واالستقاللية Autonomy، والمسؤولية Responsibility، وقابلية 
  . والسلوكيات العملية والمعارف والمعارف، ،Adaptabilityالتأقلم

  :يأتي كما بالواصفات الخاصة المصطلحات تعريف تم وقد

 . التقني ومستواها المنجزة العمليات تنوع إلى بالنظر المهني النشاط تعقد: تعقد •

 . المهني النشاط إلنجاز المستوجب التدخل هامش: استقاللية •

  .المهني النشاط إلنجاز المستوجبة المسؤولية درجة: المسؤولية •

 محـيط  في المتوقعة غير والوضعيات التغيرات مواجهة على القدرة: التأقلم قابلية •
 .الشغل
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    العربية المؤهالت إطار 6-4
   أغراضه. أ

 ؛ الوطنية المؤهالت تطوير أو لبناء موضوعية مرجعية توفير 

 المبنيـة  الوطنية بالمؤهالت والجماعي الثنائي المستويين على المتبادل االعتراف 
 ؛ العربية المؤهالت إلطار وفقاً

 ؛ العربية الدول بين الشغل أو التعلم ألغراض المواطنين حراك تيسير 

 لترشـيد  العربـي  المـستوى  على ومقارنتها وتبادلها البيانات لتجميع أداة توفير 
  الوطني؛ المستوى على والعالي والتقني يالمهن والتعليم التدريب في االستثمار

 النظـامي  غيـر  التعلـيم  طريـق  عـن  المكتـسبة  التعلمية بالخبرات االعتراف 
  والالنظامي؛

 ؛) الحياة لمدى(المستمر التعليم مبدأ لتطبيق عملية فرص توفير 

   المرجعية. ب

  : يةالعرب المؤهالت إطار إعداد عملية في أساسية كمراجع يأتي ما اعتماد يمكن

 ؛ 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات 

 ؛ISCED 97 للتعليم المعياري الدولي التصنيف بحسب التعليم مستويات 

ـ والتع التدريب مؤسسات تمنحها التي الدراسية الشهادات   مراحلـه  بمختلـف  ميل
 وأنواعه؛

 .والعربية الدولية والخبرات التجارب 

  



  

 71                     - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

    لمهنيةا المعايير 6-5
   المفهوم -أ

 مرجعية أداة يعد  مثال فالمتر والمقارنة، للقياس مرجعية أداة تعني معيار كلمة
 تصف المهني المجال وفي. الكتلة لقياس مرجعية أداة الكيلوغرام وكذلك الطول، لقياس

 في المقبول األداءى ومستو الشغل في به القيام العامل على يجب ما المهنية المعايير
 والسلوكات والمهارات المعارف ووضوح بدقة المعيار يصف وبذلك العمل، سوق

 في الشغل يتم التي والشروط الظروف يصف وكذلك ما، مهنة في العامل من المطلوبة
 المعيار يصبح وبذلك. الشغل محيط في تطرأ التي المشكالت مع والتعامل إطارها،
 معارف من الفرد يمتلك ما ارنةلمق Criterion reference  مرجعيا محكاً المهني

 بحسب مهني مؤهل لكل. وإمكاناته قدراته على الحكم من بالتالي تمكن  ومهارات
  .به الخاصة المعايير من جملة المهني التخصص

 النتائج هذه تكون وأن بالشغل، المرتبطة الفعلية النتائج على المهنية المعايير تركز
  .والحكم للمقارنة موضوعياً معياراً بالتالي تمثل لكي المالحظة أو للقياس قابلة

 العملية األداء مستويات تعكس أن يجب مرجعية، أداة المهنية المعايير تمثل ولكي
Job performance standards  التدريبي األداء مستويات وليس Training 

performance standards مستوى لمقارنة مرجعية كمحكات بالتالي ستستخدم ألنها 
 به والنهوض التدريبي المستوى تطوير بهدف العملي األداء بمستوى التدريبي ألداءا

 بين الموائمة تحقيق أجل من له مطابقاً أو العملي للمستوى يكون ما أقرب ليكون
  .العمل لسوق النوعية واالحتياجات التدريب مخرجات

 تطويرها ومتابعة اعدادها يتم العملي األداء مستويات المهنية المعايير تعكس ولكي
 النشاط قطاعات من وخبرة دراية ذوي ممارسين ممثلين قبل من الفاعلة بالشراكة
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  متخصصون وتطويرها بإعدادها ينفرد ال وأن ،)المهنية القطاعات (االقتصادي
  .والتقني المهني والتعليم للتدريب المزودة الجهات يمثلون

   العربية المهنية المعايير 6-6
    Purpose الغرض -أ

 : تطوير/لبناء وموحدة موضوعية عربية مرجعية توفير 

 لسوق النوعية لالحتياجات وفقاً والتقني المهني والتعليم التدريب ومناهج برامج •
 ).التشغيل مواصفات (العمل

 عربيـة،  مرجعيـة  محكـات  تمثل كونها حيث من العربية المهنية االختبارات •
 مراكـز  مـن  المهنـي  العمل زاولةم وإجازة المهني المؤهل إجازات وإصدار
 .اإلجازات هذه مثل بإصدار قانونياً ومخولة معتمدة

 الوطنيـة  المراكـز  عـن  الـصادر  المهني المؤهل بإجازات الجماعي االعتراف 
 .المخولة

 ).المهارة مستويات (المهاري السلم اطار في والترقي التقدم أسس توفير 

  .العربية الدول بين المشتغلين حراك تيسير 

 .والتقني المهني والتعليم التدريب منظومة لمخرجات النوعية بالجوانب النهوض 

 

   المهنية المعايير مجاالت -ب

  :اآلتية المجاالت في الكفايات المهنية المعايير تشمل

 . نفسها بالمهنة المتصلة Specialization Competences التخصصية الكفايات 
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 واتخـاذ  المشكالت، وحل االتصال،: مثل ،Employability االستخدامية الكفايات 
 .وغيرها الفريق وروح التقارير، وكتابة القرار،

 تكنولوجيا: مثل ، Life Competences الحياتية أو  Personal الشخصية الكفايات 
 .وغيرها والحساب األجنبية واللغة المعلومات،

   المهنية المعايير أولويات -جـ

 التصنيف في الواردة المهنية المجموعات تغطي يةمهن معايير إعداد عملية تحتاج
 طويل ووقت كبير، تمويل وحجم ضخمة، جهود إلى 2008 للمهن المعياري العربي
 تشكل مهنية مجموعات على االتفاق والوقت والمال للجهد اختصاراً ويمكن. لالعداد
 وزيج ال Regulated Occupations منظمة كمهن اعتمادها ضرورة حيث من أولوية
 شهادة (المهني العمل ممارسة إجازة على الحصول بعد إال فيها المهني العمل ممارسة
  : في أهميتها درجة حيث من وكذلك). المهني المؤهل

 الـصادرات  لهذه التنافسية الميزة لتحسين التصديري التوجه ذات الصناعات دعم 
 .كلفتها وخفض العمالة إننتاجية برفع العالمية األسواق في

 .البطالة معدالت لخفض  Labour extensive العمالة كثيفة المهنية القطاعات دعم 

 التنقل حجم يشكل الذي المهن في وبخاصة العربية الدول بين العمالة انتقال تيسير 
 .أولوية فيها

 .العربية غير للعمالة كبديل تدريجياً العربية العمالة احالل 

 .ةمنظم مهن في المهني العمال ممارسة تنظيم 
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   العمل وآلية عربيةال العمل منظمة دور -د

  العربية العمل منظمة دور* 

 جمعب خبرة ومؤسسة قومية عربية مختصة كبيت العربية العمل منظمة تتولى
 ،)  العمال ومنظمات العمل، أصحاب ومنظمات الحكومات، (االجتماعيين الشركاء
 وذلك في حدود الموازنات ملالع فرق وتشكيل التدريبية، والورش الندوات تنظيم

  .المقرة 

 العمل آلية* 

 الشركاء عن ممثلين يضم عربي عمل فريق العربية العمل منظمة تشكل
  :يأتي بما الفريق هذا ويكلف االجتماعيين،

 المشتغلين وحجم العربية العمل أسواق عن المتاحة والمعلومات البيانات جمع 
 في الرابع الحد (المهنية وعاتالمجم بحسب) واألجانب والعرب الوطنيين(

 االقتصادي النشاط قطاعات وبحسب) 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف
 الفرعية،

 ، المنظمة المهن مجال في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة 

 المهنية، المعايير مجال  في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة 

 العربي، المستوى على المنظمة لمهنا اختيار معايير تحديد 

 ، المحددة االختيار معايير ضوء في المنظمة المهن قائمة اقتراح 

 إلحدى Occupational Profile المهني والتحليل للتوصيف Model نموذج وضع 
  يختارها، لمنهجية وفقاً المهن

 محدد، مهارة ومستوى محددة مهنة في مهني لمؤهل المهنية للمعايير نموذج إعداد 
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 ،)وعملي نظري (مهني الختبار نموذج إعداد 

 ومزودي االجتماعيين الشركاء عن ممثلين تضم عربية ندوة في النتائج عرض 
 المهني، والتعليم التدريب

 نتائج على الندوة في المشاركين من المقترحة والتعديالت المالحظات إدخال 
 الفريق، أعمال

 العمل مستويات في المهنية واالختبارات المعايير العداد عربية عمل فرق تدريب 
 فرق تشكيل مهمة العربية العمل منظمة وتتولى المختارة، المهن في األساسية
 وتكليفها، العربية العمل

 . العربية العمل فرق إنجازات باعتماد والتوصية وتقييم متابعة 

 المعايير ماداعت المتبعة العمل وإجراءات آلليات وفقاً العربية العمل منظمة تعتمد 
  .العربية المهنية واالختبارات العربية المهنية

  

   التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية-7

  ة العربيالدول التعليم والتدريب في واقع 7-1
الدول  من سكان اًمليون 58 حوالي أن) 2009(بحسب تقرير منظمة اليونسكو 

من عدد % 28يمثلون نسبة و النساء، من منهمين  من الثلثأكثر  وأنأميون ،العربية 
 سيدخلون سوق العمل على امتداد العالم  مليونا50ًكما أن . ة العربيالدولالبالغين في 

 تزد نسبة من ولم  م، 2020 عام  سيدخلون في مليونومائة. م 2010العربي في عام 
 قرابة في مقابل ،ة سن18-15 يةمن الفئة العمر% 60يلتحقون بالتعليم الثانوي على 

  ). 2008حمودي، . (في الدول المتقدمة% 95
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  ما قبل المدرسة / التعليم التمهيدي -أ

 يبلغ حيث ة العربيالدول الرغم من زيادة عدد الملتحقين بالتعليم التمهيدي في على
حسب إحصائيات ب ماليين طفل تقريبا 3عدد األطفال الملتحقين في التعليم التمهيدي 

 إال أن العالم ،م1999عن إحصائيات عام % 26 بزيادة ،م2006ونسكو لعام  اليمنظمة
 األطفال في لكل هيدي من محدودية تغطية التعليم التمم بشكل عايعانيالعربي الزال 

في مستوى يعد األقل على % 18 معدل االلتحاق اإلجمالي غ يبلحيث ،هذه الفئة
 ،في بعض الدول العربية% 10من  هذا المعدل يصل إلى اقل أنبل . مستوى العالم

 خدمة التعليم التمهيدي في معظم أن كما.  اليمن وجيبوتي والعراق وموريتانيا:مثل
من % 76فيها   تبلغ نسبة الملتحقينحيث ، تقدم من قبل مدارس خاصةالدول العربية

  من الصعوبة على األطفال األكثر فقرا االستفادة منجعليمما  الملتحقين عدد إجمالي
 .خدماتها لكلفتها العالية

  التعليم األساسي -ب

) 6( ومدتها ، يسمى بالمرحلة االبتدائيةوقد سنة 12-6 األساسي من عمر التعليم
 عدد األطفال يبلغو.  الدول العربيةمعظم في لزامية وتعد هذه المرحلة إ.سنوات

 سبحبم 2006  عامفي  ماليين طفال7ًالملتحقين بالتعليم األساسي ألول مرة أكثر من 
 إحصائيات لىع% 14  بلغت بنسبة زيادة2009 منظمة اليونسكو تقريرإحصائيات 

.  األكثر فقرا في العالم العربيالدولوتأتي نسبة الزيادة في معظمها من . م1999 عام
على الرغم من أن معدل االلتحاق الصافي % 81ففي جيبوتي بلغت الزيادة أكثر من 

 ،م2006حسب إحصائيات ب% 40ل في العالم العربي وبنسبة في هذه المرحلة يعد األق
بينما يصل معدل االلتحاق الصافي في البحرين وتونس ومصر إلى المستوى األعلى 

 أن تبلغ الزيادة في عدد الملتحقين بهذه المرحلة يتوقع بأنة علما%. 97 أكثر من بةبنس
دي كبير لمنظومة التعليم م، مما يعني تح2015 م في عا ماليين طفال4ً أكثر من إلى
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في الدول العربية في توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لتقديم التعليم األساسي 
  . المناسب لهذا العدد الكبير من األطفال

   التعليم اإلعدادي والثانوي-جـ

.  سنة18-12سنوات من عمر ) 6( اإلعدادي و الثانوي ومدتها التعليممرحلة 
 أن عدد الملتحقين بالتعليم اإلعدادي إلى م2009لعام نظمة اليونسكو  تقرير مويشير

 بزيادة مقدارها ،م2006 في عام اً مليون طالب28والثانوي بالعالم العربي أكثر من 
% 60 من بالتعليم اإلعدادي نكما ارتفع معدل عدد الملتحقي. م1999عن عام % 24

إلى % 52 الصافي من االلتحاق م، كما ارتفع معدل2006عام % 68م إلى 1999عام 
 من التعليم بالعالم العربي على الرغم من وع عدد الملتحقين في هذا النويزداد%. 59

 نسبة المنتقلين من التعليم وتصل.  في بعض الدول العربيةهعلي الحصولصعوبة 
 وتبلغ هذه النسبة. م2005عام % 92األساسي إلى التعليم اإلعدادي بالعالم العربي إلى 

  .على التوالي% 48و% 73و% 70و% 76في الجزائر والعراق وجيبوتي وموريتانيا 

   التعليم العالي في الدول العربية 7-2
 العربي فقد الفكر مؤسسة أصدرته للتنمية الثقافية الذي األول للتقرير العربي طبقاً

 حيث ،خيرةاأل السنوات العشرين فيحقق التعليم العالي في العالم العربي نموا كبيرا 
 أربعين قبل ها في حين كان عدد،م 2008 جامعة في عام 395بلغ عدد الجامعات 

من مجموع % 48وتشكل نسبة التعليم الجامعي الخاص .  جامعة30عاما ال يتعدى 
 عدد الملتحقين يبلغ ، م2009لعام  تقرير منظمة اليونسكو حسببو. الجامعات العربية

 بنسبة زيادة أكثر ،م2006 في عام اً مليون طالب7من  أكثر التعليمفي هذا النوع من 
 اإلجمالي في هذه االلتحاق معدل بلغ وي.1999 عدد الملتحقين في عام على% 36من 

وتختلف نسبة إجمالي الملتحقين بهذه المرحلة . م2006في عام % 22المرحلة نسبة 
 ، موريتانيافي% 3.5 و،في جيبوتي% 2.4 ففي حين يبلغ نسبة ، أخرىىمن دولة إل
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أما نسبة من . في كل من لبنان وفلسطين% 48 نجده يبلغ نسبة ،في اليمن% 9.4و
في % 2.5 ال تزيد على  فهيلدكتوراهيلتحقون بالدراسات العليا والماجستير وا

  . الجامعات الغربيةفي % 25-20 بينما تمثل ،الجامعات العربية

  ة العربيالدول في  والتقني المهني والتعليمالتدريب 7-3
  التعليم التقني -أ

والذي ،  التقني اإلعداد التربوي وإكساب المهارات والمعرفة التقنيةالتعليم يتضمن
 ،تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ال تقل عن سنتين بعد مرحلة الدراسة الثانوية

ية  مصر العربهورية ففي جم، في المجاالت التقنية المختلفةفنيين إلي إعداد ويهدف
 أما في الجزائر فيحصل ، شهادة دبلوم إعداد الفنيينى هذا النظام علويحصل خريج

 وفي ،الخريج علي شهادة دبلوم التعليم التقني السامي، وفي العراق دبلوم التعليم التقني
"  المعاهد التي تقوم بإعداد هذا النوع من التعليمى وتسم.السعودية دبلوم تقني متوسط

عاهد فنية أو كليات مجتمع أو كليات تقنية أو معاهد التكوين معاهد تقنية أو م
   .التكنولوجي

 الفني/التعليم المهني-ب

 سنوات تعليم 9(يلحق في هذا التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم االعدادي 
، ويمثل أحد مسارات التعليم الثانوي، ويجلس الخريجون عند انهاء المرحلة إلى )عام

الفرع المهني، ويحصل الناجحون على شهادة /لدراسة الثانوية العامةامتحان شهادة ا
  .البكالوريوس المهنية/التوجيهي

  المهنيالتدريب-جـ

 ويتم في مراكز ، النظام غير مرتبط بمرحلة تعليمية محددة أو بفئة محددةوهذا
عمل التدريب المهني ومواقع العمل واإلنتاج أو مشاركة بين مراكز التدريب ومواقع ال
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 عمال ماهرين في مختلف االختصاصات الصناعية إعداد إلى ويهدفواإلنتاج، 
 في بعض التدريب النوع من هذا ىويسم. والزراعية والصحية واإلدارية وغيرها

في الجزائر " التكوين المهني" كما يطلق عليه كلمة " بالتعليم المهني" الدول العربية 
  .والمغرب

 باألقطار  التدريب والتعليم المهني والتقنياجهتو التحديات التي برز أ7-4
  العربية

   الجهات المشرفة على التدريب والتعليم المهني والتقني تعدد  -أ 

   التدريب وخطط التنمية نظم بين الترابط ضعف  - ب

  العملسوق عن معلومات غياب -جـ

   التسرب من منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ظاهرة  - د

 سوق احتياجاتو ين مخرجات التدريب والتعليم المهني والتقني بالمواءمة ضعف -هـ
  العمل

   الكادر التدريبي العامل في المؤسسات التعليمة والتدريبيةضعف  - و

   البيئة التدريبية ضعف  - ز

   منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ة إدارفي الشديدة المركزية -ح

  .المهني والتقني المخصص لمنظومة التدريب والتعليم لتمويل اضعف  - ط
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 بمستوى التدريب والتعليم لالرتقاء العمل العربية منظمة جهود 7-5
  في العالم العربي  المهني والتقني

 األخيرة اآلونة في العربية منظمة العمل عتمدتف التنمية البشرية اد هلتحقيق
م العربي في العال  مجال دعم التدريب والتعليم المهني والتقنيفي رئيسة وثائقثالث 

  :هي على النحو التالي

   عربية للتعليم والتدريب المهني والتقنيإستراتجية  - أ

  . لتدريب المدربينعربية مراكز تطوير  -ب

  . والمهنى التقنيوالتعليم التدريب لمؤسسات  العربية الجمعية إنشاء  -ج

  

  عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني  إستراتيجية  - أ

 التقني للتعليم والتدريب العربية اإلستراتيجيةلعربية مشروع  منظمة العمل ااعتمدت
 صياغة رؤية عربية مستقبلية للتعليم والتدريب التقني والمهني تستند بهدف المهنيو
 دراسات علمية رصينة واستقراء موضوعي دقيق لحاجات العالم العربي الحالية إلى

 من ه وتمكين، بهذا القطاع الحيوي ولتكون مرجعا لصانعي القرار لالرتقاء،والمستقبلية
 فريق الغرض لهذا وشكلت.   والعشرين بكفاءة وفعاليةاديمواجهة متطلبات القرن الح

 في المنتدى التي عرضت اإلستراتيجية وثيقة وصياغة إلعدادمن الخبراء العرب 
ن العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفي

وقد أقرها المنتدى واعتمدها مؤتمر . م2010في مدينة الرياض خالل شهر يناير 
 قام الفريق بدراسة الوضع العربي ومسح وقد) 37(العمل العربي بعد ذلك في دورته 

نتائج الدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات ذات العالقة واإلطالع على 
المماثلة ودراسة إجابات الجهات التعليمية االستراتيجيات القطرية واإلقليمية والدولية 
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والتدريبية الرسمية باألقطار العربية ونخبة من أطراف اإلنتاج ذات العالقة الذين تم 
وقد تم .   فيما ينبغي أن تتضمنه اإلستراتيجية من محاور ومضامين أساسيةستفتاؤهما

المختلفة ذات  القضايا تغطي لة عربية شامإستراتيجية وثيقة إعدادفي ضوء ذلك 
  :هي مجاالتتصنيفها إلى ثمانية تم العالقة والتي 

  . والحاكمية التخطيط -1
  .التمويل -2

 .والفاعلية الكفاءة -3

 . والتدريب المهني والتقني غير النظاميالتعليم -4

 . المهنيةالمعايير -5

 . المعلوماتنظم -6

 . القطاع الخاص والحكوميدور -7

 . الدولي البعد -8

 

ب المدربين في مجاالت التدريب والتعليم المهني  لتدريعربية مراكز تطوير -ب
  والتقني 

 بالرياض خالل الذى عقد المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني في
 المواقع القائمة من مدربين تدريب مراكز أربعةاختيار تم إقرار م  2010شهر يناير 

  .في البلدان العربية التي سيقع عليها االختيار 

  :والعمل علىن لمنظمة العمل العربية دورها اإلشرافي على هذه المراكز  يكووأن

 . المركز الذي يقع عليه االختيار على المستوى العربياعتماد -1

ونظام للتمويل بما في ذلك التمويل  عن مصادر تمويل للمراكز المختارة البحث -2
  .الذاتي 
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قليمية والدولية لدعم  مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات اإلالتواصل -3
 .المركز الذي يقع عليه االختيار ماديا وتقنيا وتطوير عملها

 تطوير حزم تعليمية مع تدريبية خاصة لمدربي المدربين والمشرفين دورات عمل -4
 .وتدريبية

 المركز الذي يقع عليه االختيار على استقبال المتدربين من األقطار مساعدة -5
 .العربية 

ام بأنشطة إعالمية وتوعوية مختلفة للتعريف بالمراكز  المنظمة القيتتولى -6
  .المختارة

 لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى والمهنى العربية الجمعيةإنشاء  -ـج

  جهود منظمة العمل العربية لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقنيضمن
دريب والتنمية البشرية،  على مواكبة حركة التقدم في مجال التوعمالً العربي في العالم

وتيسير وصول المواطن العربي الراغب في التطوير والتنمية الذاتية إلى ما يصبو إليه 
لمؤسسات التدريب والتعليم  العربية الجمعية إلنشاء المنظمة عملتمن معرفة ومهارة، 

ريب  بمجال التدهتمين من الترابط والتنسيق بين المالمزيد تحقيق بهدف التقنى والمهنى
   .والتعليم المهني والتقني

  : ما يليأهدافها من ابرز وسيكون

 والعمل التدريب والتعليم المهني والتقني والتدريبي في مجال لمي الفكر الع تنمية -1
 .على تطويره وتنشيطه

  .التدريب والتعليم المهني والتقني خدمات تطوير -2

 والتعليم المهني  في مجال التدريبلعاملين لالمهني التواصل العلمي وتحقيق -3
  .والتقني
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  . العلمية والمهنية في مجاالت التدريب والتعليم المهني والتقنيشورة المتقديم -4

 التعليمية والتدريبية في كل ما من شأنه االرتقاء بمستوى المؤسسات بين التنسيق -5
  .خدماتها وتنظيمها

 قنيريب الت التدوبمراكز  بالتدريب والتعليم المهني والتقنيبالعاملين التعريف -6
 .والمهني

 

   سوق العمل في الدول العربية -8
   الخصائص العامة والتحديات 8-1
  السكان   - أ

 2015في عام أن عدد السكان التقديرات التنبؤية للسكان في العالم العربي تشير 
عن تقديرات تعداد % 20.3: تصل، وبنسبة زيادة  1  مليون نسمة385بلغ يسوف 

 هارتفاع وازدياد تعداد السكان في الدول العربية يترتب علين إ. م2005السكان للعام 
  .اللذين سوف يدخلون سوق العمل) قوة العمل(في المقابل زيادة في عدد األشخاص 

  تركيبة الفئة العمرية -ب

إن نسبة التركيب العمري للسكان في سن العمل من مجموع السكان من الفئة 
عة، األمر الذي يتطلب أن تقوم هذه الدول تعد بشكل عام مرتف) 64 – 15(العمرية  

بتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة سواء كان ذلك عبر اإلحداث أم عن 
  . طريق عملية اإلحالل المتمثل بإحالل العمالة األجنبية بعمالة مواطنة

                                                 
   .233 و 231 ص 2008 البشرية لعام تقرير التنمية: المصدر  1
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ونجد أن أكثر من عشر دول من الدول العربية تمثل نسبة السكان ممن هم في سن 
من مجموع السكان، مما يفرض تحديا واضحا أمام % 60تزيد عن ) 64 – 15(مل الع

واضعي ومصممي الخطط المستقبلية للعمل في تلك الدول، وكذلك متخذي القرارات 
السياسية فيها، في األخذ بالحسبان عملية تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات 

  .اد وخلق فرص العمل جديدة ثانياًسوق العمل أوالً، والعمل المستمر إليج

   توزيع قوة العمل -جـ

من إجمالي نسبة % 76تبلغ نسبة قوة العمل لألفراد النشطين اقتصاديا من الذكور 
من % 24أما المرأة فإنها ال تمثل نسبة مشاركتها في قوة العمل بأكثر من . قوة العمل
تالي يعد هذا مؤشرا إلى ، وبال 1 2005 – 1990 وذلك خالل الفترة من قوة العمل

هدر كامل لطاقات ومكامن القوى البشرية القادرة على العمل في العالم العربي الذي 
  .يتمثل بضعف استثمار وتوظيف الموارد الذي يعد ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول

وهناك العديد من الدول التي يتدنى وينخفض تمثيل المرأة في قوة العمل، حيث 
وذلك % 20 مشاركة المرأة في قوة العمل عن معدلبعض الدول العربية نجد أن هناك 

،  %15.1، وسوريا % 14.7، وقطر % 14.5، واإلمارات %12.1اليمن : مثل
  %. 17.0والجزائر ، %15.5والمملكة العربية السعودية 

   في قوة العملالمشاركة معدالت  -د

ي الدول العربية من حيث إن معدالت المشاركة في النشاط االقتصادي تتفاوت ف
نسبة التمثيل بين الذكور واإلناث، وكذلك من حيث مجموع إجمالي مشاركة قوة العمل 

حيث تراوح إجمالي المشاركة لمجموع قوة العمل . في النشاط االقتصادي لسوق العمل
في جزر القمر، كما  % 73.5من قوة العمل في اليمن إلى % 39في الدولة مابين 

  .المشاركة في كل من البحرين، وقطر واإلماراتترتفع نسبة 
                                                 

  38 ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن –ى الوطن العربى تقرير تنمية القوى البشرية ف: ر المصد 1
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من قوة % 9.6أما عن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل فقد تراوحت ما بين 
وعلى كل حال تعد مشاركة المرأة في قوة . في جزر القمر% 60العمل في اليمن و

  . العمل في الدول العربية منخفضة جدا

   البطالة وحالة التعطل-هـ

إلى ارتفاع ملحوظ في ) 5( جدولالتقرير التنمية البشرية الواردة في تشير بيانات 
علما أن هذه النسبة تتزايد بشكل سنوي . أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية،

  . ، مما يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الدول العربية%3بمعدل 

إلى أن البطالة قد نوه  1 رئيس مجلس األعمال العربيوتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
تعد أخطر مشكلة يواجهها العالم العربي في السنوات المقبلة، حيث أوضح أن نسبة 

وعلى النقيض من ذلك تستضيف الدول العربية في بالغة االرتفاع البطالة العربية 
 مليون عامل أجنبي، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة 12أكثر من نفسه الوقت 

  . ربيةالعمل الع

 سوق العمل في المملكة العربية السعودية : دراسة حالة 8-2

  في المملكة العربية السعوديةلبطالة  ا-أ
 العربية السعودية، فإن متوسط ةوفقاً لبيانات مصلحة اإلحصاءات العامة بالمملك

م يبلغ 2006م إلى عام 2000البطالة بين القوى العاملة السعودية في الفترة من عام 
وهذه النسبة أعلى بكثير عن ما تم رصده في تقرير التنمية البشرية إذ ربما ، 10.34%

  .اعتمد هذا التقرير على إجمالي القوى العاملة 

 الخاص المعنية م أن هناك مؤسسات وأجهزة أخرى سواء من القطاع العام أعلماً
تلفة أو المهتمة بدراسات وواقع القوى العاملة في المملكة، قد توصلت إلى نسب مخ

                                                 
 )شفيق الجبر / السيد  ( 2005 أآتوبر –مجلة التدريب والتقنية : المصدر  1
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 تقدير سبيل المثال ىفعل.  اإلحصاءات العامةةومغايرة للنسب التي أوردتها مصلح
بصورة متباينة جداً عما يقدره البنك نسبة البطالة في المملكة لمجلس القوى العاملة 

  .  مثالاألمريكيالسعودي 

   واقع سوق العمل السعودي-ب

ي وظائف القطاع الخاص حيث  الوافدة فالعمالةتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد 
 المجموع الكلي  من،%77.3 :  وبنسبة تقدر بـ 2,080,663م،1999بلغت في عام

وأخذت هذه األعداد تستمر في االزدياد وبالتالي . للعاملين في القطاع الخاص
م 2005االستحواذ على فرص العمل في القطاع الخاص إلى أن وصل عددها في عام 

 مجموع الكلي للعاملين في القطاع من 88.4%: نسبة تقدر بـوب عامالً 4738823إلى 
  .الخاص

   اإلنفاق العام على التعليم8-3
 340إن معدل نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم في الدول العربية يبلغ حوالي 

 دوالراً في دول مجلس التعاون وإلى أقل من 1300دوالراً ، ويصل الحد األعلى إلى 
ويعد هذا المتوسط لإلنفاق منخفضاً ومتواضعاً . ض الدول العربية دوالر في بع200

في الوقت نفسه إذا ما قورن بمعدل اإلنفاق في الدول الصناعية والذي يبلغ حوالي 
  .  دوالر6500

  المعالجة  8-4
تأخذ عمليات التصحيح واإلصالح لسوق العمل العربية بعدين أساسيين ومتكاملين 

  :يتمثالن في

أي ضمن الدولة ذاتهـا     ) الذاتية(التركيز على اإلصالح والمواجهة الوطنية       العمل و  -أ
وذلك عن طريق إصالح نظام التعليم والتدريب هذا من جانب، ووضـع بـرامج              
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 النمو السكاني من جانب آخر، وبخاصة إذا أخذنا في          ممجدية وفاعلة من حيث تنظي    
  .الحسبان أن كثيراً من الدول العربية ذات دخول منخفضة

 التوجه إلى العمل العربي المتكامل لمواجهة تحديات البطالة وذلك عن طريق دعم             -ب
 بين الدول العربية المتعلقة بمختلـف األنـشطة التجاريـة           توتعزيز إبرام االتفاقيا  

  .     والصناعية والخدماتية والتعليمية

  العولمة وسوق العمل العربي  8-5
لمال العالمي وتوظيفه في عمليات التصنيع باإلمكان النظر إلى حرية تنقل رأس ا

 كمؤشر إيجابي لمفهوم العولمة وذلك من حيث )العربية (واإلنتاج في الدول المضيفة
خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في سوق العمل للدولة المضيقة مما يساهم في 

عالمية أن هذا التوظيف اإليجابي لمفهوم السوق ال. معالجة معضلة البطالة أو الحد منها
علميا ومهنيا  في الدول العربية يتطلب أن يتم إعداد وتأهيل القوى العاملة المواطنة

 مع متطلبات وشروط فرص العمل الجديدة التي في الغالب تعتمد على للمواءمةوذلك 
  . ومهارات تقنية وسلوكية عالية الجودة والتكيف" معلومات"معارف 

    دور منظمة العمل العربية8-6
لمجموع هذه التحديات التي تواجه الدول العربية وسوق العمل بها، لذا تقوم وفقاً 

منظمة العمل العربية تقوم بالعديد من األدوار والمهام وذلك تماشيا مع اختصاصها 
والدور المنوط بها من حيث رفع كفاءة القوى العاملة العربية وللحد من تفشي البطالة 

  :بينها وذلك عن طريق

 االقتصادي البيني بين الدول العربية سواء كان ثنائياً         نعزيز نشاط التعاو     دعم وت    -أ
  أم أكثر من ذلك،

 تصميم وتنفيذ برامج في الدول العربية لكيفية الربط بين التعليم والتدريب والعمل،  - ب
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  دعم عملية توطين التكنولوجيـا والتقنيـة والتوسـع األفقـي والرأسـي فـي                 -جـ
قية بين الطالب العرب، وذلك تعزيزا لقاعـدة رأس         التخصصات العلمية والتطبي  

 المال المعرفي بين القوى العاملة العربية،

 التوعية بضرورة وأهمية إسهام ومشاركة اإلناث في قوة العمل العربية، - د

 على معدالت النمو السكاني في الدول العربية،) السيطرة( التوعية بأهمية تنظيم -هـ

 National (،)للمعلومات عن سوق العمـل  (لعمل لعربيإنشاء مركز العمل على  - و

Center for Employment Arab(  يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطـالبي ،
فرة في القطاع الخاص موضـحا فيهـا المتطلبـات          االعمل وفرص العمل المتو   

فرهـا فـي طالـب العمـل        االالزمة لكال الطرفين من حيث الشروط الواجب تو       
، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بموقع وطبيعـة العمـل،          الخ...كالمؤهل والخبرة 

 ،األجر واالمتيازات األخرىونوعيته، و

 تصحيح مسار البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من المؤسسات المعنية بالتدريب           - ز
   باحتياجات ومتطلبات سوق العمل،اوالتأهيل وذلك عبر ربطه

مشاريع الذاتية الصغيرة فـي الـدول        وضع برامج عربية لدعم وتعزيز إنشاء ال        - ح
  .العربية
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   ثقافة العمل في الدول العربية -9
 التحديات السكانية واالقتصادية واالجتماعية .1

  السكان  1.1
 مليون نسمة لعام 334.5يقدر اجمالي عدد السكان في الدول العربية بحوالي 

رتفعاً، ويفوق مثيله ويعد هذا المعدل م. سنوياً % 2.4، وبمعدل نمو يقدر ب 2008
ويعزى هذا االرتفاع في .  جنوب الصحراءأفريقيا العالم الرئيسة جميعها عدا أقاليمفي 

 طفالً لكل امرأة في 3.6 ارتفاع معدل الخصوبة اذ تقدر ب إلىمعدل النمو السكاني 
 الالتينية أمريكيا، وفي 1.9، وفي شرق آسيا 2.6، مقابل معدل عالمي  اإلنجابسن 
2.5 .  

 اجمالي إلى سنة 15 زيادة نسبة السكان أقل من إلىويؤدي هذا المعدل المرتفع 
 إلى على مستوى الوطن العربي اإلعالة ارتفاع معدالت إلىالسكان، مما يؤدي 

 4 األخرى في العالم، وإلى دخول ما يقرب من األقاليممستويات قياسية بالمقارنة مع 
مليون  40دعي ذلك خلق ما يقرب من  سوق العمل، ويستإلىمليون عامل جديد 

  . 2020 – 2010  منفرصة عمل جديدة في الفترة

    التطورات االقتصادية2.1
 الجارية في الدول باألسعاروارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

وسجلت .2008 دوالراً في عام 5858 الى 2007 دوالراً في عام 4755العربية من 
 2008في عام % 20ة زيادة في متوسط دخل الفرد لديها يفوق نسبة  دول عربي10

 ، كما حققت بقية الدول العربية زيادات تجاوزت 2009قبل تراجعه في تقديرات عام 
  %.5.3في متوسط دخل الفرد نسبتها ، ما عدا السودان حيث سجل زيادة 10%
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دول العربية، ويالحظ كذلك تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين ال
فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب . ولكن أيضاً داخل الدولة الواحدة

العامل في الناتج العالمي بل وانخفاض مستوى األجور الحقيقية في بعض الدول 
النامية، وهو ما يعد أحد معضالت التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة 

لجديدة واالرتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتاح من الفرص االقتصادية ا
حيث لم يتم تحرير أسواق . ، وزيادة تدفقات رؤوس األموال عبر الحدوداألسواق 

  . العمل بدرجة انفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المال

   واقع الفقر في الدول العربية3.1
 الفقر في العالم إلى أن تشير بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستويات

التي تغطي (معدالت الفقر بمعناه المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 1999في عام % 4.2في تراجع مستمر، حيث تقلصت نسبة الفقر من ) الدول العربية

وتعد هذه النسبة من أدنى النسب مقارنة بالدول النامية . 2005في عام % 3.6إلى 
 دوالراً للفرد يومياً، 1.25عتماد المعيار الدولي لخط الفقر المقدر بـ والصاعدة با
ويعزى تدني نسب الفقر في المنطقة العربية في كثير من .  مليون فقيرا11ًويمثل هذا 

  .األحيان إلى التكافل االجتماعي االقتصادي األسري

   التعليم4.1
ليم األساسي في الفترة يالحظ االتجاه التصاعدي في معدالت القيد الصافي للتع

كما تشير البيانات إلى أن الدول العربية .  في معظم الدول العربية1999-2006
شبه متكافئة اللتحاق ً جميعها، عدا جيبوتي والسودان واليمن والعراق قد وفرت فرصا

  .اإلناث والذكور في المدارس اإلبتدائية

، بحسب 2006نوي في عام تجاوز معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثا
 والبحرين وتونس والجزائر واإلماراتفي كل من األردن % 80البيانات المتاحة، 
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والسعودية وعمان والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر ومصر، بينما يتراوح هذا 
  . في جيبوتي، والسودان، والعراق، وموريتانيا، واليمن% 48و % 22المعدل ما بين 

تطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة نفسها أما بالنسبة ل
وقد %. 82.3 إلى 32.8دن من في بعض الدول العربية، إذ ارتفع هذا المعدل في األر

ونس والكويت والسعودية تحسناً جيداً في هذا المؤشر إذ بلغت الزيادة أكثر من شهدت ت
  .  نقطة مئوية في كل من هذه الدول20

وت معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين الدول تتف
العربية، وتتصدر ليبيا قائمة الدول العربية في مؤشر القيد في التعليم العالي حيث بلغ 

في حين ما زالت مؤشرات %. 48 تليها لبنان بنحو 2006في عام % 58معدلها 
  %.7 ودون معدل جيبوتي وموريتانيا والسودان منخفضة

 10.9بنحو ) بقاء الطلبة في نظام التعليم(يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس 
 سنة والمتوسط 10.2، ويبقى بذلك في حدود معدل الدول النامية 2006سنة في عام 

  .  سنة10.8العالمي 

 أن نسب التسرب المدرسي ما زالت مرتفعة في بعض إلىتشير البيانات المتاحة 
، وفي اليمن  %55.4 في موريتانيا 2005ل العربية، حيث بلغت في في عام الدو

وزادت  %. 25.7، والسودان  %26.3، والمغرب  %29.9، والعراق  40.5%
 والجزائر والسودان األردن في كل من 2005 – 1999معدالت التسرب في الفترة 

  .   وفلسطين ولبنان

في % 28.1في الدول العربية ) فما فوق سنة 15(قدرت نسبة األمية بين البالغين 
، وهي بذلك تفوق مثيالتها في أقاليم العالم جميعها باستثناء إقليمي جنوب 2006عام 

 24-15الفئة العمرية (وتقدر نسبة األمية بين الشباب . آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء
  %.13.9بحوالي ) سنة
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   التدريب والتعليم المهني والتقني5.1

 التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية جل اهتمامها على تركز أنظمة
، )demand driven(وليس على جانب الطلب ) supply driven(جانب عرض العمالة 

ويؤثر هذا إلى حد كبير في تدني المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم المهني 
دي إلى تفشي ظاهرة البطالة بين والتقني واالحتياجات النوعية لسوق العمل، مما يؤ
إن مسؤولية المواءمة ال تقع على . خريجي منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني

الجهات المزودة فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً القطاع الخاص، لكونه يمثل الجهة 
المستفيدة من هذه المخرجات، فالتدريب داخل المنشآت أصبح من وظائفها األساسية 

وهذا . يدة لصقل المهارات وسد الفجوات بين مالمح الشهادة ومالمح مواقع العملالجد
ما تقوم به المؤسسات االقتصادية في مختلف األقاليم، إذ تخصص هذه المؤسسات في 

من الحجم اإلجمالي لألجور للتدريب % 20االتحاد األوروبي على سبيل المثال 
لمهني والتقني من جهة، وبين التنمية وسوق العالقة بين التعليم والتدريب ا. المستمر

العمل من جهة أخرى، هي عالقة عضوية بين التعليم وبين التنمية وسوق العمل في 
  .القطاعين العام والخاص

 لبلوغ النجاح في تلك الشراكةوتفرض حتمية هذه العالقة الثالثية وجوب 
ات التعليم عموما تصب في  ذلك أن مخرج.المجاالت الثالثة، التعليم والتنمية والعمل

 ومواقع العمل في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، ويعتمد على جودة ،مشاريع التنمية
لحاجات القائمة والمتوقعة نجاح التنمية وازدهار مواكبتها لمتها وءهذه المخرجات ومال

، المؤسسات، وبها ينهض الدليل على نجاح هذه المؤسسة التعليمية، واستحقاقها للدعم
  .وجدارتها بالرعاية والتطوير

يتم توزيع الطلبة بعد إنهاء مرحلة التعليم األساسي إلى مسارات التعليم الثانوي 
وفروعه وفقاً لمعدالت التحصيل الدراسي في مرحلة التعليم األساسي، حيث يتم تحويل 
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لى مسار الطلبة الحاصلين على المعدالت العليا إلى مسار التعليم األكاديمي، واألدنى إ
الفني، ومن ثم األدنى من ذلك إلى مسار التدريب المهني مما / التعليم الثانوي المهني

التدريب والتعليم المهني لدى الطلبة واآلباء  أدى إلى نشوء النظرة السلبية نحو
إضافة . والمجتمع وبالتالي ترسيخها حيث ينظر إليه على أنه يمثل خيار من ال خيار له

لتدريب والتعليم المهني يمثل مرحلة مغلقة أو منتهية في معظم الدول إلى أن مسار ا
من بين % 5مع مالحظة فتح قناة التعليم العالي جزئياً لنسبة ال تتجاوز (العربية 

  . خريجي التعليم المهني

من إجمالي الطلبة % 20تصل نسبة الملتحقين في مسار التدريب والتعليم المهني 
 .الثانوي في الدول العربية كمجموعةالملتحقين في التعليم 

تعترض أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم الدول العربية جملة من 
. القضايا القديمة المتجددة، غير المستعصية على الحل، إن خلصت النوايا وصح العزم

بابها، فعملية اإلصالح والتجديد تبدأ باالعتراف بوجود مشكلة أوال، ومن ثم تقصي أس
  .واقتراح بدائل الحلول، واألخذ باألنسب منها والعمل لبلوغ األمثل

ويمكن تصنيف القضايا التي تعترض أنظمة  التعليم والتدريب المهني والتقني في 
  :الدول العربية في

  .التوازن واالرتباطية والمواءمة والمواكبة والفاعلية والنوعية

   مؤشرات سوق العمل-2

     العمالة1.2

 مليون 128 بحوالي 2007در حجم القوى العاملة في الدول العربية في عام يق
 من إجمالي عدد السكان في الدول العربية للعام نفسه، ويالحظ 39.2ويمثل هذا . عامل

انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية 
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 ويعود ذلك إلى ارتفاع 2006 التوالي في عام على% 70.7وحوالي % 71الذين بلغا 
  . سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل15عدد السكان دون 

ال تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ يصل 
ويعد هذا المعدل هو األدنى بين األقاليم . 2007في عام % 28.1معدل المشاركة 
لم ومقارنة مع المتوسط العالمي لمعدل مشاركة المرأة الذي بلغ الرئيسة في العا

  .2007في عام % 56.6

، 2007 إلى 1995في الفترة % 3.3بلغ معدل النمو السنوي للقوى العاملة 
في كل من الكويت % 6في قطر، و % 9وتراوح هذا المعدل على مستوى الدول بين 

 دول أخرى، 7شر المعدل العربية في ، وقد تجاوز المؤاإلمارات في % 7واألردن، و 
  .هي الجزائر وسوريا والصومال والعراق وعمان وموريتانيا واليمن

 دول، إذ يبلغ حجم القوى العاملة في 5من إجمالي القوى العاملة في % 64يتركز 
 مليون عامل 13.9 مليون عامل والمغرب 14.8 مليون عامل، والسودان 29.9مصر 

ويستحوذ قطاع الخدمات .  مليون عامل9.8عامل والعراق  مليون 13.2والجزائر 
، ثم %25.2من القوى الدول العربية، يليه قطاع الزراعة % 59.4على أكبر نسبة 
  %.15.4قطاع الصناعة 

تأمين اجتماعي ضد ) باستثناء الجزائر والبحرين (ال يتوافر في الدول العربية 
ين في الكويت ، وهذا ما يجعل العمل في البطالة أو نظما غير مكتملة مثل دعم الخريج

القطاع العام سواء الحكومي أم في المنشآت المملوكة من الحكومة جذاباً، ليس من 
وتشير التقديرات إلى أن ما . حيث األجر، إنما من حيث األمن الوظيفي واالجتماعي

، و من القوى العاملة تعمل في القطاع العام في كل من تونس ومصر% 30يزيد على 
في الجزائر، في حين يصل % 60من العاملين في األردن، وما يقرب من % 50

  . فقط% 11المعدل العالمي 
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تتزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام وبخاصة في دول الخليج 
العربي، حيث تتركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والعام، في حين تتركز 

وال يخضع التعيين في القطاع العام لمعايير الكفاءة . طاع الخاصالعمالة الوافدة في الق
واإلنتاجية نفسها السائدة في القطاع الخاص، مما قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة 

وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة . المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين
يات، والمطاعم والفنادق، والخدمات وتجارة الجملة والتجزئة، والبنوك، والمستشف

  .المنزلية والشخصية

يغطي القطاع غير المنظم المنشآت غير المسجلة، وكذلك المنشآت غير المندمجة 
 عمال، بما فيها األفراد الذين يشغلون أفراد أسرهم أو غيرهم 5التي تشغل أقل من 

تقديرات إلى أن وتشير ال. على أسس موسمية ويستثني من ذلك النشاطات الزراعية
في % 65إلى % 30العمالة غير الزراعية في القطاع غير المنظم تتراوح ما بين 

في % 40و. في تونس% 35في الجزائر، و% 30الدول العربية حيث تقدر بـ 
والعمل في القطاع غير المنظم يتسم بضعف االستقرار . في المغرب% 63مصر، و 

  .جتماعي المنظمةالوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان اال

   البطالة2.2

 تقدم في معالجة مشكلة بإحرازاقترن األداء االقتصادي الجيد للدول العربية 
تحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى معدل بطالة ومع ذلك ما زالت البطالة، 

بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم، ومع المتوسط  1 ) 2008 – 2007لعام % 14.5(
  . 2007في عام % 5.7 بلغ العالمي الذي

ولم يطرأ تغيير على توزيع معدالت البطالة بين الدول العربية، حيث سجلت أعلى 
مستوياتها في الدول العربية األقل دخالً، أو في الدول العربية التي تأثرت اقتصاداتها 

                                                 
  . لسنوات سابقةمصادر إحصائية رسمية عربية وتقديرات منظمة العمل العربية على بيانات متاحة: المصدر  1
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معدالت ) 7(ويبين الجدول . الصومال وفلسطين والعراق: بحالة عدم االستقرار، مثل
  .بطالة في الدول العربية فرادىال

 أضعاف بطالة الرجال، مما يؤثر 4أما عن بطالة النساء فتتراوح بين ضعفين إلى 
سلباً في معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث يصل معدل مشاركة المرأة 

  .2007في عام % 56.6مقابل متوسط عالمي يصل إلى % 28.1

ن أنها كانت محصورة في المدن، ريف في حيبرز ظاهرة البطالة في الوبدأت ت
ومن مسببات بروز هذه الظاهرة تردي الوضع في القطاع الزراعي في الدول العربية 

% 25.2 لتصل 1995في عام % 33.6إذ تراجعت نسبة العاملين في هذا القطاع من 
. ، ويعزى ذلك إلى النمط التقليدي لإلنتاج الزراعي وضعف مردوده2007في عام 

  .ا يهدد األمن الغذائي من جهة، وإلى تفشي البطالة والفقر في األوساط الريفيةوهذ

 سنة في مجموعة الدول العربية 24-15يصل متوسط معدل البطالة للفئة العمرية 
وتثير مشكلة ارتفاع البطالة بين %. 14.4، مقابل متوسط معدل عالمي %30إلى 

في المغرب، % 26.8يا، وتصل إلى المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العل
من العاطلين عن % 94وقد لوحظ أن . في األردن% 17.7في الجزائر، % 19.3

 سنة، ويعكس هذا عدم 29-15العمل في جمهورية مصر العربية هم من الفئة العمرية 
  . اتساق خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل

 146يطين اقتصادياً سيصل إلى السكان النشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد تش
سنوياً، ونمو السكان % 2.3 نتيجة للنمو السكاني بمعدل 2020مليون ناشط في عام 

 مليون فرصة 40ويتطلب هذا إحداث ما يقرب من . سنوياً% 3.4النشيطين بحدود 
ضافية كما سبق  لالستجابة فقط لطلبات الشغل اإل2020عمل جديدة في أفق عام 

  .ك اإلشارة إلى ذل
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  نحو ثقافة جديدة للعمل-3

في ضوء التحديات السابقة، على الجهات المعنية في الدول العربية، ومنها 
التربوية واإلعالمية وأجهزة تنمية الموارد البشرية وتشغيلها، التآزر من أجل ترويج 

  :ثقافة عمل جديدة تركز على

مل واإلنتاج المتقن، وليس تكريس الدعوة إلى أن العمل قيمة، وأن األجر مقابل الع  ■
الموظف في مكان العمل، حيث أن اإلنتاجية في /مقابل ساعات يمضيها العامل

   ؛%)0.7(االقتصادات العربية تعد من أدنى النسب في العالم 
 إنشاء شبكة وطنية تتولى عملية التوجيه واإلرشاد المهني، وتنمية الحياة المهنية،  ■

لتعليم األساسي والثانوي وفي مؤسسات التدريب وأن تهتم بالفرد من مراحل ا
والتعليم المهني والتقني، ومؤسسات التعليم العالي، وفي مكاتب التشغيل، وتوفير 

  :وتستهدف. األدوات اإلرشادية الالزمة لتمكين األجهزة من أداء دورها ووظائفها
 وفقاً  مساعدة األفراد في اتخاذ القرار المتعلق بخيارهم الدراسي والمهني●

  الستعداداتهم وقدراتهم؛ 
 توجيه المتعطلين والباحثين نحو العمل في القطاع الخاص، نظراً لتشبع القطاع ●

. العام وتراجع دوره في التوظيف، وعدم قدرته على مواكبة تلبية طلبات الشغل
ويستدعي هذا تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص وشروطه، والعمل 

لقطاع غير المنظم في القطاع المنظم، وتوسيع شبكة تدريجياً على إدماج ا
  الضمان االجتماعي؛

 نشر ثقافة الريادة والمبادرة لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة وتشجيعهم ●
على تأسيس وإنشاء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتحول الخريج 

ى صاحب عمل أو تدريجياً من باحث عن العمل ينتظر فرصة العمل بأجر إل
  .عامل لحسابه الخاص
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   منظومة التوجيه واإلرشاد المهني  3-1

   على المستوى الوطني■

يصاحب التوجيه واإلرشاد المهني الفرد من مراحل التعليم األولى، ويستمر معه 
 عن تقديم المسئولةفمن الطبيعي لذلك أن تتعدد الجهات . على مدى حياته المهنية

. رشاد المهني من جهة، والفئات المستفيدة منه من جهة أخرىخدمات التوجيه واإل
ويبدو لذلك واضحا ضرورة مشاركة الجهات الرسمية واالقتصادية وهيئات المجتمع 
. المدني في إعداد المشروع الوطني للتوجيه واإلرشاد المهني وتنفيذه وتقويمه وتطويره

 التوجيه واإلرشاد ينبغي ربط ولضمان تناغم مجهودات الجهات المختلفة ونشاطاتها في
  .هذه الجهات في شبكة وطنية

 على تضم الشبكة الوطنية في عضويتها ممثلين عن الجهات الرئيسة المعنية اآلتية
  : سبيل المثال ال الحصر

هيئات التعليم ، وهيئات التعليم التقني، وهيئات التدريب المهني، ووزارة التربية
/ ديوان، ومكاتب التشغيل/ وزارة العمل ، والعمالمنظمات أصحاب العمل و، والعالي
أن تكون  .المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات اإلعالمو ، الخدمة المدنيةمجلس

للشبكة وحدة مرجعية وطنية للتنسيق لضمان تناغم عملها ومجهوداتها ونشاطاتها 
  . وتكاملها

على مستوى يعطيها أن ترتبط الوحدة المرجعية بأحد الهياكل المؤسسية القائمة، و
ويمكن على سبيل المثال ربطها بالجهة المكلفة . بمهامهاصالحيات تمكنها من القيام 

  . بتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني في حال وجودها
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   على المستوى العربي■

 تتشابه أسواق العمل في الدول العربية بشكل كبير، ويبدو التفاوت بينها محدودا ●
  . يا، وبالتالي فإن هذه األسواق مؤهلة لتكون سوقا واحدةوطبيع

 تتشابه سياسات التعليم والتدريب والتشغيل في الدول العربية، وانعكست حصيلة هذا ●
التشابه بما فيها حصيلة الوراثة والبيئة في تشابه السمات العامة لألفراد فيها مع 

  .عياالحتفاظ ببعض السمات المميزة في بعضها بشكل طبي

 في ضوء التشابه المذكور، يبدو أن التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه واإلرشاد ●
  .المهني وبرامجه وأدواته أمر مرغوب فيه

 لتحقيق التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه واإلرشاد المهني وبرامجه وأدواته في ●
 على المستوى الدول العربية، تبرز ضرورة ربط الشبكات الوطنية بشبكة موحدة

  .العربي

 وحدة مرجعية مركزية للتنسيق لضمان تكامل مجهوداتها العربية أن يكون للشبكة ●
  .ونشاطاتها

 أن ترتبط الوحدة المرجعية المركزية بجهة راعية للمشروع ويمكن على سبيل ●
  .منظمة العمل العربيةبالمثال أن ترتبط 

 الالزمة لتمكين الوحدة المركزية من القيام  توفير الكوادر البشرية والمتطلبات المادية●
  .بمهامها

   دعم المنشآت الصغرى3-2

تسعى معظم الدول في اآلونة األخيرة ومنها الدول العربية إلى تشجيع قطاع 
/  منشآت إنشاء فرص تشغيل عن طريق إيجادالمشروعات الصغرى بهدف /المنشآت

ء المنشآت الصغرى القائمة، مشروعات، وتحسين فرص التشغيل عن طريق تحسين أدا
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وتنميتها وتطويرها، وتحقيق التنمية االقتصادية ولتحقيق هذه األهداف مجتمعة، تعمل 
  . هذه الدول على توفير أشكال متنوعة من الدعم والمساندة لقطاع المنشآت الصغرى

بهدف تغطية موضوع المساندة بأشكالها المختلفة، تم تبني منحى المساندة المرحلية 
 ،Pre - startمرحلة ما قبل التأسيس :  بحسب المرحلة ويمكن تصنيف المراحل في/

/  ومرحلة ما بعد التشغيل ،Running ومرحلة التشغيل ،Startومرحلة التأسيس 
  .  Grow and Developmentالتطور والنمو

* * * * *  
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