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  :تقـــديم 

  

اج        للتشغيل أحد أهم إصدارات التقرير العربى  يمثل ى أطراف اإلنت ديمها إل ى تق ى دأبت عل منظمة العمل العربية، الت
ة فى            تغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطال رة المش ى جمه الثالثة، خالل األعوام األخيرة، بواقع تقرير آل حولين إل

  .الدول العربية بشكل عام 
ام     العدد األول  وقد صدر ى للتشغيل فى ع دول        ، 2008من التقرير العرب ة ال ة لجامع ة العام ر األمان ه بمق م إطالق وت

ة، تحت       دول العربي ة فى ال العربية فى مدينة القاهرة متضمنًا خلفية معلوماتية ورؤية فكرية شاملة لقضية التشغيل والبطال
  " .نحو سياسات وآليات فاعلة"عنوان 

ا    بالجمهو" قمرت  " وتم إطالقه فى ضاحية    2010فى عام العدد الثانى  وصدر ة التونسية معالج ) قضايا ملحة  (ري
  .فى ذات الحقل الفكرى والعملى للتشغيل والبطالة 

دد الثالث   وهذا هو  ى اجتاحت             الع رى الت رات الكب ًا للتغي ه مواآب ى أن تجعل ة عل ة العمل العربي ذى حرصت منظم ال
ة،  ومن أجل . ، ولم تزل حتى لحظة إعداد هذا التقرير 2011المنطقة العربية خالل عام  ة    مت تحقيق هذه الغاي وين لجن تك

م        ابمن الخبراء العرب ال اهرة، ث ة فى الق ة العمل العربي ر منظم رزين، من دول عربية مختلفة، عقدت عدة اجتماعات بمق
ية،     2011نيسان / أبريل 12أصدرت تقريرها النهائى بتاريخ  ر، ومحاوره الرئيس ، متضمنًا التصور المتكامل عن التقري

ة  روبناء على ذلك، تم تكليف مجموعة من الخبراء بإعداد المحاور، وج .  مقترحة لكل محور منها والمحتويات ال ت عملي
ر، تحت    يق والتحري ق البحث والتنس ن فري دًا متواصًال م دة اقتضت جه ائى بخطوات عدي كله النه ى ش ر ف وضع التقري

  .إشراف الجهات المعنية فى منظمة العمل العربية 
وان جامع     ووفقا لما تم إقرار ه عن ر ل االحتجاجات الشعبية    اتانعكاس : "ه بشأن موضوع التقرير ومحاوره، فقد اختي

ة،      " .  العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرًا ومستقبًال  ا مختلف ذا الموضوع من زواي ونظرًا لما يتضمنه بحث ه
  .التشغيل والبطالة فى هذا العدد من التقرير  فقد تنوعت المعالجات بين محاور التقرير حول القضية المرآزية لقضية

أوضاع التشغيل والبطالة قبيل االحتجاجات الشعبية العربية باالعتماد على ما تتضمنه قاعدة   المحور األول  وقد عالج
  .البيانات والمعلومات االحصاءة بمنظمة الدول العربية، والمصادر األخرى ذات الصلة 

انى   أما الج  المحور الث د ع ل، مع            فق االنعكاسات االقتصادية لالحتجاجات الشعبية فى المدى القصير والمدى الطوي
  .ترآيز خاص على آثار التغيرات العربية األخيرة على معدالت التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

ا         المحور الثالث  وجاء ة فى القطاعين الع ة، من حيث نقص فرص العمال م والخاص،  ليتناول االنعكاسات االجتماعي
ار     ر اإلط ديل أو تغيي ول تع ار ح دل المث ة، والج ة المختلف ة والجهوي ب الفئوي روز المطال ة، وب ر االضطرابات األمني وأث

  .التشريعى المنظم لقضايا العمل فى مختلف الدول العربية 
  
  

لشروع فى اتخاذها خالل اإلجراءات  التى تم اتخاذها أوا –بالعرض والتحليل  –يتناول التقرير المحور الرابع،  وفى
ى      ه نحواالصالح االقتصادى الحقيق ز التوج غيل وتعزي م التش ل دع ن أج ة، م عبية العربي ات الش االنتفاضات واالحتجاج

ونس ومصر واألردن،     تضم : وتم تقسيم الدول العربية ألغراض التحليل الى مجموعتين . والعدالة االجتماعية  ا ت أوالهم
  .موعة الدول الخليجية ذات الصلة بينما تشتمل األخرى على مج

ة تصورات حول        المحور الخامس   أما ى وضع جمل د رآز عل دعم التشغيل     (فق ة ل ة فاعل اوًال  )سياسات حكومي ، متن
ادية            ة االقتص ات التنمي ة سياس ادة هيكل دولى، وإع ى وال ار العرب ى اإلط ات، ف ات السياس رح لتوجه ام المقت ياق الع الس

ة خاصة، وفى        آما تنا.  واالجتماعية آكل ة وتشغيلية فى قطاعات ذات أهمي ول المحور مقترحات عملية لسياسات تنموي
دمتها  ة    : مق ات المحلي ة المجتمع ى، وتنمي اع الزراع امعى، والقط يم الج دفع   . التعل ى وضع تصور ل ور إل ى المح وانته

  .التشغيل من خالل تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستديمة 
اعى         (دس المحور السا وفى لم االجتم ة والس ة االجتماعي ر من العدال در أآب ) بناء قواعد التوافق المجتمعى المحقق لق

اعى،    لم االجتم مناقشة علمية وعملية لقضية التوافق المجتمعى، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق اإلصالح والعدالة والس
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دور   .  ثة انطالقًا من الحوار االجتماعى المنظم بين أطراف اإلنتاج الثال ة ال وقد رآز هذا المحور بصفة خاصة على أهمي
ى            عيًا إل دنى، س ة مع آل من القطاع الخاص والمجتمع الم التنموى للدولة فى تحقيق التوافق، من خالل مشارآة مجتمعي

  .تعزيز التشغيل المنتج والعمل الالئق، فى إطار مستديم من النمو والعدالة 
اء ابع   وج ور الس رض المح ول  بع ى ح وء        (تحليل ى ض ة ف ن البطال د م غيل والح دعم التش ة ل ط وطني ح خط مالم

عبية ات الش ية   ) االحتجاج ة التونس ى الحال اص عل ز خ اذج    .  بترآي ة نم ة الدراس ياق عرضه لحال ى س ور ف دم المح ويق
ق    ل، وتحقي وة العم دريب ق ل وت ل وتأهي اد فرص العم ادة إيج ن زي ًا م ة، انطالق غيل الناجع ين لسياسات التش ارآة ب المش

  .القطاعين العام والخاص فى هذا السبيل، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى
م إن امن  ث ور الث ة (المح ن البطال د م غيل والح دعم التش ى ل اون العرب ع  ) التع ز لواق ى مرآ ديم عرض تحليل دأ بتق يب

ل          تم بضرورة تفعي ى فى المجال موضوع الدراسة، ويخت ة المشترآة فى المجاالت      التعاون العرب تراتيجيات العربي االس
  .التنموية، ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية فى هذا الشأن 

ا        ) خالصة التقرير( فإن ،وأخيرًا ع م ر، فى شكل اتجاهات لواق ذا التقري تقدم حوصلة لما ورد فى المحاور الثمانية له
 .قادم األيام، بعد أن تهدأ عاصفة االحتجاجات الشعبية األخيرة  جرى، وتوجهات لما يجب أن يجرى فى

ة    و في اعتقادي أن هذا التقرير مطروح أمام الحكومات إلعطاء التشغيل األهمية التي تتطلبها الحاجة، وإعطاء أولوي
  .لتأهيل العامل الوطني والعربي، وتسليحه بالقدرات الالزمة، ومنحه أسبقية التشغيل

ة االقتصادية والتي جاءت              إنها دعوة ص  ل في التنمي ى معالجة الخل ريحة للحكومات من اجل التعامل الحريص عل
ق   . محصلتها على حساب الجانب االجتماعي وثقتي آبيرة في أن المسئولين لن يترددوا في استخدام الوسائل المتاحة لتحقي

  .ا في مستوى حياته اليوميةالتنمية الشاملة التي يشعر المواطن بنتائجها ويلمسها تحسنا ملموس
  
  
  

اء       ا والبن ا وتطويره ويهمني ان أشير هنا إلى أن هذا التقرير يتضمن اقتراحات وأفكارا عملية عديدة، يمكن األخذ به
ا ى غد أفضل ... عليه ي ف ات الشعب العرب ًا لتطلع أمول، نرجوه محقق تقبل م ى مس عيًا إل ال ... س ات األجي ًا لمتطلب وملبي

  ...ص متكافئة فى نوعية الحياة، والعمل، وآسب الدخول، وتحسين مستوى المعيشة الصاعدة نحو فر
  .وتلك تطلعات ومتطلبات تستحقها شعوبنا العربية بجدارة 

  
  واهللا ولي التوفيق

  
   أحمد محمد لقمان

  المدير العام لمنظمة العمل العربية 
  2012 أيلول/  سبتمبرالقاهرة،  
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  القاهرة/ أستاذ  في معهد التخطيط القومى -             الشفيع عيسىمحمد عبد . د •

  
  :معّدو األوراق للمحاور الرئيسية للتقرير  -

  أوضاع التشغيل والبطالة قبيل االحتجاجات الشعبية العربية: المحور األول
  )   الجزائر(        علي همال .د: إعداد 

  اجات الشعبيةاالنعكاسات االقتصادية لالحتج: المحور الثاني
  ) مصر(        بهجت أبوالنصر.د: إعداد 

  االنعكاسات االجتماعية لالحتجاجات الشعبية: المحور الثالث
  )     األردن(        واثق صابر.د: إعداد 

  اإلجراءات المقررة خالل االحتجاجات لمصلحة دعم التشغيل والعدالة االجتماعية واإلصالح: المحور الرابع
  )البحرين(        محمد األنصاري .د: إعداد 

  نحو سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل في ضوء المطالب الشعبية:   المحور الخامس
  )مصر(      محمد عبد الشفيع عيسى.د: إعداد 

  بناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أآبر من العدالة االجتماعية والسلم االجتماعي:   المحور السادس
  ) اليمن(        فؤاد الصالحي .د: اد إعد

  مالمح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة:   المحور السابع
  )تونس(        رضا قويعة.د: إعداد 

  التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة:   المحور الثامن
  )سوريا(        عيسى ملدعون .د: إعداد 

  
  
  :التحرير   -

  يسىمحمد عبد الشفيع ع. د 
  :التنسيق والمتابعة   -

  مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل -    محمد شريف داود/ السيد •
  رئيس وحدة التشغيل/ مدير مكتب المنظمة فى جنيف  -    رضا قيسومة/ السيد •
 إدارة التنمية البشرية والتشغيل -    محمد عبد الهادى/ السيد •
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التشغيل والبطالة فى  التقرير العربى الثالث حول
  الدول العربية

  
  : أوضاع التشغيل والبطالة قبيل االحتجاجات الشعبية العربية -المحور األول 

بيا وبشكل مستمر        2008 -2001شهدت معظم الدول العربية خالل الفترة من  ة نس و اقتصادي مرتفع معدالت نم
ة لسنة      نتج عنها انخفاض ملحوظ في متوسط معدل البطالة في  ة العالمي ة المالي إن األزم الرغم من   2008معظمها، ف ، وب

ة    دان العربي يج    -آون البل تثناء دول الخل ي             -باس ا إل ا انتقلت آثاره ة، سرعان م ة العالمي ليست مندمجة في السوق المالي
راتها وانخفض حجم  االقتصادات العربية عندما تحولت تلك األزمة إلي أزمة اقتصادية عالمية، حيث قل الطلب علي صاد

اد  ة، فإنخفضت بشكل ح ياحة األجنبي رادات من الس ذا اإلي دانهم، وآ ى بل اجرين إل ة وتحويالت المه تثمارات األجنبي االس
  .معدالت النمو في معظمها وبدأت معدالت البطالة في االرتفاع 

اع أسعارها في السوق      ولقد صاحب األزمة االقتصادية ارتفاع آبير في أسعار المواد الغذائية األساسية ن  تيجة ارتف
  ..العالمية، خاصة أن جل البلدان العربية يعتمد بشكل آبير في تلبية احتياجاته الغذائية على الواردات 

 :وعليه سيتضمن هذا المحور األقسام التالية  
ة ونسبة مشارآتها        - القسم األول  دان العربي ة في البل ديم    :  تطور السكان والقوى العامل ذا القسم  تق ويتضمن ه

اه  ) االحتجاجات الشعبية(وتحليل اإلحصاءات المتوافرة خالل الفترة التي تسبق مباشرة  اندالع   بهدف التعرف على االتج
ة        وى العامل ع الق اه هوالمحدد لحجم وتوزي ذا االتج ذا القسم      . العام في الماضي والمستقبل، ذلك أن ه ز في ه يتم الترآي وس

ك بغرض               على معدالت  يم والمهن والقطاعات، وذل ات العمر ومستوى التعل ة حسب الجنس وفئ وى العامل المشارآة للق
ة          ة والمتوسطات العالمي دول العربي ين ال ا أمكن ب ة آلم التعرف ليس فقط على االتجاه العام لكل مؤشر ولكن أيضا للمقارن

  .والجهوية األخرى
ا  انى أم م الث وا  القس رة س اهرة الهج الج ظ ا     ، فيع ا واتجاهاته ا وحجمه ث تطوره ن حي ة م ة أوخارجي ت بيني ء آان

  .آما سيتعرض القسم إلى البعض من آثارها االيجابية والسلبية على الفرد والبلد الذي ينتمي إليه أصال. الجغرافية ونوعها
ا وم    والقسم الثالث  ا ونوعه ا وتطوره ى حجمه ة للتعرف عل دان العربي ة في البل ة ،  مخصص لظاهرة البطال حاول

ة     ة والعمري ات االجتماعي ة والفئ ة البطال ى نوعي م أيضا إل يتعرض القس ب، وس ب العرض والطل ن جان بابها م ل أس تحلي
  .والتعليمية والمناطق الجغرافية التي تمسها البطالة أآثر ومدى التغيرات التي تحدث مع الزمن

ام، ي الخت دف وض    وف ائج والتوصيات به م النت ور بملخص أله ي المح ي   ينته هم ف ة تس ة وفعال ات مالئم ع سياس
ة            اج وإخراجه من حال داع واإلنت ي، خاصة نحواإلب ه الشباب العرب ة وتوجي التخفيف من ظاهرة البطالة في البلدان العربي

   .البطالة المزمنة التي سببت اإلحباط والتذمر وفقدان األمل في المستقبل
 

  :لنحو التالى وتوضح السطور التالية األقسام السابقة، وذلك على ا
  :السكان والتشغيل  -القسم األول 

داد               ردي والتع دخل الف ة ومتوسط ال وارد الطبيعي ا ليست متجانسة من حيث الم ة بأنه دان العربي تتميز مجموعة البل
السكاني ومعدالت نموه وأيضا في السياسات االجتماعية واالقتصادية المنتهجة إال أنها تشترك في خاصية مهمة أال  وهي 

رن الماضي   ن الق ات م ذ منتصف الثمانيني ك من غيل وذل أزم أوضاع التش ة وت اقم البطال ي . تف ان ف ان الظاهرت ود هات وتع
  .ظاهرهما إلي عدم التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب 

و                  دل نم اه، وهي مع وى ثالث تعمل في نفس االتج توياته ق ب، حيث تحدد مس ى جانب الطل ا عل وسوف نرآز هن
  :وسنتناول توضيحها على النحو التالىوتضخم الشباب، وتزايد معدالت مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي، . السكان

رة من         : معدالت النموالديموغرافي  -1 ي آكل خالل الفت وطن العرب تشير البيانات إلى أن معدل نمو السكان في ال
ى     % 2.0يقل قليال عن  2006-2010 د عل ان يزي د أن آ رة من    % 2.2سنويا بع في  % 2.8و 2006-2000في الفت

ي          . السبعينيات من القرن الماضي ل إل ي آكل يمي وطن العرب دل نموالسكان في ال ام لمع فإنه وبالرغم من آون االتجاه الع
دل              وب الصحراء ومتوسط مع ا وجن تثناء إفريقي الم باس اطق األخري من الع ة بالمن ا مقارن االنخفاض فإنه ال يزال مرتفع

:مــوجــز   
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كا ي المتوسط   نموالس غ ف ذي بل ة ال دان النامي ة البل ي مجموع ن % 1.2ن ف رة م ن  2010-2006خالل الفت ل ع ا يق وم
  .بالنسبة للدول المتقدمة % 0.08

دأ في االنخفاض في أواخر              :   تضخم فئة الشباب  -2 د ب ي ق وطن العرب ات في ال دل الوفي رغم من أن مع علي ال
دان             القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،   ل من البل تينيات في القلي دأ إال في الس م يب دل اإلنجاب ل إن انخفاض مع ف

د        م يشهد بع ا ل العربية ولم ينتشر فى معظمها إال في بداية السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات، وال يزال عدد محدود منه
دل اإلنجاب   ي مع ي   . انخفاضا ف اطؤ ف ات والتب دل الوفي ي مع ر ف دل اإلنجاب، شهد    ونتيجة االنخفاض الكبي انخفاض مع

ه سنة         ي مستوى ل ى أعل ـ   1980النصف الثاني من القرن العشرين ارتفاعا شديدا في معدل نموالسكان ليصل إل %   3ب
رة من      %  2ليبدأ في االنخفاض تدريجيا حتى وصل إلى  ي    )  2010 – 2006(في المتوسط خالل الفت وهي نسبة أعل

  ). سنويا%  1.2أقل من (عالم من متوسط معدل نمو السكان في ال
دل اإلنجاب            بيا في مع ة االنخفاض البطيء نس ي بداي ولقد نتج عن االنخفاض الكبير في معدل الوفيات باإلضافة إل

ق    ) سنة  24إلي  15(في البداية ثم زيادة نسبة فئة الشباب ) سنة 15اقل من (زيادة في نسبة فئة األطفال  ك  ويطل د ذل بع
وتشبه  ).  تضخم الشباب  (من إجمالي السكان  ) عاما 24إلي  15(يادة في الوزن النسبي لفئة الشباب المختصون علي الز

ا الشمالية من انتشار ظاهرة                ا وأمريك تينيات في أوروب ة ومنتصف الس ة الثاني د الحرب العالمي هذه الظاهرة ما حدث بع
  .    Baby Boom) ازدهار اإلنجاب(

ا  ويطرح تضخم فئة الشباب فرصا وأ يضا تحديات آبيرة للتنمية في البلدان العربية، فهي فرصة يمكن حصاد ثماره
داع         ار واإلب ي المخاطرة واالبتك ال عل ا يتمتعون باإلقب إذا ما تم تدريبها وإدماجها فى النشاط االقتصادي، فالشباب عادة م

ا في النشاط        آما أن تضخم. وهي مميزات أساسية لالقتصاد المعاصر لزيادة اإلنتاجية والدخل  م إدماجه ة الشباب إن ت فئ
ل من   (، أي نسبة السكان الذين ليسو في سن العمل  )عبء اإلعالة (االقتصادي ستخفض من  ر من    15أق ) سنة  65وأآب

  .إلي الذين هم في سن العمل 
ادة المخت   ه ع ة  "صون  فإن تضخم فئة الشباب هوأيضا تحٍد آبير، إذ تكون نتائج الفشل في استغالل ما يطلق علي الهب

نتائج خطيرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ألن قطف ثمار هذه الفرصة ال يأتي من تلقاء نفسه إنما يتوقف "  الديموغرافية
  . علي مدي استجابة السياسات والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية في آل دولة وفي الوقت المناسب

ة           فإن الواقع الحالي في البلدان العربية ال يضمن دى فئ ة ل ى أن البطال وافرة تشير إل ك، فاإلحصاءات المت ق ذل تحقي
رة        وق في المتوسط خالل العشرية األخي نفس         %  25الشباب العربي تف المي ل ر من المتوسط الع ى بكثي وهي نسبة أعل

  %.14الفترة والبالغ 
رأة في النشاط        :  تزايد مشارآة المرأة العربية في النشاط االقتصادي   - 3 ين اإلحصاءات أن نسبة مشارآة الم تب

ة هي            1980االقتصادي سنة  تثناء ثالث دول عربي ة باس دان العربي دا في آل البل ا   : آانت ضعيفة ج وتي وموريتاني جيب
ذاك نحو            ان آن ذي آ الم ال ة ومتوسط الع دان النامي ى  % 43و 42والصومال، حيث تفوق النسب فيها المتوسط في البل عل

دان   . لتواليا ذه البل دول       . ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى هيمنة النشاط الفالحي في ه ذه ال ة في ه رأة الريفي ا أن الم آم
     .وغيرها من البلدان العربية معروفة بأنها تمثل الرآيزة األساسية للنشاط االقتصادي منذ عهود خلت 

دان الع       رأة في مختلف البل وتي والصومال        وبمقارنة نسب المشارآة للم تثناء جيب ة باس دان العربي ة، نجد أن البل ربي
ى آخر، حيث حققت       2005و1980وموريتانيا، قد حققت تحسنا خالل الفترة ما بين  د إل وإن آانت بوتيرة تختلف من بل

دول ا   2005وبالرغم من هذا التحسن الملحوظ فإن آل النسب المحققة سنة . الكويت أعالها وفلسطين أدناها ة  في ال لعربي
ا في نفس السنة         ذين بلغ الم الل ة والع % 55.7باستثناء الصومال وموريتانيا ال تزال بعيدة جدا عن متوسطي الدول النامي

  .  على التوالي % 55.3و
  :القوى العاملة وخصائصها االقتصادية 

ر لمساهمة ا        دني الكبي اع عدد    سكان الوطن العربي مشارآتهم ضعيفة في النشاط االقتصادي بسبب الت رأة وارتف لم
رة  ة عش كان دون سن الخامس ل   .  الس ى العم د عل دمات وتعتم اع الخ ي قط ز ف ة تترآ ي المنطق ة ف وى العامل ا أن الق آم

  :األجير، وسنوضح ذلك من خالل النقاط التالية 
  : معدالت المشارآة - 1

ي           وطن العرب الي السكان في ال ي إجم ة إل وي العامل تبين اإلحصاءات المتوافرة أن متوسط  نسب المشارآة  في الق
ذه النسبة في            ة، حيث بلغت ه ورن بالمتوسطات العالمي ا ق ر إذا م ا تجاوز   %  39نحو   2007يتميز بانخفاض آبي بينم

ر         آما يظهر هذا المعدل الوسطي للبل% .   71المتوسط العالمي  ي أآث ا بحيث يصل إل دا بينه را ج ا آبي دان العربية تفاوت
  . من الضعف بين األدنى واألعلى في المنطقة
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ة             ة بالمعدالت الدولي رأة في النشاط االقتصادي مقارن ر لمساهمة الم دني  الكبي وافرة  الت آما تبين اإلحصاءات المت
  .  خيرين  وهذا بالرغم من التحسن الملحوظ خالل العقدين األ. واإلقليمية
  :  التوزيع القطاعي للعمالة العربية -2

ي    الم العرب ر     ،تهيمن الزراعة والخدمات االجتماعية والشخصية على توفير مناصب الشغل في الع حيث تسهم ألآث
تراتيجية للقطاع الزراعي في              % 60من  ة االس الرغم من األهمي ا، وب رة أحيان ًا آبي اك فروق إن هن ة، ف من إجمالي العمال
اتج    ال ة والن الي العمال دول العربية التى تعتمد في تلبية احتياجات سكانها الغذائية أساسا علي الواردات، فإن نصيبه من إجم

  .المحلي اإلجمالي للمنطقة آكل عرف تدنيًا آبيرًا في العقدين األخيرين 
ي  رأة ف ز معظم عمل الم ين، حيث يترآ ين الجنس رة ب ا آبي ع القطاعي فروق ا  ويوضح التوزي قطاع الخدمات بينم

 . مساهمتها في القطاع الصناعي محدودة جدا
  : توزيع العمالة حسب القطاع القانوني -3

دان          ام في معظم البل ة للقطاع الع ادة الهيكل ال يزال القطاع الحكومي وبالرغم من البرامج المتعددة للخصخصة وإع
الي          يلعب دورًا مهمًا في توفير مناصب الشغل، حيث ت  -العربية  ام من إجم ة نصيب القطاع الع ة العمل الدولي در منظم ق

دولي    %.  29العمالة في المنطقة العربية بنحو   ري البنك ال الرغم من انخفاض معدالت األجور في        )  2004(وي ه ب أن
ه                م أن ام بحك ة يفضلون القطاع الع دان العربي احثين عن العمل في آل البل إن الب وفر  القطاع العام عن القطاع الخاص ف ي

  .العديد من المزايا المادية والمعنوية آديمومة التشغيل والمكانة االجتماعية والتأمين والعطالت المختلفة وغيرها 
  : الحالة العملية للعاملين -4

ى    د عل ا      % 60تتميز المنطقة العربية بهيمنة العمل األجير الذي يمثل ما يزي املين به الي الع . في المتوسط من إجم
ـ     وتتفاوت الب وق نسبة األجراء ال ة في        % 70لدان العربية في ذلك، حيث تف الموارد المستوردة للعمال ة ب دان الغني في البل

ا ي وليبي يج العرب طين  . دول الخل ودان وفلس رب والس ر والمغ ن الجزائ ل م ي آ ن المتوسط ف ل ع بب . وتق ود الس د يع وق
 .ألجير أو تفضيل االشكال االخرى من العمل النخفاض نسبة اإلجراء في هذه البلدان إلى العزوف عن العمل ا

ين  ا ب ون فيه رة، حيث تك دان الفقي ي البل ة ف ا مرتفع ابهم فإنه ون لحس ذين  يعمل ة ال ا حصة الفئ ا % 45و 30أم آم
اقي   ون  في       .. هوالحال بالنسبة للسودان وتكون منخفضة في الب ذين يعمل ة ال أتي فئ را  ت ر النظامى   "وأخي "  .  القطاع غي

ة         وتشمل ه الي العمال ة من إجم ذه الفئ در حصة ه ذه الفئة أولئك الذين يصرحون بأنهم يعملون لدى أسرهم دون أجر، وتق
ام  % 10في المنطقة العربية بأآثر من  ر من   (و  2008في ع ة       %)  30أآث ة السكان والمصدرة للعمال دان آثيف في البل
  . وتكون منخفضة في الباقي . آالمغرب والجزائر ومصر

ق في القطاعين        وبالرغ  اد عمل الئ م يستطيعوا إيج م من أن القطاع غير النظامى يوفر فرصة عمل ألولئك الذين ل
دخل،  وظروف عمل صعبة،         ا انخفاض ال ـلبيات، أهمه العام والخاص، فإن هذا القطاع االقتصادي يتميز بالعديد من الس

  .ز بمرونة آبيرة رغم آل ما سبق وغياب التأمين بمختلف أنواعه وانخفاض معدالت األجر، فإنه يتمي
  :اتجاهاتها وأهميتها االقتصادية واالجتماعية .. الهجرة العربية  -القسم الثاني 

ـ    2009بلغ إجمالي عدد المهاجرين العرب عالميا طبقا للبنك الدولي سنة  ارب ال ل األول     13ما يق ا من الجي مليون
ة وبشكل خاص فى دول          ماليين في أوروبا والوالي  10منهم ما يقارب الـ  ة العربي اقي يترآز في المنطق ات المتحدة والب

  . مجلس التعاون الخليجي 
ا      ا فرنس ى األخص منه ألسباب  . وتترآز هجرة مواطني المغرب والجزائر وتونس في دول االتحاد األوروبي وعل

د االستعماري         ى العه ود إل ا تع ك أن الهجرة من المغرب نحوأوروب ة، ذل ة    حيث . تاريخي اء الحرب العالمي دأت فى أثن ب
د             ى الي ا بحاجة إل دما آانت فرنس ى عن ة األول د الحرب العالمي ا بع األولى وفترة ما بين الحربين لتتوسع أآثر في الفترة م

  .العاملة إلعادة بناء ما دمرته الحرب 
ث   بعينيات حي ل الس تينيات وأوائ ا خالل الس و أوروب ة نح ال المغارب رة العم تمرت هج د اس ي أوج  وق اقتصاداتها ف

دة   ة الواف ى العمال ار وآانت بحاجة إل ي منتصف  . االزده ا ف ي غرب أوروب ود االقتصادي ف ة الرآ ة أزم ع بداي ه وم فإن
دة    رة الجدي ى الهج ة عل وانين تقييدي ا ق ث أصدرت معظمه تقبلة، حي دول المس ي ال رة ف ات الهج رت سياس بعينيات تغي الس

ى  دانهم     وتشجيع الوافدين المقيمين بها عل ى بل ودة إل ة  نحو          . الع ك آانت نقطة االنعطاف في مسار الهجرة المغاربي وتل
ا  دامى    . غرب أوروب اجرين الق بة للمه ودة بالنس جيع للع دة والتش رة الجدي ى الهج ود عل ذه القي ن ه الرغم م ع . وب ه م فإن

ة      لم يحدث انخ) في إطار اإلجراءات المتعلقة بجمع شمل األسر(استمرار هجرة األسر  اجرين المغارب فاض في عدد المه
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ان وفلسطين وإن             . في غرب أوروبا  ي مصر ولبن د أيضا إل ل تمت ة ب ي المغارب ا عل وال تقتصر الهجرة نحوغرب أوروب
  . آانت بأعداد أقل بكثير 

، أي أآثر من ثالثة أضعاف 2007مليار دوالر سنة  371عالميا، تبلغ تحويالت المهاجرين عبر القنوات الرسمية 
نفس السنة نحو          . لنفس السنة) مساعدات التنمية الرسمية( ة ل ة العربي اجرين في المنطق ل تحويالت المه من  % 4.5وتمث

وافرة     % .  3.7الناتج المحلي اإلجمالي لها، بينما ال تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة إال  ا تظهر اإلحصاءات المت آم
را عن نسبة انخفاض        2008مة المالية منذ أن تحويالت المهاجرين قد انخفضت بسبب األز ل آثي فإن نسبة انخفاضها تق

آما أن نسبة انخفاضها في المنطقة العربية آانت األقل، حيث . االستثمارات األجنبية المباشرة وإيرادات السياحة الخارجية
ي اق        2009خالل سنة  %  6قدر االنخفاض بنحو  ة عل ة المالي ار األزم ة آث ا بسبب محدودي ة    ربم دان العربي تصادات البل

  .المستقبلية للعمالة الوافدة
ل      .  2008وعلى آل، فإن تحويالت المهاجرين العرب وصلت إلى ذروتها سنة   دة تحت ة عدي دان عربي زال بل وال ت

ام   . مراتب متقدمة عالميا من حيث حجم التحويالت، وأهمية تلك التحويالت آونها مصدرًا للعملة الصعبة   ي ع  2007فف
بالنسبة  1.7مليار دوالر بالنسبة للجزائر و 2.1مليارات دوالر و 7التحويالت الرسمية إلي المغرب بما يقارب الـ  قدرت

رب   بة للمغ ويالت بالنس ك التح ل تل ونس، وتمث ك   %  9لت ة تل إن قيم بة لمصر ف ا بالنس الي، أم ي اإلجم اتج المحل ن الن م
ـ     در ب نفس السنة تق ار دوالر وت 7.7التحويالت ل ل نحو  ملي ات ان    %  6مث الي، وآانت التوقع ي اإلجم ا المحل من ناتجه

ود    10إلي ما يزيد على  2009ترتفع إلي أقصاها سنة  مليارات دوالر، غير أن األزمة المالية العالمية وما تبعها من رآ
ي    اقتصادي في معظم البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة أدت إلي حدوث عكس ذلك، حيث انخفضت تحويالت  اجرين إل المه

  .مليار دوالر  1.5بما يزيد على  2008مصر إلي أقل من المستوي الذي بلغته سنة 
  :البطالة  -القسم الثالث 

ين الشباب     2010-2007اإلحصاءات المتوافرة حول الفترة من  ة ب ة  (تؤآد أن المتوسط التقريبي لمعدل البطال للفئ
ة   ) سنة من الجنسين   25-15العمرية  الي للشباب        في المنطق دد اإلجم ع الع ى رب د عل ة يزي ا  % 27,25نحو  (العربي منه

نفس الشريحة  )لإلناث% 29تقريبا للذآور و نحو % 22 ين    . ، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي ل اوت النسبة ب وتتف
  1األقطار العربية في هذا المجال تفاوتا واضحا

د لمستواهن التعليمي تصادف مع انحسار       ويالحظ أن التزايد المطرد لإلناث الباحثات عن العمل  واالرتفاع المتزاي
دور الدولة في التوظيف،  آما يواجهن في سوق العمل عقبات عديدة ومستمرة في التوظيف في القطاع الخاص ألسباب      

ين الجنسين ف        ز ب ع التميي ة تمن دان العربي .  ي التوظيف ثقافية بل أيضا اقتصادية وهذا بالرغم من أن القوانين في معظم البل
باب   ريحة الش ي ش اث ف ة لإلن دل البطال ع مع ذلك ارتف ة ل ة  . وآنتيج ز المنطق الم، تتمي ن الع اطق األخرى م ة بالمن فمقارن

ك بسبب عزوف القطاع الخاص عن توظيف                  ة الشباب وذل ين الجنسين في معدالت بطال رة ب العربية بوجود فجوة آبي
ول     ل لقب اب العم تعداد أرب دم اس بب ع اث بس والدة       اإلن ل وال ازة الحم اث آإج ة باإلن ر الخاص ة األج ازات مدفوع اإلج

يال   ل ل ة ألخرى والعم ن منطق ل م اث للتنق تعداد اإلن ة اس ا، وأيضا بسبب محدودي ة . والرضاعة وغيره ا أن محدودي آم
  .الصناعات آثيفة العمل والموجهة نحو التصدير في المنطقة تقف عائقا أمام اإلناث 

تثناء الشباب ذوي الشهادات         يم باس اع مستوي التعل ع بارتف آما تبين اإلحصاءات أن البطالة في أوساط الشباب ترتف
  . العليا آالدآتوراة أوما يعادلها 

ي     د عل ة تعتم ول تقليدي ة   " إن ظاهرة البطالة المتفشية والمزمنة في الوطن العربي ال يمكن معالجتها بحل د الخفي " الي
وي السوق و دة  لق زداد ح ة وت ة مزمن ك أن ظاهرة البطال ة، ذل تجابة لظروف طارئ د لالس ي تع ة الت ال بالسياسات الظرفي

  .وطأتها علي الشباب خاصة مما يهدد امن واستقرار وسالمة المجتمع العربي 
تجيب            ة تس ات بديل م سياس ي رس اص ف اع الخ دني والقط ع الم رك المجتم ة أن تش ات العربي ي الحكوم ي عل ينبغ

وين المتواصل   للمتط ي    .  لبات واالحتياجات المتغيرة للشباب والمرأة في العمل الالئق والسكن والتك ادام الشباب العرب وم
له ال يمكن أن     إن فش يقبل علي المخاطرة  بمعناها االيجابي آاإلبداع  واالبتكار في نفس المستوي من نظرائه في العالم، ف

ة خالل      يرجع الى تفضيله الراحة واالستجمام علي  ي اتبعت  في المنطق العمل الجاد والمبدع بل بسبب فشل السياسات الت
ا وفي          . العقود الماضية وم والتكنولوجي تحكم في العل دان ال ي في مي وما نتائج الدراسات الميدانية حول قدرة الشباب العرب

  .مجال إنشاء المؤسسات واالبتكار إال دليًال علي ذلك 
  :العربية  ت االقتصادية لالحتجاجات الشعبيةاالنعكاسا -المحور الثانى 
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ت المنطقة، ان االضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها بعض دول المنطقة العربية، أثرت سلبًا على بعض اقتصادإ
ل،        ى المدى الطوي ة عل ارًا إيجابي ومن المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير إلى المتوسط، لكنها ستحقق آث

  . ل المنطقة احتجت أساسا ضد الفقر والفساد والبطالة وتطالب بإصالحات اقتصادية وسياسية واجتماعيةفدو
غ   ًا بل وًا اقتصاديًا قوي ي شهدت احتجاجات آانت تسجل نم دول الت ر أن ال ي األم ر ف ي مصر % 5.2ومن المثي ف

تمع، حيث حافظت تلك الدول على معدالت  في تونس، لكن االستفادة من هذا النمو لم تصل إلى جميع فئات المج% 4.6و
د      . بطالة ونسب فقر عالية ة اقتصاد السوق وتحدي ين فعالي وهذا الوضع يتطلب الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع ب

ة          ة االجتماعي ى من العدال در أعل ق  ق ة من أجل تحقي ذه اإلجراءات        . دور أآبر للدول ك، يجب استكمال ه ى جانب ذل وإل
فافية          بأجندة اقتصاد ة والش ز الحوآم ا تعزي ة لإلصالح، من أهمه ية متوسطة المدى تشمل مجموعة من اإلجراءات الهادف

  . واإلفصاح وإيجاد فرص العمل
  
  

  :التالية نوضح آثار هذه االحتجاجات وانعكاساتها وفى السطور 
  : أثر االحتجاجات الشعبية على المتغيرات الكلية في األجل القصير

م  ى  ت ز عل رالترآي ات  أث عار     االحتجاج اطي وأس ة، واالحتي عار المحلي تثمار، واألس ادي، واالس ى النمواالقتص عل
ره الصادر في          . الصرف دولي  في تقري د ال ل فبالنسبة للنمواالقتصادي،  خفض صندوق النق ه بشأن    2012 أبري توقعات

مقابل نمو لالقتصاد  %   3.5إلى %  5.1 من 2011عام لنموالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في الدول العربية 
ة      ،%  3.9العالمي بنحو ر للمؤسسة العربي ع تقري أما االستثمارات الخارجية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، فقد توق

ع     2011لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، في دراسة أعدتها في شهر أآتوبر  تثمارات بواق ذه االس  17أن تتراجع ه
ة  "ي العام الحالي في المنطقة، مشيرا إلى أن التراجع سيكون اشد في دول    ف%  %  92إذ سيسجل  " االحتجاجات العربي

  .في تونس%  21في البحرين، و%  36في سوريا، %  65في مصر، و
نة   عبية، من التضخم السعري خالل الس ي شهدت االحتجاجات الش ة، الت دول العربي اة ال ى معان ات إل ير البيان وتش

  . بشكل أآبر من باقي الدول العربية 2010، مقارنة بعام 2011ألخيرة ا
ام    أ د شهد    2011ما االحتياطي من النقد االجنبي بالدول العربية التي شهدت احتجاجات وثورات شعبية خالل ع فق

اطي   انخفاضا واضحا، والالفت للنظر أن حدة انخفاض        ي        ال االحتي رة الت ا مع طول الفت ى حد م استغرقتها   تتماشى إل
ام      مصرات والثورات الشعبية ، وتأتي حتجاجاال ي انخفاضا خالل ع في مقدمة الدول التي شهد احتياطيها من النقد االجنب

يمن بنسبة انخفاض بلغت     %57.8، حيث انخفض بنسبة  2011 م  %26.7، وال ونس ، ث أتي   %22.11بنسبة   ت م ت ،، ث
  .والبحرين المغربف% .. 13.93بنسبة انخفاض بلغت  األردن

  : أثر االحتجاجات الشعبية على القطاعات الفاعلة باالقتصادات العربية في األجل القصير
ر  تمت دراسة هذا الجانب  ة، وأسوق      الشعبية   الحتجاجات ا من خالل التعرض ألث ياحة، والتجارة الخارجي ى الس عل

رادات    2011فقد أشار المحور إلى أن عام  للسياحةاألوراق المالية، فبالنسبة  من المتوقع أن يشهد انخفاضا آبيرا في اإلي
  .السياحية

ان     % 28تمثالن نحو اللتانوتشير البيانات إلى أن مصر وتونس  دولتان اللت ا ال ة، وهم من اإليرادات السياحية العربي
، وآذلك الحال في % 32بنسبة  2011خالل عام  انخفضت إيرادات السياحة فيهما بنسبة آبيرة ؛ فقد انخفضت في تونس

ا آل        . 2011عام % 30مصر، التي انخفضت فيها اإليرادات السياحية بنسبة  ي مرت به ي ظل األوضاع الت وبالطبع فف
  .2011من سوريا واليمن فإن اإليرادات السياحية بهما قد انخفضت هي األخرى خالل 

ات االقتص      و القطاع ام لنم ي الع اه النزول ذا االتج وم أن ه ن المفه درجات   وم تمر ب د اس ة، ق رات الكلي ادية والمتغي
  .2012والنصف األول من  2011متفاوتة بين الدول العربية المعنية، ومتذبذبة عبر الزمن، خالل النصف الثاني من 

ام     ولكن أداء الصادرات ة، خالل ع ، سواء  2011جاء مخالفا للتوقعات، فقد شهدت ارتفاعا في جميع الدول العربي
دول     السعوديةوقد جاءت . الحتجاجات والثورات العربية، أوالتي لم تشهد مثل هذه االحتجاجاتالتي شملتها ا ة ال في طليع

ام    %. 43.51العربية محققة معدل نمو بلغ تقريبا  يرجع لمجموعة     2011وهذا االرتفاع  في قيمة الصادرات خالل ع
  .من األسباب تعرض لها المحور
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ة  أما  د شهدت    البورصات العربي ة المؤشر في آخر        فق آخر    2011ديسمبر  انخفاضا في قيم ة ب  2010ديسمبر  مقارن
تثناء بورصات   ونسباس ر ت عودية، وقط رب  ، والس ودان والمغ و  . والس اض نح بة االنخف ت نس د بلغ ر،  % 65.7 فق ي مص ف

روت % 24.6 ي بورصة بي بة  ، ف البحرين بنس بة االن % 21.6ف م تراوحت نس ين ث اض ب طين % 3.3خف ى بورصة فلس  ف
ا من        .فى بورصة الكويت % 17و د تمام م تتعاف بع ة  ل وهذه االنخفاضات لها تأثير سلبي آبير نظرا ألن البورصات العربي
  .2008ثر األزمة المالية العالمية عليها، منذ أواخر أ

  : أثر االحتجاجات الشعبية على التشغيل والبطالة في األجلين القصير والطويل
ة في دول      ،لقد أشار المحور إلى أنه في األجل القصير   ا  " االحتجاجات الشعبية  "أصبحت مشكلة البطال ر عمق  .أآث

فالثورات العربية، التي أثرت بشكل الفت في القطاع السياحي الذي يمثل واحدا من أهم قطاعات الدخل في مصر وتونس، 
ا زادت من حدة      مارست أثرا سلبيا على التشغيل، آما أن عودة العاملي ل ليبي ن من البالد التي تشهد اضطرابات سياسية مث

ة من    .  تلك المشكلة خاصة في تونس ومصر دل البطال ام  خالل  % 13ففي تونس ارتفع مع ى نحو   2010ع % 18.9 إل
ا    % 45.3 ، أي أنه ارتفع بنحو2011عام  ورة  فيه ل الث تقريبا، ومما يعمق من تلك الزيادة  أن معدل  البطالة المسجل قب

ى الجوانب االقتصادية       %)13(مرتفع أساسا آما قلنا  ط عل يس فق رة ل ، وبالتالي فإن أي زيادة فيه لها انعكاسات سلبية آبي
  . ولكن أيضا على الجوانب االجتماعية واألمنية

ورات الشعبية ضغطا في        أما في األجل الطويل فقد أ ارس االحتجاجات والث ع  أن تم شار المحور إلى أنه من المتوق
ا ا ك      ه تج ة، بحيث ترآز تل دول العربي تثمار بال ى سياسات االس أثير عل ك من خالل الت ة، وذل دة  حقيقي اد وظائف جدي إيج

دول       السياسات على القطاعات والفنون اإلنتاجية التي من شأنها زيادة مستوى التوظيف،  ة بال دل البطال يتجه مع م  س ومن ث
ورات واالحتجاجات لتشمل     . العربية إلى االنخفاض في األجل الطويل ا الث ولكن ذلك رهن بأن تتسع التعديالت التي تخلفه

  .النمو المستديم وآثافة العمالة في النمو وتدريب قوة العمل، بصفة خاصة
  : اآلثار طويلة األجل لالحتجاجات الشعبية

ا بعض   أشار ا لمحور إلى أن الثورات واالحتجاجات من المتوقع أن تؤدي إلى تغيير الفلسفات االقتصادية التي تتبناه
اعلين      ر الف الدول في رسم سياساتها االقتصادية، من خالل التغير في بناء عالقاتها االقتصادية مع الشرآاء التجاريين وتغي

ع األد  ادة توزي ة وإع دول العربي ى   االقتصاديين بال بية ف ر األوزان النس ة وتغي دول العربي ى ال ة ف وار االقتصادية والتنموي
  .هياآل اإلنتاج لمصلحة قطاعات اإلنتاج السلعى، واإلصالح القانوني، وإعادة النظر في مسارات الخصخصة
ع  آما ستنعكس تلك االحتجاجات على النمو في األجل الطويل؛ ففي ظل اتباع الدول العربية النهج الديمقرا طي، من المتوق

ة        اة الدول ى حي ال عل ال األعم يطرة رج اهرة س ى ظ ثًال ف ة مم ار القل ي احتك ديل ينه وي ب وذج تنم اع نم اد واتب ن الفس د م الح
ا    تثمار فيه ومن  . االقتصادية، وإعادة االعتبار للدور التنموي للدولة في القطاعات اإلنتاجية التي يحجم القطاع الخاص عن االس

ة   المتوقع أن تحقق  ة معين الدول العربية معدالت نمو عالية وأن ينعكس النمواالقتصادي على جميع أفراد المجتمع وليس على فئ
ادية                االت االقتص ف المج ي مختل ة ف م دور الدول ى دع افة إل وطني، إض دخل ال ع ال ي توزي ة ف ة االجتماعي ق العدال ا يحق بم

  .  التي تمثل رآائز االقتصاد الوطنيواالجتماعية والثقافية، خاصة في القطاعات االستراتيجية 

  

  :أهمها  ،واختتم المحور بعدد من التوصيات
ى                 - ام إل ال الع ل الم ى تحوي دة، تنتهي إل ة معق ة، اقتصادية، ثقافي ية، اجتماعي اد ظاهرة سياس إن الفس اد، ف تطويق الفس

إن   . خاص، وإلى هدر الموارد وسوء التوزيع، وضياع اإليرادات، ومن شأنه أن يؤثر في آل مناحي الحياة م ف ومن ث
  .  عودة تلك الدول إلى المسار الصحيح القضاء على الفساد أصبح  أحد الشواغل الكبرى في سياق

  .جماعات ضيقة تخدم سوى وضع حد لهدر النفقات العامة  وتوجيهها لتمويل التنمية بدال من توجيهها لمجاالت ال  -
باب           - رف أس ي، وتع ي واألجنب راض المحل ة االقت ك سياس ي ذل ا ف ة، بم ة العام ب المالي ة تراق ات حقيقي ام برلمان قي

وما الشروط  .. نتاجية؟إوهل توجه ألغراض استهالآية أم ألغراض .. االقتراض، وفيما تستخدم األموال المقترضة؟
  المصاحبة لها، إن وجدت ؟

  .وى التنمية، وليست مجرد خانات لإليراد والنفقاتأن تكون للموازنة أهداف لرفع  مست  -
قيام الجهاز المصرفي  بدور أآبر في التنمية العربية، والتخلص من سيطرة السياسة على حرآات االئتمان فيما سمي  -

  .باالئتمان السياسي، والعمل على تشجيع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ية،  وتحويل البورصات من بورصات مضاربة إلى بورصات استثمار، تغيير توجهات العمل في سوق األوراق المال -

  .الضرائب التصاعدية على أرباح البورصة وأن تعمل بشفافية، وإلغاء بيوع المشتقات وتبني سياسة
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  . شمول الرعاية الصحية جميع أبناء المجتمع، من خالل أنظمة فعالة  للتأمين الصحي -
  .لهدف منه، بما في ذلك تحسين القدرة على التفكير  اإلبداعي رفع مستوى التعليم وجودته وتحقيق ا -

  : العربية الحتجاجات الشعبيةلاالنعكاسات االجتماعية  -المحور الثالث 
ا             زالت االحتجاجات الشعبية األ أ ة وم ات االجتماعي دة في العالق ل العدي واطن الخل ان يغطي م ذي آ رة الغشاء ال خي

األمور   ق ب تفادة من فرص             تراآم من ممارسات تتعل ا لالس ى تفضيل شرائح بعينه ة عل ة القائم ات البيني المعيشية والعالق
  . التشغيل وآسب الدخول

ابة   ومما زاد التعقيد في العالقات المجتمعية أن العديد من الحكومات العربية آان في واٍد،  والشرائح االجتماعية الش
ة        والعاملة والفئات الفقيرة والمناطق المهمشة التي ح ة المتعاقب ة الحكومي ار الخطط التنموي م تصلها آث في واٍد   -رمت أو ل

  . آخر
ي آشفت             إ اد والمحسوبية الت ا الفس ة خصبة يترعرع فيه رز بيئ اء المجتمع  يف ن تكدس الثروة في أيدي قلة من أبن

ونس ومصر     ي ت دث ف ا ح اهزا للتصعيد آم رح ج رة وأصبح المس ات األخي ا بوضوح االحتجاج ا أن، عنه زع  آم تزع
  . وانفالت األمن وغياب االستقرار اثر على فرص العمل الضئيلة المتاحة ، آما اثر أيضا على تنفيذ المشاريع التنموية

ي           وقد أوجدت هذه األوضاع حراآا مهنيا وجهويًا ات الت ق بالفئ ا يتعل وطني، خصوصا فيم ى المستوى ال ا عل وفئوي
  . يعملون لحسابهم الخاص والعمالة المؤقتةتأثرت أآثر من غيرها، السيما العمال الذين 

ال، من              ات العم دى بعض فئ ة ل ى المصالح العام ة عل وق الفردي وأدت هذه الظروف إلى بروز ظاهرة تغليب الحق
ي  ئوجهة؛ ومن جهة أخرى،  ظهرت بعض النواحي  االيجابية للمشارآة وتحمل المس لية، خصوصا من قبل القطاعات الت

  .ح على التمثيل النقابي لجميع قطاعات المجتمع بمختلف أطيافهآانت مهمشة، واالنفتا
  :ويتناول هذا المحور بشكل محدد القضايا التالية 

  : النقص في الفرص الجديدة للتشغيل  ¤

  :في القطاع الحكومي  -أ 
اد عدد الخريجين من الشباب، بفعل            زمن، نتيجة الزدي ر ال ا عب اد  الجامعات   يالحظ ارتفاع نسبة البطالة وتراآمه ازدي

اطق، ولكن               ك المن اة سكان تل دة وللتخفيف من معان اطق البعي دة إلرضاء المن تح الجامعات الجدي الخاصة، وقيام الحكومات بف
نح الحوافز             ة للتشغيل،  دون م دة الكافي وفير الفرص الجدي ببا في عدم  ت الجمود الهيكلي للحكومات وعدم مواآبة التطور  تس

  .المبكر لتشجيع الموظفين الحاليين على التقاعد واستغالل أماآنهم آفرص تشغيل للشباب المختلفة للتقاعد 

  :في القطاع الخاص  -ب
ا أن النظام الضريبي        ة، وربم تثمار الجالب للعمال أدت االحتجاجات إلى إحجام القطاع الخاص عن التوسع في االس

أخرت الحكومات في     الصارم في بعض األحيان أدى بالقطاع الخاص إلى الحد من ا ا ت لتوسع في توفير فرص العمل؛ آم
إجراءاتها العالجية لهذه االحتجاجات ومنحها األولوية  في السياسات العامة، أضف إلى ذلك حالة عدم االستقرار واهتزاز 

ا يصاحب   األمن المطلوب للمؤسسات اإلنتاجية لالنتظام في أعمالها اإلنتاجية أو تلبية الخدمات التي تقدمها للموا طنين، وم
  .ذلك من عدم قدرة العمال على االنتظام في عملهم لسوء األحوال األمنية 

  :وضاع الخاصة لذوي الدخول المحدودة والوظائف المؤقتة األ  ¤
ى                ر عل أثير األآب ان الت ة، وآ ات االجتماعي د ومختلف الفئ اة في البل احي الحي ع من أثير االحتجاجات جمي لقد شمل ت

ة      الحلقة  ات الكافي دم وجود االحتياطي ك لع األضعف وهي شريحة المواطنين ذات الدخول المحدودة والوظائف المؤقتة وذل
  .لتغطية حاجاتهم اليومية لحين انتهاء االحتجاجات واستقرار األوضاع ومباشرة أعمالهم  
ى       واألمر المهم اآلخر هوعدم توافر أنظمة الحماية االجتماعية لمواجهة تلك الحاالت يير األمور بشكل أقرب إل لتس

  . طبيعتها لتجاوز المراحل الصعبة الناتجة عن تلك االحتجاجات

  : من وعدم االستقراروضاع االجتماعية باضطراب األثر األأت  ¤
اة المجتمع بمختلف شرائحه، نظرا              ى  حي ة وعل ى األوضاع االجتماعي د عل تؤثر حالة عدم استقرار األمن في البل

ى الوضع              لعدم وجود نظ   ؤثر عل ا ي ائالتهم، مم ورهم المعيشية وع ى أم نهم عل واطنين مصالحهم ويطمئ ام يحفظ للم ام ع
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اج    ى إدارة اإلنت ة عل درة المؤسسات اإلنتاجي دم ق و ع تقرار ه ن واالس ة األم ردي حال د اآلخر لت ام، والبع اعي الع االجتم
  .ألوضاع األمنية والتسويق،  آما هي الحال في األوقات العادية  وفي ظل استقرار ا

  :وبروز المطالب الفئوية .. المشغلة للعمال  كبرىمؤسسات الالتراجع   ¤
أخذت المؤسسات اإلنتاجية الكبيرة تحجم عن توسيع الطاقة اإلنتاجية في المشاريع ، ورآزت على الموجود الحالي   
من العمالة أوالتخفيف منها بداعي خفض الكلفة، آما أثرت عمليات الخصخصة على رغبة هذه المؤسسات في التوسع في 

ال         المشاريع الجاذبة للعمالة، ال بل على العكس بدأت بتقل  ام باألعم د مع مؤسسات أخرى أصغر للقي ا والتعاق يص أعماله
  . Non core activitiesالثانوية غير الرئيسية 

  :تشتت النخب والقيادات االجتماعية   ¤
ة،    ارات مختلف لقد أفرزت حالة الفوضى التي تعرضت لها البلدان العربية التي حدثت فيها الثورات واالحتجاجات تي

ى المجتمع           وترعرعت  في ظل ح ر عل ا أث وازن مم ة من عدم الت ا سبب حال الة الفوضى والضبابية وعدم االستقرار، مم
  .آكل

  :في ضوء المطالب الشعبية .. التساؤل حول صالحية قوانين العمل السائدة   ¤
ا ال تلب    الثغرات، وأنه ي استحقاقات  لقد أثبتت األحداث األخيرة أن التشريعات المعمول بها قبل االحتجاجات، مليئة ب

ه            تم تعديل ذي يجب أن ي ل، ال انون العم ا،  ق وانين، ومن أهمه المرحلة الحالية واالنتقالية، ومن جملة هذه التشريعات أوالق
  .أواستبداله بقانون جديد يواآب الحالة الجديدة

  :اإلجراءات المقررة خالل االحتجاجات لمصلحة دعم التشغيل والعدالة االجتماعية واإلصالح  -4
شهدت الدول العربية حرآات انتفاضية وثورات، أو مطالبات وإرهاصات، رغبة من الشعوب في تحسين أوضاعها 
ونس،          مل ت ى تش ة األول ين، فالمجموع وعتين مختلفت ى مجم دول إل ذه ال م ه ية، وتنقس ة والسياس ادية واالجتماعي االقتص

دول العرب  ة  ومصر، وسوريا، وليبيا، أما المجموعة الثانية فتضم ال ة الخليجي ان      : ي ة السعودية، وسلطنة ُعم ة العربي المملك
  .ويمكن اإلشارة في هذا السياق إلى الوضع الخاص لألردن. ومملكة البحرين 

  :المجموعة األولى  -أوال 
دة،         ،تونس ومصر  ، خاصةأدت هذه الثورات واالنتفاضات في بعض الدول ام حكومات جدي ام وقي ى تنحي الحك إل

م عالجية في وقف هذه الثورات،وجاءت هذه اإلجراءات  أحيث لم تنجح اإلجراءات التي تم اتخاذها سواء أآانت استباقية 
وء      ة وس ها تفشي البطال ى رأس ي عل ية  والت ة والسياس ة الضغوط  االقتصادية واالجتماعي ة لمواجه ر آافي أخرة وغي مت

  . وانتشار الفساد السياسي معيشية وارتفاع األسعارالظروف ال
وفير        ا وتعهدت بت ات لمواطنيه د من الحري فالحكومة التونسية أصدرت عدة قرارات عالجية من شأنها  إعطاء مزي

اون في توظيف           300 زام المؤسسات بالتع م إل ة وت ة الشهادات      5000ألف فرصة عمل بصورة عاجل متعطل من حمل
  .حوافز لتشجيع االستثمار وتشجيع جهود تشغيل أصحاب الشهادات العليا الجامعية وتقديم 

ا،     "زين العابدين بن علي"بعد تنحي و ا اقتصاديا واجتماعي ا برنامج ، اعتمدت الحكومة المؤقتة  والحكومة التالية له
ل، هي   ة خطط عم اندة المؤسسات"و" التشغيل: "يتضمن أربع ا مس ة ا"و" واالقتصاد وتمويله ةالتنمي العمل "و" لجهوي

ا    ويؤمل أن يسهم هذا في رفع مستوى المعيشة ونسب التشغيل،  " االجتماعي  ة المصرية   أم في النظام    بالنسبة للحكوم
  .السابق فلم تقدم أية إجراءات تتعلق بدعم التشغيل والتقليل من البطالة بصورة ملموسة

يت العمالة المؤقتة  العاملة بالقطاع الحكومي وصرف  و لقد قامت بعد ذلك الحكومة المصرية المؤقتة بإجراءات تثب
  .  من األجر األساسي للعاملين بالدولة% 15عالوة قدرها 

وإذا آان الشارع التونسي قد استقر نوعا ما حاليا بعد انتهاء االنتخابات واختيار رئيس للبالد فإن الشارع المصري  
ي والس      تقرار األمن ًا من عدم االس ة          ما زال يعاني نوع ؤثرة في العملي ياسي، وال يمكن التحدث عن جوانب إصالحية م

  .  التنموية ما لم تستقر األمور
ة            -آحالة خاصة في هذا السياق-أما عن األردن ة األردني ابه مطالب المحتجين في  المملك رغم من تش ى ال ه عل فإن

ى الوضع من خالل اإلجراءات       الهاشمية مع المطالب التونسية والمصرية فإن الحكومة األردنية استطاعت ال  سيطرة عل
تقات  ى المش واطنين ، وتخفيض الضرائب عل ية عن آاهل الم اء المعيش ي تخفيف األعب ا،   وترآزت ف م اتخاذه ي ت الت
املين والمتقاعدين،          ادة رواتب الع ل، وزي اد فرص عم ة، وإيج البترولية والمواد الغذائية، وتجميد أسعار الطاقة الكهربائي

 .ة للمعلمين، وإنشاء لجنة ملكية لمراجعة الدستور، ولجان الحوار الوطني لتعديل قانون االنتخاب وإنشاء نقاب
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رة           ى درجة آبي ين إل واطنين  األردني دى الم لقد أسهمت هذه اإلجراءات  التي تم اتخاذها في تسكين حدة الغضب ل
أدى بعد ذلك إلى استمرار خروج المظاهرات في  فإن الوضع لم يستقر تماما أو يحقق الرضا الكامل لدى المواطنين، مما 

بالد   ا استدعى إعالن    . بعض أنحاء المملكة تطالب برحيل الحكومة  ومكافحة الفساد وتسريع وتيرة اإلصالحات في ال مم
ة        ول نهاي رة بحل ة مبك ات نيابي ـالل       2011الملك عن انتخاب انوني االنتخاب واألحزاب خـ ديل ق ك     3وتع ع ذل أشهر وتب

  . عن مجموعة أخرى من القرارات التي تسهم في دفع عملية اإلصالح 2011الملك في شهر يونيه إعالن 
دول                 ين مجموعة ال ا ب را الظروف االقتصادية والسياسية م ه تختلف آثي ول بأن ذه المعالجة، يمكن الق ام ه وفي خت

ة ) مثل تونس ومصر(العربية التي شهدت احتجاجات واسعة   ة االحتجاجات ومن       -والدول العربية الخليجي إن طبيع ذا ف ل
  .ثم تقبل الشعوب للحلول آان مختلفا 

  ) :الدول الخليجية(المجموعة الثانية  -ثانيا 
دول ذه ال ف ه ي     تختل ا، فف تجابة له اط االس ية، وأنم ية والسياس ب المعيش ة المطال ث نوعي ن حي عوديةم ت   الس قام

تباقية  لتح    ة،        المملكة بإصدار حزمة من اإلجراءات االس ايتهم االجتماعي ز حم واطنين االقتصادية وتعزي سين أوضاع الم
  . وبعض هذه اإلجراءات قدم دعما ماليا مباشرا

د اهللا     ك عب وفيما يتعلق بحزمة القرارات  االستباقية  التي أصدرتها الحكومة السعودية وأعلنها العاهل السعودي المل
فإن فورية التنفيذ أثرت بصورة آبيرة على الشارع السعودي، من حيث تحسين الوضع االقتصادي       2011، في مارس 

وفير وظائف     واالجتماعي للمواطن السعودي بصورة مباشرة من خالل ر ات التعطل وت فع الحد األدنى لألجر وتقديم إعان
ي القطاع   واطنين السعوديين ف وفير فرص عمل للم م وت ة ودع ة  المختلف دني و العسكري ووزارات الدول ي السلك الم ف

  .  الخاص وتوفير السكن الالزم 
ية،      ، فقد آانت هناك مطالب معيشية وسياسية، لكن المطلسلطنة ُعمانأما بالنسبة  ى السياس الب المعيشية تغلبت عل

رًا في معالجة           رًا آبي ه اث ان ل ا آ وقامت الحكومة العمانية بإصدار مجموعة من القرارات شملت آثيرا من المجاالت، مم
نح     : األمور، وآان من أهم هذه اإلجراءات  ام، وم الي لالدعاء الع د من الصالحيات لمجلس      االستقالل اإلداري والم مزي

ل، وتوظيف  الشورى وال أمين ضد التعط ان، والت تفيدة،   50برلم اعي لألسر المس ادة الضمان االجتم واطن، وزي ف م أل
  . معتقال سياسيا 234والعفو عن 

  .وفي مملكة البحرين، رآزت المطالب الشعبية على اإلصالح السياسي أآثر من اإلصالح االقتصادي 
ت   د قام ة وق ة البحريني راءات،  الحكوم اذ بعض اإلج كانية      باتخ روض اإلس ن الق زء م قاط ج ا إس ن أهمه ي م الت

م اإلعالن عن      . سجناء سياسيين 308واإلفراج عن  زة وزارة      20000وفي مجال التوظيف والتشغيل ت ة في أجه وظيف
  .  ماليين دينار لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة المتعثرة 10الداخلية، ورصد مبلغ 

د       آما آانت هناك إجراءات استباقية ت م اتخاذها من قبل الحكومة فيما يخص التوظيف والتشغيل ترآزت  في تحدي
 . الحد األدنى لألجر والعمل بنظام التأمين ضد التعطل

ا في    وفمبر   23وجاء بعد ذلك اتخاذ ملك البحرين قرارا بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتي قدمت تقريره ن
وبناًء على ذلك . ، وتضمن  التقرير األخطاء الحكومية وأخطاء  المعارضة وتوصيات محددة للخروج  من األزمة2011

   .  تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات  

  : انعكاس اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات على أوضاع التشغيل  ¤

  :التشغيل وفرص العمل من خالل اإلجراءات المتخذة  -أ 
ى    ي مرت عل ورات الت ات االحتجاجات أو الث دافع وراء حرآ دها ال ة وح باب االقتصادية واالجتماعي ن األس م تك ل

ى      بعض الدول العربية  بل إن هناك أسبا ديمقراطي أدى إل اب النظام ال با سياسية، حيث يرى أصحاب االحتجاجات أن غي
اد وتحسين       ى أوجه الفس فساد في جميع المجاالت وان الحل هو في نظام برلماني حر منتخب يمكن من خالله القضاء عل

  .الوضع االقتصادي واالجتماعي 
تقرار  الوضع        تونس ومصروبالنسبة إلى  إن عدم اس دول ف ذه ال فإنه باإلضافة إلى الظروف االقتصادية الصعبة له

  . وآذلك األمر في ليبيا السياسي اثر سلبا على  حرآة  التوظيف والتشغيل
و من االحتجاجات والمظاهرات، يبقى التحدي            األردنأما  ا، حيث ال يخل ا م تقرًا نوع فإن الوضع بها وان آان مس
  .وال يبدوأن هناك نتائج ايجابية ملموسة على نموحرآة التوظيف في األردن  .آثر منه سياسيًااقتصاديا أ
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ئ عن موقف اقتصادي      " مبادرة االنتقال السلمي للسلطة"فقد تم تطبيق  اليمنبالنسبة إلى و ولكن الوضع الحالي ينب
ؤتمر     يمن  "وتشغيلي بالغ الصعوبة، مع مالحظة أن م ة السعودية في     في الرياض ب  " أصدقاء ال ة العربي  23و 22المملك

  . مليار دوالر لمساعدة اليمن في تحسين األمن والبنية التحتية 3.25,قدم تعهدات بنحو  5/2012/
ق        اف العنف من أجل تحقي ة، إليق أما بالنسبة إلى سوريا، فقد بذلت محاوالت برعاية األمم المتحدة والجامعة العربي

ى القطاع        تطور إيجابي، مع مالحظة اآلث ى سوريا، وخاصة عل ار االقتصادية القوية للعقوبات االقتصادية المفروضة عل
  .2012أيار /مليار دوالر حتى منتصف مايو 2النفطي، مما تسبب في خسائر قدرت باآثر من 

بة  و ة بالنس دول الخليجي رص          لل ن ف الن ع ا، واإلع تقرار عموم ة االس إن حال ان، ف لطنة ُعم عودية وس ل الس مث
ام ولخاص         التو واطنين في القطاعين الع ة لتوظيف الم اندة الحكوم ي اتخذها العاهل        –ظيف، ومس رارت الت ة الق وحزم

د من فرص العمل              وفير مزي ع نسب التشغيل وت ى رف ا عل ك انعكس ايجابي السعودي خصوصا، آما أشرنا سابقا،  آل ذل
  .للمواطنين 
اك        ثرأ، تأثر االقتصاد بما مر بالبالد  والبحرينوفي  اتزال هن واطنين البحرينيين، وم ة التوظيف للم هذا على حرآ

ورات        ن التط د م دث العدي ل وح ق الح ى طري رة عل وات آبي ع خط م قط د ت ل ، و ق م تح ي ل ة الت اآل المعلق بعض المش
  .اإليجابية
  

  : تأثيرات اإلجراءات المتخذة على توفير فرص العمل في اإلطار التنموي  والتكاملي العربي -ب
ة،           إن ج ة المواطن ع نسب التشغيل للعمال ى رف ميع اإلجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص التوظيف آانت تهدف إل

ل    وتوفير فرص العمل المناسبة لها وبخاصة في دول الخليج التي أصبحت العمالة المواطنة بها تواجه تنافسا شرسًا من قب
اتخاذها في سبيل رفع نسبة التشغيل لمواطنيها فإن هذه الدول أيضا   العمالة اآلسيوية، لذا باإلضافة إلى اإلجراءات التي تم

ا في          ة لمواطنيه د  نسب معين ل تحدي دة مث ة الواف أصدرت العديد من القوانين التي تكفل حماية مواطنيها من منافسة العمال
د سنوات مع     ى تحدي املين    سوق العمل، وقصر مزاولة بعض المهن على مواطنيها؛ ويجري حاليا العمل عل ة الع ة إلقام ين

  .الوافدين في الدول الخليجية  
ا تمر    تقبلة حالي دول المس را، فال ديا آبي يواجه تح تقبلة س لة والمس دول المرس ين ال ة ب ة العربي دفق العمال د أن ت ونعتق

ة ال            ة العربي ى األخص العمال ة وعل تقبلة للعمال ة مس ي تحولت من دول ا الت تونسية  بظروف صعبة، على سبيل المثال  ليبي
دة من                 ا أعدادا متزاي ديها حالي إن ل ة ف تقبلة للعمال ة المس دول الخليجي ة، وبالنسبة لل ذه العمال والمصرية إلى دولة طاردة له
ل           رص العم وفير ف غيل وت ي التش ة ف ل األولوي ا يجع اطلين؛ مم ن الع دادًا م ل، وأع وق العم ى س داخلين إل واطنين ال الم

احثين عن          لمواطنيها، وهوما يمثل تحديا لهذه ات الب درات ورغب ات سوق العمل وق ين متطلب الدول في آيفية التوفيق ما ب
ة    ى األخص العمال دة وعل ة الواف ن العمال رة م داٍد آبي ود أع ة تسمح بوج ل مفتوح ي ظل سوق عم ا ف ن مواطنيه ل م عم

  .اآلسيوية التي يفضلها أصحاب األعمال

  :لمصلحة دعم العدالة االجتماعية واإلصالح االحتجاجات جراءات المقررة خالل اإل  ¤

اه الواسع،               ة في معن ة االجتماعي ين للعدال وم مع ق مفه ى تحقي ة تعمل عل دول الخليجي يمكن مالحظة أن حكومات ال
ي تالقي              ذا بالدرجة الت تم ه د ال ي راد المجتمع ؛ وق ة االقتصادية والمعيشية ألف والذي يعني تحقيق الحد األدنى من الكفاي

  .  من جميع األطراف، ولكن ال يمكن إغفال ما تقوم به  هذه الحكوماتقبوال
  :نحو سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل فى ضوء المطالب الشعبية  –المحور الخامس 

ة، من             دول العربي ل السلطات المسئولة في ال ا من قب يتناول هذا المحور عرضا تحليليا للسياسات الواجب انتهاجه
ا صحبها     أجل دعم التش غيل وخفض البطالة، خاصة في أوساط شريحة الشباب، في ظل االحتجاجات الشعبية الحاشدة وم

ة  . من هزات اجتماعية في العديد من الدول العربية وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السياسات ليست مسئولية األجهزة الحكومي
ال (لثالثة أوالرسمية فقط، لكنها محل تقاسم األمانة بين أطراف اإلنتاج ا ى   ) الحكومات وأرباب األعمال والعم باإلضافة إل

ة        اء الطبق زارعين وأبن ابقة، خاصة الم نيفات الس ي التص مولة ف ر المش رى غي ع األخ رائح المجتم دني، وش ع الم المجتم
  .المتوسطة من المثقفين

ة نحوالتشغيل    السيا" إعادة توجيه"موضوع  الجزء األولأجزاء؛ حيث يتناول  خمسةوينقسم المحور إلى  سات العام
رز خطوط   : ومحتوى العمل، فيما يعتبر مدخال عاما لموضوع المحور، من خالل معالجة قضيتين فرعيتين، هما تحديد أب

الجزء أما . التوجهات العامة، واإلطار العالمي المواآب لهذه التوجهات، بالتطبيق على رأس المال المعرفي ومهارة العمل
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د، محقق لتكامل    )ة هيكلة سياسات التنمية لدعم التشغيلإعاد(فموضوعه  الثاني ، حيث يرآز على تبني نموذج إنمائي جدي
  .الهيكل اإلنتاجي ومكثف الستخدام العمل، آلما أمكن؛ ومناصر للفقراء والمتعطلين

ق بكل   فيتعرض لعدد من السياسات القطاعية ذات األهمية الخاصة في مجال دعم التشغيل، وتت    الجزء الثالثأما  عل
  .من التعليم الجامعي والقطاع الريفي وما يسمى بالصناعات اإلبداعية، ثم التنمية الريفية

ا هي      الجزء الرابعويأتي  ة بعينه ى حال دعم التشغيل     " المشروعات الصغرى والصغيرة   "منصبا عل ة ل أداة محقق آ
ى       ء الخامسالجزوأخيرا، يقدم .  ومكافحة البطالة والحد من الفقر في الدول العربية ق، عل ة، آنظرة طائر محل نظرة آلي

دعم التشغيل      اجح ل السياسات الفاعلة، من زاوية استراتيجية متصلة ببناء القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستديم آوسيط ن
  .ورفع مستوى المعيشة ألبناء المجتمع

  :والسطور التالية تتناول بالشرح األجزاء الخمسة 
  :التوجهات العامة  -الجزء األول 

اتمن  ذه التوجه م ه ين و ،أه غيل المتعطل دة لتش ل الجدي ن فرص العم د م وفير المزي ى سوق "ت دد إل داخلين الج ال
ى اآلن، في           .العمل ة حت ق سياسات فعال م تطب ا االقتصادية، ل ولكن من المالحظ أن الدول العربية، على اختالف ظروفه

طة   تيعاب األنش ا زال اس ال، وم ذا المج دودا ه ل مح وة العم ي  و. االقتصادية لق ل ه وة العم تيعابا لق ر اس ات األآث القطاع
  ".القطاع غير النظامي" الزراعة، والبناء والتشييد، و

ة          ى العناي ا ال تلق ا، لكنه غير أساس ط والص اص، المتوس اع الخ ار القط ي إط ا ف ل تقريب طة بالكام ذه األنش ع ه وتق
  . الخاص الكبير، وهما المصدر األآبر للموارد المالية والتكنولوجية في المجتمعوالرعاية الواجبة من الحكومة والقطاع 

  :أمرين تطبيق التوجه السابق، وغيره من التوجهات الضرورية،ويتطلب 
  .  سنويا على األقل، خالل الخمسة عشر عاما المقبلة% 7في الدول العربية إلى  رفع معدل النمواالقتصادي -
م و - ى دع ز عل ة الترآي تيعابا للعمال ر اس ات األآث وير القطاع ر  تط اع غي ي، والقط اع الزراع دمتها القط ي مق ، وف

  .النظامي في المناطق الحضرية 
  :اإلطار العالمي لتوجهات سياسات التشغيل 

الم المتطور اقتصاديا، واستطرادا    تحددت أبرز المقومات المحِّددة لتكوين قوة العمل في    ة،   في  : الع دول العربي ال
  :مستقبال، في الجانبين التاليين

  .رأس المال المعرفي  -
  .عنصر المهارة  -

  :وفيما يلي نرآز على الجانب األول 
  :رأس المال المعرفي  بناء -

ار أن  ، أصبح االتجاه السائد هو"عينية"بينما آان مفهوم الملكية، في السابق، ينصرف إلى ملكية أصول إنتاجية  اعتب
ة         هم ) الذين يملكون( ة الخالق ارة االبتكاري وة المه ة وق ة الحديث م والمعرف بوا ناصية العل اد    . الذين اآتس وأصبح هؤالء عم

  .النشاط المحموم لالقتصاد العالمي
د   " أشباه الفقراء"أما الفقراء و ال المعرفي الجدي الون  ال و فال يملكون الموارد القادرة على امتالك رأس الم فرصا  ين

  .العمل وآسب الدخولوفي مجال سوق ديث والرعاية الصحية التعليم الحفي متكافئة 
  :إعادة هيكلة سياسات التنمية لدعم التشغيل  -الجزء الثانى 

  :وذلك من خالل 
  : تبني سياسات لالقتصاد الكلي قادرة على دعم التشغيل والحد من الفقر -1

ه من طرف     " برنامج التكيف الهيكلي"باإلحالة إلى تجربة مصر في تطبيق دولي   "الموصى ب د ال ذ  " صندوق النق من
ايو   ذ م ام    1991االتفاق الرسمي بين الجانبين  والذي استمر من ى ع تندة       2004حت د توصلت بعض الدراسات المس ، فق

ة  ف –إلى تحليل إحصاء لمسوح الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسرة  ي     –ى أربع دورات زمنية متتابع اتج المحل ى أن الن إل
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غ     ًا بل وًا حقيقي جل نم ذآورة س رة الم الل الفت الي خ دل    % 4.2اإلجم ول المع ررة ح ات متك ع تقلب نويًا م ط س ي المتوس ف
  ). 2(في المتوسط سنويًا خالل الفترة بأآملها% 2.63، ومع ذلك فإن التشغيل حقق نموًا بلغ )1(المتوسط
  :)3()المناصر للفقراء(نمط النموتشجيع    -2

ة، خاصة        : من بين أهم السياسات واإلجراءات المحققة لذلك ى األصول االقتصادية المهم راء إل ضمان وصول الفق
ي  اآن    –األراض اف، والمس ي األري غرى         –ف روعات الص اتي للمش ي والمؤسس دعم التقن ان وال ر، واالئتم ي الحض ف

  .لحضر على السواءوالصغيرة والمتوسطة في األرياف وا
فقد لوحظ، من واقع التجربة المعاشة في غالبية الدول العربية، أن الفقراء المشتغلين يتمرآزون في القطاع الخاص   

مي   ر الرس امي "أو (غي ر النظ يم     ")غي واء التنظ ت ل وية تح ر  المنض غيرة ،غي روعات الصغرى والص يما أن المش ، س
ة ا     ن رعاي ر م د آبي ى ح ة إل مي، محروم رة      الرس ة الكبي روعات الخاص ة المش مي، خاص اع الرس ة للقط ة المبذول لدول

  .والكبرى
  :بناء رأس المال المعرفي والمهاري للفقراء وأصحاب المشروعات الصغرى والصغيرة  -3

اعي،   ويتحقق ذلك بصفة خاصة من خالل تصدي الدولة لمهمة إعادة هيكلة اإلنفاق العام، خاصة منه اإلنفاق االجتم
  .إعطاء المزيد من االهتمام للتعليم العام والصحة العامةباتجاه 

  :انتهاج سياسات قطاعية لدعم التنمية والتشغيل الجيد للشباب، وذلك من خالل -الجزء الثالث 
  .تشجيع التعليم الجيد بالمعايير العالمية  -
  .تطوير القطاع الزراعي والريفي  -
  " .الصناعات اإلبداعية"تشجيع  -
  
  

  :الصناعات الصغيرة مدخل رئيسي لتشغيل الشباب  -الرابع الجزء 
ك المشكلة    الصناعات الصغيرةلقد برزت صيغة  ة   -لمستعصية ا ، باعتبارها أحد مسالك الحل لتل د  . مشكلة البطال وق

ي     ر ف دالت الفق ن مع د م ة و الح كلة البطال دخل لحل مش وير الصناعات الصغيرة آم ة بتط ل العربي ة العم اهتمت منظم
ين الصناعت     الم ات ب ة العالق ام بتنمي ا االهتم بيل، ومنه ذا الس ي ه ة ف ات العملي ن المقارب ددا م دمت ع ة، وق ة العربي نطق

اء      و.   الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ة بن دى أهمي ا تتب ة   من هن اطق صناعية متكامل ة      من المرافق ومقومات البني مزودة ب
التنظيمي، بل المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة     –يقي واإلداري األساسية، وقادرة على تقديم الدعم التقني والتسو

  . وغيرهما
ة في مجال المشروعات والصناعات        ة والعربي وباإلمكان تصور عدد من الدروس المستفادة من الخبرات العالمي

  :الصغيرة، يجمل بنا نحن العرب أن نستخلص عبرتها، وأهمها 
ارات          توافر اإلرادة الجادة، انطالقا  - دار االبتك ا وابت ذآورة في تطوير التكنولوجي من إدراك دور المشروعات الم

م في     ا ت ليليكون (الجديدة واستيعاب العمالة، على نحوم ات المتحدة و  ) وادي الس الور  (بالوالي ة بنج ة و ) مدين ة  (الهندي منطق
  .في الصين) تشنجن
             .الربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة -

  :نحو سياسات حكومية فاعلة في ميدان التنمية والتشغيل  -الجزء الخامس 
ا من              ع وقضية التشغيل، انطالق ين النموذج التنموي المتب ة عنصر العمل   "تتأآد أهمية الربط ب في األنشطة   " آثاف

دى ا    د المنت ادرة بعق ة والتشغيل في     االقتصادية المختلفة، وهو ما دفع منظمة العمل العربية إلى المب لعربي األول للتنمي
  .وأتبعته بسلسة من الخطوات اإلجرائية ذات الصلة) 2008(الدوحة 

                                                 
، آتاب األهرام االقتصادي، 2004/2005 – 1990/1991هبة الليثي، النمو االقتصادي وتوزيع الدخل والحد من الفقر . هناء خير الدين و د. د)  1

 . 6، ص 2007، أول نوفمبر 242القاهرة، العدد 
 .8المرجع السابق، ص )  2
 .81، مرجع سابق، ص 1997 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام)  3
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داخل      و بالنظر إلى اإلطار الكلي للتنمية والتشغيل، وباالستفادة من أعمال منتدى التنمية والتشغيل، تظهر عدة م
  :أساسية، في مقدمتها

  : بناء القدرة التنافسية -1
ة  لم يقم أّى من  الدول العربية حتى اآلن ببناء نظام وطنى حقيقى لالبتكار، حتى فى أآثرها تطورا من الناحية العلمي

وطنى              .  والتكنولوجية ارى ال اء االبتك ين مقتضيات إعداد أسس وقواعد البن ام بالمزاوجة الحصيفة ب ويقتضي األمر القي
ل ا   راهن،        الفعال والمتجانس فى المستقبل القريب، وبين ضرورات تفعي ة المتاحة بالفعل فى الوقت ال درات التكنولوجي لق

درة                  ائز الق اء رآ ى بن درس، فترآز عل ة ال م يجب أن تعي الحكومات العربي ا، ومن ث ة فيه اة االبتكاري ومحاولة بث الحي
ة لل  ة   التنافسية، والمنظومة االبتكارية، بدال من مجرد اجترار المقوالت المكررة حول العولمة والحرية المطلق تجارة الدولي

  .دون حماية وطنية لإلنتاج المحلي مرتفع الجودة
  :النمو العربي المستديم   -2

ي الموحد    "وفق  ر االقتصادي العرب ام           2011" التقري ام في ع ي الع ى المستوى العرب تثمار عل دل االس راوح مع ،  ت
  .تقريبا في مصر والسودان% 19,5في الجزائر و% 41,1بين  2010

ة  (المطلوب إلحداث  وإذا آان المعدل  ة القوي ل عن         ) الدفع ا ال يق در في المتوسط بم ة يمكن أن يق ذلك،  %25اإلنمائي ، فل
في الدول العربية غير النفطية بالذات، الخطوة األولى، والشرط  ) اإلنتاجي(يشكل رفع معدل االدخار المحلي واالستثمار 

آما أن استدامة النمو رهن بإعادة هيكلة النشاط االقتصادي    .  األول، نحو تحقيق استدامة النموفي الدول العربية عموما
ة             ه في ترآيب ى قطاع بعين اد األحادي عل دال من االعتم ة، ب ة ومتوازن في الدول العربية، باتجاه بناء قاعدة إنتاجية متكامل

ة، والقطاع النفطي   ر النفطي دول غي ي ال اع الخدمي ف ة، آالقط رادات العام ل اإلي اتج وهيك ل الن دول هيك ة ال ي مجموع ف
  ). النفطية(

، فالنمو مهدد بفعل التفاوت وعدم العدالة في توزيع الشرط االجتماعي: هو) أوالمستديمة(شرط ثالث للتنمية المستدامة 
يم والصحة   ة          .  الدخول والثروات، وفي فرص الحياة والتعل تفادة غالبي رجم من خالل اس ذي يت اعي، ال د االجتم ذا البع ودون ه

  .خاصة من الشباب، استفادة فعلية من النمواالقتصادي، فإن هذا النمو سوف يكون مهددأ باالنتكاسالمجتمع، 

  : المحقق لقدر أآبر من العدالة االجتماعية والسلم االجتماعى بناء قواعد التوافق المجتمعي -المحور السادس 
ين      يتضمن هذا المحور معالجة تحليلية لمجال مهم وحيوي في السياسات  وافقي ب اعي والت دها االجتم االقتصادية ببع

ة     ة العمالي ات النقابي ين المؤسس ة والخاصة، وب ات االقتصادية الحكومي ين المؤسس ة االقتصادية، خاصة ب رآاء العملي ش
  . ومؤسسات المجتمع المدني

و اقتصادي   ال توجد سياسات اقتصادية مستقرة  دون بعد اجتماعي يشكل إطارا لها، وغاية تسعى إليها في  مسار نم
اعي من خالل         . واسع تنعكس آثاره االيجابية اقتصاديا واجتماعيا لم االجتم ق الس ا لتحقي ا مجتمعي وهذا األمر يتطلب توافق

نظم السياسية                تقرار  ال اح اس ا من أن مفت ة، انطالق ك المنظوم ا تل ة تتحقق من خالله ات حواري بناء منظومة قواعد، وآلي
ا        العربية هواعتماد سياسا ة وللمجتمع بتنظيماته ا للدول ت اقتصادية قائمة على منظومة من التوافق المجتمعي تشكل نجاح

  .اإلنتاجية والعمالية والمدنية 
والتوافق بالمعنى العام هوعملية دينامية مستمرة يقوم بها الفرد والمجتمع والدولة لتحقيق التالؤم المشترك، وفق آلية 

تقرار      حوارية لمنع التصادم  وتحقيق  ة واس ة اإلنتاجي المطالب النقابية والمهنية والحياتية، آما تحقق مطالب تطوير العملي
  .الوضع السياسي 

ـ           ا سمي ب ا م زمن جرى خاللهم دين من ال ة، و    " اإلصالحات االقتصادية  "في إطار عق دول العربي ا  في معظم ال م
را شعبيا هائال، وزاد األمر خطورة حين تم الربط بين رافقها من آثار اجتماعية آبيرة، تراآمت في مجموعها لتشكل انفجا

د   ن بل ر م ي أآث ذلك ف زال آ ونس ومصر وال ي ي ت را ف ا آبي ان دويه ية، فك ة واالقتصادية والسياس ب االجتماعي .. المطال
ة في سياق         ألة االجتماعي ام  "اإلصالحات االقتصادية  "والتحليل المتعمق لألمر يكشف عن تغييب للمس  ، وتضخيم االهتم

أفراد           ع آ ب للمجتم ع تغيي ا م ة له ازات الممنوح ة واالمتي ة واألجنبي تثمارات العربي ادي واالس اد والنمواالقتص باالقتص
  .وآجماعات وآثقافة، وهنا نظر إلى المجتمع آما لو أنه ملحق بالسوق واقتصادها 

ه  م عن ا اإلصالحية نج ي السياسات االقتصادية وبرامجه ة ف ارآة المجتمعي اب المش م فغي نهج رس ي م ر ف ل آبي خل
ة    دريجيا االحتجاجات والمظاهرات بشكل        .   السياسات االقتصادية التي جاءت منحازة لألقلي اب المجتمع ظهرت ت وبغي

وي ابي وفئ ي ونق البهم   ،مطلب قف مط ع س اهرين وارتف داد المتظ دت أع ا تزاي رعان م وال االقتصاد  : وس ن إصالح أح م
ة          والمجتمع إلى أحوال السياسة والكرام ذا يشكل السياق الحقيقي لظاهرة االحتجاجات الشعبية الراهن ة والحقوق، وآل ه
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ا  لم           .. عربي تقرار والس ادة االس ات إلع راءات والمعالج ن اإلج ة م ديم حزم ا وتق تها وتحليله ب دراس ذي يتطل ر ال األم
ة اإل        ين أطراف العملي اعي ب ة في     االجتماعي من خالل منظومة القواعد المؤسسة للتوافق االجتم ة والسياسية الثالث نتاجي

  .الدولة والمجتمع 
اجي         ة في النشاط اإلنت ة وهيكلي رات بنيوي وسوف تؤدي عملية التوافق المجتمعي المطلوب تحقيقها إلى إحداث تغيي
توياتها ومختلف أشكالها، وتسهيل             ع مس ا وتنشيطها بجمي ات وتفعيله ز دور النقاب د من تعزي والسياسي والنقابي، وهنا الب

تقاللية       ع ا اس ة ومنحه ات النقابي ة في االنتخاب ملية انتقالها من النضال السياسي إلى النضال المطلبي، وممارسة الديمقراطي
م العوامل األساسية      ... القرار النقابي، لتكون الضابط في عملية التوازن المطلوبة مستقبًال  فالنقابات النشطة ليست من أه

ولتحقيق  . هي المحك اليومي والمراقب الدائم لنتائج التطورات االقتصادية في المجتمع    للعملية االجتماعية فحسب، وإنما
  . التوافق المجتمعى البد من االعتماد على الرآائز الخمس التالية 

  . اإلقرار الرسمي بأهمية التوافق المجتمعي آعملية ومنهج بين أطراف العملية اإلنتاجية والسياسية -1
ي       -2 ا الت وانين المرتبطة به تيسير الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالسياسات االقتصادية والتشريعات والق

  .تمكن أطراف التوافق من الوعي بالعمليات التي يتحاورون من اجلها 
اء  -3 ات بن ات واللجان آلي ين النقاب ة ب ق المجتمعي داخل الوحدات اإلنتاجي ق التواف ة ومؤسسات  للحوار وتحقي العمالي

  .المجتمع المدني والحكومة
اهج       -4 ة لمن ة وتدريبي اد دورات تثقيفي تكثيف جهود التوعية  بأهمية التوافق المجتمعي لمصلحة األطراف الثالثة واعتم

دات الصغيرة   ي الوح وار ف ى الح درب عل ه والت وار وآليات ع  (الح وار، مؤسسات المجتم ان الح ة، لج ات العملي النقاب
  . )المدني

اعي والمس -5 ل الجم يم العم ز ق ق  ئوتعزي ي يحق ق مجتمع ار تواف ي إط تديمة ف املة ومس ة ش ق تنمي ة لتحقي لية المجتمعي
  .الشفافية والمساءلة  أمطالب ومصالح األطراف الثالثة في العملية اإلنتاجية واعتماد مبد

تراتيجية للتشغيل والتخفيف     آيف يمكن وضع    المجتمع، إذ أفراد تفعيل مشارآة المدنى مهمة المجتمع إن ذ اس وتنفي
تراتيجية  من تلك المستهدفة باعتبارهم الفئات أنفسهم من البطالة  بمعزل عن مشارآة العمال ة،      .االس ة، في الحقيق فالتنمي

ى  يدرك أهميتها وال يسعى يمكن بلوغها في مجتمع ال ال ا  إل ا يكون    تحقيقه دني   وهن ه  حضوره  في  المجتمع الم ة  ل  أهمي
ة  سية سيا ا،  وإنمائي ول     مع ا يمكن الق ر    ومن هن دني يعتب ا  إن المجتمع الم يا  مكون ات   أساس ة  من مكون املة  التنمي  الش

   .والمستديمـة
ة            ع، وتتضمن مجموعة السياسات واإلجراءات القانوني ام المجتم ارات أم ى توسيع الخي والشراآة آعملية، تهدف إل

وطني     -لمساهمة واإلدارية الالزمة لتمكين أفراد المجتمع من ا   ي وال ى المستويين المحل ة      -عل في رسم السياسات اإلنمائي
ى   ل عل ن العم د م ة الب ذه العملي وعى به املة، ولل ة الش ة للتنمي احي التطبيقي ى مختلف المن ة ف ارآة المجتمعي ل المش وتفعي

ات  راد والجماع اب األف ال(إآس اء/رج رة تف ) نس اليب مبتك ق وأس دا يتضمن طرائ ا جدي ا تنموي ة وعي دراتهم الجمعي ل ق ع
تهم  ين معيش تمعهم وتحس ة مج ل تنمي ن أج ة م ة   . والفردي اوزون  ثقاف ين يتج ات ح راد والجماع رز شخصية األف ا تب وهن

الخنوع والسلبية والتواآل إلى ثقافة العمل واإلنتاج واإلصرار على تحقيق الذات، وهنا يكتسبون طرقا وأساليب جديدة من 
  . مستوى معيشتهم، وبالتالى تتزايد قدراتهم الجمعية في العمل التنموى المفيد لهم اجل تنمية مجتمعاتهم وتحسين

ه، ووفق أخطاء السياسات االقتصادية في         المي وتأثيرات إذا آانت الصعوبات االقتصادية، وفق متغيرات النظام الع
ة    الداخل،  قد أثرت بشكل مباشر على آل مواطن فإن من أوجب الواجبات أال تترك الدول ة  اجتماعي ة المجتمع دون حماي

ات التحول       ور عملي ة         .. وأال  تتخلي عن مساعدته  في عب ا  االجتماعي ا واجباته أتي من خالل أدائه ة ت فمشروعية الدول
  .ووظيفتها اإلنمائية

ب    ر يتطل ذا األم ومهم وه واطنين ويعكس هم ر عن الم يد يعب م رش ن خالل حك أتى إال م ق المجتمعي ال يت والتواف
ة، آمحور      .. ات تعتمد تنمية مستديمة يشارك األفراد فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعياحكوم إن التشغيل والبطال م ف ومن ث

ا         اعي أيض ار اجتم ل مس ادي ب ار اقتص ق مس يس وف ه ل ب معالجت ات، يج ور الحكوم ي منظ ي ف ات ..رئيس ألن السياس
  .صرة تولد آثيرا من مظاهر االحتجاج والرفض المجتمعياالقتصادية التي التعتمد بعدا اجتماعيا فيها تكون سياسات قا

رة ترتكز    إ وصفوة القول ذه األخي ن االستقرار السياسي واالجتماعي يكمن مفتاحه في عملية التوافق المجتمعي، وه
ة       . على سياسات اقتصادية تلبي األهداف االجتماعية ة االجتماعي ة الحماي ك، أن توسيع مظل ه ذل وتحسين  ومن بين ما يعني

املة                 ة الش ن التنمي د م مان المزي ى ض اعد عل وف يس ة س حية الالزم ة والص دمات التعليمي ى الخ ول عل رص الحص ف
 .واالستقرار االجتماعي
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 :مالمح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة  -المحور السابع 
دعم التشغيل والحد     2011خالل  عام  رآز المحور على الخطة الوطنية التي اتبعتها الحكومة االنتقالية في تونس ل

ذا                االحتجاجات  من البطالة إثر ى ه ل التطرق إل ه قب انفي الماضي، فإن ذ منتصف شهر ج بالد من ا ال ي عرفته الشعبية الت
ات     داث واالحتجاج ار األح دالع وانتش ل ان غل قب وق الش ى خصائص س رف عل اهرة  .الموضوع، وجب التع اقم ظ وتف

  :البالد، وذلك على النحو التالى التي عرفتها  االعتصامات

  : سباب اندالع االحتجاجاتأ  ¤
ة التي      من خالل دراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي خالل العشرية السابقة، برزت الخصائص األساسية التالي

  : 2011آان لها األثر الكبير على مجرى األحداث التي عرفتها البالد في مطلع
ة بالنساء      تفاقم عدد طالبي الشغل خالل  -أ  دد، وألول    . السنوات األخيرة، خاصة بالنسبة للرجال مقارن ذا الع د زاد ه فلق

ى   2005ألف طلب تقريبا سنة   164مرة في تاريخ تونس، من  ًا سنة    193إل ًا سنة    226و 2008ألف ، 2010ألف
ة    وهذا . ألفًا سنويا 80وهذا العدد يفوق بكثير طاقة استيعاب سوق الشغل التي لم تتجاوز   ى طبيع االرتفاع الراجع إل

النموالسكاني بالبالد يعكس في الحقيقة مدى دخول العنصر النسائي إلى سوق الشغل وبالتالي عجز النظام االقتصادي 
  .المتبع عن إدماج الشباب في الحياة النشيطة

ة وحاملي الشهادات العل          - ب  ة المثقف تيعاب طالبي الشغل من الفئ اد     إن عدم قدرة سوق الشغل على اس ى ازدي ا عمل عل ي
نة الماضية     ر الس ي أواخ عبية ف ات الش ّعَد االحتجاج وترًا وَص ًا مت ًا إجتماعي د مناخ ة وأوج بة البطال ذا . 2010نس ه

ة     ذه الفئ الوضع قد تفاقم مع مرور الزمن بالرغم من تعدد البرامج والخطط من طرف الحكومة السابقة في مصلحة ه
ما  2010فبلغ عدد العاطلين سنة . المهني واإلعانات الضريبية والمالية وغيرها من حاملي الشهادات العليا آالتكوين

  ).ألفًا  80مع زيادة سنوية لخريجي الجامعات تبلغ ( ألفًا  140ال يقّل عن 
د               - ج  تقطابا للي ر اس رة، يبقى القطاع العمومي أآث ود األخي ابقة خالل العق ة الس بالرغم من اتباع سياسات تقشف للحكوم

  . خاصة الحاملة للشهادات العليا، وأآثر استقرارا في عملية التشغيل العاملة
د من الحوافز               -د  الرغم من العدي ك ب ا وذل ا م ة التشغيل ضئيلة نوع في المقابل، تبقى مساهمة القطاع الخاص في عملي

  .والتسهيالت المالية والضريبية وغيرها الممنوحة من طرف الحكومة
بقيت ضعيفة جّدا وذلك يرجع إلى طبيعة هذه المنشآت الصناعية والخدماتية، ليس  فنسبة التأطير في هذه المؤسسات

  .فقط لصغر الحجم، وإنما أيضا ألنها بقيت ترتكز على اليد العاملة العائلية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالسوق العالمية

  :وية هالحّد من الفوارق الجتعدد البرامج العاجلة المتبعة من طرف الحكومة المؤقتة في مصلحة التشغيل و  ¤
رامج والخطط    2011لقد سارعت الحكومة إثر األحداث التي عاشتها البالد في أوائل  إلى رسم وتنفيذ العديد من الب

اطلين عن العمل من حاملي               اج الع ك إلدم ة والخاصة وذل ا آل القطاعات والمؤسسات العمومي العاجلة التي أسهمت فيه
  . ن التهميش الجهوي والفوارق بين المناطق الساحلية وداخل البالدالشهادات العليا والحّد م

  :فلقد اتسمت هذه السياسة التشغيلية المتبعة بالخصائص التالية 
ذا المجال هو أن            -أ  وع في ه ن، فالشعار المرف مشارآة آل القطاعات والمسئولين في عملية  تشغيل الشباب في أسرع وقت ممك

  . فقط الدولة والقطاع العمومي وإنما آل المجتمع بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاصالتشغيل هو مسئولية الجميع ال

بقا آل                   أإتباع مبد  -ب  ا مس ع عليه اييس محددة، يطل ى مق ة عل ذه العملي ل، وإرساء ه داب طالبي الشغل للعم ة انت فافية في عملي الش
  . افؤ الفرص والشفافية في المعامالتتك أاالنتداب وذلك لضمان مبد" مسابقات"المرشحين لمناظرات أو

اعثي       -ج  ادرين أوب ؤازرة المب تنوع سياسة الدعم اآلني والعاجل للتشغيل، زيادة على االنتداب أوالتعيين المباشر، وذلك من خالل م
اطات االقتصادية،     ن النش ة م ات محروم ي جه دة، وف ات واع ي قطاع تثمار، خاصة ف ى االس زهم عل دة وتحفي اريع الجدي المش

  .ساعدة الشرآات التي عرفت صعوبات خالل األحداث، وذلك للحفاظ على مواطن الشغل الموجودة بهاوم

ة       هيالت المالي ريبية والتس اءات الض ة آاإلعف كاال مختلف ذ أش ذه لتأخ اندة ه رامج المس ات وب ددت اآللي د تع وق
ة       دة وتنمي ة جدي درات مهني ارات وق اد مه ي إليج وين المهن يد التك رفية، وترش غيلية" والمص ى  " تش رج ف باب المتخ للش

  .الجامعات وغيرها
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ة       -د  ددت اإلجراءات اإلداري إلى جانب البرنامج العاجل والقرارات الحكومية المتخذة في مصلحة التشغيل على المدى القصير، تع
  .اطن التونسيوالهيكلية الساعية إلى دعم برامج الحّد من البطالة، ومن الفوارق الجهوية ودعم الثقة بين اإلدارة والمو

ى تشريك             ة إل ة الحالي واطن، سعت الحكوم ات مع الم امالت والعالق فزيادة على السعي إلى تعزيز الشفافية في آل المع
وفي الحصول   ...) من مجالس واليات وبلديات( المجتمع المدني ومنظماته في العديد من القرارات ومراقبة الجمعيات المحلية 

يدة  "آما عملت على تعزيز . قتصادية واالجتماعية واإلدارية وغيرهاعلى المعلومات واإلحصاءات اال ة الرش اإلدارة  " الحوآم ب
ى دراسة مشاآل     التونسية والمصارف وسائر القطاعات والمرافق العمومية وذلك من خالل بعث العديد من اللجان الساهرة عل

  .ممثلة للجهات الداخليةالتشغيل واالستماع إلى شواغل العاطلين عن العمل وإلى المنظمات ال
يس فقط من      -ه  لعب التمويل المصرفي واالستثمار األجنبي دورا آبيرا في مؤازرة سياسة التشغيل المتبعة خالل هذه السنة وذلك ل

  .خالل انتداب مباشر للعديد من طالبي الشغل وإنما أيضا من خالل تمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

امج التشغيل   آما أسرع التمويل  الخارجي إلى مساعدة بعث مشاريع البنية التحتية بالجهات الداخلية وإلى مساندة برن
  .ودفع التنمية الجهوية بالبالد

  :التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة  -المحور الثامن 
ة أ  دول      تنطلق أهمية التعاون العربي في مجال دعم التشغيل والحد من البطالة من طبيع ة في ال سواق العمل المختلف

ة   اءة وفاعلي ا بكف ا تمت إدارته ي إذا م ديات الت ن الفرص والتح اون مجموعة م ذا التع ام ه ا، وأم دد أنظمته ة، وتع العربي
ة ومستويات          دول العربي ى اقتصادات ال ًا عل نعكس إيجاب ة ت أثمرت نتائج إيجابية مهمة في مجال التشغيل والحد من البطال

  .ها معيشة مواطني
رة    ي الفت ة ف دول العربي ي ال عبية ف ور اإلرهاصات واالحتجاجات الش ع ظه ح م ة بشكل مل ذه األهمي رزت ه د ب وق

  .الماضية وآثارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحالية والمتوقعة على الدول العربية 
دعم التشغيل والحد من      رارات     ويتناول هذا المحور عرضًا لواقع التعاون العربي ل اول ق البطالة،وبشكل خاص يتن

ونتائج القمة العربية بشأن العقد العربي للتشغيل، والبرنامج العربي الشامل للتشغيل والحد من البطالة، ويتطرق لموضوع  
تثمارات              دفق االس ى فرص ت ذه المستجدات عل ار ه رة، وآث ة في ظل المستجدات األخي تنقل اليد العاملة بين الدول العربي

ة العربية، آما يتم التطرق أيضا إلى تفعيل االستراتيجيات العربية المشترآة، خاصة في المجاالت التنموية، ومناقشة  البيني
رة في                ة في ظل المستجدات األخي دعم التشغيل والحد من البطال ي ل اون العرب ل التع دور منظمة العمل العربية في تفعي

ام لمخط   ة في            الدول العربية، وأخيرًا تم طرح إطار ع ي  من أجل دعم التشغيل والحد من البطال اون عرب رح لتع ط مقت
  .الدول العربية 

  :وفى السطور التالية نقدم تفصيليا ما تناوله هذا المحور 

  :واقع التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة قبيل االحتجاجات الشعبية   ¤

على مجاالت متفرقة ال تملك رؤية شمولية   2008طالة قبل عام اقتصر التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من الب
ى وضع         زت  عل ي رآ ة، الت ل العربي ة العم اطات منظم ة ونش ل العربي ؤتمرات العم ار م ي إط راره ف م إق ا ت ة مم نابع

ذ  مشروعات اتفاقيات العمل العربية ومتابعة تصديقها وتنفيذها وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة،   وتنفي
ة          دول العربي ة وسياسات التشغيل في ال ذا المجال       . بعض الدراسات واألبحاث حول البطال ي في ه اون العرب ان التع وآ

الظروف     اون ب ذا التع يعاني صعوبات عديدة، أهمها ضعف االلتزام والدعم السياسي وقلة التمويل، باإلضافة إلى ارتباط ه
دول   ين ال رة ب ية المتغي ات السياس ة والعالق ة    . العربي ة العربي ل العمال ال تنق ي مج ان ف اون آ ذا التع ح ه ل أول مالم ولع

  .وتأسيس المؤسسة العربية للتشغيل التي لم يطل بها األمد، ووضع عدد من اتفاقيات العمل العربية 
ا اغتنمت فرصة ال       ام الشكلي، فإنه تحضير  وإدراآا من منظمة العمل العربية لخطورة بقاء األمور في إطار االهتم

ة بالكويت        ة والتنموي ة االقتصادية واالجتماعي ة العربي اير  (للدورة األولى للقم دى     ) 2009ين د منت أت التحضير لعق ، فهي
اون              )2008الدوحة (التنمية والتشغيل  ز التع رار بتعزي ة، بصدور ق ال القم ي في أعم ه صداه الفعل ان ل لفنا، وآ ا أس ، آم

امج العربي المتكامل للتشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ،  والعقد العربي العربي في مجال التشغيل، وإقرارالبرن
  .و وال شك أن آل ذلك يوفر أرضية لتطوير التعاون العربي الفعلي بخطوات متدرجة في المستقبل القريب. للتشغيل

رًا ألهم    ذي نظ ه التنفي غيل وبرنامج ي للتش د العرب ة لعرض العق رة التالي اون  ونخصص الفق املة للتع ة ش ه آرؤي يت
  .العربي في هذا المجال 

  :العقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي   ¤
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ة    2009تضمنت قرارات القمة االقتصادية واالجتماعية والتنموية في الكويت  فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطال
  :ومعالجة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية النقاط التالية 

ام           2020-2010ماد الفترة من  اعت • ول ع ى النصف بحل ة إل ًا للتشغيل وخفض البطال د ًا عربي ، وإعطاء  2020عق
ل، والحد من       اد فرص العم أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيج

  .البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين 

ع            ترآيز الجهود الوط • ل، ورف ال المتوافق مع احتياجات سوق العم دريب الفع ة البشرية والت دعم التنمي نية والعربية ل
  .الكفاءة اإلنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثالثة من مراآز التدريب القائمة في الدول العربية 

  .ية بين الدول األعضاء وفقًا لمتطلباتهاتتخذ الحكومات العربية اإلجراءات الالزمة لتيسير تنقل األيدي العاملة العرب •

ة           • رامج التشغيل وخفض معدالت البطال ذ ب ة لتنفي ل العربي دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التموي
  .على المستويين الوطني والعربي 

ة الع  • ا    تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خالل منظم ة وأجهزته مل العربي
  .القائمة والجهات المعنية في الدول العربية 

  .تكليف منظمة العمل العربية واألمانة العامة للجامعة العربية بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة  •
ي للتشغيل             د العرب ة العق ة، بإعداد وثيق رار القم د صدور ق ة، بع ذي   وقد قامت منظمة العمل العربي وبرنامجه التنفي

)2010-2020.(  
ل عام        ا قب اون لتحقيقه ا والتع وتضمن العقد العربي للتشغيل في توجهاته العامة، أهدافًا نوعية وآمية يتم التخطيط له

  :ومن تلك األهداف .. ، والتي أصبحت تمثل تعهدًا عربيًا تضامنيًا تعمل الحكومات العربية على تنفيذها 2020

  .عقدًا عربيًا للتشغيل  2020 – 2010 اعتماد الفترة من •

  .تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف  •

ة عمل مناسبة       % 10رفع معدل النمو في اإلنتاجية بنسبة  • وفير بيئ ة ، وت دان العربي خالل هذه الفترة في آل البل
  .تحفز على رفع اإلنتاجية وفق المعايير الدولية 

ع نسبة       تحسين  • ي خصوصًا، ورف دريب المهن جودة برامج التعليم عمومًا، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والت
آحد أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم األساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج % 50الملتحقين به إلى 

  .إعادة التدريب والتأهيل خالل العقد
ي للت   د العرب عبية       إن العق ة واالحتجاجات الش دول العربي ي ال رة ف رات األخي دًا، ولكن التغي دًا جدي زال ولي شغيل ال ي

راهن فرض           رات، فالوضع ال ذه التغي ذي في ضوء ه تستدعي إعادة النظر في أولويات أهداف هذا العقد وبرنامجه التنفي
ا نتيجة     على الدول العربية التزامات عاجلة ال تحتمل التأجيل، وفي بعض الدول س يؤدي التراجع االقتصادي الحاصل فيه

ع           ا ترتف ل ربم ة، ب ا وتخفيض البطال دة فيه لظروفها السياسية واألمنية إلى تراجع مماثل في إمكان إيجاد فرص عمل جدي
ى المستوى القطري، وتظهر الحاجة       نسب البطالة، مما يشكل تحديًا آبيرًا أمامها لتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل عل

  .الملحة لدعم عربي لوقف تراجع أوضاع التشغيل فيها من خالل برامج إسعافية فعالة 
ه،  في      وفي سيبل ذلك، قامت منظمة العمل العربية بمواالة االهتمام بالعقد العربي للتشغيل، والتطورات المحيطة ب

ة اال     .  جميع المجاالت ؤتمر القم ا في م رار به ة بالكويت   فبعد أن تم إقرار الفكرة واتخاذ ق  20-19( قتصادية واالجتماعي
ين         )  2009آانون ثاني /يناير ابعة والثالث ه الس ي بدورت ؤتمر العمل العرب د في م ه  (تم إقرار وثيقة العق البحرين  –المنام

بح )  2010 غيل "وأص ي للتش د العرب ي    " العق ل العرب ؤتمر العم ى م ا عل دا دائم اهرة   ( بن ين بالق ة والثالث دورة الثامن ال
د "وأصبح لزاما على آل دولة أن تقدم تقريرا حول ما تم إنجازه من   ) 2012، والتاسعة والثالثين بالقاهرة 2011 ". العق

دريب،           ة للت ة العربي وين الجمعي ي، وتك ي والتقن دريب المهن يم والت ة للتعل وبالتوازي مع هذا، تم إقرار االستراتيجية العربي
ة حول      وب.   والجمعية العربية للضمان االجتماعي دوة القومي د الن ة بعق " اإلضافة إلى آل ذلك، قامت منظمة العمل العربي

غيل   ي للتش د العرب از العق ي إنج دم ف ات التق اهرة" ( متطلب وفمبر 29-28: الق اني / ن رين الث راء ) 2011تش اء الخب و لق
  .2012تموز / يوليو 16-15بالقاهرة في " العقد"لمتابعة التقدم في إنجاز 

ا في التشغيل            آثار  ة ودوره ة العربي دفق االستثمارات البيني ى فرص ت ة عل دول العربي االحتجاجات الشعبية في ال
  :والحد من البطالة 
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دول    ؤإن اتجاهات تدفق فرص االستثمارات العربية البينية ست ة في ال ثر حتمًا على واقع التشغيل والحد من البطال
ام        العربية، وقد بينت المؤسسة العربية لضمان ة لع دفقات     2011االستثمار في نشرتها الفصلية الثالث رز مالمح الت أب

  :على النحوالتالي  2011العربية البينية المتوقعة لعام 
يما مع التطورات      • احتمال انخفاض استثمارات الدول العربية النفطية المصدرة لالستثمار إلى الدول العربية األخرى، الس

ة في عدد من       اخ           السياسية العميق ى من أثيرات قصيرة المدى عل ا صاحبها من ت تثمار، وم تقبلة لالس ة المس دول العربي ال
  .االستثمار 

ة  "الهدوء المتوقع لنشاط الشرآات  • ر الوطني ياحة واالتصاالت          " عب يما في قطاعات الس ة، الس ة العربي ة في المنطق العربي
  .غبتها في ترقب ما ستسفر عنه األحداث والعقارات والمصارف وتجارة التجزئة بسبب التغيرات السياسية ور

ام   • ي ع ة ف ة العربي ي المنطق تحواذ ف دمج واالس دوء أنشطة ال ع ه ى  2011توق دما تضاعفت إل ام  31بع ار دوالر ع ملي
 . 2010صفقة في المنطقة خالل  500مع اإلعالن عن أآثر من  2009مقارنة بعام  2010

  

  :سياسية في الدول العربية تنقل العمالة العربية في ظل المستجدات ال  ¤
ال   ي مج ي ف اون العرب رًا التع ا مبك ي تناوله ى القضايا الت ة من أول دول العربي ين ال ة ب د العامل ل الي د تسهيل تنق يع
ود            ك الجه دء تأسيسها، وأثمرت تل ذ ب رة من ودًا آبي ة جه التشغيل والحد من البطالة، وبذلت من أجلها منظمة العمل العربي

د من االتفا  ة   العدي ل المنظم ذل من قب ود تب ذه الجه زال ه ال، وال ت ذا المج ي ه تراتيجيات المشترآة ف ة واالس ات العربي قي
  .لتحقيق نتائج عملية، فإن الواقع يشير إلى صعوبات آبيرة تقف في وجه تحقيق هذه الغاية بشكل مرٍض 

ة للتطورات السياسية واالحتجاجات الشعبية في      ا بخصوص االنعكاسات المحتمل ة، وفي  أم دول العربي بعض ال
  :ضوء البيانات المتوافرة، فنلخصها فيما يلى 

تقبلة   • ظهور ضغوط جديدة لهجرة العمالة على المدى القصير من الدول العربية التي حدثت فيها التطورات إلى الدول المس
دول      للعمالة، خاصة دول الخليج العربي، وذلك بسبب تراجع فرص العمل الجديدة وفقدان فرص  ك ال ة في تل العمل القائم

دول المصدرة        . بسبب االنعكاسات السلبية لألحداث فيها  ئولياتها في مساعدة ال تقبلة تحمل مس وهذا يحتم على الدول المس
  .على تجاوز االنعكاسات السلبية لألحداث ودعم التشغيل فيها لتخفيف هذه الضغوط على الهجرة 

ي شملتها األ     • دول الت م تشملها            انشغال حكومات ال ي ل ة الت دول العربي ذلك ال ة الملحة وآ حداث بالقضايا السياسية واألمني
ة       ل العمال ا قضية تسهيل تنق األحداث لكنها معنية بها، وبالتالي تراجع جهود هذه الحكومات المتعلقة بقضايا التشغيل ومنه

  .العربية 

ا يعوق      تراجع العالقات السياسية واالقتصادية بين بعض الدول العربية ن • رة مم تيجة مواقفها المتباينة من التطورات األخي
  .جهودها في تسهيل تنقل العمالة العربية 

ذا   وبناًء عليه يتوقع تراجع اإلنجازات المحرزة في تحقيق هدف تسهيل تنقل العمالة العربية على المدى القصير، وه
ة و   ات السياسية        يحتم على المنظمة دورًا في متابعة األمر مع الحكومات العربي ام األولوي ة في زح ة الكافي ه األهمي إعطائ

  .واألمنية التي تشهدها الدول العربية 

  :تفعيل االستراتيجيات العربية المشترآة في المجاالت التنموية   ¤
ة،        ة المشترآة التنموي تراتيجيات العربي لقد صدرت عن الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة  مجموعة من االس

ذ         نتيجة ج اديًا لوضع وتنفي ًا استرش ًا ونموذج ة شكلت إطارًا عام هود خبراء عرب وصناع قرار من مختلف الدول العربي
استراتيجيات قطرية مقابلة لها، ولكن من المالحظ من التقارير الصادرة عن الجامعة العربية ومنظماتها أن اإلنجازات في 

ذه اال   اد ه رى من          هذا المجال ال تزال متواضعة من حيث اعتم ذا ن ة واستخدامها، ل دول العربي ميًا في ال تراتيجيات رس س
ي والقطري        ى المستوى العرب تراتيجيات عل ذه االس الضروري في هذه المرحلة البحث عن آليات وأدوات جديدة لتفعيل ه

ة،            دول العربي ي ال اديًا ف ًا واقتص يًا واجتماعي ة سياس تجدات الراهن ل المس ي ظ ا ف د أولوياته ًا وتحدي ك   مع م تل ن أه وم
  : االستراتيجيات

  ).2003تونس (االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل   •
  ) .2010الرياض (االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني  •
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ة في ظل التطورات             ¤ ة العمل العربي ة؛ ودور منظم إطار عام مقترح للتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطال
  :األخيرة 

ة            وى العامل ة الق ة لتنمي تراتيجية العربي ى االس ذي باإلضافة إل يمكن القول إن العقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفي
د،         والتشغيل آافيان ألن يشكال خطة شاملة دين المتوسط والبعي ى األم ة عل للتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطال

ة         دول العربي ذي يمكن لل ى المدى القصير وال ولكن ما هواإلطار العام للتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة عل
   تحتمل التأجيل ؟أن تواجه من خالله قضايا مهمة ومستعجلة تحتاج إلى برامج تنفيذية إسعافية ال

ن   ة م ود مجموع ى جه اج إل ة يحت ذه المجاالت الملح ي ه ي ف اون العرب دى للتع ة قصيرة الم إن وضع خطة طارئ
راهن ألسواق              ع ال يم الواق ا تقي تم من خالله ة، ي ة العمل العربي ة، بمشارآة منظم الخبراء وصناع القرار في الدول العربي

دث  ات          العمل، خاصة في الدول العربية التي ح د األولوي ك لتحدي ة واحتجاجات شعبية، وذل ا تطورات سياسية جذري ت فيه
  .ووضع برامج تنفيذية طارئة لمنع تدهور أوضاع التشغيل في تلك الدول وتفاقم البطالة 

فإنه يمكننا هنا وضع إطار عام لهذا التعاون العربي على المدى القصير يتضمن الخطوات األساسية التي يمكن        
  :هذا الصددأن تتخذ في 

دول     • ل ال واق عم ى أس ا عل داث، وآثاره ز األح ي مرآ ة ف دول العربي ي ال ل ف واق العم ع أس ة لواق ة عاجل دراس
  .العربية األخرى

ال  ( تحديد احتياجات آل دولة من تلك الدول من البرامج الطارئة التي تتناسب مع أوضاعها الخاصة  • عودة  : مث
  .بالتنسيق مع تلك الدول ) العاملين المصريين من ليبيا إلى مصر 

ي   • تصميم البرامج المطلوبة، وتوفير متطلبات تنفيذها بدعم من المنظمة والدول العربية األعضاء، خاصة تلك الت
  ) .الخ ..تمويل، دعم فني، دعم لوجستي ( تتوافر لديها إمكانات فنية ومالية لهذا الدعم 

  .عة نتائجها تنفيذ تلك البرامج المشترآة والمحلية وتقييم ومتاب •
لتفعيل التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، فإنه فى األجل المتوسط     منظمة العمل العربيةأما عن دور 

ذي،      ي للتشغيل وبرنامجه التنفي والطويل نجد أن المنظمة إلى حد بعيد، قد قدمت وثائق بالغة األهمية وبخاصة العقد العرب
ا           وتقوم المنظمة بالترويج له  ق م دول األعضاء وتطبي الزم لل ي ال دعم الفن ديم ال ذه وتق ة تنفي ومتابعة اعتماده وطنيًا ومتابع

  .تضمنه العقد وبرنامجه التنفيذي من التزامات على المنظمة ضمن ما يتاح لها من إمكانات فنية ومالية 
ة             ى وضع خطة طارئ ة في اإلشراف عل يمكن أن تسهم المنظم دعم    أما على المدى القصير، ف اون العربي ل للتع

  :التشغيل والحد من البطالة وفق ما ورد أعاله، وتساعد على تنفيذها ومتابعتها من خالل األنشطة التالية 
  .متابعة رصد أسواق العمل في الدول المتأثرة باألحداث األخيرة  •

وافرة    المساهمة في تطوير برامج طارئة حسب احتياجات تلك الدول وتنفيذها باالستفادة من   • ة المت رات الفني الخب
  .لدى المنظمة 

  .التنسيق بين الدول العربية والمنظمات العربية وغير العربية ذات العالقة لوضع تلك البرامج وتنفيذها  •

متابعة تنفيذ البرنامج العربي المتكامل للتشغيل والحد من البطالة وتحفيز الدول األعضاء للقيام بالتزامات محددة   •
  .في البرنامج 

ن     ا م هد نوع ي تش ة الت ي الظروف الراهن ي ف اون العرب ل التع رار بصعوبة تفعي ا اإلق إن الموضوعية تقتضي من
ك       ة تقتضي أيضًا من تل الجمود في حرآة العالقات العربية على المستوى السياسي، ولكن المصلحة القومية للدول العربي

دول  د"ال او    " تحيي جيع التع ن، وتش ا أمك ية م ل السياس ة     العوام ة والفني ادية واالجتماعي االت االقتص ي المج ي ف ن العرب
  .والتربوية والثقافية األخرى، مما سيكون له أثر تنموي إيجابي على جميع الدول العربية

* * * * * 
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  أوضاع التشغيل والبطالة 
  قبيل بداية االحتجاجات الشعبية العربية

  
  :مقدمة 

معدالت نمواقتصادي مرتفعة نسبيا وبشكل مستمر نتج  2008-2001العربية خالل الفترة من شهدت معظم الدول 
ة لسنة     . عنها انخفاض ملحوظ في متوسط معدل البطالة في معظمها ة العالمي ة المالي الرغم من آون     2008فإن األزم وب

ة   دان العربي يج   -البل تثناء دول الخل ة الع     -باس وق المالي ي الس ة ف ت مندمج ي      ليس ا إل ت آثاره ا انتقل رعان م ة، س المي
االقتصادات العربية عندما تحولت تلك األزمة إلي أزمة اقتصادية عالمية، حيث قل الطلب علي صادراتها وانخفض حجم  
اد     كل ح ة، فإنخفضت بش ياحة األجنبي ن الس رادات م ذا اإلي دانهم وآ ى بل اجرين إل ويالت المه ة وتح تثمارات األجنبي االس

ر في أسعار      .  في معظمها وبدأت معدالت البطالة في االرتفاع معدالت النمو اع آبي ولقد صاحب األزمة االقتصادية ارتف
ر في           د بشكل آبي ة يعتم دان العربي ة، خاصة أن جل البل المواد الغذائية األساسية نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق العالمي

  .تلبية احتياجاته الغذائية على الواردات
رزت   د أب دالع         ولق ي ان ا ف نعكس اجتماعي تها لت ة وهشاش ادات العربي ة االقتص دى تبعي ة م ل الخارجي ذه العوام ه

الرغم من      ذا ب ا؛ وه اضطرابات داخلية في عدد من الدول العربية  لتتحول بعد ذلك إلي ثورات وانتفاضات في بعض منه
ة االستعجالية      محاولة األنظمة القائمة التدخل للتخفيف من حدة األزمة عن طريق توسيع س رامج اإلنمائي دعم والب ياسات ال

  .المختلفة 
ورات الشعبية في        ة والث دالع االضطرابات االجتماعي وبالرغم من أهمية مختلف العوامل الخارجية والداخلية في ان

ع     ات الش ة االحتجاج ل بداي ة قب غيل والبطال و وضعية التش تنا أال وه ى موضوع دراس نرآز عل ا س ي فإنن الم العرب بية الع
  .العربية

ددات       ى مح د عل ة تعتم ة معين ة زمني ة أو مرحل ي نقط ة وف اد أو منطق ي أي اقتص ة ف غيل والبطال إن وضعية التش
ة ونسبة مشارآتها     العرض والطلب في سوق العمل، فالمحددات األساسية لعرض العمل تتمثل في معدل نمو القوى العامل

ة لعارضي ا    ة والمعنوي وافز المادي ا والح ل ونوعيته توى      . لعم ى مس ل عل ب العم ية لطل ددات األساس د المح ا تعتم بينم
ه    ال ل ة سوق          .  االستثمار وآثافة العمل أو رأس الم را مدى مرون ة وأخي ارات المطلوب الي المه تثمار، وبالت ادين االس ومي

  .العمل
ارعة  وتيرة متس ا ب د حجمه بابيتها وتزاي ي بش الم العرب ي الع ة ف وى العامل زت الق د تمي دل نت(ولق ة مع يج

بالرغم من بروز ظاهرة الميل نحوالتباطؤ في معدل نموها في السنوات األخيرة في العديد من ) النموالديموغرافي المرتفع
  .آما تتميز بتزايد معدل مشارآة المرأة وتزايد حدة المنافسة بينها وبين  الرجل في سوق العمل. البلدان العربية

ر    أما الخاصية الثالثة فتتمثل في تز ي الكبي ايد عدد ونسبة طالبي العمل من خريجي التعليم العالي نتيجة التوسع األفق
ة من           .  الذي شهدته العديد من البلدان العربية أن ظاهرة  البطال وافرة ب ويبدو من خالل بعض اإلحصاءات الرسمية المت

لرغم من البرامج والسياسات التي انتهجتها ذوي الشهادات الجامعية  تزداد بوتيرة أعلى بكثير من الفئات األخرى، وهذا با
رة         .العديد من البلدان العربية للحد من هذه الظاهرة  ة معتب ة وخارجي ل في وجود هجرة بيني أما الخاصية األخيرة،  فتتمث

  .وبالتالي تحتاج إلى التحليل والدراسة
 :وعليه سيتضمن هذا المحور األقسام التالية  

ل    . والقوى العاملة في البلدان العربية ونسبة مشارآتها تطور السكان : القسم األول ديم وتحلي ويتضمن هذا القسم  تق
ام      ) االحتجاجات الشعبية  (اإلحصاءات المتوافرة خالل الفترة التي تسبق مباشرة  اندالع   اه الع ى االتج بهدف التعرف عل

و      ع الق اه هوالمحدد لحجم وتوزي ة في الماضي والمستقبل، ذلك أن هذا االتج ى       . ى العامل ذا القسم عل ز في ه يتم الترآي وس
ك بغرض التعرف       معدالت المشارآة للقوى العاملة حسب الجنس وفئات العمر ومستوى التعليم والمهن والقطاعات، وذل
ة      ة والجهوي ة والمتوسطات العالمي ليس فقط على االتجاه العام لكل مؤشر ولكن أيضا للمقارنة آلما أمكن بين الدول العربي

  .ألخرىا
فيعالج ظاهرة الهجرة سواء آانت بينية أوخارجية من حيث تطورها وحجمها واتجاهاتها الجغرافية  أما القسم الثانى

  .ونوعها، آما ستتعرض الدراسة إلى البعض من آثارها االيجابية والسلبية على الفرد والبلد الذي ينتمي إليه أصال

:المحور األول   
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ة في ا  والقسم الثالث  ة   ،  مخصص لظاهرة البطال ا ومحاول ا ونوعه ا وتطوره ى حجمه ة للتعرف عل دان العربي لبل
ب بابها من جانب العرض والطل ل أس ة . تحلي ة البطال ى نوعي تتعرض الدراسة أيضا إل وافر اإلحصاءات س ة ت ي حال وف

ي           رات الت ر ومدى التغي ة أآث ي تمسها البطال ة الت اطق الجغرافي تحدث مع   والفئات االجتماعية والعمرية  والتعليمية والمن
  .الزمن

ة تسهم في التخفيف من       وأخيرا تختم الدراسة بملخص ألهم النتائج والتوصيات بهدف وضع سياسات مالئمة وفعال
ة       ة المزمن ة البطال ظاهرة البطالة في البلدان العربية وتوجيه الشباب العربي خاصة نحواإلبداع واإلنتاج وإخراجه من حال

  .األمل في المستقبل التي سببت اإلحباط والتذمر وفقدان
  :ونقدم فى السطور التالية شرحا لهذه األقسام الثالثة 

  :السكان والتشغيل  -القسم ألول 
داد             ردي والتع دخل الف ة ومتوسط ال وارد الطبيعي ا ليست متجانسة من حيث الم تتميز مجموعة البلدان  العربية بأنه

واالقتصادية المنتهجة إال أنها تشترك في خاصية مهمة أال  وهي السكاني ومعدالت نموه وأيضا في السياسات االجتماعية 
ي    ان ف ان الظاهرت ود هات رن الماضي، وتع ن الق ات م ذ منتصف الثمانيني ك من غيل وذل أزم أوضاع التش ة وت اقم البطال تف

  .ظاهرهما إلي عدم التوازن في سوق العمل بين  العرض والطلب 
ث   ب، حي ب الطل ى جان ا عل ز هن اه، وهي  وسوف نرآ ي نفس االتج ل ف الث تعم وى ث توياته ق دد مس دل : تح مع

  .تضخم الشباب، وتزايد معدالت مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي. نموالسكان
  
  

  :القوى الثالث التى تحدد مستويات الطلب 
أدناه إلى أن معدل نموالسكان في الوطن العربي آكل  ) 1(تشير البيانات في الجدول  :معدالت النموالديموغرافي  - 1

ى      % 2.0بلغ ما يقل قليال عن   2010-2006خالل الفترة من  د عل ان يزي د أن آ نويا بع رة من    % 2.2س في الفت
د   . في السبعينيات من القرن الماضي% 2.8و 2000-2006 ام لمع اه الع ل نموالسكان  فإنه وبالرغم من آون االتج

في الوطن العربي آكل يميل إلي االنخفاض فإنه ال يزال مرتفعا مقارنة بالمناطق االخري من العالم باستثناء إفريقيا 
ة  وجنوب الصحراء،  دان النامي غ   ومتوسط معدل نموالسكان في مجموعة البل رة من    % 1.2بل -2006خالل الفت

  .ة بالنسبة للدول المتقدم %0.08وما يقل عن ، 2010
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  :يوضح ) 1(جدول رقم 
  :متوسط معدل النموالسكاني في الدول العربية خالل الفترتين

  )2010- 2006(و) 2006- 2000(
 البلدان 2006- 2000 2010- 2006

 األردن                 2.4 2.1
 اإلمارات               4.9 1.7
 البحرين                2.5 1.7
 تونس                 1.2 1.1
 الجزائر                1.5 1.6
 جيبوتي                2.4 3.0
 السعودية               2.4 2.4
 السودان                2.2 2.6
 سوريا                 2.3 2.6
 الصومال               0.8 1.1
 العراق                3.0 3.0
 عمان                 3.4 1.5
 فلسطين                4.8 3.4
 قطر                  6.0 2.0
 الكويت                2.8 1.4
 لبنان                 1.1 1.05
 ليبيا                  3.3 3.0
 مصر                 1.6 1.9
 المغرب                1.6 1.6
 موريتانيا               3.7 2.8
 اليمن                 3.5 3.0
دان   2.2 2.0 وع البل و لمجم دل النم مع

 في الفترتين
  

  التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية :  2008. منظمة العمل العربية   -المصدر 
  ILO. World Bank & Official Statistics from various Arab countries.  

ا       ة، حيث بلغت أدناه دان العربي آما توضح البيانات في الجدول أعاله أيضا تفاوتا آبيرا في معدالت نموالسكان للبل
ي انخفاض    . في تونس والصومال ولبنان ان إل ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدل نموالسكان في آل من تونس ولبن

  .بينما يفسر ذلك في الصومال بالحروب والمجاعات والهجرةمعدل اإلنجاب والهجرة إلي الخارج 
يين       ببين رئيس ك لس ا وذل كان به دالت نموالس اع مع يج بارتف دان الخل دل   : وتتصف بل اع مع دة وارتف ة الواف العمال

  .اإلنجاب مع انخفاض معدل الوفيات نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن الخدمات الصحية
وهي مجموعة   (مكونة من العراق واليمن وموريتانيا وجيبوتي وفلسطين والسودان وسوريا أما المجموعة الثالثة وال

ة    وارد الطبيعي دخل والم توى ال كانية ومس ة الس ث الكثاف ن حي ة م ر متجانس دالت   ) غي ق مع ا تحق ي آونه ترك ف ا تش فإنه
ات، أي        دل الوفي دل اإلنجاب وانخفاض مع اع مع زال في      نموديموغرافي مرتفع جدا وذلك بسبب ارتف دول ال ت ذه ال أن ه

  .الطور األول من االنتقال الديموغرافي الذي يتميز بارتفاع معدل اإلنجاب وانخفاض معدل الوفيات 
ي،    وطن العرب كان ال ن س ة العظمى م ل الغالبي ة وتمث دول العربي اقي ال ن ب ون م ى تتك رة والت ة األخي ا المجموع أم

ين    ا ب ك أن         %  2.0و 1.5فيتراوح معدل نموالسكان فيه ديموغرافي، ذل ى التحول ال ى منحن ال السريع عل ز باالنتق وتتمي
  .معظمها لم يشهد بداية االنخفاض في معدل النموإال مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي 

ا    ببين، هم ى س اض إل ود االنخف انوي    : ويع ل ث ارج آعام ى الخ رة إل ا، والهج اب أساس دل اإلنج ر . مع ويفس
ا    الديموغرافيون عاد املين أساسيين هم اث، وتمرآز       : ة انخفاض معدل اإلنجاب بتوافر ع دى اإلن يم، خاصة ل يم التعل تعم

فتوافر فرص التعليم للجميع ذآورا وإناثا يجعل الشباب المتمدرسين    . السكان في المناطق الحضرية بسبب الهجرة الريفية
ادة يفضلن دخول سوق        آما أن انت. يؤجلون الزواج مما يقلل من وتيرة الزواج المبكر  اث يجعلهن ع ين اإلن شار التعليم ب

العمل قبل الزواج لتفادي ضياع الجهد المبذول في التعليم من جهة،  وتحسين مستوى معيشتهن ووضعيتهن في المجتمع     
ي سنت  ق        . والعائلة، من جهة أخرى  دان الت ى في البل ية حت وانين وبالرغم من هذا فال تزال ظاهرة الزواج المبكر  متفش

  . تفرض الحد األدنى لسن الزواج  وتمنع الزواج المبكر 
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ة          اطق الريفي ر، خاصة في المن والظاهرة  . وتبين اإلحصاءات المتوافرة أن عادة الزواج المبكر منتشرة بشكل آبي
ة أال وهي           ر في سبع دول عربي يمن وتنتشر بشكل آبي  فلسطين ومصر والعراق   : تبدوبشكل خاص مستفحلة جدا في ال

  .والمغرب وسوريا ولبنان واألردن 
أما العامل الثاني وراء انخفاض معدل اإلنجاب فيتمثل في تمرآز السكان في المناطق الحضرية، وفي معظم البلدان 
ل من              ي عدد اق ة والصحية وحيث حاجة األسرة إل وافر الخدمات التعليمي العربية في عدد محدد جدا من المدن، حيث تت

ة فى مزرعة               األطفال مقارنة با ة والفالحي ام باألنشطة المنزلي ال للقي ر من األطف ي عدد آبي اج إل ي تحت ة الت ألسرة الريفي
ة     اتهم مقارن ى متطلب رة ف رب األس ة ل ون تكلف رة الحضرية يمثل دى األس ال ل ا، فاألطف ة احتياجاته ا لتلبي رة وخارجه األس

  . باألسرة الريفية
ود          وتبين اإلحصاءات الرسمية تزايد نسبة السك ذ عق ي من وطن العرب اطق الحضرية بشكل مستمر في ال ان في المن

ة، حيث ارتفعت نسبة السكان في        طويلة آما حدث في آل مناطق العالم وإن آانت ربما بوتيرة أعلي في المناطق العربي
ام  % 69إلي ما يقارب الـ  1980عام % 53المناطق الحضرية من  ى      2005ع د عل ا يزي ي م ام  % 74وإل ، 2010ع

  . أي ما يزيد على ثلثي مجموع السكان 
  :إن ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في الوطن العربي نجمت عنها مخاطر عدة أهمها 

ه توسع ظاهرة       -أ  وت القصديرية  "تكدس السكان في عدد محدود من المدن مما نجم عن ي بشكل    " البي والتوسع العمران
وفير ال   ى ت درة عل دم الق اظ وع لبية   فوضوي، واالآتظ ة الس واهر االجتماعي ار الظ كانها، وانتش ة لس دمات المختلف خ

ا      .. آالبطالة والجريمة المنظمة واألمية واألمراض  د تمس أحيان اعي وق لم االجتم وغيرها من المشاآل التي تهدد الس
  .باألمن واالستقرار للبلد آكل 

ة       شيخوخة سكان الريف وانخفاض عدد القادرين على العمل في الفالحة وا   - ب  اطق الريفي ا في المن ألنشطة المرتبطة به
حر          اهرة التص ع ظ ى  توس ي وأدى إل اج الزراع ى اإلنت لبا عل ر س ا أث ي واألرض مم ل الزراع ن العم ي ع والتخل

  . واالنجراف
وباختصار فإن ظاهرة الهجرة الريفية تسببت في آثار سلبية متنوعة في آل من الريف والمدينة في البلدان العربية   

ا  ا   مم اردة آم ة وليست ط ة جاذب اطق الريفي ل المن ة بحيث تجع ة المتبع تراتيجيات التنموي ي االس ذريا ف را ج ب تغيي يتطل
ا  في              ين تفاقمت ذاء والسكن اللت ي الغ ًال ألزمت ة، وح اطق الحضرية من جه هوعليه الوضع حاليا لتخفيف العبء عن المن

  .العقود األخيرة 
دأ  في االنخفاض في أواخر            على الرغم   :تضخم فئة الشباب  - 2 د ب ي ق وطن العرب ات في ال دل الوفي من أن مع

دان            ل من البل تينيات في القلي دأ إال في الس م يب دل اإلنجاب ل القرن  التاسع عشر وبداية القرن العشرين،  فإن انخفاض مع
د      العربية ولم ينتشر إلي معظمها إال في بداية السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات، وال ي م يشهد بع ا ل زال عدد محدود منه

  .انخفاضا في معدل اإلنجاب
رن          اني من الق دل اإلنجاب، شهد  النصف الث ونتيجة االنخفاض الكبير في معدل الوفيات والتباطؤ في انخفاض مع

نة       ه س ى مستوى ل ى أعل و السكان ليصل إل دل نم ي مع ا شديدا ف ـ  1980العشرين ارتفاع ي االنخفاض  %   3ب دأ ف ليب
و    ) 2010 – 2006(في المتوسط خالل الفترة من %  2ريجيا حتى وصل إلى تد دل نم وهي نسبة أعلى من متوسط مع

  ). سنويا%  1.2أقل من (السكان في العالم 
دل اإلنجاب            بيا في مع ة االنخفاض البطيء نس ي بداي ولقد نتج عن االنخفاض الكبير في معدل الوفيات باإلضافة إل

بعد ذلك،  ويطلق ) سنة  24إلي  15(في البداية ثم زيادة نسبة فئة الشباب ) سنة 15اقل من (طفال زيادة في نسبة فئة األ
).  تضخم الشباب(من إجمالي السكان مصطلح ) عاما 24إلي  15(المختصون علي الزيادة في الوزن النسبي لفئة الشباب 

ة ومنتصف ا       ة الثاني د الحرب العالمي ا الشمالية  من انتشار        وتشبه هذه الظاهرة ما حدث بع ا وأمريك تينيات في أوروب لس
  .    Baby Boom) تضخم األطفال(ظاهرة 
ي          د النسل هي الت اث، وتبنت سياسة تحدي ويتفق الباحثون على أن البلدان التي سارعت بتعميم التعليم، خاصة لإلن

  .نجاب منخفضة وبوتيرة أسرعآانت سباقة في االنتقال من مرحلة معدالت إنجاب مرتفعة إلى مرحلة معدالت إ
تبرز بوضوح أآثر في البلدان التي شهدت بداية متأخرة وحادة " تضخم فئة الشباب"آما تظهر الدراسات أن ظاهرة 

  .في انخفاض معدالت اإلنجاب بها 



 
 

 30                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

ا وهي        اقي منه إن الب ا ف العراق  وعليه فإنه إذا آانت معظم البلدان العربية تعيش حاليا ظاهرة تضخم فئة الشباب به
ك الظاهرة خالل              ة، وستشهد تضخم تل ا معدالت إنجاب مرتفع ا  تعيش حالي وتي وليبي واليمن وموريتانيا وفلسطين وجيب

  .العقدين المقبلين 
ل من  % 40فاإلحصاءات المتوافرة تبين أن ما يزيد على  ا   15من سكان هذه الدول حاليا في الفئة العمرية األق عام

رن الحالي  % 20الشباب من إجمالي سكان هذه البلدان نحو  ويتوقع أن تشكل نسبة فئة.  . في منتصف العشرينيات من الق
دل اإلنجاب            ادمين نتيجة انخفاض مع دين الق نخفض خالل العق أما معدل نموفئة الشباب في الوطن العربي آكل فسوف ي

ة   .  وسينجم عن ذلك انخفاض في نصيب فئة الشباب من إجمالي السكان . بها ل فئ ا ثلث    وتمث الي  ) 1/3(الشباب حالي إجم
ة       1/5سكان الوطن العربي في سن العمل وما يزيد على خمس  ة الثاني ة في المرتب ة العربي إجمالي السكان، وتأتي المنطق

ة الشباب       . بعد إفريقيا جنوب الصحراء من حيث نصيب فئة الشباب من إجمالي السكان داد فئ غ تع ة فيبل ة المطلق أما بالقيم
  .  مليون نسمة  359مليونًا من إجمالي السكان العرب البالغ عددهم  70ى ما يزيد عل

و فرصة يمكن حصاد            ة، فه دان العربي ة في البل رة للتنمي ويطرح تضخم فئة الشباب فى فرصا وأيضا تحديات آبي
ار       اطرة واالبتك ي المخ ال عل ون باإلقب ا يتمتع ادة م باب ع اط االقتصادي، فالش ا النش دريبها وإدماجه م ت ا ت ا إذا م ثماره

ا في   . اإلنتاجية والدخل واإلبداع وهي مميزات أساسية لالقتصاد المعاصر لزيادة  آما أن تضخم فئة الشباب إن تم إدماجه
 65وأآبر من  15أقل من (، أي نسبة السكان الذين ليسوا في سن العمل )عبء اإلعالة (النشاط االقتصادي ستخفض من 

  .إلي الذين هم في سن العمل ) سنة
ادة المختصون     فإن تضخم فئة الشباب هوأيضا تحدٍّ آبير، إذ تكون نتائج الفشل في ه ع ة  "استغالل ما يطلق علي الهب

ي  "  الديموغرافية خطيرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ألن قطف ثمار هذه الفرصة ال يأتي من تلقاء نفسه إنما يتوقف عل
ك أن    ب ذل ت المناس ي الوق ة وف ل دول ي آ ة ف ادية واالجتماعي ات االقتص ات والمؤسس تجابة السياس دي اس ة "م الهب

ة  "محدودة الوقت آما هوالحال بالنسبة لكل الفرص، وهي في نفس الوقت     " غرافيةالديمو ة موقوت د تنفجر في أي    " قنبل ق
  .لحظة إذا لم تتم االستجابة الحتياجاتها 

ذه       ار ه ف ثم ة قط دان العربي تطيع البل ى تس ة"وحت اتها      " الهب اتها ومؤسس امل لسياس ف ش ى تكيي اج إل ا تحت فإنه
وال تقتصر احتياجات هذه الفئة علي . ة والسياسية لتواآب التغيرات التى أحدثها تضخم فئة الشباب االقتصادية واالجتماعي

  .الشغل بل تتعداه لتشمل التعليم والتدريب والسكن والخدمات الصحية وقنوات التعبير الحر وغيرها
دم            ى الشغل الالئق تبقى في مق ا إل إن حاجته ة ف ذه الفئ ذي يضمن      وبالرغم من تعدد احتياجات ه ه هوال ك أن تها، ذل

ار     ي ثم ة  "توفير الحاجيات األخرى من جهة، ويضمن للمجتمع آكل جن ة الديموغرافي ع      " الهب إن الواق ة أخرى، ف من جه
ي              ة الشباب العرب دي فئ ة ل ى أن البطال وافرة تشير إل ك، فاإلحصاءات المت ق ذل الحالي في البلدان العربية ال يضمن تحقي

الغ         %  25العشرية األخيرة  تفوق في المتوسط خالل رة والب نفس الفت المي ل ر من المتوسط الع ي بكثي  14وهي نسبة أعل
.%  

ام     : تزايد مشارآة المرأة العربية في النشاط االقتصادي  -3 المي لع ر البنك الع ي أن مشارآة    2003يشير تقري إل
ان عليه في الستينيات من القرن الماضي، منبها عما آ% 50المرأة العربية في النشاط االقتصادي قد ارتفع بما يقارب الـ 

إن   . في نفس الوقت إلي أن هذا التحسن انطلق من مستوي منخفض جدا إذا ما قورن بالمتوسط العالمي ك ف وبالرغم من ذل
ي      ة حن وتيرة عالي ة ب دان العربي م البل ي معظ اع ف ل نحواالرتف اط االقتصادي تمي ي النش ة ف رأة العربي ارآة الم نسب مش

رأة في    . حت تنافس الرجل  في معظم مجاالت النشاط االقتصاديأصب والجدول المبين أدناه يشير إلي نسب مشارآة الم
  .2005و 1980مختلف الدول العربية لسنتي 

رأة في النشاط االقتصادي سنة          دا في آل       1980وتبين إحصاءات الجدول أن نسبة مشارآة الم آانت ضعيفة ج
ة وهي    البلدان العربية باستثناء  ا المتوسط في          : ثالث دول عربي وق النسب فيه ا والصومال، حيث تف وتي وموريتاني جيب

ة        . على التوالي% 43و 42البلدان النامية ومتوسط العالم الذي آان آنذاك نحو  ى هيمن ك إل ود السبب الرئيسي في ذل ويع
دان    ذه البل دول وغي  . النشاط ألفالحي في ه ذه ال ي ه ة ف رأة الريفي ا أن الم ل    آم ا تمث ة بأنه ة معروف دان العربي ا من البل ره

     .الرآيزة األساسية للنشاط االقتصادي منذ عهود خلت 
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  جدول يوضح تطور مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي
  (%) : 2005- 1980في الفترة من 

 
 البلدان 1980 2005
 األردن                 16 27.5
 اإلمارات               15 38.2
 البحرين                17 29.2
 تونس                 18.8 28.6
 الجزائر                19 35.7
 جيبوتي                57.5 55.5
 السعودية               8.7 17.6
 السودان                31.5 23.7
 سوريا                 23.8 38.5
 الصومال               62.2 59.1
 العراق                15 20.0
 عمان                 16.1 27.7
 فلسطين                9.4 10.3
 قطر                  19.4 36.2
 الكويت                18.7 49.0
 لبنان                 28.7 32.4
 ليبيا                  18 32.1
 مصر                 17.2 20.1
 المغرب                21.2 26.8
 موريتانيا               55.9 54.3
 اليمن                 27.8 29.7

  
  :المصدر 

Source : the table compiled from  Riadh Ben Jelil (n.d) : The Arab Region’ s 
Unemployment       Problem Rivisited    

  
وتي والصومال               تثناء جيب ة باس دان العربي ة، نجد أن البل دان العربي رأة في مختلف البل وبمقارنة نسب المشارآة للم

وإن آانت بوتيرة تختلف من بلد إلى آخر، حيث حققت     2005و 1980ة ما بين وموريتانيا، قد حققت تحسنا خالل الفتر
ة   2005وبالرغم من هذا التحسن الملحوظ فإن آل النسب المحققة سنة . الكويت أعالها وفلسطين أدناها في  الدول العربي

الم الل    ة والع ا في نفس السنة     باستثناء الصومال وموريتانيا ال تزال بعيدة جدا عن متوسطي الدول النامي % 55.7ذين بلغ
ام نفسها في سوق العمل         . على التوالي % 55.3و ى إقح ة إل المرأة العربي . وعليه  نتساءل عن األسباب التي دفعت ب

 :ومن أهم هذه األسباب 
بل وظهر انتشار تعليم اإلناث في آل البلدان العربية، بحيث أصبحت اإلناث تنافس الذآور في آل أطوار التعليم ومجاالته  - 1

ة  . هناك اتجاه عام لهيمنة اإلناث علي الذآور في العديد من الفروع التكوينية الجامعية ونتيجة لذلك أصبحت المرأة المتعلم
  .تشعر بأهمية الشغل نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مما دفعها إلي اقتحام سوق العمل

ل،    المساواة بين الجنس -بدرجات متفاوتة  -التشريعات التي تضمن  - 2 ين في آل المجاالت بما فيها األحوال الشخصية والعم
  .وآذا مصادقة البلدان العربية على االتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم التمييز بين الجنسين وحماية حقوق المرأة

  .عوامل اقتصادية منها تحسن مستوى معيشة األسرة والمرأة، أو إعالتها في حالة ما إذا آانت مطلقة  - 3
  .أحيانا" العزوبة"افية واجتماعية ذات عالقة بتأجيل الزواج وحتى عوامل ثق - 4

د مساهمتها في تحسين            الي تزاي ة وبالت ة في العمال رأة العربي آل هذه العوامل أسهمت وتسهم في تزايد مشارآة الم
في زيادة العرض  مستوى الدخل والنشاط االقتصادي بشكل عام، فإن هذا التزايد أسهم أيضا وبنسب متفاوتة من بلد آلخر 

  .في سوق العمل وهذا في الفترة التي تشهد فيها االقتصادات العربية بطالة وتأزما في الشغل مزمنين
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  :القوى العاملة وخصائصها االقتصادية 
اع       رأة وارتف ر لمساهمة الم دني الكبي يتميز سكان الوطن العربي بضعف مشارآتهم في النشاط االقتصادي بسبب الت

ى      . دون سن الخامسة عشرة عدد السكان  ا عل آما تتميز القوى العاملة في المنطقة بترآزها في قطاع الخدمات واعتماده
  :العمل األجير، ويتضح ذلك من خالل النقاط األربعة التالية 

  :معدالت المشارآة  - 1
الي السكان            ى إجم ة إل وى العامل وافرة أن متوسط نسب المشارآة في الق ي    تبين اإلحصاءات المت وطن العرب في ال

ذه النسبة في            ة، حيث بلغت ه ورن بالمتوسطات العالمي ا ق ر إذا م ا تجاوز   %  39نحو   2007يتميز بانخفاض آبي بينم
ر         % .   71المتوسط العالمي  ي أآث ا بحيث يصل إل دا بينه را ج ا آبي آما يظهر هذا المعدل الوسطي للبلدان العربية تفاوت

  . المنطقةمن الضعف بين األدنى واألعلى في 
ة             ة بالمعدالت الدولي رأة في النشاط االقتصادي مقارن ر لمساهمة الم دني  الكبي وافرة  الت آما تبين اإلحصاءات المت

وباختصار فإن معدل مشارآة المرأة في النشاط   .  وهذا بالرغم من التحسن الملحوظ خالل العقدين األخيرين  . واإلقليمية
دين        -العام على المستوى العربى  -االقتصادي  ه في العق ام ل اه الع إن االتج ال يزال متدنيا جدا مقارنة بالمتوسط العالمي ف

ى   يم           % 42األخيرين يميل نحوالتزايد وقد يصل إل ة توسيع مجال التعل ا استمرت عملي رن الحالي إذا م ل منتصف الق قب
  :إجمالى القوى العاملة بالبلدان العربية والجدول التالى يوضح حصة المرأة العاملة فى والتدريب لإلناث في المنطقة، 

  :جدول يوضح 
  تطور حصة المرأة في إجمالي القوي العاملة بالبلدان العربية

  : (%) 2005و 1980بين 
 البلدان 1980 2005
 األردن                 21.8 32.4
 اإلمارات               5.3 15.5
 البحرين                11.9 23.0
 تونس                 23.3 38.1
 الجزائر                25.5  44.2
 جيبوتي                72.2 64.7
 السعودية               8.6 17.9
 السودان                36.8 33

 سوريا                 30.4 44.2
 الصومال               67.8 64.6
 العراق                19.8 25.3
 عمان                 17.2 19.6
 فلسطين                39.5 15.1
 قطر                  9.5 15.9
 الكويت                14.6 34.0
 لبنان                 39.6 43.6
 ليبيا                  18.4 37.3
 مصر                 23.7 27.8
 المغرب                27.3 34.1
 موريتانيا               68.3 67.7
 اليمن                 39.5  38.7

  

  : التوزيع القطاعي للعمالة العربية  -2
ر        ي، حيث تسهم ألآث الم العرب تهيمن الزراعة والخدمات االجتماعية والشخصية على توفير مناصب الشغل في الع

ا تكون الفالحة والصيد               . من إجمالي العمالة% 60من  ادة م رة ع دان الفقي ي البل ا، فف ا بينه رة أحيان ًا آبي اك فروق إن هن ف
نخفض نصيب      . ا هوالحال بالنسبة للسودان   آم % 50النشاط الرئيسي للسكان وقد تتجاوز مساهمتها  ك ي ى عكس دل وعل

ة        ا النفطي ة بموارده اون الخليجي الغني ذا    .  الزراعة بما فيها الصيد من إجمالي العمالة في بلدان مجلس التع د يكون ه وق
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دي "االنخفاض نتيجة لما يسمى  ة السكا      Dutch Desease" المرض الهولن ة الريعي وارد المالي ى  ، حيث دفعت الم ن إل
  . التخلي عن الزراعة التي ال توافر إال دخال ضعيفا نحوالخدمات، حيث األجور والدخل أوفر بكثير 

ى   ا     % 40والواقع أان الخدمات االجتماعية والشخصية في هذه البلدان تستحوذ على ما يزيد عل ة به الي العمال . من إجم
 .البلدان العربية التي تعرف حالة الحرب آفلسطين والصومالآما تهيمن الخدمات االجتماعية والشخصية على العمالة في 

ة    وبالرغم من األهمية االستراتيجية للقطاع الزراعي في الدول العربية التى تعتمد في تلبية احتياجات سكانها الغذائي
دين   أساسا علي الواردات، فإن نصيبه من إجمالي العمالة والناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة آكل عرف  تدنيًا آبيرًا في العق

  .األخيرين 
ا مساهمتها      ويوضح التوزيع القطاعي فروقا آبيرة بين الجنسين، حيث يترآز معظم عمل المرأة في قطاع الخدمات بينم

ي    . في القطاع الصناعي محدودة جدا ة عل وفي قطاع الخدمات نفسه نجد انه في  بلدان الخليج العربية تستحوذ الخدمات المنزلي
آما توضح البيانات أن نسبة مشارآة النساء في القطاع الصناعي في المتوسط علي . من العامالت في الخدمات" يب األسدنص"

  .واحد على عشرة ممن يعملن في الخدمات) 1/10(مستوي العالم العربي آكل تمثل 
اث  في مقدمة البلدان العر) الجزائر وتونس والمغرب(وتأتي البلدان المغاربية الثالثة  بية من حيث نسبة مساهمة اإلن

دان   وق في المتوسط     . في قطاع الصناعة من إجمالي العامالت  في هذه البل ل    %  20فالنسبة تف ا يمث أضعاف   3وهو م
التعليم والصحة واإلدارة             . متوسط البلدان العربية آكل رأة بعض األنشطة آ الرغم من تفضيل الم ه وب ي أن ك عل دل ذل وي

 . األنشطة اإلنتاجية آالصناعة التي آانت إلي وقت قريب جدا حكرا علي الرجال  فإنها أيضا تقبل علي
  : توزيع العمالة حسب القطاع القانوني -3
دان     ي معظم البل ام ف ة للقطاع الع ادة الهيكل ددة للخصخصة وإع رامج المتع الرغم من الب ومي وب زال القطاع الحك ال ي

ة في            . ب الشغلالعربية يلعب دورًا مهمًا في توفير مناص الي العمال ام من إجم ة نصيب القطاع الع ة العمل الدولي در منظم وتق
ام عن          )  2004(ويري البنك الدولي %.  29المنطقة العربية بنحو  الرغم من انخفاض معدالت األجور في القطاع الع أنه ب

ا  ة        القطاع الخاص فإن الباحثين عن العمل في آل البلدان العربية يفضلون القطاع الع ا المادي د من المزاي وفر العدي ه ي م أن م بحك
  .والمعنوية آديمومة التشغيل والمكانة االجتماعية والتأمين والعطل المختلفة وغيرها 

ل من فرص تطوير القطاعات          ام يقل ويرى خبراء البنك الدولي بأن تفضيل خريجي التعليم العالي العمل في القطاع الع
ة        . ، وبخاصة فى الزراعةالمنتجة والقطاع الخاص بشكل عام دان العربي ا معظم البل ي اتبعته وهذا يدل على فشل السياسات الت

رة من هجرة الشباب نحو        . بهدف إنعاش القطاع وتوفير الحد األدنى من األمن الغذائي آما يعرف القطاع الزراعى موجة آبي
ة إذا   .  المدن أو الخارج بحثا عن فرص أحسن من حيث الدخل وظروف المعيشة األخرى وهو ما يهدد اإلنتاج الزراعي والبيئ

  . استمر الوضع على حاله 
اع      ي القط ل ف ة يفضلون العم دان العربي ى البل امعيين ف ريجين الج م الخ ات أن معظ ن الدراس د م ين العدي ذا، وتب ه

ين أن   . الحكومي  ـي و      % 80ففي دراسة للخريجين في سوريا تب نهم يفضلون العمل في القطاع الحكومــ ال % 60أن م
  .يقبلون بعمل خارج القطاع العمومي 

ى في المغرب           ة، حيث الحد األدن ة اإلجمالي % 10وتتفاوت البلدان العربية في نصيب القطاع الحكومي من العمال
ر من        . في المتوسط% 40وأعاله في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب الـ  وفر النصيب األوف ا يجعل القطاع ي مم

  .ل للمواطنين الخليجيينمناصب الشغ
ل،           احثين عن العم دى الب ه مفضال ل ي تجعل دوافع الت ذا ال وقد نتساءل عن أسباب أهمية القطاع العام في التشغيل وآ
درة فرص العمل      ة ون خاصة خريجي التعليم العالي واإلناث، فهناك أسباب عدة لذلك، السبب األول هو تزايد معدل البطال

ى      د من الضغوط عل ادي االحتجاجات            مما يزي ر مباشر لتخفيف الوطأة وتف دخل بشكل مباشر أو غي ى تت الحكومات حت
ة .  واالضطرابات  وفر أجورا وظروف عمل ومكان ة ي دول العربي ي ال ام ف ي أن القطاع الع ل ف اني فيتمث ا السبب الث أم

ا نجد  خريج     .  اجتماعية للعاملين تفوق بكثير ما يوفر لنظرائهم  ادة م ون في طابور      ولهذا السبب ع الي يقف يم الع ي التعل
ادة، في              ز ع ذي يتمي دال من البحث  عن الوظائف في القطاع الخاص ال انتظار منصب عمل في القطاع العام لسنوات ب

  .المنطقة العربية، بضعف ديناميكيته  في مجال التشغيل، خاصة لخريجي التعليم العالي واإلناث 
ى           آما يتميز جزء آبير من القطاع الخاص    ام عل ك بشكل ع ربح السريع وذل الجرى وراء ال ة ب ة العربي في المنطق

رب     ه وأيضا الته ا لموظفي ي يمنحه ور الت تويات األج ل ومس بب ظروف العم ك بس ل وذل ع آك راء والمجتم حساب األج
  .الضريبي

وق والو        ين الجنسين في الحق ز ب ه ال يمي ك ان ذلك   آما يمنح القطاع العام فرص عمل الئقة جدا لإلناث ذل ات، ول اجب
حقوقا اجتماعية خاصة بهن  . باإلضافة إلى ما يحصل عليه الذآور . فاإلناث في معظمهن يفضلن العمل فيه ألنه يمنحهن 
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والواقع أن القطاع الخاص يفضل  . آعطلة األمومة وتخفيض ساعات العمل فى أثناء فترة الرضاعة، وغيرها من الحقوق 
  .تكاليف اإلضافية التي قد يتحملها في حالة توظيف اإلناثفي معظم األحيان الذآور لتفادي ال

  :الحالة العملية للعاملين  -4
ى    د عل ا      % 60تتميز المنطقة العربية بهيمنة العمل األجير الذي يمثل ما يزي املين به الي الع . في المتوسط من إجم

ن الغنية بالموارد المستوردة للعمالة في دول  في البلدا% 70وتتفاوت البلدان العربية في ذلك حيث تفوق نسبة األجراء الـ 
ود السبب النخفاض     . وتقل عن المتوسط في آل من الجزائر والمغرب والسودان وفلسطين   . الخليج العربي وليبيا د يع وق

 .نسبة اإلجراء في هذه البلدان إلى العزوف عن العمل األجير او تفضيل االشكال االخرى من العمل 
ين        أما حصة الفئة التى  راوح ب رة، حيث تت دان الفقي ة في البل ا هوالحال   %  45و 30تعمل لحسابها فإنها مرتفع آم

اقي     دى أسرهم دون أجر،           .. بالنسبة للسودان وتكون منخفضة في الب ون ل أنهم يعمل ذين يصرحون ب ة ال أتي فئ را  ت وأخي
أآثر من             ة ب ة العربي ة في المنطق الي العمال ة من إجم ذه الفئ ة السكان والمصدرة      %  30وتقدر حصة ه دان آثيف في البل

  . وتكون منخفضة نسبيا في بقية الدول العربية. للعمالة آالمغرب والجزائر ومصر
يوفر فرصة عمل ألولئك الذين لم يستطيعوا إيجاد عمل الئق في القطاعين  " القطاع غير النظامى"وبالرغم من أن  

لعديد من السـلبيات، أهمها انخفاض الدخل، وظروف عمل صعبة مع    العام والخاص، فإن هذا القطاع االقتصادي يتميز با
  .فإنه يتميز بمرونة آبيرة رغم آل ما سبق . غياب التأمين بمختلف أنواعه وانخفاض معدالت األجر

  : 2008-1998االتجاه العام للتشغيل خالل الفترة من 
ر         ة آكل خالل الفت د   % 34.3بنحو   2008-1998ة من  بينما تزايد عدد السكان في سن العمل في المنطق ه ق فإن

الي السكان،   %. 39تزايد عدد العاملين في نفس الفترة بما يقارب الـ  وهذا ما يفسر تحسن نسبة العمالة اإلجمالية إلى إجم
ة      . 2008في  % 46إلى ما يزيد قليال على  1998في % 44.5حيث ارتفعت من  دان المغاربي الي عن البل والجدول الت

يوضح عدد الباحثين عن العمل ألول مرة وعدد مناصب الشغل الجديد باآلالف والفرق تونس والمغرب . جزائرال: الثالثة
  :بينها 

  
  : 2005-2000جدول يوضح الطلب والعرض خالل الفترة من 

الفرق 
)اآلالف(

عدد مناصب 
الشغل الجديد   

 )باآلالف(

عدد الباحثين عن 
العمل ألول مرة 

 )باآلالف(

   
  البلدان 

 
 الجزائر 240 417 177

 تونس  81 75 6-

 المغرب 123 162 39
 

Lahcen Achi. 2010: Trading high unemployment for bad jobs. employment challenges in the 
Maghreb. Carnegie papers. number 23. June 2010.   

ام          ( يبين الجدول أعاله   ى بعض األرق د يساق من مالحظات عل ا ق ليم بم ر والمغرب     ) مع التس ًال من الجزائ أن آ
ـ        2005 -2000تمكنتا خالل الفترة من  ـرة ب احثين عن العمل ألول مـ من إيجاد مناصب عمل جديدة تزيد على عدد الب

ر، حيث آانت     على التوالي، وهذا ما أسهم في تخفيض نسبة ا 39008و 177000 لبطالة في البلدين، خاصة في الجزائ
وق  نة % 25تف ن  2000س ل م ى اق نخفض إل نة % 11.0، لت در  2008س رة يق زا خالل الفت ونس عج ت ت ا حقق ، بينم
 . منصب عمل مما نتج عنه ارتفاع طفيف في معدل البطالة فيها خالل الفترة المذآورة 6000بنحو

رة من          آما تشير إحصاءات منظمة العمل الدول دة خالل الفت ع مناصب العمل الجدي ى أن توزي ة إل  2008-1998ي
ـ              اث ب ادة في مناصب الشغل لإلن در الزي ا، حيث تق ّد م ى ح اث، إل ع    % 56بين الجنسين آان لمصلحة اإلن م ترتف ا ل بينم

رة        % . 34.1بالنسبة للرجال إال بـ  ك الفت ين الجنسين خالل تل ا خفض الفجوة ب ك   . وهذا م زال   وإن آانت تل الفجوة ال ت
  .واسعة جدا إذا ما قورنت بالمناطق األخرى والمتوسط العالمي

ذآورة أعاله    رة الم ك وإن       . آما استفادت اإلناث من نمومستوى التشغيل في الفت ة الشباب أيضا من ذل تفادت فئ واس
ى  فبينما تزايدت في العالم العربي فئة الشباب بما يزي . آانت بمعدالت تقل عن معدل زيادتها في المتوسط،   % 23.5د عل

  .فقط% 17ارتفع المعدل الوسطي للتشغيل لنفس الفترة إلى 
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ا          و مناصب الشغل له دل نم ة الشباب ومع دل نموفئ غير أن اإلحصاءات تظهر أن هناك تفاوتا آبيرا في آل من مع
ة  (بين مجموعة  ة اإلفريقي ا  )  البلدان العربي يا     ( ونظيرته ة في آس دان العربي ى آانت المعدالت     .  )مجموعة البل ي األول فف

ة   % 17و% 19 ا  % 28.5و% 25.5على التوالي بينما في الثاني أة في        . تقريب ي أن مناصب العمل المنش ا يعن وهو م
دل        اع مع ا يفسر ارتف ى مم المجموعة الثانية تفوق عدد الباحثين الشباب الجدد، بينما حدث عكس ذلك في المجموعة األول

  .لبلدان العربية واإلفريقية خالل الفترةالبطالة بين الشباب في ا
ة في    ة اآلسيوية   (وقد يكمن تفسير ارتفاع معدل نمو فئة الشباب ومعدل نمو مناصب الشغل لهذه الفئ دان العربي ) البل

اون الخليجي   (بالرجوع إلى أن المجموعة األولى تتضمن مجموعة   ) البلدان العربية اإلفريقية(عنها في  ) دول مجلس التع
ى     التي  ى أدن ا إل تشهد ارتفاعا في نسبة العمالة األجنبية الوافدة، حيث يغلب عليها عنصر الشاب وتنخفض معدالت بطالته

  .حّد ممكن، وهو ما يعني أن الرقم الخاص بالعمالة اآلسسيوية يخص إجمالي العمالة، وليس العمالة الوطنية فقط
 

  :والعمل الالئق .. هشاشة العمل 
ة          يبدو من خالل الدرا  ة أن المؤشرات الكمي ة العربي ة لتطور التشغيل في المنطق تثناء مؤشر تشغيل    (سة الكمي باس

رة من      ) الشباب  د شهدت خالل الفت وعتين          2008-2003ق ين المجم ه ب ذي أشرنا إلي ز ال ا، مع وعي التميي نا طفيف تحس
ة،    2008بعد  ولنا أن نتوقع تآآل ذلك التحسن الطفيف. اإلفريقية واآلسيوية من الوطن العربي ة العالمي ة المالي ، إثر األزم

  .على األخص 2011األخيرة خالل ) االحتجاجات الشعبية العربية(ثم أحداث 
دخل وظروف    هذا، مع العلم أن التحسن المشار إليه لم يكن ليشمل بالضرورة نوعية التشغيل،من حيث الديمومة وال

ات   ي النقاب ارآة ف ر والمش ي التعبي ة ف ل والحري توى  . .العم اض مس ل، وانخف ة العم ب هشاش ن جوان ا م ل "وغيره العم
  ".الالئق

ه انخفاض مستوى األجر     ( وال تقتصر هشاشة العمل ونقص العمل الالئق   ا في ى القطاع  الخاص آالقطاع     ) بم عل
رة      رة من مناصب      . غير المنظم، بل امتدت تدريجيا نحو القطاع العمومي في السنوات األخي الواقع أن نسبة آبي العمل  ف

ر منخفضة    دالت اج از بمع ي تمت ق، فه ل الالئ روط العم ا ش وافر فيه وافرة ال تت ر مضمونة . المت ى . غي وافر عل وال تت
ى ظروف العمل األخرى من حيث ساعات العمل والعطل                ة وال عل األمن والسالمة والنظاف المعايير األساسية للعمل آ

رة من             وتنعكس هذه. والتأمين والتقاعد والتمثيل العمالي  ة الفقي ة، والعمال نظم من جه ر الم في وجود وتوسع القطاع غي
  .جهة أخرى 

ة   (في دول)  دوالر فأقل يوميا 2(وتبين اإلحصاءات المتوافرة حول العمالة الفقيرة  ا العربي بتها  ) شمال إفريقي أن نس
ل عن        ا يق ر إال بم د األخي ت  .نقطة  11من مجمل العمالة  لم تنخفض خالل العق ة لتس د   2009قر في  مئوي ا  %32عن ، أم

ى   ل         2009في  % 40.5التشغيل الهش فقد آاد يمس ما يزيد عل د نفسه يمث ة العق ان في بداي د أن آ ويوضح  ، %42بع
  :الظاهرتين فى الدول العربية بشمال إفريقيا  الشكالن التاليان

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

)مليون( الهش العمل  

 العمل الهش

)       % ( الهش العمل يبصن  

نصيب العمل 
 الهش
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Source : ILO. 2011 : Global Employment Trends 2011 . ILO. Geneva 

  
ام لظاهرتي هشاشة العمل             اه الع يا، حيث إن االتج ة  في آس دول العربي وال تختلف الوضعية آثيرا في مجموعة ال

والعمل الفقير يميل نحو االنخفاض آما هوالحال بالنسبة لدول شمال إفريقيا ولكن بوتيرة بطيئة،  فالهشاشة تخص ما يزيد 
أما بالنسبة للعمل الفقير فإن نسبته تقارب . 2000سنة % 35آانت بعد أن  2009من إجمالي العمالة في عام  1/3على 

رة من       2009سنة % 19الـ  نخفض خالل الفت م ت ة     2009-2000ول ة    . إال بنقطة واحدة مئوي وتوضح األشكال التالي
  :تطور نسبتي هشاشة العمل  والعمالة الفقيرة في الدول العربية اآلسيوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمالة الفقيرة آنصيب 
)من التشغيل الكلي(  

 1.25- العمالة الفقيرة 
 دوالر لليوم

)  %(  الكلي التشغيل من آنصيب الفقيرة العمالة لليوم دوالر 1.25-)مليون( الفقيرة العمالة   

)مليون(الهشالعمل

الهش العمل

%)        ( الهش العمل يبصن  

 نصيب العمل الهش

الفقيرة آنصيب العمالة 
%(من التشغيل الكلي   

 1.25- العمالة الفقيرة 
 دوالر لليوم

%) (العمالة الفقيرة آنصيب من التشغيل الكلي  دوالر لليوم 1.25- )مليون(العمالة الفقيرة    
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Source : Ibid. 
  
  
  

إن المنطقة العربية ال تشكو فقط من معدل مرتفع من البطالة ولكن أيضا من هشاشة ما يتوافر من : وخالصة القول 
 " .إن ما يجري في المنطقة العربية هو استبدال للبطالة بهشاشة العمل" بقوله عمل،  وآما وصف أحد الباحثين الظاهرة 

  :اتجاهاتها وأهميتها االقتصادية واالجتماعية .. الهجرة العربية  -القسم الثاني 
ى مجموع سكان             ا إل اجرين عالمي غ نسبة المه ة، حيث تبل ة أودائم الهجرة بين الدول ظاهرة عالمية وقد تكون مؤقت

ام   العالم ى      % 3نحو  2000في ع د عل ا يزي ا بم در حالي الم في مستوى ترآز الهجرة        % . 3.5وتق اطق الع اوت من وتتف
  .وتأتي المنطقة العربية من بين أهم مناطق الهجرة 

دة للطرفين      ان مفي فبالنسبة  .  وهناك عوامل دافعة وأخرى جاذبة تجعل الهجرة بين البلدان المختلفة في معظم األحي
دة بسبب الشيخوخة         للدول المست ة الواف د العامل ى الي اك حاجة إل دل      . قبلة تكون هن ة السكان األصليين، وانخفاض مع وقل

  .اإلنجاب في الوقت الذي تمر فيه الدول بمراحل نمو وتنمية 
ائض          ة لتصريف الف ى أسواق خارجي أما البلدان التي تشكومن عجز في فرص العمل والعمل الالئق فهي بحاجة إل

يلة من الوسائل     . لة من العما فالهجرة بالنسبة لها قناة قد تكون مهمة جدا للتخفيف من حدة البطالة ولو لفترة محدودة ووس
  .إلدارة التوترات االجتماعية والسياسية الناجمة عن البطالة

ر وغير    ا آما تسهم تحويالت المهاجرين إلى بلدانهم في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وتخفيض معدالت الفق . ه
ذي      رين في الوقت ال إذ إن معظم البلدان العربية تواجه ضغوطا دافعة للهجرة منذ عقود وازدادت حدتها في العقدين األخي
بتمبر                د أحداث س ا، خاصة بع ة منه ى العربي ة وحت دان الغربي ة نحوالبل دان العربي ى الهجرة من البل تزايدت فيه القيود عل

2001.  
الغربية حتى بداية السبعينيات بتشجيعها للعمالة الوافدة، خاصة من مستعمراتها    وتميزت سياسات الهجرة في الدول

ة           ه الحرب العالمي ا دمرت اء  لم ادة البن رامج إع القديمة، ذلك أن اقتصاداتها آنذاك آانت فى أوج االزدهار والنمو نتيجة لب
ى      فإن ذلك بدأ في التغير مباشرة عندما انخفضت معدالت النم وفيه . الثانية  ود عل بعينيات وازدادت القي ا مع منتصف الس

وانين   . 2001الهجرة بشكل تدريجي لتتحول إلى سياسة  تقييدية وانتقائية  منذ أحداث سبتمبر  حيث تمت مراجعة اغلب ق
ا      ي الحق اد األوروب م االتح يي       . الهجرة واإلجراءات المتعلقة بها في الواليات المتحدة أوال ث م تس د ت ذا فق ل أسوأ من ه س ب

دفا للطرد والقمع        اجرون العرب والمسلمون ه ي شروطا       .الهجرة وأصبح المه اد األوروب ا فرضت بعض دول االتح آم
تقبل     د المس ي البل ا ف دماج ثقافي ى االن درة المرشح عل دى ق ة م ى معرف دف إل ا ته رة إليه حين للهج ول المرش . إضافية لقب

 .افية معينة بعينها ويبدوأن الهدف من وراء ذلك هو استبعاد فئات عرقية وثق
دائل من دول       .. والواقع  وال وجود ب اجرين العرب ل إن الدول الغربية لم تكن لتقدم علي هذه اإلجراءات باتجاه المه

ة        ارات بأعداد هائل وافر المه يا، حيث تت ونتيجة  . شرق أوروبا وأمريكا الالتينية، حيث التجانس الثقافي والديني أو من آس
ا  لذلك تأثرت الدول الع . ربية سلبا بحيث تزايدت الحواجز أمام الهجرة الشرعية من دول جنوب المتوسط إلي غرب أوروب

  .ومع تزايد حدة  البطالة في دول جنوب المتوسط اتسعت ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الشمال

دوالر لليوم 2- )مليون(العمالة الفقيرة   

دوالر  2-العمالة الفقيرة
 لليوم

(%)   ي العمالة الفقيرة آنصيب من التشغيل الكل   

العمالة الفقيرة آنصيب من 
 التشغيل الكلي
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يث المهارة والكفاءة إن السياسات الحالية للهجرة نحوالغرب انتقائية، ليس فقط من حيث المصدر ولكنها أيضا من ح
ة نحو الغرب،    .  فبرغم القيود المفروضة علي الهجرة العربية فإن هناك سياسة تشجيعية لهجرة الكفاءات واألدمغة العربي

ة      م آل التسهيالت لإلقام خاصة بين الطالب العرب المسجلين بالجامعات والمعاهد العليا في الدول العربية، حيث تمنح له
وال تتوقف هجرة الكفاءات عند الطلبة العرب الموجودين في المعاهد العليا . جنسية في بعض األحيان والعمل بها وحتى ال

  .العربية بل تمتد أيضا إلي أجود خريجي المعاهد العليا  والكفاءات العالية في البلدان العربية ألسباب دافعة وجاذبة 
ة         وبالرغم من استمرار عملية االستنزاف وتزايد حدتها في ال ة هائل ات مالي وافر إمكان ة، وت رة من جه سنوات األخي

تفادة من    في المنطقة من جهة أخري، فإنه إلي اليوم لم تستطع البلدان العربية وضع استراتيجيات عملية للحد منها أو لالس
ي، حيث يمكن         ادل العلمي والتقن ا   الكفاءات العربية الموجودة في الخارج في التكوين والبحث من خالل التب تعانة به االس

  .لتحسين مستوي التعليم والتكوين لطالبها وباحثيها
ة     دول ذات الكثاف ن ال رة، خاصة م ة آبي رة بيني ك هج ل إن هنال ة ب دول الغربي ي ال ة عل رة العربي وال تقتصر الهج

اطق فى   . السكانية العالية إلي الدول العربية الغنية، خاصة الخليجية منها  وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من أآثر المن
دة  د آانت الهجر   . العالم جذبا للعمالة الواف دت            فلق رول وتزاي ة التنقيب عن البت ة من دول الشمال مع بداي ا في البداي ة إليه

ة     ن العمال درة العرض م ي ظل ن ة ف ي العمال دة عل ات المتزاي ة الطلب بعينيات نتيج ذ منتصف الس وتنوعت مصادرها من
رول و    . المحلية بسبب قلة السكان بها، أو ما يسمى باالفتقار السكاني  رادات البت د إي ي     ومع تزاي دخل الكل د مستوى ال تزاي

ة وأصبح         ة األخرى واآلسيوية  والغربي دان العربي والفردي لدول الخليج العربية ازداد الطلب علي العمالة الوافدة من البل
  . عدد الوافدين في البعض منها يفوق عدد السكان األصليين 

  ) :المهاجرين والتحويالت المالية نحو بلدانهم(إحصاءات الهجرة 
دولي سنة     -إجمالي عدد المهاجرين العرب على المستوى العالمي بلغ   ارب   - 2009طبقا للبنك ال ا يق ا من    13م مليون

ة نفسها              10الجيل األول، منهم ما يقارب الـ  ة العربي اقي يترآز خاصة في المنطق دة والب ات المتح ا والوالي ين في أوروب مالي
أن  (وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي  ا ب وعلى     علم ا يرب اك م دول         16هن ى ال ر العرب إل اجرين غي ا من المه مليون

  ) .العربية نفسها
ألسباب تاريخية، . وتترآز هجرة مواطني المغرب والجزائر وتونس في دول االتحاد األوروبي على األخص منها فرنسا

دأت فى أ  . ذلك أن الهجرة من المغرب نحو أوروبا تعود إلى العهد االستعماري  ا       حيث ب رة م ى وفت ة األول اء الحرب العالمي ثن
ا             اء م ادة بن ة إلع د العامل ى الي ا بحاجة إل دما آانت فرنس ى عن بين الحربين لتتوسع أآثر في الفترة ما بعد الحرب العالمية األول

تها في أوج وقد استمرت هجرة العمال المغاربة نحو أوروبا خالل الستينيات وأوائل السبعينيات، حيث اقتصادا. دمرته الحرب 
بعينيات   . االزدهار وآانت بحاجة إلى العمالة الوافدة  فإنه ومع بداية أزمة الرآود االقتصادي في غرب أوروبا في منتصف الس

دين            دة وتشجيع الواف ى الهجرة الجدي ة  عل وانين  تقييدي ا ق تغيرت سياسات الهجرة في الدول المستقبلة، حيث أصدرت معظمه
  .وتلك آانت نقطة االنعطاف في مسار الهجرة المغاربية  نحوغرب أوروبا . ة إلى بلدانهم المقيمين بها على العود

ه مع استمرار هجرة     . وبالرغم من هذه القيود على الهجرة الجديدة والتشجيع على العودة بالنسبة للمهاجرين القدامى  فإن
ا   فإنه لم يحدث ا) في إطار اإلجراءات المتعلقة بجمع شمل األسر(األسر  نخفاض في عدد المهاجرين المغاربة في غرب أوروب

داد          .  ان وفلسطين، وإن آانت بأع وال تقتصر الهجرة نحوغرب أوروبا علي المغاربة بل تشمل أيضا الهجرة من  مصر ولبن
  . أقل بكثير من المغاربة 

ل تسهم بشكل مباشر أو غي          ة ب ي تخفيف حدة البطال زان     وال تقتصر آثار الهجرة المغاربية  عل ر مباشر في تحسين مي
ائالتهم       ة لع ق التحويالت المالي اين المصادر   . المدفوعات لبلدانها وتوفير العملة الصعبة والحد من مستوي الفقر عن طري وتتب

ي،                  دي والعين وات الرسمية  في شكليه النق ه خارج القن تم تحويل ا ي دير م دير حجم التحويالت، ناهيك عن تق اإلحصاءة في تق
ا        وخاصة في  ين فيه ا يجعل المقيم ي مم ة الصرف األجنب بعض البلدان العربية المصدرة للعمالة التي ال تزال تعمل بنظام رقاب

  .أجانب ومحليين يلجأون إلي المهاجرين للقيام بالمقاصة آوسيلة للتهرب من القيود المفروضة علي الصرف لعملة األجنبية 
وا     ر القن اجرين عب ار دوالر سنة    371ت الرسمية  وعالميا، تبلغ تحويالت المه ة أضعاف      2007ملي ر من ثالث أي أآث

نة نحو    . لنفس السنة ) مساعدات التنمية الرسمية( نفس الس اتج   % 4.5وتمثل تحويالت المهاجرين في المنطقة العربية ل من الن
اإلحصاءات المتوافرة أن تحويالت آما تظهر % .  3.7المحلي اإلجمالي لها، بينما ال تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة إال 

ذ  ة من ة المالي د انخفضت بسبب األزم اجرين ق تثمارات  2008المه بة انخفاض  االس را عن نس ل آثي بة انخفاضها تق إن نس ف
در االنخفاض     . األجنبية المباشرة وإيرادات السياحة الخارجية  ل، حيث ق آما أن نسبة انخفاضها في المنطقة العربية آانت األق

ربما بسبب محدودية آثار األزمة المالية علي اقتصادات البلدان العربية المستقبلية للعمالة الوافدة  2009خالل سنة %  6بنحو 
.  

ز      ي ال يتمرآ ة األخرى الت دان العربي ن البل ا  م ة  وتبعاته ة المالي أثرا باألزم ر ت ة  أآث دان المغاربي ون البل د تك وق
ي المغرب خالل            . مهاجروها في غرب أوروبا ي أن التحويالت إل احثين  إل فمثال بالنسبة للمغرب تشير دراسة ألحد الب
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ام  ع األول من ع ـ  2009الرب ل ب ا خال%  15.2تق ام عنه ع األول من ع دهور الظروف  2008ل الرب ك بسبب ت وذل
  . االقتصادية في آل من إسبانيا وفرنسا، حيث تترآز الجالية المغربية 

د القصير           ة آكل في األم ة التحويالت في المنطق ع قيم اجرين      .  وال يتوقع أن ترتف إن تحويالت المه ل، ف ى آ وعل
نة   ا س ى ذروته رب وصلت إل زال.  2008الع م     وال ت ث حج ن حي ا م ة عالمي ب متقدم ل مرات دة تحت ة عدي دان عربي بل

ة الصعبة    ا مصدرًا للعمل ويالت آونه ك التح ة تل ويالت، وأهمي ام . التح ي ع ي   2007فف مية إل ويالت الرس درت التح ق
التحويالت  بالنسبة لتونس، وتمثل تلك  1.7مليار دوالر بالنسبة للجزائر و 2.1مليارات دوالر و 7المغرب بما يقارب الـ 

ـ     %  9بالنسبة للمغرب   در ب نفس السنة تق  7.7من الناتج المحلي اإلجمالي، أما بالنسبة لمصر فإن قيمة تلك التحويالت ل
ي أقصاها سنة       %  6مليار دوالر وتمثل نحو  ع إل ا    2009من ناتجها المحلي اإلجمالي، وآانت التوقعات ان ترتف ي م إل

  ..مليارات دوالر 10يزيد على 
ي   غير  دة أدت إل أن األزمة المالية العالمية وما تبعها من أثر اقتصادي سلبي في معظم البلدان المستقبلة للعمالة الواف

د    2008حدوث عكس ذلك، حيث انخفضت تحويالت المهاجرين إلي مصر إلي أقل من المستوي الذي بلغته سنة  ا يزي بم
ر       مليار دوالر  آما يوضح الجدول أدناه، فإن هن 1.5على  م بكثي ا دورًا أه ا تحويالت مهاجريه اك بلدانًا عربية تلعب فيه

ك التحويالت  سنة               ل تل ان واألردن، حيث تمث دمتها لبن أتي في مق ة، وت ا العربي دان شمال إفريقي مما هوعليه الحال في بل
  .من الناتج المحلي اإلجمالي علي التوالي %)  14.5(و%) 20(   2008

  2010- 2004ت المهاجرين في الفترة من جدول يوضح تطور قيمة تحويال
 ) :آالف الدوالرات(وحالة البلدان العربية المصدرة للعمالة بـ 

2010 2009 2008 2007 2006  
 

 السنوات/البلد 2004 2005

3.789 3.597 3.794 3.434 2.883  األردن    2.330 2.500
1.960 1.966 1.977 1.716 1.510  تونس    1.431 1.393
2.031 2.059 2.202 2.120 1.610  الجزائر   2.460 2.060
3.178 2.993 3.100 1.769 1.179  السودان   4.403 1.016
1.407 1.332 1.400 1.150  سوريا    855 823 795
1.307 1.261 1.220 1.085  فلسطين   638 705 928
8.117 7.558 7.181 5.769 5.202  لبنان    5.591 4.924
7.881 7.150 8.694 7.656 5.330  مصر    3.341 5.017
6.447 6.271 6.895 6.730 5.451  المغرب   4.221 4.590
1.471 1.378 1.451 1.322 1.283  اليمن    1.283 1.283

Source: World Bank 2011. Migration and Remittances Factbook 2011. 
ذآر  ي العرض أن ن ة ف ذا، وتقضي األمان م -ه رغم الحج ث   ب ن حي ب م ة، والمتقل ويالت المالي بيا للتح ع نس المرتف

ر   -المستوى عبر الزمن إلى الدول العربية المرسلة للعمالة  د عنصر   ) مصّدرا صافيا  (أن المنطقة العربية آكل تعتب لعوائ
ة ا ) الخارجة (العمل، أو أن صافي التحويل بالسالب، حيث تفيد بعض التقديرات بلوغ حجم التحويالت  ة نحو   للعمال ألجنبي

  .داخل المنطقة العربية) البينية(أو) الواردة(مليارا للتحويالت  26 -23مليار دوالر، مقابل نحو  50
  ) :حالة مجلس التعاون الخليجي ( هجرة العمالة بين دول الجنوب 

دا           ة ج ة مهم ة بيني اك هجرة عربي ل ان هن ة ب دول الغربي ا يالحظ  . ال تقتصر الهجرة العربية علي ال ذه الهجرة    وم أن ه
ا          ل تشمل أيضا ليبي يج ب ة الخل ي منطق البينية آانت إلي نهاية الثمانينيات أوسع جغرافيا مما هي عليه حاليا، فلم تكن تقتصر عل
م        تهم تناقصت نتيجة للحصار ث إن أهمي والعراق خاصة واللتين آانتا تستقبالن الماليين من العمالة الوافدة من الدول العربية، ف

ه طابع                 الحرب ف د يغلب علي ائد في البل ا، حيث أصبح التوجه الس تقرار في التوجه السياسي لنظام ليبي ي العراق، وعدم االس
ة       . األفرقة على العروبة  تيعاب العمال ة في اس ة المنطق ي أهمي وعليه ستقتصر دراستنا علي دول الخليج العربي مع الترآيز عل

  .الوافدة من الدول العربية األخرى 
دتها السكانية من          وتتميز ة، وضيق قاع ي من جه ع البترول بلدان مجلس التعاون الخليجي بسرعة نمو الناتج، نتيجة للري

ا                  ذ برامجه ة النشاط االقتصادي وتنفي دة آمصدر أساسي لمزاول ة الواف ي العمال أآثر عل ر ف د أآث ا تعتم ا جعله جهة أخرى، مم
  .ة األجنبية من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف المهن ومستويات المهارةوبهذا أصبحت المنطقة أآثر جذبا للعمال. اإلنمائية
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ادا              دا ح رن الماضي تزاي بعينيات من الق ذ منتصف الس اون الخليجي من ي دول مجلس التع ولقد شهدت العمالة الوافدة إل
ون   1.1إلي ارتفاعها من  وتغيرا ملحوظا في توزيعها حسب بلد األصل والبلد المستقبل، حيث تشير اإلحصاءات المتوافرة  ملي

  .2005مليون في  12.7ثم إلي ما يزيد على  1995مليون في  8.5وإلى  1985في   4.12إلى  1975شخص في 
ديرات    .  مليون شخص  15بما يزيد على  2010وتقدر األمم المتحدة العمالة الوافدة إلي المنطقة في  ذه التق د ه آما تؤآ

ا   ارتفاع حصة العمالة الوافدة من  إجمالي العمالة في معظم البلدان المعنية باستثناء الكويت التي انخفضت فيها بشكل طفيف آم
  .يوضح الجدول أدناه 

  :جدول يوضح تطور العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
العمالة الوافدة آنسبة من إجمالي 

 (%)العمالة 
 العمالة / البلد إجمالي العمالة الوافدة

2010 2005 2010 2005 
البحرين        278 166 315 403 38.2 39.1
 الكويت  1 869  665 2 097  527 69.2 68.8
 عمان 666 263 826 074 25.5 24.4
 قطر 712 861 1 305  428 80.5 86.5
 السعودية 6 336  666 7 288  700 26.8 27.8
 اإلمارات  2 863  027 3 293  369 70.0 70.0
  696  126 15 648  726 
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 المجموع

 
Source: UN. 2010: Department of economic and Social Affairs. Population Division. Trends in 

International Migration. the 2010 Revision   

ة والكويت          ارات العربي ة  ويظهر الجدول أعاله أن نسبة عدد الوافدين إلي إجمالي السكان في آل من قطر واإلم مرتفع
  .جدا، حيث تهيمن العمالة الوافدة علي سوق العمل، السيما في القطاع الخاص 

ون فى           بعينيات يمثل دون العرب في منتصف الس ان الواف د أن آ من  %  72ويحتل الوافدون من آسيا المرتبة األولي بع
اون الخليجي    ة المصرية    . إجمالي العمالة الوافدة في دول مجلس التع ل الجالي ل في        وتمث ة وتمث ة في المنطق ة عربي ر جالي اآب

  .السنوات األخيرة المرتبة الثانية أوالثالثة بعد الجاليتين الهندية والبنجالدشية 
ة      الرغم من البطال وقد نتساءل عن أسباب التراجع النسبي للعمالة العربية الوافدة إلي المنطقة لمصلحة العمالة اآلسيوية ب

بلدان العربية المصدرة للعمالة، فنجد أن من أولها القرب الجغرافي من شبة القارة الهندية والوجود المزمنة التي تعيشها معظم ال
ر    .  التاريخي للهنود في المنطقة ا  أآث ا ربم وثانيها تفضيل الكثيرين للعمالة اآلسيوية علي العربية نظرا النخفاض تكلفتها وألنه

ة اآلسيوية           طاعة وأقل رغبة في االختالط باألهالي، وثالثه د من العمال تقدام المزي ا مصلحة في اس ا وجود جماعة ضاغطة له
ة والشخصية، خاصة من         الي الخدمات المنزلي ي مج دة ف ة الواف ي العمال ي الطلب عل رة ف ر في السنوات األخي والتوسع الكبي

  .وأخيرا هناك عزوف لدي المواطنين الخليجيين عن العمل آأجراء في القطاع الخاص . اإلناث
ه الصناديق     ا فقدت ويبدوأن األزمة االقتصادية العالمية لم تؤثر آثيرا على النشاط االقتصادي في منطقة الخليج بالرغم مم

ة خالل   . 2009-2008السيادية والبورصات الخليجية من أموال خالل الفترة من  وقد تزايدت أعداد العمالة الوافدة في المنطق
  .عموما  2010-2009سنتي 

  :البطالة  -ثالث القسم ال
ة ناتجة عن      ل هيكلي تختلف طبيعة البطالة في المنطقة عما هي عليه في البلدان المتقدمة، فهي ليست دورية أو موسمية ب
دان           ة،  واألخطاء الفادحة في مسارها التنموي، فالبل دان المنطق دة لبل تشوه عميق للبنية االقتصادية وذلك بسبب التبعية المتزاي

ة في            العربية جميعه دماج االقتصادات العربي ة بضعف ان احثين العرب يكررون التصريحات القائل ا، حتى وإن آان بعض الب
المي دما تحدث    . االقتصاد الع ا عن ن غيره ر م أثر أآث ا تت ا يجعله المي مم ن المتوسط الع ر م ي بكثي اح أعل ة انفت ز بدرج تتمي

  .اختالالت أوأزمات عالمية 
ات في            فالمنطقة آكل تعتمد على ما يح  دهورت أسعار المحروق ا ت ه آلم ات، حيث ان ة للمحروق دث في األسواق العالمي

ين مختلف               رابط ب ات الت ك بسبب عالق ل، وذل ة آك اعي في المنطق السوق العالمية تدهور مستوى النشاط االقتصادي واالجتم
  .لع والسياحةبلدان المنطقة والعالم الخارجى، من حيث االستثمار واإلعانات والعمالة وتبادل الس

ر             م تكن غي ي ل وم والت ها الي ي تعيش ر من االختالالت الت ه الكثي أما المسار التنموي للبلدان العربية فإنه يحمل بين  طيات
ة      . متوقعة منذ سنين رة الحق اد في فت اع ح وإنه لمن المتعارف عليه مثال أن االنفجار الديموغرافي في فترة ما سيؤدي إلى ارتف
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ثًال      لعدد الباحثين عن . العمل من فئة الشباب الذي يبدأ بعضهم البحث في عمر مبكر عن عمل الئق في سن الخامسة عشرة م
ة           ة خاصة بتنمي ة وإقليمي التفكير في وضع سياسات وطني رة ب وبالرغم من هذا لم تقم الحكومات العربية إال في السنوات األخي

  .واستغالل طاقات فئة الشباب
ة   آما لم تكن خافية على مت خذي القرار في البلدان العربية التغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم في المجاالت العلمي

دة   . تلك التغيرات التي تتطلب مجاراتها لالستفادة منها والتأقلم معها. والتكنولوجية واالقتصادية  ذلك أنها تفرض احتياجات جدي
ة      تؤثر على أسواق العمل نظرا الرتباطها بالتطور الع لعية والخدمي وجي في آل القطاعات الس ذه    .  لمي والتكنول أقلم مع ه وللت

ر   التغيرات المتسارعة، تلزم إصالحات جذرية في مجال التعليم والتدريب حتى تتالءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، غي
ل   د      أن هذه اإلصالحات بالرغم من ضرورتها وأهميتها لم يتم القيام بها وهو ما انعكس س ى توظيف الخريجين من المعاه با عل

 .العليا والجامعات ومراآز التكوين والتدريب التقني والمهني آما سنرى الحقا

ام         كل ع باب بش ة الش اط فئ ي أوس ا ف ي ضخامتها وترآزه ي ف وطن العرب ي ال ة ف اهرة البطال ورة ظ ل خط وتتمث
يما با      رة، الس احثين عن العمل ألول م دان        والمتعلمين منهم، خاصة  الب ي البل اث، وتمس حت لنسبة لشريحة الشباب واإلن

  .العربية الغنية المستقبلة للعمالة الوافدة بأعداد ضخمة مما يعكس عدم تالؤم العرض والطلب في سوق العمل فيها 
ة ه    ر البطال درا آما أن خطورتها تكمن في آثارها السلبية االقتصادية واالجتماعية واألمنية والنفسية، فاقتصاديا تعتب

ة أخري            تهلكة من جه ة ومس ر منتجة من جه ا غي ة لكونه ة       .  للطاقات اإلنتاجي دخل الضائع في المنطق در ال البعض يق ف
ي   40العربية نتيجة للبطالة في فئة الشباب بنحو   نويا    50إل ار دوالر س روابط       .  ملي ي أواصر ال لبا عل ة س ؤثر البطال وت

يم االج     ة والق ائدة في المجتمع    تجاه المؤسسات الرسمية واألنظم ة الس ات األسرية        . تماعي ي العالق لبا عل ؤثر س ا ت ا أنه آم
  .وقدرة األسرة علي ممارسة دورها االجتماعي والتربوي والتعليمي ألفرادها 

وتشير بعض الدراسات إلي أن الفقر والبطالة يؤديان إلي الشعور بالرفض والعداء باتجاه المجتمع والنظام السياسي  
ا                وإلي انعدام ال اطلين عن العمل مم ول مشاآل الع اد حل ي إيج درتها عل ة وفي ق ة في المؤسسات السياسية واالجتماعي ثق

ا  . يجعلهم يشعرون بعدم االلتزام بقبولها أو االمتثال لها أما من الناحية النفسية فإن العاطلين عن العمل لفترة طويلة عادة م
العجز وعدم      ي            يصابون باالضطرابات النفسية  والشعور ب ديهم وإل ي اعتالل في الصحة النفسية ل ودي إل ا ي اءة مم الكف

  .اإلحباط الذي قد يؤدي لدي البعض إلي االنتحار 
ة   ا     (وقد تتحول البطال دت فترته ا وامت ا انتشر نطاقه تقرار         ) إذا م األمن واالس ق ب ي قضية تتعل ة إل من قضية تنموي

احثين عن العمل ألول    للمجتمع وللمنطقة العربية آكل، خاصة إذا آانت تلك الب طالة تتميز بالترآيز في شريحة الشباب الب
  .مرة آما هي الوضعية المزمنة في المنطقة العربية  

دان               ة، حيث تشكو معظم بل ة العربي ة في المنطق ق بإحصاءات البطال ة تتعل ى نقطة مهم ومن المهم أن نشير هنا إل
فبينما يتم نشر . االقتصادية واالجتماعية المختلفة عن قصد أو دون قصدالمنطقة من انعدام الدقة والتأخر في نشر البيانات 

ة             ات األولي ة أن يأخذ نشر البيان ة العربي ادة في المنطق ه أصبح ع اإلحصاءات حول البطالة في الدول المتقدمة شهريا فإن
ادة     شهورًا عديدة بعد انقضاء السنة مما يقلل من أهميتها في اتخاذ القرارات وتصحيح السياس  تم ع ا ي ات واإلجراءات، آم

اه المؤسسات        واطنين تج ي سلوك الم لبا عل أيضا احتكار البيانات وعدم نشرها في وقتها مما يقلل من مصداقيتها ويؤثر س
  .الرسمية

دان         ر من البل ذا المحسوبية والرشوة في آثي آما تتسم مكاتب التشغيل بانخفاض الفعالية وقلة الشفافية أوانعدامها وآ
ون عن          العرب ا يتخل ادة م إنهم ع أوا ف ا، وإن لج ية مما يجعل الباحثين عن العمل على األخص منهم الشباب ال يلجأون إليه

  . البحث عن التوظيف عن طريق آل المكاتب
ة     دان العربي وعلي عكس البلدان المتقدمة التي تمنح تأمينات للباحثين عن العمل القدامى منهم والجدد، فإن معظم البل

رة   ال تتوا ى لمعظم المسرحين من القطاع         ( فر علي التأمين ضد البطالة للباحثين عن العمل ألول م ع األمر حت وفي واق
  . مما يفقد العاطلين عن العمل حافز التسجيل والتواصل مع مكاتب التشغيل) الخاص 

للفئة (لة بين الشباب أن المتوسط التقريبي لمعدل البطا 2010-2007وتؤآد اإلحصاءات المتوافرة حول الفترة من 
الي للشباب          ) سنة من الجنسين   25-15العمرية  دد اإلجم ع الع ى رب د عل ة يزي ة العربي ا  % 27,25نحو  (في المنطق منه

نفس الشريحة  )لإلناث% 29تقريبا للذآور و نحو % 22 ين    . ، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي ل اوت النسبة ب وتتف
  1.دداألقطار العربية آثيرا في هذا الص
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د لمستواهن التعليمي تصادف مع انحسار          اع المتزاي هذا، ويالحظ أن التزايد المطرد لإلناث الباحثات عن العمل واالرتف
دور الدولة في التوظيف،  آما يواجهن في سوق العمل عقبات عديدة ومستمرة في التوظيف في القطاع الخاص ألسباب      

ف،         ثقافية بل أيضا اقتصادية وهذا بالرغم من أن ين الجنسين في التوظي ز ب ع التميي ة تمن القوانين في معظم البلدان العربي
اث في شريحة الشباب     ة لإلن دل البطال ع مع ذلك ارتف ة   . وآنتيجة ل ز المنطق الم، تتمي اطق األخرى  من الع ة بالمن فمقارن

ك بسبب عزوف الق             ة الشباب وذل ين الجنسين في معدالت بطال رة ب طاع الخاص عن توظيف     العربية بوجود فجوة آبي
والدة            ل وال ازة الحم اث آإج ة باإلن ر الخاص ة األج ازات مدفوع ول اإلج ل لقب اب العم تعداد أرب دم اس بب ع اث بس اإلن

يال  ة ألخرى والعمل ل ل من منطق اث للتنق تعداد اإلن ة اس ا، وأيضا بسبب محدودي ة . والرضاعة وغيره ا أن محدودي آم
  .لتصدير في المنطقة تقف عائقا أمام اإلناث الصناعات آثيفة العمل والموجهة نحوا

تثناء الشباب ذوي الشهادات        يم باس آما تبين اإلحصاءات أن البطالة في أوساط الشباب ترتفع بارتفاع مستوي التعل
  . العليا آالدآتوراة أوما يعادلها 

  :أثر األزمة المالية على التشغيل والبطالة في المنطقة 
ة، أو أن           بالرغم من التصريحات الر ة آلي ة المالي ة باألزم ر معني ا غي ة بأنه دان العربي سمية المتكررة في معظم البل

ا أثبت    آثارها السلبية محدودة  بسبب عدم اندماج نظامها المالي في النظام المالى العالمي، فإن هذه التصريحات سرعان م
ك تحّول    . إلنتاج والتبادل العالميين الواقع عدم مصداقيتها ذلك أن النظام المالي ليس منفصال عن نظامي ا ى ذل والدليل عل

  .األزمة المالية إلى أزمة اقتصادية عالمية
نفط، خاصة دول       ة المصدرة لل دول العربي ويمكن القول إن األزمة المالية العالمية آانت لها تأثيرات مباشرة علي ال

" غير النفطية"دية، وتأثيرات غير مباشرة على الدول الخليج،  من خالل خسائر أسواق المال واستثمارات الصناديق السيا
ات          اجرين واإلعان ويالت المه ياحية  وتح دات الس اض العائ ادراتها وانخف ي ص المي عل ب الع اض الطل الل انخف ن خ م

 .  الخارجية واالستثمار األجنبي  
المعنى  " رآود اقتصادي"تشهد حالة  وبرغم هذه اآلثار السلبية لألزمة المالية العالمية، فإن الدول العربية عموما لم ب

اظ       . ونتيجة لذلك لم يحدث تسريح جماعي للعمال . الدقيق ا تفضل الحف ادة م ًا،  إذ إن المؤسسات ع وذلك ربما ليس غريب
علي عمالها إذا آانت تتوقع محدودية األزمة زمنيًا، وتلجأ عادة إلي استعمال المرونة أآثر في إدارة مواردها البشرية من   

توياته           حي ي مس اط إل ودة النش ار ع ي انتظ ب،  ف ي الطل اض ف ع االنخف ف م ا للتكي ر وغيرهم ل واألج اعات العم ث س
  .  االعتيادية

ع،  إال أن   ي شكل واس ال عل ا تسريح للعم تج عنه م ين ا ل ود اقتصادي آم ي رآ ؤد إل م ت ة ل إن األزم وباختصار، ف
  .الحتياجات التشغيل في المنطقةمعدالت النموالمحققة آانت غير آافية لالستجابة 

ة      دان المختلف ين البل ر ب اين الكبي أثرا من       . و عموما، تتسم الوضعية العامة للمنطقة بالتب ل ت ة آانت اق دان النفطي فالبل
ي                ة الت دان النفطي ة بالبل ا، مقارن ة المتاحة له وارد المالي ة الم ك بسبب محدودي ة، وذل ر النفطي دان غي حيث البطالة عن البل

دان      .  مت لديها فوائض معتبرة من الفترة السابقة لألزمةتراآ ة في البل وقد نتج عن ذلك ارتفاع ملحوظ في مستوي البطال
ك بسبب انخفاض الطلب         ) المتنوعة (التي آانت توصف بأنها ذات االقتصادات   ونس ومصر وسوريا والمغرب، وذل آت

  .دات السياحة في آن واحدعلى صادراتها، وتدهور التحويالت الخارجية المختلفة وإيرا
ام      ة عن ع ع     2010و تأآيدا لما سبق، تشير البيانات المتاحة لدى منظمة العمل العربي ة لجمي دل البطال ى أن مع ، إل

ة يصل   " مجلس التعاون الخليجي"، أما في حالة استبعاد دول %13,82الدول العربية، بلغ في المتوسط  فإن معدل البطال
  .1%18,1إلى 

ى   إن ظاهرة ال د عل ة   " بطالة المتفشية والمزمنة في الوطن العربي ال يمكن معالجتها بحلول تقليدية تعتم د الخفي " الي
دة   زداد ح ة وت ة مزمن ك أن ظاهرة البطال ة، ذل تجابة لظروف طارئ د لالس ي تع ة الت وى السوق وال بالسياسات الظرفي لق

  .جتمع العربي وطأتها على الشباب خاصة، مما يهدد امن واستقرار وسالمة الم
ات       تجيب للمتطلب ة تس ات بديل م سياس ي رس اع الخاص ف دني والقط ع الم رك المجتم ة أن تش ات العربي ي الحكوم ي عل وينبغ

ي المخاطرة        .  واالحتياجات  المتغيرة للشباب والمرأة في العمل الالئق والسكن والتكوين المتواصل  ل عل ي يقب ادام الشباب العرب وم
ابي آا ا االيج ة  بمعناه ى تفضيله الراح ن أن يرجع ال له ال يمك إن فش الم، ف ي الع ه ف توي من نظرائ ي نفس المس ار ف داع  واالبتك إلب

ود الماضية          ة خالل العق ي اتبعت  في المنطق ك    . واالستجمام على العمل الجاد والمبدع بل بسبب فشل السياسات الت ى ذل دليل عل وال
  .عربي في ميدان التحكم في العلوم والتكنولوجيا وفي مجال إنشاء المؤسسات واالبتكار نتائج الدراسات الميدانية حول قدرة الشباب ال

                                                 
 .2012منظمة العمل العربية، الكتاب الدوري إلحصاءات العمل بالبلدان العربية، العدد التاسع،  - 1
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  :النتائج والتوصيات 
ى       عبية ف ات الش ل االحتجاج ة قبي غيل والبطال عية التش ة وض الل دراس ن خ ة  2011م ة العربي ن ... بالمنطق يمك

  :استنتاج ما يلي 
دى   -1 نظرا إلى أن مجموعة الدول العربية  ال تنتمي في مجملها إلى أي من المجموعات االقليمية المتعارف عليها ل

ا            ات تخص المجموعة بأآمله وافر قاعدة بيان دم ت ة نظرا لع المؤسسات الدولية، فإن الباحث يواجه صعوبات جم
ة في       مما يستدعي قيام منظمة العمل العربية بإنشاء قاعدة بيانات عل ة تخص السكان والتشغيل والبطال مية وعملي

 .   الوطن العربي آكل تسهيال لعمل الباحثين وصناع القرار
ن     -2 رة م الل الفت ام خ كل ع ة بش ت المنطق اض     2008-2003عرف غل وانخف دالت الش ي مع عا ف نا متواض تحس

اك     معدالت البطالة، ربما إثر ارتفاع أسعار النفط آقوة محرآة لالقتصاد العربي، ب م أن هن ين، ومع العل معنى مع
  .  تفاوتا معتبرا بين البلدان العربية فإن المنطقة بحاجة إلي سياسات بديلة يكون فيها الشغل أولوية األولويات

ر من    -3 بالرغم من أن هذا التحسن مّس الجنسين معًا،  فإن اإلناث، فيما يبدو من بعض الدالئل الكمية، استفادوا أآث
ا   الرجال، مما أسهم  دل نموه إلى حّد ما في تضييق الفجوة بين الجنسين نسبيا؛ أما بالنسبة لفئة الشباب فقد آان مع

ة     ي مجموع ا، خاصة ف تفادت منه ي اس غل الت و مناصب الش دل نم ن مع ى م ة(أعل ا العربي مال إفريقي ). دول ش
ة، مع   ) تشبيب(و) تأنيث(وبالرغم من هذا نوصي بالمضي في  مشارآة الشباب في     سياسات التشغيل في المنطق

  .رسم هذه السياسات، ومتابعة تطبيقها بكل جدية
ر ال    -4 ذا األخي بالرغم من التنامي السريع للعمالة وحدوث انخفاض نسبي في معدل البطالة، في لحظة معينة، فإن ه

ة االقتصادية             ر األزم المي، إث ة األخرى أوالمتوسط الع ورن بالمجموعات اإلقليمي ا ق ا إذا م ة  يزال مرتفع العالمي
ي  كل ظرف و بش رة، ول ة األخي داث االحتجاجي ات  . وبعض مضاعفات األح ي أولوي ادة النظر ف ك إع ب ذل ويتطل

ى            اد األحادي عل اه الكمي المجرد، واالعتم ى النمواالقتصادي بمعن ز عل السياسات التنموية، باالنتقال من الترآي
ة        ة االجتماعي ى التشغيل والعدال ز عل ى الترآي ة، من خالل       قوى السوق، إل ال للدول وظيفي الفع دور ال م  "وال الحك

  ".الجيد
ر من               -5 ة أآث اني البطال ة، تع ة في المنطق وى العامل ال تزال فئة اإلناث، بالرغم من ضعف نسبة مساهمتها في الق

  .الرجال
رة من           -6 وحظ أن نسبة آبي ه، حيث ل ى حساب نوعيت ان عل ة آ  يبدوأن التحسن الكبير في التشغيل من الناحية الكمي

ة واألجر                ة العمل الالئق من حيث الديموم رة ال يمكن أن ترتب في خان ذه الفت أة خالل ه مناصب الشغل المنش
تثمار    . وظروف العمل األخرى ة االس وهوما يفسر ارتفاع نسبة العاملين الفقراء،  مما يتطلب إعادة النظر في بيئ

  .القطاع المنظم وإيجاد تحفيزات للعاملين في القطاع غير المنظم لالندماج في 
ة   -7 تمثل الهجرة إلى الخارج في العديد من الدول ذات الكثافة  السكانية المرتفعة قناة مهمة للتخفيف من وطأة البطال

وتسهم في تحسين ميزان المدفوعات ومستوى المعيشة ألسر العاملين وللتنمية بشكل عام في بلدانهم األصلية عن  
دان المضيفة، وفي الغرب خاصة،             .طريق تحويالتهم النقدية والعينية  ذي حدث في سياسات البل إن التحول ال ف

و ة"نح دان    "االنتقائي ن البل ا م ارات العلي رة المه جع هج ارات المنخفضة ويش ات ذات المه رة الفئ ن هج د م ،  يقي
دان المض                ارات دون تحمل البل ة من  المه راغ المنطق تقبل في إف د يسهم في المس ا ق ى الغرب، مم يفة العربية إل

ر، وتشمل   . تكاليف تكوينها  وتظهر اإلحصاءات األخيرة أن هجرة األدمغة نحو الغرب من المنطقة في تزايد آبي
الجنسين، البّطالين وغير البّطالين، مما يستدعي توفير البيئة المالئمة للمهارات العليا لتوطينها محليا، خاصة عن   

  . ، وتحسين ظروف عملها في المنطقة"ولوجيالبحث العلمي والتطوير التكن"طريق تشجيع أنشطة 
ب        -8 ا يتطل اء عليه مية وإن القض ة أو موس ت دوري ة وليس ة هيكلي ي بطال ة ه ة العربي ي المنطق ة ف إن البطال

دي، وذات طابع    تباقي "استراتيجيات  وسياسات تنموية طويلة الم دال من   " اس ة "ب ا معظم     " الظرفي ي تعمل به الت
  .األنظمة حاليا 

احثين      إن البطالة ف -9 باب، من الب ة الش ا فئ ي الوطن العربي تختلف تماما عن البطالة في الدول المتقدمة، ذلك أنها تخص أساس
ل، خاصة      عن العمل ألول مرة، مما يستدعي التعامل معها بطرق مختلفة، بالترآيز على التدريب لتأهيل هؤالء لسوق العم

  .ة في معظم البلدان العربيةفي ظل عدم مالءمة التعليم مع متطلبات السوق والتنمي

مى     -10 ا يس وم بم ة تق دان العربي م البل ن أن معظ الرغم م ادية"ب ك    " إصالحات  اقتص إن تل ود؛ ف ة عق ن ثالث رب م ا يق ذ م من
تثمار      ه  لالس اإلصالحات تفتقد البعد االجتماعى الحقيقى، مما يرفع من تكاليفها ويضعف الحوافز لدي المجتمع بكل قطاعات

  .الالئقة، وبالتالي تحقيق النمو وتحسين مستوى التشغيل والحد من البطالة والفقر وإيجاد الوظائف 
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  االنعكاسات االقتصادية لالحتجاجات
  الشعبية العربية

  
  :مقدمة 

ى      البعض  ،تشهدهاشهدتها، وإن االضطرابات غير المسبوقة التي  ر مباشر عل رت بشكل غي دول العربية، والتي أث
م فهي          دول أخرى،  ة الشدة، ومن ث ا انعكاسات اقتصادية بالغ ى        آانت له وم عل د، يق ي نموذج اقتصادي جدي تفرض تبن
ام بم     لفعالة بين آل قطاعات المجتمعالمشارآة ا وتيرة اإلصالحات واالهتم ة   طالب ، وتتطلب اإلسراع ب بصفة   الشباب فئ

  .خاصة
ة   التأثيراتاالنعكاسات ون المتوقع أن تستمر وم ى      االقتصادية السلبية لالضطرابات اإلقليمي ى المدى القصير إل عل

ل       ى المدى الطوي ة عل ارًا إيجابي ة         شعوب ف ؛المتوسط، لكنها ستحقق آث اد والبطال ر والفس ا ضد الفق ة احتجت أساس المنطق
  . وتطالب بإصالحات اقتصادية وسياسية واجتماعية

غ     ،ن المثير في األمر هو أن الدول التي شهدت احتجاجاتوم ًا بل في مصر   % 5.2آانت تسجل نموًا اقتصاديًا قوي
وى  لكن االستفادة من هذا النمو لم تصل إلى آل  قبل األحداث، في تونس،% 4.6و دول      ق ك ال ع، حيث حافظت تل المجتم

م يكن متح        ة،  أي أن النمو ل ر عالي ة ونسب فق زا للتشغيل  على معدالت بطال راء   ي ذا الوضع يتطلب    . أو مناصرا للفق وه
ى       الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فعالية اقتصاد السوق  ق درجة أعل ر عن إرادة المجتمع وتحقي من  والتعبي

ة المشترآة للع    ... العدالة االجتماعية ع،  وا ينملافالترآيز لن يكون على تحقيق الربحية فقط، لكن على تعظيم المنفع لمجتم
الل ن خ ترآة " م يم المش اء الق تكمال . " بن ال ويجب اس دول أعم ك بج اد ذل دى  ىاقتص ط الم ن  يمتوس ة م مل مجموع ش

  .الحوآمة والشفافية واإلفصاحإيجاد فرص العمل وتعزيز ، من أهمها في مجاالت عدة اإلجراءات الهادفة لإلصالح
ة  فالمنطقة  تأخذ من الوقت           العربي م س د آ ة من الصعب تحدي ة انتقالي ة،   ، و!بالضبط؟ تمر بمرحل ك المرحل من   خالل تل

ي  ل المنطق دالت نموأق ع مع ن س إ  ،أن نتوق م تك أثرًا  البةن ل ات ت ر القطاع ي ، وأآث ل   ه ارة والتموي ياحة والتج ات الس قطاع
ك س       قد والعقارات، آما  املين بالخارج، وسيؤثر ذل تثمار  تتراجع تحويالت الع ى االس ي أو األ   لبًا عل ي سواء المحل ى  جنب ، وعل

ة  . أسواق األسهم والسندات والعمالت ا   ،ولكن اآلثار البعيدة ستكون إيجابي اد       :ومن أهمه ين بالسوق وانحسار الفس ر الالعب تغي
  .عموما آل هذه التغيرات ستؤدي إلى تحسن أوضاع االقتصادات العربيةو. وزيادة الشفافية والرقابة

ة  : أجزاء، تعالج على التوالي ةوء ذلك تنقسم الدراسة إلى أربعفي ض رات الكلي  أثر االحتجاجات الشعبية على المتغي
ة في األجل القصير           ؛ وفي األجل القصير   ة باالقتصادات العربي ى القطاعات الفاعل ر االحتجاجات الشعبية عل ر    ؛أث وأث

ي ) البطالة(االحتجاجات الشعبية على التشغيل  ل  في األجل ة األجل لالحتجاجات الشعبية     و؛ ن القصير والطوي ار طويل ، اآلث
  .للحد من السلبيات وتعزيز االيجابيات وأخيرا توصيات

  
 

  :ات الشعبية على المتغيرات الكلية في األجل القصير حتجاجأثر اال -أوال 
ى   عبية عل ات الش ر االحتجاج ذا المبحث أث اول ه ن خالل بعض يتن ة م رات الكلي ى المتغي ا عل ى أثره ز عل الترآي

  :وذلك على النحوالتالي ، وأسعار الصرف ،، واألسعار المحليةاألجنبي النمواالقتصادي، واالستثمار
  ) :ومستوى التنافسية وسهولة أداء األعمال( النمواالقتصاديمعدل  -1

اد     ا االقتص ي ينتجه دمات الت لع والخ ة الس ادة آمي ادي زي د بالنمواالقتص رة  يقص الل فت ة ؛ خ ة معين اس  .زمني ولقي
الي،   ي اإلجم اره   النمواالقتصادي يستخدم مؤشر الناتج المحل و،    باعتب اس األفضل للنم م   المقي أداء االقتصاد بصفة   ومن ث

ه   ةقراءاالقتصاديون، في هذا المقام، ويفضل  .عامة ى     مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، ألن ر التضخم عل يعكس أث
  .الناتج

ا      د أنه ة يج دول العربي ي بال اتج الحقيق دالت نموالن ع لمع رات إ والمتتب جلت مؤش ر   س نوات العش الل الس ة خ يجابي
و  و ،)2000-2010( ة نح دول العربي ام لل ط الع اوز المتوس نوات % 6تج ي بعض الس ة   . ف ة المالي ن األزم الرغم م وب

ا، الدول العربية ، فإنالعالمية ى معدالت نموايجاب    ، عموم المي بنح      حافظت عل الرغم من انكماش االقتصاد الع ة ب -(وـــ ي

:المحور الثاني   
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ام  %) 0.6 ثال؛ 2009ع دال م ى مع ك السنوات العشر عل ة حافظت خالل تل دول العربي ا أن ال دل  تآم وق المع و تف نم
  .، يقودها القطاع النفطي ومجموعة الدول النفطية بشكل خاصالعالمي

ة  أن الثورات العربية التي التزال تعص  حظالوعدا ذلك، ي دول العربي م   ،ف بال ة      ل ر المشهد السياسي في المنطق تغي
و   ،فحسب بل أفرزت مشهدا اقتصاديا جعل المنطقة، التي تضم أهم مصادر إنتاج النفط الرئيسية في العالم  تحقق معدل نم

ام     المي ع دل الع ا لتق   2011أقل من المع ك وفق ي اإلج        اتيرد، وذل اتج المحل و الن دولي حول نم د ال الي في   صندوق النق م
  .منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوق  د خفض الص ل   فق ي ابري ادر ف ره الص ي تقري ان/ ف الي    2012 نيس ي اإلجم اتج المحل أن نموالن ه بش توقعات
ة   ي المنطق ة ف عار الثابت امباألس ن  2011 لع ى %  5.1م و %   3.5إل المي بنح اد الع ل نمولالقتص ا % 3.9مقاب ، آم

  :، وهذا ما يتضح من الجدول التالى %3.6إلى % 4.2من  2012خفض توقعاته لعام 
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  : 2011- 2009جمالي خالل الفترة جدول يوضح معدل نموالناتج المحلي اإل

 2010 2009  الدولة
 2011تقديرات  

 2012ابريل تقرير   2011ابريل تقرير 

2.5 4.2 2.3 5.5 األردن

4.9 3.2 3.2 3.2- اإلمارات

1.8 4.5 4.1 3.1 البحريـن

0.8- 4.8 3.1 3.1 تونس

2.5 4.0 3.3 2.4 الجزائـر
4.5 5.4 3.5 5.0 جيبـوتي

6.8 4.5 4.1 0.1 السعودية

3.9- 6.2 6.5 4.6  السـودان

2.0- 5.5 3.2 6.0 سـورية

9.9 11.5 0.8 4.2 العراق

5.5 4.7 4.1 1.1 ُعمـان

18.8 18.6 16.6 12.0 قطر

8.2 4.4 3.4 5.2- الكويـت

1.5 5.0 7.5 8.5 لبنـان

61.0- 6.2 4.2 2.3- ليبيا

1.8 5.5 5.1 4.7 مصـر

4.3 4.3 3.7 4.9 المغـرب

3.6 5.1 5.2 1.2- موريتانـيـا

10.5- 4.1 8.0 3.9 اليمـن

3.5 5.1 4.4 2.6  اجمالي الدول العربية

3.9 4.2 6.1 1.7-  العالم

Source : IMF. World Economic outlook. April 2011,2012 .  

دول     سوجود م ،يتضح من الجدول السابق ارين في أداء اقتصادات الدول العربية، ففي المسار األول تشهد اقتصادات ال
ى    نفط إل المصدرة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، نموا سريعا نتيجة ارتفاع أسعار النفط ووصول متوسط سعر ال

ة  الدول المصدرة للنفط في الم  وبالتالى فإن، 2011دوالرات للبرميل في العام  105 فائضا في الحساب الجاري      حققت نطق
ارات والسعودية        ل ًاومن ثم ارتفاع 2011لعام المجمع  اتج في  اإلم دل نموالن ع مع د ارتف معدل نموالناتج المحلي اإلجمالي؛ فق
ى   2010عام %  3.4، 16.6، 4.1، 3.2والكويت من وقطر  ام  %  8.2، 18.8، 6.8، 4.9إل والي  2011ع ى الت  .، عل

تعرضها تعرض بعضها لالحتجاجات أصال، أو عدم عدم لنظرا  ،قيم المعدلة المتوقعة لتلك الدولفقد تحسنت ال ،أآثر من ذلكو
ل إن االحتجاجات الشعبية         تثناء البحرين، ب ى حدثت فى بعضها     بشكل آبير الحتجاجات شعبية باس بب  الت وغير  ًاآانت س ، ول

ا     ت مختلفة،مباشر،  فى زيادة اإلنفاق العام بتلك الدول تحت مسميا اع    أخاصة في السعودية والكويت وقطر مم سهم في ارتف
  .معدل نموالناتج بها

في المملكة، من خالل   " طفرة إنفاقية"ما أشير إليه علي أنه  2011مارس  18أطلق الملك عبد اهللا  في  ،السعوديةففي 
رارا، تضمنت    ل، واستحداث          : إصدار عشرين ق احثين عن عم ل شهري للب آت، ومقاب ة    60صرف رواتب ومكاف ألف وظيف

رارات   . مليار ريال لدعم الخطط اإلسكانية 250عسكرية جديدة، واعتماد  اد،      إوتضمنت الق ة لمكافحة الفس ة الوطني نشاء الهيئ
ال   350ويبلغ الحجم المالي لهذه القرارات طبقا لبعض التقديرات نحو". عوديالمجمع الفقهي الس" وإنشاء  ار ري وبإضافة  . ملي
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د صدرت في        ي آانت ق رارات الت ر   27تكلفة الق ك    2011فبراي ور عودة المل د اهللا  ، ف ي بلغت      عب ة، والت ه العالجي من رحلت
ال    485نحوقد بلغت ن ، فإن التكلفة اإلجمالية لهذه القرارات تكوريالمليار  135تكلفتها  ار ري ار دوالر  129(ملي ا  )ملي ، بم
  . 2010من حجم المصروفات العامة للمملكة عام تقريبا % 83يوازي 

اون الخليجي  آما أن بعض االضطرابات التي شهدتها البحرين وسلطنة ُعمان، آانت دافعا لدول  ق ل مجلس التع  تعمي
 وآانت المبادرة األوسع هي إعالن دول مجلس التعاون الخليجي عن تخصيص   ينها،االقتصادى بالتكامل التعاون ومسار 
ك البحرين صرف     .تحسين الظروف المعيشية في الدولتينيخصص لمليار دوالر للبحرين وعمان،  20 مبلغ آما قرر مل

ة عن     لكل أسرة، ) دوالرا أمريكيا 2630نحو(ر بحريني ألف دينا ى إعالن الني وفير  باإلضافة إل ألف فرصة عمل     20ت
وفير       . جديدة ابوس عن ت ن السلطان ق نح       50وفي عمان، أعل واطنين، وم اال شهريا لكل     150ألف فرصة عمل للم ري

  . باحث عن عمل حتي توظيفه
د أن  انخفاضا في الدول العربية المستوردة للنفط  االقتصادى شهدت التوقعات بشأن األداء  ،في المقابلو آبيرا، فبع

نفط           2010في أآتوبر النقد الدولى توقع صندوق  دول المصدرة لل ره في ال وق نظي دول يف ذه ال نموا اقتصاديا قويا في ه
ا خفض توقعات   ، % 1.4ال يتجاوز  ،عاد ليتوقع معدل نمو ،% 5.2ويصل إلى  ام    هآم وفي ع ى   2012للنم %  2.6إل

  .2011في ابريل %  4.5بعد أن توقع نموا بواقع 
ي   ية ف داث السياس و األح ات الضعيفة ه ذه التوقع عبية والسبب الرئيسي وراء ه ي شهدت احتجاجات ش دول الت ال

ى    خاصة،  القطاع السياحي   بضرار فادحة   أ حيث لحقت؛ واسعة ائره إل ذي وصلت خس ار دوالر أمريكي    13نحو  ال ملي
  .2011ر أآتوبحتى 

وال  ل           ،آما أن هروب رؤوس األم ياحة والنق النفط والس ية، آ دهور نشاطات قطاعات اقتصادية رئيس وتوقف أو ت
دول   وتضرر البنية التحتية بصورة آبيرة، والخدمات، ة  ألقت بظاللها على النمواالقتصادي في ال ا   . المعني ثًال  وفي ليبي م

  .) 2011( عام%  61بتة بمعدل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثاانكمش 
وتعثر القطاع الخاص في     ،وتراجع االستهالكتحت ضغط قوى، باتت معظم قطاعاتها المالية والمصرفية  سوريافي و
  .2011خالل عام  % 2وتشير  بيانات صندوق النقد الدولي أن سوريا شهدت انكماشا بنسبة . األحداثمواجهة 

ا     23سكانه البالغ عددهم من %  40أما اليمن، الذي يعيش نحو ن يومي ل من دوالري اني   ،مليونا، على أق ًا  فيع نوع
ة فاألسعار مرتفعة والمصانع معطلة، ناهيك عن ى، قتصادالشلل امن ال ى        حال د أدت االحتجاجات ال م فق األمن  ، ومن ث

 .2011عام %  10.5ان يحقق انكماشا بمعدل 
دول  هناك عوامل أخرى أسهمت في األداء المتواضع الو ة،  قتصادات ال ا المعني تراجع األداء االقتصادي في     أهمه

دول      يهاأوروبا الذي أدى إلى تداعيات سلبية قوية عل ة واقتصادات ال ين االقتصادات األوروبي ، حيث يوجد ارتباط قوي ب
  .عبر السياحة والتجارة وتحويالت العاملين المنطقة العربيةالمستوردة للنفط في 

د  ي     نعكست األوضاعاوق ا ف ى ترتيبه ة عل دول العربي ا ال ر به ي تم ة "الت ية الدولي ر التنافس ذى يصدره " مؤش ال
م تشهد      -منتدى دافوس –" المنتدى االقتصادى العالمى" ي ل دول الت ورات (فال احتجاجات  وإن شهد بعضها    –واسعة  ) ث

ي   ؛ أتحسن ترتيبها نسبيا في المؤشرضيقة فى وقت من األوقات،  دول الت ورات (شهدت  ما ال مازالت تشهد   واسعة أو  ) ث
ه عن القاعدة   اضحوالخروج الو .في هذا المؤشر فقد تدهور ترتيبها عالميا،شعبية، احتجاجات  ي تحسن     تمثل ونس ؛ الت ت

ة،   ترتيبها عالميا وقد يكون ذلك لالستقرار النسبي فيها بعد الثورة ووضع خريطة طريق واضحة لالنتقال الى الديمقراطي
   .وتحسن األوضاع األمنية بعد االنفالت الذي مرت به بعد الثورة

ا  ن  أم ن       ع اك تحس ر أن هن ت للنظ األمر الالف ال، ف هولة أداء األعم ر س ي ًامؤش هدت     ف ي ش ة الت دول العربي ال
أنه أن يسهل أداء            دول من ش ذه ال ال في ه ان يعوق اداء األعم ذي آ احتجاجات، وذلك على اعتبار أن الحد من الفساد ال

  .األعمال
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ام     ال ع هولة أداء األعم ة ومؤشر س ية الدولي ر التنافس ي مؤش ة ف دول العربي ب ال الي يوضح ترتي دول الت والج
  :2010مقارنة بعام  2011

  : 2011- 2010 ومؤشر سهولة أداء األعمال ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية الدوليةجدول يوضح 

  مؤشر سهولة أداء األعمال  مؤشر التنافسية العالمية  الدولة
2010  2011  2010  2011  

  111  100  65  50  األردن
  40  33  25  23  اإلمارات
  28  20  37  38  البحرين
  55  69  32  40  تونس

  136  136  86  83  الجزائر
  158  163  -   -   جيبوتي
  11  13  21  28  السعودية
  154  154  -   -   السودان
  144  143  97  94  سوريا
  166  153  -   -   العراق

  57  65  34  41  سلطنة ُعمان
  135  139  -   -   فلسطين
  50  39  17  22  قطر

  74  61  35  39  الكويت
  113  108  92  -   لبنان
  -   -   100  88  ليبيا
  94  106  81  70  مصر

  114  128  75  73  المغرب
  165  166  135  127  موريتانيا
  105  99  -   -   اليمن

   www.doingbusiness.org .-  www.weforum.org:المصدر

ان، وقطر،       إيشير الجدول السابق  ية، وخاصة السعودية، وُعم لى تحسن ترتيب عدة دول عربية في مؤشر التنافس
نخفض ترتيبها نحو خمسة عشر    ااألردن التي خصوصا شهدت تدهورا في ترتيبها، وهناك عدة دول أخرى .   والكويت

ا من المرآز       )65(إلى المرآز  ) 50(مرآزا لتنتقل من المرآز  ى تخلف ترتيبه ا الت ى المرآز   ) 88(، وليبي ، )100(إل
ل الترتيب     زا لتحت ام   81فمصر الذي تخلفت أحد عشر مرآ د أن آا  2011ع ل الترتيب    بع ام  ) 70(نت تحت ، 2010ع

اعالت     ام   متنوعة األشكال والمضامين    والمالحظ أن معظم تلك الدول شهدت احتجاجات وتف تثناء   ،2011خالل ع باس
  .هو متوقع على غير ماالنسبى التي جاء تأخرها  ،اإلمارات
تونس، وجيبوتي، والسعودية، : ها هي في ترتيب ًافقد شهدت ثماني دول عربية تحسن ،مؤشر سهولة أداء األعمالعن أما 

ي تحسن       .وُعمان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، وموريتانيا ة الت دول العربي ة ال وقد جاءت تونس والمغرب ومصر في طليع
دول     12، 14، 14: ، فقد قفزت 2011و  2010ترتيبها في المؤشر  بين عامي   ذه ال ى ه مرآزا على التوالي، ويالحظ عل

ر احتجاجات شعبية   إومصر شهدتا ثورات شعبية، والمغرب شهدت إصالحات اقتصادية وسياسية      الثالث أن تونس وفي   . ث
  .باقي الدول العربية تراجعا في الترتيبشهد  ؛ترتيب السودان والجزائر الذى شهد ثبات الوقت 

  : االستثمار األجنبي -2
تثمارات ا ى صعيد االس دول  ألجنبعل ى ال واردة إل رة ال ة المباش ةي ة لضمان   ،العربي ة العربي ر للمؤسس ع تقري توق
وبر     صادر االستثمار وائتمان الصادرات، ال ع     ، 2011في شهر أآت تثمارات بواق ذه االس ام   %  17أن تتراجع ه في الع

في مصر،   %  92ذ سيسجل  إ )االحتجاجات الشعبية الواسعة   (شد في دول   ألى أن التراجع سيكون   إ مشيرًا ،)2011(
  .في تونس%  21في البحرين، و%  36و في سوريا،%  65و

المي      فضًال لى حالة عدم االستقرار السياسي التي تشهدها تلك الدول،إوعزا التقرير ذلك  عن تعرض االقتصاد الع
ى    دة ال إلى أزمات أثرت سلبا على المناخ االستثماري في المنطقة والعالم، آما أن بيانات االستثمار األجنبي المباشر الواف

ام  الدول  ي المباشر              2011العربية ع تثمار األجنب ات، حيث انخفض حجم االس ك التوقع اد أآدت تل ا لبيانت االونكت وفق
ة نحو     44.4إلي  2011بالدول العربية خالل عام  ون دوالر مقارن ام    64.84ملي ون دوالر بع دل   2010ملي ، أي بمع

ورات و احتجاجات شعبية ،        وهذا االنخفاض ترآز في الدول. في المائة 37.7انخفاض بلغ نحو  ي شهدت ث ة الت العربي
  -:وهذا ما يتضح من الجدول التالي



 
 

 49                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

2011 - 2010االستثمارات األجنبية في الدول العربية خالل الفترة   
مليون دوالر                                             

 

20102011الدولة
معدل  
 النمو

11.0-1,6511,469االردن
5,5007,67939.6اإلمــــارات
156781400.6البحريـــــن
24.5-1,5131,143تونــــــــس
2,2642,57113.6الجزائــــــر
2778188.9جيبــوتــــي
41.6-28,10516,400الســـعودية
6.2-2,0641,936الســـــودان
42.8-1,8501,059ســــــورية
1,3961,61715.8العـــــــراق
31.0-1,142788ُعمـــــــــان
101.9-87-4,670قطـــــــــــر
31939925.1الكويــــــت
25.2-4,2803,200لبنــــــــــان
  م.غ1,909ليبيـــــــــــا
107.6-483-6,386مصـــــــــر
1,5742,51960.0المغــــــرب
65.6-13145موريتانــيــا
713666.7-93-اليمــــــــــن
37.7-64,84440,401اإلجمالي

  ،2012تقرير االستثمار العالمي : المصدر
  

ا بنسبة        ،تونسففي  ي المباشر تراجع تثمار األجنب ام    %  24.5سجل االس رة ع ام   2011في الفت د  . ة2010بع فق
ة المباشرة      تثمارات االجنبي ة االس ار دوالر    1.1بلغت قيم ل 2011ملي ام   1.5 مقاب ار دوالر ع د شمل  . 2010ملي وق

ياحة    ا ة بنسبة   الصناعات الم (و%)  86.8بنسبة  (نخفاض االستثمار بالخصوص قطاع الس ة   %)  27عملي وقطاع الطاق
  .)1(مشروعا جديدا 112مشروعا حيز النشاط، منها  248وسجلت هذه الفترة دخول %)  18.3بنسبة (

ام      ، مصروفي  ي المباشر خالل ع تثمار األجنب دل  2011تراجع صافي االس دفق    % 107.6بمع ليتحول لصافي ت
داخل      483للخارج بنحو   دفق لل ل ت ون دوالر، مقاب ام    6.3بنحو ملي ار دوالر ع د اليكون     .2010ملي ذه االنخفاض ق وه

  .تحقق في تاريخ مصر ، والتي شهدت خالل السنوات االخيرة زيادة في حجم االستثمار االجنبي المباشر
ام    1.8انخفض حجم االستثمار االجنبي المباشر من   ،سورياوفي  ار دوالر ع ى   2010ملي ام    1ال ار دوالر ع ملي

ة       % 42ك نسبة انخفاض بلغت محقق بذل 2011 رى العامل ه عدد من الشرآات الكب ، ويتفق هذا المعدل مع ما علنت عن
لها في  العقارية القطرية الحكومية إيقاف مشروع عقاري )الديار(شرآة  نتفي سوريا عن وقف نشاطها بسوريا ، فق أعل

ا للشرآة   . مليون متر مربع 2.5آان من المقرر أن يشمل مساحة مبان على  دمشقوسط  آما توقف مشروع أصغر حجم
ة    ة آان قد بدأ في مدين ي شهدت احتجاجات شديدة         الالذقي تثمرين     . الساحلية وهي إحدى المدن الت وآانت قطر من المس

ارات  ا  .  الكبار القليلين في سوريا في القطاعات غير النفطية إلى جانب اإلم د سكل   (علنت شرآة   أآم الهندسية   )دريك آن
ون دوالر في حمص وسط سوريا، حيث نشرت       ملي  28العالمية ومقرها اإلمارات أنها أوقفت العمل في مشروع بتكلفة 

  . القوات والدبابات في مواجهة محتجين
تثمار   تنخفضاالثورة، فقد  اندالععلى  ًاجنبي سابقألآان االنخفاض في تدفقات االستثمار ا ،اليمنوفي  تدفقات االس

غ    2009مليون دوالر عام  655األجنبي المباشر من  ون د   93الى نحوتدفق للخارج بل ام  ملي ام    2010والر ع وفي ع
   . مليون دوالر  713بلغ التدفق للخارج نحو  2011

                                                 
(1) http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516 . 
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  : معدل التضخم -3
التضخم يعنى فشل السياسات ارتفاع معدل ف. يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات االقتصادية المتبعة في الدولة 

ادية  ة االقتص م  المتبع د أه ق أح ى تحقي ى االس   ف اظ عل و الحف دافها أال وه عار أه ام لألس تخدم و .تقرار الع طلح ميس ص
   :، مثللوصف عدد من الحاالت" التضخم"

 .االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار -
 .عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل األجور أواألرباح :أو ؛ارتفاع الدخول النقدية -
 .ارتفاع التكاليف -
 . اإلفراط في إيجاد األرصدة النقدية -
روض   - اض المع واردات أو        انخف اض ال الى، أو انخف ى االجم اتج المحل توى الن اض مس بب انخف لع بس ن الس م

  .الحصار االقتصادي
دة،                ة عدي ار اقتصادية واجتماعي ه من آث ا ل ة من التضخم، بم اة معظم االقتصادات العربي ى معان وتشير البيانات إل

إن معظم دول       وبالرغم من أن مسبباتها قد تختلف من دولة.  خالل السنوات الماضية ى أخرى، ف ة إل االحتجاجات  (عربي
ام    ) الشعبية الواسعة ام    2011قد شهدت ارتفاعا في المستوى العام لألسعار خالل ع ة بع ر من    2010مقارن ، بشكل أآب

  :وهذا ما يتضح من الجدول التالي باقي الدول العربية، بصورة عامة، 
 

  : 2011 -2009جدول يوضح معدل التضخم خالل الفترة من 

  2009 الدولة
 % معدل التغير 2011 2010

 12.0- 4.4 5.0 -0.70 األ ر  د  ن

 0.0 0.9 0.9 1.60 اإلمــــارات

 50.0- 1.0 2.0 2.80 البحريـــــن

 20.5- 3.5 4.4 3.50 تونــــــــس

 15.4 4.5 3.9 5.70 الجزائــــــر

 7.4- 5.0 5.4 5.10 الســـعودية

 39.2 18.1 13.0 11.30 الســـــودان

 37.9 6.0 4.4 2.80 ســــــوريا

 150.0 6.0 2.4 -2.20 العـــــــراق

 21.2 4.0 3.3 3.50 ُعمـــــــــان

 183.3- 2.0 2.4- -4.90 قطـــــــــــر

 17.5 4.7 4.0 4.00 الكويــــــت

 11.1 5.0 4.5 1.20 لبنــــــــــان

 464.0 14.1 2.5 2.80 ليبيـــــــــــا

 5.1- 11.1 11.7 16.20 مصـــــــــر

 10.0- 0.9 1.0 1.00 المغــــــرب

 57.1 17.6 11.2 3.70 اليمــــــــــن
  

  : المصدر 
  .جامعة الدول العربية ومنظمات عربية أخرى، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة 
 .االحصاءة للدول العربيةالمواقع اإللكترونية للبنوك المرآزية واألجهزة  
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من الجدول السابق، يالحظ أن آل الدول العربية قد شهدت ارتفاعا في المستوى العام لألسعار خالل النصف األول   
دول    .  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق باستثناء األردن واإلمارات وتونس  2011من عام  ة في ال فإن الظاهرة العام

ام  العربية، التي شهدت  ام لألسعار خالل النصف األول        2011ثورات أواحتجاجات شعبية ع اع المستوي الع ، هى ارتف
  :وهذا يرجع لعدد من األسباب أهمها ، بدرجة أآبر من غيرها، بصفة عامة، 2011من عام 

وافر     -أ  ى ت آت الت انع والمنش ن المص د م ف العدي الى   بعض توق ل وبالت ن العم ة ع وق المحلي لع للس اض االس نخف
 .عروض من تلك السلعالم

ة عن            - ب  وك األجنبي ام البن ذلك إحج ة وآ وك المحلي اح من البن صعوبة تمويل الواردات نتيجة انخفاض التمويل المت
 .الدول العربية التي تشهد احتجاجاتمجموعة ضمان االعتمادات المستندية المفتوحة فى 

ي   ) رول والمعادنالقمح والحبوب، البت(االرتفاع الكبير فى أسعار السلع األساسية   - ج  ة الت نعكست  اباألسواق العالمي
 .سعارها بالدول العربيةأعلى 

مقابل العمالت األجنبية مما ضاعف من  تكلفة السلع  )االحتجاجات الشعبية(انخفاض سعر صرف عمالت دول   -د 
توردة ات المس ان امبرو . والخام الت    آ عر العم ى س اض ف ذا االنخف اصه ة ال من دني   المحلي ل ت ى ظ ه ف من

 .الحصيلة من العمالت األجنبية
 .خوفا من فقدانها عن استيراد آميات آبيرة وتخزينها، نمني مما جعل المستوردين يحجموألاالنفالت ا  -ه 
 .نفاق العام إلافى ضافة الي الزيادة إلتحت ضغط االحتجاجات الشعبية، با ًاعمومجور ألارتفاع مستوى ا  -و 

الرغم من         ًامزيدمن المتوقع أن تشهد  األشهر المقبلة  و ام لألسعار، ب اع في المستوى الع ود  بعض  من االرتف الجه
  .فى العديد من الدول العربية التي تبذل للحد من هذا االرتفاع 

  : االحتياطي من النقد األجنبي -4
ية الصرف للعملة الوطناستقرار سعر وسيلة أساسية لضمان ) لدى البنك المرآزى(من النقد األجنبى االحتياطي يعّد 

ه      .يةسرئيالية األجنب إزاء العمالت ين من ا   ويقاس مدى آفاية هذا االحتياطي من خالل تغطيت دد مع . وارداتلل ألشهر  لع
واردات     مستوىارتفع وقد  ة ال ى تغطي االحتياطي في معظم الدول العربية حالل السنوات القليلة الماضية وأصبح قادرا عل
ى     . شهرًا 12لمتوسط العام للدول العربية يبلغ نحوشهرًا في ليبيا مثال، وان آان ا 55لنحو د األجنب اطي النق وقد شهد احتي

  :أسباب أهمها  ةيرجع ذلك لعدو ،2011عام  )حتجاجات الشعبيةدول اال(انخفاضا في 
اض   -أ  اد      إانخف ات االقتص ى قطاع لبية عل ات الس بب االنعكاس ة بس ة األجنبي ن العمل ام م كل ع ة بش رادات الدول ي

  . الوطنى عامة
همية هذا العنصر أتضح تدول، والة داخل بعض لحسمتأثر الدخل من السياحة بسبب غياب األمن والمواجهات ال  - ب 

 .من إيرادات سوريا من النقد االجنبي % 23أن السياحة تسهم بنحو -على سبيل المثال  –ذا علمنا إ
ة    - ج  ة التجاري أثر حرآ ة، ت ادرات دول  الخارجي اش ص بب انكم ي (بس ع العرب ي زادت في   )الربي ت الت ي الوق  هف

 .نتاج المحلي منهاإلواردات تلك الدول، خاصة من السلع الغذائية لتعويض نقص ا
تقبل          ،"األموال الساخنة"خروج آميات آبيرة من    -د  ة للمس ي وعدم وضوح الرؤي تقرار األمن خوفا من عدم االس

 . القريب
على العاملين في ليبيا معظم نزوح باإلضافة إلى فى بعض الحاالت، انخفاض عوائد تحويالت العاملين بالخارج   -ه 

 .األخص 
  :2011  -2009والجدول التالي يوضح تطور االحتياطي من النقد األجنبي خالل الفترة  
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  : )2011-2009(ات الدولية للدول العربية يجدول يوضح إجمالي االحتياط
  )بالمليار دوالر(

 معدل التغير 2011 2010 2009 الدولة

د  ناأل ر    11.11 12.47 10.73 -13.93 

 25.15 53.58 42.81 36.12 اإلمــــارات

 10.69- 4.54 5.08 3.80 البحريـــــن

 22.11- 7.37 9.46 10.64 تونــــــــس

 12.43 182.82 162.61 149.04 الجزائــــــر

 21.57 540.67 444.72 410.04 الســـعودية

 3.87- 619.10 644.00 0.68 الســـــودان

 8.11- 16.99 18.49 15.92 ســــــورية

 20.41 60.66 50.38 44.13 العـــــــراق

 10.26 14.36 13.02 12.20 ُعمـــــــــان

 47.52- 16.07 30.62 18.31 قطـــــــــــر

 21.48 25.85 21.28 20.26 الكويــــــت

 7.06 33.74 31.51 29.10 لبنــــــــــان

 2.17 104.99 102.76 100.15 ليبيـــــــــــا

 57.08- 15.39 35.86 32.28 مصـــــــــر

 12.84- 19.53 22.41 23.06 المغــــــرب

 26.47- 4.58 6.23 7.34 اليمــــــــــن

  :المصدر 
  . 430ص  2012النسخة األولية لعام +  ، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة...جامعة الدول العربية  
 .المواقع االلكترونية للبنوك المرآزية واألجهزة اإلحصاءة للدول العربية 

  

ورات شعبية     ى انخفاض االحتياطي من النقد األجنبي تشير بيانات الجدول السابق ال بالدول العربية التي شهدت احتجاجات وث
طي توافره الدولة لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تمر بها البالد، وال يوجد أصعب   ، وهذا أمر طبيعي، فاالحتيا2011خالل عام 

ادة     من هذه الظروف، بل إن التوقعات آانت تشير إلى انخفاض االحتياطي ألآثر من ذلك، وهذا االنخفاض يأتي بعد سنوات من الزي
  .ن لم يكن آلهاإ ،ردة في حجم االحتياطي من النقد االجنبي في معظم الدول العربيةطالم

رة        )  االحتجاجات الشعبية  (والالفت للنظر في البيانات أن حدة انخفاض االحتياطي بدول  ا مع طول الفت ى حد م ال تتماشى إل
التي استغرقتها االحتجاجات، ، وتأتي مصر في مقدمة الدول التي شهد احتياطيها من النقد األجنبي انخفاضا خالل نفس الفترة، حيث  

بة  غ نحو  % 57.08 هبط بنس ة      15.39ليبل ار دوالر في نهاي ان    2011ملي د أن آ ة      35.85بع ار دوالر فى نهاي م  2010ملي ، ث
ديها من    ى    6.23اليمن التي انخفض االحتياطي ل ار دوالر إل بة انخفاض بلغت        4.58ملي ذلك نس ًا ب ار دوالر محقق ، %26.47ملي

ام   ديها خالل ع اطي ل ي انخفض االحتي ونس الت بة  2011فت ن %22.11بنس بط م و 9.46، ليه ى نح ار دوالر إل ار  7.37ملي ملي
ة   10.73ليبلغ احتياطيها من النقد األجنبي % 13.93دوالر، ثم يأتي األردن بنسبة انخفاض بلغت  د   2011مليار دوالر في نهاي بع

رة         2010في نهاية عام %  12.47أن آان  بة انخفاض خالل نفس الفت م المغرب و البحرين بنس % 10.69و% 12.84بنحو ، ث
  .على التوالى 

ى              ة عل اره االيجابي رول آث اع أسعار البت ان الرتف ا احتجاجات شعبية فك م يشهد معظمه أما الدول العربية النفطية، التي ل
و      ر بنح راق والجزائ ت والع عودية  والكوي ارات والس ي االم ع ف د ارتف ي، فق د األجنب اطي النق ن احتي ، %25.12رصيدها م

  .، على التوالي خالل نفس الفترة %12.43، و%20.24،و21.48 ،و% 21.57و
  : أسعار الصرف - 5

ة  أثر أسعار      يقتصاد اال الوضع  تعد أسعار الصرف أحد المؤشرات االقتصادية والمالية المعبرة عن متان ة، وتت ة دول ألي
ددة  ية واقتصادية متع ل سياس ل االقتصادية . الصرف بعوام ين العوام ن ب ي  . وم ائدة ف دة الس عار الفائ دالت أس التضخم، ومع
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خ إ.....الجاري من حيث آونه يحقق فائضا أوعجزا   حسابوضع الوالسوق،  ورات الشعبية       . ل نعكس االحتجاجات والث م  ت ول
 ديها من احتياطيات لدعم عملتها،بشكل آبير، نظرا لتدخل الدول العربية بما ل 2011على أسعار صرف العمالت العربية عام 

  :وهذا ما يتضح من الجدول التالي 
  : 2011-2009خالل الفترة  لعمالت العربيةاجدول يوضح أسعار صرف الدوالر مقابل 

  عملة وطنية= ....الدوالر                                                                           

التغير معدل 2011 2010 2009   
 0.36- 0.7065 0.7090 0.7090 األ ر  د  ن
 0.00 3.6726 3.6725 3.6725 اإلمــــارات
 0.00 0.3760 0.3760 0.3760 البحريـــــن
 4.22 1.4919 1.4314 1.3494 تونــــــــس
 1.14 75.2411 74.3908 72.6470 الجزائــــــر
 0.00 177.7200 177.7210 177.7210 جيبــوتــــي
 0.01- 3.7497 3.7500 3.7500 الســـعودية
 14.70 2.6609 2.3200 2.3300 الســـــودان
 14.02 53.02 46.5000 46.7100 ســــــورية
 0.64- 1162.54 1170.0000 1170.0000 العـــــــراق
 0.17- 0.3839 0.3845 0.3845 ُعمـــــــــان
 0.03 3.6411 3.6400 3.6400 قطـــــــــــر
 3.02- 0.2779 0.2866 0.2878 الكويــــــت
 0.59- 1498.5800 1507.5000 1507.5000 لبنــــــــــان
 2.99- 1.2289 1.2668 1.2500 ليبيـــــــــــا
 6.70 6.0124 5.6350 5.5550 مصـــــــــر
 1.91 8.5783 8.4172 8.0570 المغــــــرب
 3.66 285.3720 275.3000 261.9686 موريتانــيــا
 2.97- 213.0580 219.5900 202.8470 اليمــــــــــن

  : المصدر 
  .2011، 2010التقرير االقتصادي العربي الموحد، .. جامعة الدول العربية  
  .المواقع االلكترونية للبنوك المرآزية واألجهزة االحصاءة للدول العربية 

دول        رز ال ابق، يالحظ أن من أب ام      من الجدول الس ا ع ة عملته ي انخفضت قيم بشكل واضح، آل من       2011الت
غ    .  السودان وسوريا ومصر وتونس  وموريتانيا دل انخفاض بل % 3.66، و4.22، % 6.7، و14.02، و%14.7بمع

على التوالي ، وآان االنخفاض مرشح ليكون أآبر من ذلك لوال تدخل السلطات النقدية بتلك الدول في سوق الصرف من    
  .خدام جزء من احتياطي النقد األجنبي، وهوما أدى إلى تراجع االحتياطي من النقد االجنبي لتلك الدولخالل است

  :االقتصادات العربية فى األجل القصير في أثر االحتجاجات الشعبية على القطاعات الفاعلة  -ثانيا 
ا حتجاجبالرغم من تأثير اال ه ألغراض الدراسة     ات الشعبية بالدول العربية على جميع مناحي الحي ة االقتصادية، فإن

ا   ك القطاع ار تل م اختي ية،وقد ت ات رئيس ة قطاع ى ثالث ز عل يتم الترآي ة   تس دول العربي ي اقتصادات ال ا ف را ألهميته نظ
ة، وأسو     :هي وات بشكل مباشر،   حتجاج اال اثر عليه ؤولكونها من القطاعات المتوقع أن ت  ياحة، والتجارة الخارجي ق االس

  : وذلك على النحوالتالي.. األوراق المالية 
  : السياحة -1

رادات   ل اإلي ياحتمث ن   يالس ر م ة أآث ام    % 7ة العربي ة  ع ياحية العالمي رادات الس ن اإلي ت   ،2010م د أن آان بع
ام   54وقد بلغت اإليرادات السياحية لنحو سبعة عشرة دولة عربية  نحو .2001عام % 2.3نحو  ،2010مليار دوالر ع
  :ما يتضح من الجدول التالي  وهذا
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  : 2011- 2009جدول يوضح عائدات السياحة بالدول العربية 
  )بالمليون دوالر(

200920102011 الدولة 

معدل 
النمو عام 

2011 
 12-2,9113,4133,000 االردن 

 7,3528,5779,2047 االمارات 
 م.غ م.غ1,1181,362 البحرين 

 32-2,7732,6541,805 تونس 
 م.غ م.غ م.غ267 الجزائر

 5,9956,7128,45926 السعودية 
 م.غ م.غ م.غ3,757 سوريا 
 م.غ م.غ29994 السودان
 م.غ م.غ689775 عمان 
 م.غ م.غ م.غ410 فلسطين

 1795841,170100 قطر 
 12-354227199 الكويت
 م.غ م.غ6,7748,012 لبنان 
 م.غ م.غ500 لبيا

 30-10,75512,5288,707 مصر
 6,5576,7207,3079 المغرب 
 م.غ م.غ م.غ496 اليمن

 26-52,74553,66839,851 االجمالي

  :المصدر
World Tourism Organization(UNWTO).Barometter.May2012.  

  

وافر  ونظرًا %.  1.75لغ نحوب 2010من الجدول السابق يالحظ أن اإليرادات السياحية شهدت ارتفاعا عام  لعدم ت
ام  2010بيانات عن اإليرادات السياحية ألربع دول عربية عام  دل   2009، وباستبعاد بيانات تلك الدول من ع ، يصل مع

ياحية    افقد شهد    2011ولكن عام  .%12.5النموإلى نحو رادات الس ا تشير ال  و . نخفاضا في اإلي ات، بآم إن مصر    يان ف
ا بنسبة     ا -من اإليرادات السياحية العربية % 28ثالن نحوتم واللتين -وتونس  ياحة فيهم رادات الس د   أنخفضت إي ر ؛ فق آب

ام   % 32انخفضت في تونس بنسبة  ي      2011خالل ع ذلك الحال في مصر، الت ياحية     ا، وآ رادات الس ا اإلي نخفضت فيه
ا     وبالطبع ففي ظل األوضاع التي تمر بها آل م أيضًا، 2011خالل عام  30بنسبة  م يتوفرعنهم يمن والتي ل ن سوريا وال

  .نخفضت هي األخرى  افإن اإليرادات السياحية بهما من المتوقع أن تكون   2011بيانات لعام 
الثورات واالحتجاجات     ذىنعكاس للتغير في عدد السائحين القادمين إلى المنطقة العربية، الاوهذا  ر ب تأثر بشكل آبي

ات      إذالشعبية فى الدول العربية،  ا بيان وافر عنه ي يت تشير البيانات إلي انخفاض عدد السائحين في معظم الدول العربية الت
  :ما يتضح من الجدول التالي ووه، 2011خالل عام 
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  جدول يوضح أعداد السائحين الوافدين الى الدول العربية

)2009 -2011: (  
  )العدد باأللف(            

 معدل النمو 2011 2010 2009 الدولة
 12.8- 3,975 4.557 3.789 األردن 

 9.4 8,129 7.432 6.812 *مارات إلا
 30.7- 4,782 6.902 6.901 تونس 
 م.غ م.غ م.غ 1.912 الجزائر

 59.8 17,336 10.850 10.897 السعودية 
 40.7- 5,070 8.546 6.092 سوريا 
 م.غ م.غ م.غ 420 السودان

 م.غ م.غ 0 1.524 عمان 
 14.5- 446 522 396 فلسطين

 م.غ م.غ 1.866 1.659 قطر 
 م.غ م.غ 0 297 الكويت
 23.7- 1,655 2.168 1.851 لبنان 
 32.4- 9,497 14.051 11.914 مصر

 11.4 9,342 9.288 8.341 المغرب 
 م.غ م.غ 536 434 اليمن

 6.3499- 60,232 66.718 63.239  االجمالي
       دبي فقط*   

  
  . .World Tourism Organization(UNWTO).Barometter,May 2012: المصدر

 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه بالرغم من عدم توافر بيانات عن عدد السائحين الوافدين ألربع دول عربية عام 
ين م 2010 ى  ان ب دول الت ملتهل ات  اش غ      2009بيان و بل دل نم ق مع ة حق دول العربي دين لل ائحين الواف دد الس إن ع ، ف
  %.10مرشح ليبلغ نحو ، ومن ثم في حال توافر بيانات تلك الدول فمعدل النمو2010عام  %5.5نحو

د  ا، فقد 2011ي عام فأما  ونس حققت  أن نقلب الوضع تماما، فبع و  ت ام      ًامحدود  ًانم ائحين ع ، 2010في عدد الس
نخفض اوآذلك الحال في سوريا التي  %.30.7، حيث بلغت نسبة االنخفاض 2011تعرضت النخفاض آبير خالل عام 

  . 2010عام % 40.28بعدما حققت معدل نمو بلغ  2011عام % 40.7فيها عدد السائحين الوافدين بنسبة 
دين  التي لم تشهد احتجاجات، فلم تس ،لبنانأما عن  لم من هذا االنخفاض، فقد عانت انخفاضًا في عدد السائحين الواف

غ    2011عام % 23.7بنسبة  و بل ام  % 17.13بعد ما حققت معدل نم ذا يرجع   2010ع ى  ، وه ياحية   إل واج الس أن األف
واج رح       هآانت تتج ك األف اء تل ى إلغ د ترتب عل ا إ الفي رحلتها السياحية ألآثر من دولة عربية ومن ثم فق ى مصر أو   ته ل

غ       مصر و .لغاء توجهها إلى لبنان بالتبعيةإسوريا أو تونس  و بل دل نم ي حققت مع ام  % 17.9الت نخفض عدد   ا 2010ع
  .2011عام % 32.4ليها بنسبة إالسائحين الوافدين 

ه ترتيب خمس دول      نعكست الثورات العربية على تنافسية السياحة بالدول العربية،اوقد  ذي تحسن في  ففي الوقت ال
ياحة والسفر   عربية في الترتيب العالمي لمؤشر ام   تنافسية الس ام    2011ع ة بع د   ،2009مقارن اني    افق نخفض ترتيب ثم

ر       تثناء قط عبية باس ات ش ورات واحتجاج هدت ث ي ش دول الت ي ال ة وه ن   . دول عربي ر ع ذا التقري در ه دى "ويص المنت
المى وس" (االقتصادى الع دى داف الي يوضح ت ) . منت دول الت ياحة   والج ية للس ر التنافس ي مؤش ة ف دول العربي ب ال رتي

  . 2009مقارنة بعام  2011والسفر عام 
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  جدول يوضح ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية  لقطاع السياحة والسفر

  : 2009مقارنة بعام  2011لعام 
  الدولة

معدل التغير في قيمة  2011 2009
 قيمة المؤشر الترتيب قيمة المؤشر  الترتيب المؤشر

 4.6 4.78 30 4.57 33 اإلمارات
 1.1 4.47 40 4.42 41 البحرين
 0.9- 4.45 42 4.49 37 قطر
 0.5 4.39 47 4.37 44 تونس
 4.2 4.18 61 4.01 68 عمان
 7.2 4.17 62 3.89 71 السعودية
 2.6- 4.14 64 4.25 54 األردن
  م.غ 4.03 70 م.غ  م.غ لبنان
 3.2- 3.96 75 4.09 64 مصر
 1.8 3.93 78 3.86 75 المغرب
 1.4 3.68 95 3.63 95 الكويت
 6.4- 3.49 105 3.73 85 سوريا
 1.8 3.37 113 3.31 115 الجزائر
 3.8- 3.25 124 3.38 112 ليبيا

 7.2- 2.85 136 3.07 127 موريتانيا
  :المصدر

World Economic Forum (2011).the travel and tourism competitiveness Report 2011.  
  

ا في المؤشر ؛ إذ قفزت تسعة             ي تحسن ترتيبه دول الت ة ال يالحظ من الجدول السابق أن السعودية جاءت في مقدم
ا      % 7.2مراآز، وتحسنت قيمة مؤشرها بنحو   ز ترتيبه ان بقف ا عم م تلته ز، حيث انتقلت من الترتيب       7ث ى   68مراآ إل

ب  ن قي  61الترتي ذا بفضل تحس و وه رها بنح ة مؤش ى    .% 4م ت عل البحرين، وحافظت الكوي ر ف ارات والجزائ م اإلم ث
  .ترتيبها

زا         )االحتجاجات الشعبية(وفى المقابل، فقد تأخر ترتيب دول  ا عشرين مرآ أخر ترتيبه ى ت ، خاصة فى سوريا، الت
ة مؤشرها    ،وذلك نظرا ال2010عام  85بعد أن آانت في المرآز  2011عام  105وذلك باحتاللها المرآز  نخفاض قيم

نتيجة النخفاض   2010عام  112بعد أن آانت في المرآز  2011عام  124، ثم ليبيا بتأخرها إلى المرآز %6.4بنحو
  .مرآزا، فاألردن، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وقطر 11، ثم مصر بتأخرها %3.1قيمة المؤشر بنسبة 

  :رات العربية دالصا -2
و،              تتمثل أبرز التحديات التي  دخل واستمرارية النم د ال ى تولي درة عل ز الق دة في تعزي ة الجدي ة العالمي ا البيئ تطرحه

ا، والتنظيم            ة في مجاالت التكنولوجي وتستدعي هذه التحديات ضمن أشياء أخرى ضرورة التكيف مع االتجاهات العالمي
ه في      اإلنتاجي، واإلنتاجية، والكفاءة، والنوعية والتكلفة، بما يعزز القدرات الت ية منتجات وطني وتنافس صديرية لالقتصاد ال

  .األسواق الدولية
ة                 ة النوعي ل أيضًا من ناحي م فحسب، ب ة الك يس من ناحي ة تطوير قطاع الصادرات ل أتي أهمي وفي هذا اإلطار، ت
وين     ى تك د عل درة البل ي مق ا تعن ى أنه ة للصادرات عل ية الدولي ة التنافس ارات الحديث د التي رف أح ث يع ة، حي والديناميكي

ا ا  زداد عليه ة ي لع ديناميكي ي س ية ف زات تنافس تالك مي الميوام ب الع ن أجل  . لطل ذلت م ي ب اوالت الت ن المح الرغم م وب
  :أهمهااالرتقاء بالصادرات العربية وتنوعها، فإنها ظلت تتسم ببعض الخصائص السلبية، 

ر من           -أ  دد آبي ة قطاع الصادرات لع ة رغم أهمي التأرجح وعدم االستقرار في الحصص التصديرية للبلدان العربي
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 30اهمته في المتوسط بنسبة هذه االقتصادات، حيث تتجاوز مس

يطة،    - ب  ة البس لع التحويلي ة والس واد األولي ى صادرات الم د عل ي تعتم ة، الت بية لألقطار العربي زات النس تآآل المي
 .نتيجة تحول الطلب العالمي تجاه السلع المتمايزة والسلع ذات المهارات العالية

ة  غياب الديناميكية في الترآي  - ج  بة السلعية للصادرات وعدم مسايرة األقطار العربية لمجريات هيكل التجارة العالمي
 .وتطورات الطلب العالمي
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ى حصصها في          -د  ى المحافظة عل ة عل دول العربي ترآز الصادرات في عدد قليل من السلع وعدم قدرة عدد من ال
 .األسواق العالمية للسلع التي تتمتع فيها بميزات نسبية ظاهرة

  %.10مساهمة الصادرات البينية في حصيلة الصادرات العربية، حيث ال تتعدى الـ ضعف   -ه 
  

 : 2011يونيو -يناير 2009والجدول التالي يوضح تطور الصادرات للدول العربية خالل الفترة 
  : 2011يونيو-2009خالل الفترة جدول يوضح الصادرات العربية اإلجمالية 

  )مليار دوالر(

 معدل التغير 2011 معدل التغير 2010 2009 الدولة

 13.38 6.74 17.80 5.94 5.05 األردن

 32.67 281.64 10.70 212.29 191.80 اإلمارات

 43.99 19.65 13.20 13.65 12.05 البحرين

 7.88 17.71 13.80 16.42 14.43 تونس

 27.79 73.81 26.90 57.22 45.08 الجزائر

 43.51 360.42 29.80 249.70 192.31 السعودية

 15.44- 9.64 46.70 11.49 7.83 السودان

 24.78 43.86 27.10 35.16 27.65 ُعمان

 10.92 79.92 49.20 72.05 48.31 قطر

 22.22 81.80 31.00 65.97 50.34 الكويت

 0.24 4.26 12.50 3.92 3.49 لبنان

 71.68- 14.96 69.90 46.31 27.26 ليبيا

 11.88 31.35 8.40 0.03 23.09 مصر

 14.58 20.28 26.50 17.68 13.97 المغرب

 12.32 8.66 39.50- 3.79 6.26 اليمن
  : المصدر 

  .، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة....جامعة الدول العربية  
 .المواقع االلكترونية للبنوك المرآزية واألجهزة االحصاءة للدول العربية 

  

ملتها         ن ش واء مم ة س دول العربي ع ال ي جمي ا ف هدت ارتفاع د ش ات، فق ل التوقع ة لك ادرات مخالف اءت الص د ج وق
ا            غ تقريب و بل دل نم ة مع ة محقق ا، وجاءت السعودية في المقدم ذا  %. 43.25االحتجاجات والثورات العربية أوغيره وه

  :أهمها يرجع لعدة أسباب   2011االرتفاع  في قيمة الصادرات خالل عام 
ًا من تراجع       ين فى الدول العربية المعنيةمصنعبعض الترآيز   -أ  علي تخصيص الجانب األآبر من المبيعات للتصدير تخوف

 .حرآة البيع والشراء داخل السوق المحلية
ع ا    - ب  ة التغلغل فى           ألسواق  التوجه نحو تنوي ثًال، من خالل محاول ة مصر م ل    التصديرية، فى حال أسواق دول حوض الني

 .إفريقيا بعد غياب طويل ووسط
ي األسواق   - ج  دول ف ك ال ية منتجات تل ادة تنافس ي زي دوالر أدي إل ام ال ي أم ع العرب تراجع سعر صرف عمالت دول الربي

 .الخارجية سعريا مما زاد اإلقبال عليها
 . ق الخارجيةإن الثورة أوجدت حالة من الحماس لدي آثير من أصحاب المصانع المتوسطة للتوجه بمنتجاتهم إلي األسوا  -د 
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تراجع مبيعات السوق المحلية، لدرجة أن البعض اضطر إلي التصدير بأرباح قليلة جدًا للحفاظ علي نفس معدالت إنتاجه      -ه 
 .آما هي

أسهم في زيادة القيمة اإلجمالية  2011خالل ) السلع الغذائية والمواد األولية  والبترول(ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا   -و 
 . العربية ذات الصلة  لصادرات الدول

ي تطورت     - ز  باإلضافة إلى ما سبق، فإنه فى حالة تونس، لوحظ االرتفاع المهم الذي عرفته صادرات الصناعات الغذائية الت
ه        %  31.5بنسبة  ذي بلغت قيمت ة، ال ل    225بفضل اإلقبال الكبير على التصدير نحو السوق الليبي ون يورومقاب  83ملي

  . ة من السنة الماضيةمليون يوروخالل نفس الفتر

  : أسواق األوراق المالية -3
ام    ا ة خالل ع دريجي لمؤشرات        2010نعكس التحسن في أداء االقتصادات العربي ى التصاعدي الت في استمرار المنحن

 لتى آانت سائدةن آانت هذه المؤشرات ال تزال بعيدة عن مستوياتها اإو ،بصورة عامة 2010أسواق المال العربية خالل عام 
ة ل  ق ة العالمي ام  بل األزمة المالي ي باتت            فى   2008ع ئة الت ة والناش ى عكس بعض األسواق المتقدم ك عل معظم األسواق، وذل

  . قبل األزمة وبعضها قد وصل إلى هذه المستويات تقترب من مستوياتها
ام         ان من الالفت للنظر خالل ع ذلك آ ام           2010آ دوء ملحوظ في الع د ه ة بع اودة التحسن في نشاط اإلصدارات األولي مع

دة من إصدارات            2010ولم يقتصر التحسن خالل عام . السابق ل شهدت اإلصدارات الجدي دة من األسهم ب على اإلصدارات الجدي
ز    فى عدد من الدول العربية نب آخر، واصلت الهيئات والسلطات ومن جا. السندات تحسنًا ملحوظًا خالل هذا العام ا في تعزي جهوده

ى            دة، باإلضافة  إل ل في إدخال ضوابط وتعليمات جدي ذي تمث ة ال ايير        إالحماية والرقاب ق مع ائل تطبي ام بمس د من االهتم الء المزي ي
وبعض   )االحتجاجات الشعبية (لم يستمر في دول  2011خالل عام فإن هذا النشاط  السليمة وتنشيط التداول، "الحوآمة"وممارسات 

ذآورة،   )البورصات(مؤشر  نخفض؛ فقد ا 2011خالل النصف األول من عام خرى ألالدول العربية ا دول الم ا   فى ال يتضح من   آم
  :الجدول التالي 

  2011 - 2009مؤشر البورصات العربية 

 معدل التغير  2011 معدل التغير 2010 2009 الدول

 -21.3  1,995.1     -224.9 2.533.5 2.758.4  عمان

 -12.4  2,402.3     353.6 2.743.6 2.390.0 أبوظبي

 -21.6  1,143.7     -345.9 1.458.2 1.804.1 البحرين

 10.0  4,722.3     2.320.4 4.291.7 1.971.3 تونس

 4.8  6,417.7     1.318.8 6.121.8 4.803.0 السعودية

 0.2  2,368.5     -357.3 2.363.4 2.720.7 الخرطوم

 -12.3  5,588.0     927.7 6.368.8 5.441.1 مسقط

 26.1  8,779.0     73.1 6.959.2 6.886.1 قطر

 -17.0  5,814.2     -776.7 7.005.3 7.782.0 الكويت

 -24.6  105.3        37.2 139.6 102.4 بيروت

 -65.7  501.0        -1.571.7 1.4 1.573.1 المصرية

 4.8  11,027.7   -461.7 10.522.6 10.984.3 الدار البيضاء

 - 3.3  476.9         493.0 441.7 فلسطين
  .صندوق النقد العربي، تقرير أسواق المال العربية، أعداد مختلفة  - المصدر

ة المؤشر في آخر         آخر     2011ديسمبر  من الجدول السابق، يتضح أن البورصات العربية شهدت انخفاضا في قيم ة ب مقارن
د        . باستثناء بورصة تونس، والسعودية، والخرطوم، وقطر والدار البيضاء  2010ديسمبر  ر انخفاضا في مصر فق يم أآث وآانت الق

و اض نح بة االنخف ت نس م% 12.6، و% 56.7بلغ اض  ، ث بة انخف روت  بنس بة % ،24.6بي البحرين بنس ان %21.6ف ، فعم
  .وابوظبي

  : في األجلين القصير والطويل البطالةوأثر االحتجاجات الشعبية على التشغيل  -ثالثًا
ورات الشعبية      أهميعد التشغيل ومن ثم معدل البطالة من  لبا باالحتجاجات والث د فى  المتغيرات االقتصادية التي تأثرت س ول ال

ى التشغيل    إدون االنتظار لفترة  ًاومباشر يًااألجل القصير، ألن التأثير عليها آان لحظ خاللالعربية  ر عل بطاء بين االحتجاجات واألث
ة،   أ ن يأخذ التشغيل اهتمامًاأمن المتوقع  ،لوفي األجل الطوي.  ى السياسات     إ من خالل  آبر من الحكومات العربي رات عل جراء تغيي

ؤثرة في           جزء،وفي هذا ال. غيل الحاآمة للتش ى السياسات الم ة في األجل القصير، وعل ى البطال سيتم التعرض ألثر االحتجاجات عل
  .في األجل الطويل )البطالةو( التشغيل
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  :األثر على البطالة في األجل القصير  -1
ل من      بلغ  ر بقلي ي أآث ام  % 23معدل البطالة بين الشباب العرب ذه  2010ع ع   ، وه ى    النسبة ترتف بأوساط النساء إل
ة من فرص التشغيل         . %30أآثر من  دد محدود للغاي ة ضعيفة وال تحظى إال بع . ومن ناحية أخرى فسوق العمل العربي

تثمار   ام لالس اخ الع ه المن ذي يعاني ل ال دالت النمواالقتصادي والخل كلة ضعف مع ذه المش ن ه اقم م ل و. ويف ظروف العم
ومع  ،ور المتدنية والرعاية االجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير اآلمنةللشباب العربي سيئة للغاية جراء األج

   .ات العماليةغياب دور النقاب
ة مارست   أن عامل البطالة آان القاسم المشترك في آل الثورات العربية،   فى حينو لبيا   فإن الثورات العربي ًرا س أث

  :من خالل العوامل التالية  ،2011مالة خالل عام على مستوى التشغيل  بالدول العربية المصدرة للع
ة،    -أ  ة المصدرة للعمال دول العربي ى ال ي شهدت احتجاجات إل ة الت دول العربي ن ال ة م ودة العمال مصر  خاصةع

 .المرتدة من ليبيا أبرز مثال على ذلكالمصرية تعتبر العمالة ووتونس ؛ 
ردي  ألاق جديدة للعمالة، في ظل اضعف قدرة الحكومات االنتقالية ومؤسساتها على فتح أسو  - ب  داء االقتصادي المت

 . في الدول العربية التي شهدت ثورات، وهذا ما أثر  سلبا على الوضع العام للعمالة بتلك الدول
ورات فحسب        إهمال التدريب والتأهيل في ظل االهتمام بالشأن السياسي واألمني،  - ج  ي شهدت ث دول الت ليس في ال

 . )االحتجاجات الشعبية(تخوف من هاجس الالدول العربية، في ظل  معظمولكن في 
ا              -د  ذا الشلل آانت في ليبي اعالت واحتجاجات واسعة، وأشد صور ه الشلل االقتصادي في الدول التي شهدت تف

  .وسوريا واليمن  مما زاد من حجم البطالة في تلك الدول 
  

  :2011 -2009بية خالل الفترة من والجدول التالي يوضح تطور حجم البطالة بالدول العر
  )2011يونيو -2009(الدول العربية فى  معدل البطالة

  مالحظات  2011 2010 2009  الدولة
  12.9 13.4 13.0 األردن

  4.3 4.2 4.2 )1(اإلمارات 
  3.7 3.8 4 )2(البحريـن
  18.9 13.0 13.3 تونس
  9.8 10.0 10.2 الجزائر

  10.5 10.5 10.5 )3(السـعودية

يوليو-يناير  13.4 13.7 20.0 السـودان  
2011 

  14.9 8.4 9.2 سوريا
  0.6 0.5 0.4 )4(قطـر

يوليو-يناير  1.6  1.8 1.4 )5(الكويت  
2011 

يوليو-يناير  13.1 م.غ 6.4 لبنان  
2011 

م.غ 19.5 18.2 ليبيـا يوليو-يناير    
2011 

  11.9 8.9 9.4 مصـر
  9.2 9.1 9.1 المغرب
  18.0  م.غ 15.6 اليمن

  : المصدر 
  .التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة... جامعة الدول العربية  

                                                 
 مواطنون وغير مواطنين   )1(
 مواطنون فقط  )2(
  مواطنون فقط  )3(
 مواطنون وغير مواطنين  )4(
 مواطنون وغير مواطنين   )5(
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 .المواقع االلكترونية للبنوك المرآزية واألجهزة االحصاءة للدول العربية 
  

العربية، التي أثرت بشكل فالثورات . يتضح من الجدول السابق، التأثير الواضح للثورات العربية على معدل البطالة
ى التشغيل،     لبيًا عل الفت في القطاع السياحي، الذي يمثل واحدا من أهم قطاعات الدخل في مصر وتونس، مارست أثرًا س
ونس           ك المشكلة، خاصة في ت ا زادت من حدة تل ل ليبي آما أن عودة العاملين من البالد التي تشهد اضطرابات سياسية مث

ر ع  .  ومص ونس ارتف ي ت ن    فف ة م دل البطال ام % 13مع و  2010ع ى نح ام % 18.9إل ت  2011ع ا ارتفع ، أي أنه
، وبالتالي فإن %)13(تقريبا، ومما يعمق من تلك الزيادة  أن معدل  البطالة المسجل قبل الثورة مرتفع أساسا % 45بنحو

  .االجتماعية واألمنية  زيادته لها انعكاسات سلبية آبيرة ليس على الجوانب االقتصادية فقط ولكن على الجوانب
ى  ورياوف ن س ا، م ة فيه دل البطال ع مع ام %  8.4، ارتف و  2010ع ى نح ام % 14.9ال دل 2011ع ، أي أن مع

  .تقريبا  %67.5البطالة ارتفع بنحو 
ام  % 8.9، فقد ارتفع من  %33ارتفع معدل البطالة بنحو مصر،وفي  ى   2010ع ام  % 11.9إل ان  2011ع ، وآ

ورة          هذا المعدل في مصر مرشح د الث ة  بع ة االنتقالي ات الواسعة للحكوم وال التعيين اع ل يمن    . ًا لمزيد من االرتف ا في ال أم
ين             راوح ب ه يت ى أن ة  تشير إل ديرات منظمات دولي إن تق ة ف دل البطال و  35فبالرغم من عدم توافر بيانات رسمية عن مع

  .، في ظل ما تشهده اليمن من احتجاجات واسعة النطاق45%
ا  رأم د  بالمغ افق هدت ثبات امي  ش الل ع ة خ دل البطال ي مع بيا ف ة 2011و 2010نس ى محدودي النظر إل ،  ب

يم اإلصالحية خالل        رارات والمراس االحتجاجات التي شهدتها المغرب أصال،  وقد بادرت المغرب  بإصدار عدد من الق
ين عن     ، التي رآز بعضها على قضية التشغيل مما أسهم في إيج 2011النصف األول من عام  بعض المتعطل اد وظائف ل

  . العمل، آما أن التحسن االيجابي لالستثمار في المغرب أسهم هواآلخر في إيجاد فرص عمل إضافية 
ر  %13، فقد شهدت معدالت متفاوتة، حيث بلغت في األردن ولبنان مثال باقي الدول العربيةأما   9.8، وفي الجزائ

.%  
المتعطلين،  ل العربية  ليس في عدد العاطلين  فحسب ولكن أيضا في نوعيةووجه الخطورة في مشكلة البطالة بالدو

وهذه الفئة هى األآثر وعيا وطموحا في المجتمع، ووجودهم  . العالية والمتوسطة  ألن معظم العاطلين من ذوى المؤهالت
ر وا       وتمردًا، الوضع قد يجعلهم أآثر إحباطا في هذا ة تنفق الكثي ي أن الدول يم هؤالء    باإلضافة إل ى تعل ر عل دون أن  لكثي

إلى أسرهم،  بل إنها تمتد أيضا البطالة ال تؤثر فقط على األفراد العاطلين وفي واقع األمر فإن.  تجنى منهم أي فائدة تذآر
م يجب العمل بمختلف      ويظهر ذلك في انخفاض دخل األسرة وتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنفسية، ومن ث

للتصدي لها بقوة، وتقديم حلول جادة ؛ على أن تشتمل تلك الحلول على خطط وإجراءات محددة لتنشيط القطاعات  الطرق 
ثًال في مشروعات صغيرة ومتوسطة منتجة فعال،         االقتصادية، بالشكل الذي يضمن انخراط الشباب العاطل عن العمل م

  .وليس استيعابهم بفرص عمل وهمية
  :جل الطويل األثر على البطالة في األ -2

أما  .في األجل القصير البطالة ات على التشغيل وحتجاجقصيرة األجل لالالسلبية ثار آلتعرضت الصفحات السابقة ل
ة      ألفي ا دول العربي ة بال . جل الطويل فاألمر يختلف، نظرا لوجود فترة تسمح بتغير السياسات التي آانت تعمق من البطال
تثمار خالل    تؤآد الدراسات التي أجريت على عدو د من الدول العربية أن هدف التشغيل لم يحتل أهمية  في سياسات االس

ل ضغط     . العقود الماضية  ا افي   ًاومن ثم  فمن المتوقع  أن تمارس االحتجاجات والثورات الشعبية  في األجل الطوي  هتج
دول   ،إيجاد وظائف جديدة حقيقية ك السياسات      وذلك من خالل التأثير على سياسات االستثمار بال ة، بحيث ترآز تل العربي

ى          ة إل دول العربي ة بال دل البطال يتجه مع م  س على القطاعات والفن اإلنتاجي الذي من شأنه زيادة مستوى التوظف، ومن ث
ها الثورات واالحتجاجات لتشمل المجاالت    قن تتسع التعديالت التي تخلأولكن ذلك رهن ب. االنخفاض في األجل الطويل 

  :التالية 
  
  
  : مديالمستالمرتفع النمو   -أ

اتج واستمراره من        ، في ضوء انخفاض مرونة التشغيل للناتج بالدول العربية دل نموالن اع مع ى ارتف يجب العمل عل
تثمار       ادة االس ى وزي تقرار االقتصاد الكل ق اس ة   أفيجب  . خالل تعمي ة المقبل ى أ ن تهدف المرحل ة   إل دول العربي ن تحقق ال
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ذا     % 25، وهذا سيتطلب استثمارًا سنويًا ال يقل عن  %7-6 فى حدود  معدل نموحقيقي الي، وه ى اإلجم اتج المحل من الن
  :، من أهمهاغير أن هناك اشتراطات عديدة لتحقيق هذا الهدفجل الطويل، ألمن شأنه تخفيض معدل البطالة في ا

ة السنوات      ى     رفع معدل االستثمار اإلجمالي خالل هذه الفترة ليصل في نهاي ة إل تلزم   % 28العشر المقبل ذا يس ، وه
  .رفع مستوى المدخرات المحلية بالدول العربية عن مستوياتها الحالية 

  . االستمرار في إصالح األسعار النسبية من أجل توفير نظام حوافز رشيد 
  :آثافة العمالة في النمو  -ب

تثمار      اع معامل االس ة  بارتف دول العربي ي         للعا/ يتسم االستثمار بال ة الت دول النفطي وال في ال ان مقب ذا وإن آ ل، وه م
رة     ال ووف تعاني خفة سكانية ووفرة في رأس المال فهوغير مقبول في عموم الدول العربية  التي تعاني انخفاض رأس الم

بية             .في العمالة وفرة النس دول في ظل ال ك ال ًا ضروريًا  لتل د مطلب لعنصر   لذا فإن اختيار الفن اإلنتاجي آثيف العمل يع
تثمار أن تتج        ضرورىومن ثم فمن ال .العمل وندرة عنصر رأس المال  ة لسياسات لالس رات المحتمل ك   هفي ظل التغي تل

  .ت إلى االهتمام بكثافة العمالة في النمو قدر اهتمامها بمعدلهاالسياس
  :ويطرح رفع آثافة العمالة في النمو ثالث مجموعات من القضايا الرئيسية على األقل 

  .المزيج القطاعي األمثل) أ ( 
  .األدوار النسبية لالستثمارات الخاصة والعامة) ب(
  .تصميم سياسات تجارة وسوق عمل مساعدة ومشجعة) ج(

  :تدريب قوة العمل  -ج 
ل،    هإن تطبيق سياسات االستثمار آثيف العمالة، يجب أن ترافق وة العم برامج تدريبية لرفع آفاءة وتعزيز مهارات ق

وال . وتقوية الدور المتكامل للتعليم والتدريب في تزويد األفراد بالمعارف والمهارات الضرورية التي تحتاجها سوق العمل
ال البشرى      الينازع أحد اآلن في أن  ى رصيدها من رأس الم د أوضح  . قدرة اإلنتاجية ألية أمة تتوقف عل ت الدراسات  فق

الثروة     ديدًا ب ًا ش رتبط ارتباط ة، ي اس لإلنتاجي الي، آمقي ى اإلجم اتج المحل ن الن رد م دل دخل الف ة أن مع واهد الحديث والش
ين   ( ويشير حجم وبنية البطالة الحالية بالدول العربية . ةمعرفيال ين المتعلم ة ب يم     ) ارتفاع  معدل البطال درة التعل ى عدم ق إل

  . وفير قوة العمل التي يحتاجها االقتصاد سواء آميًا أونوعيًا وفي الوقت المناسبونظام التدريب على ت
ى             )االحتجاجات الشعبية  (وإذا آانت دول  الي إل ى اإلجم اتج المحل ادة معدالت نموالن و من خالل زي ق النم ستسلك طري

ادة إلصالح نظم التع        %  7متوسط   ا أن تتخذ خطوات ج إن عليه ة، ف م    خالل السنوات المقبل دريب الرسمية؛ فهي أه يم والت ل
وة العمل      ارة ق ع مه ة رف ذلك           . المؤسسات المسئولة عن عملي ة بشكل أفضل، وآ يم والعمال ين التعل م الرابطة ب ا يمكن فه وربم

دول   ي ال ميين ف دريب الرس يم والت راهن للتعل ل عن الوضع ال ديم تحلي وواألداء االقتصادي، من خالل تق بة للنم ا بالنس دالالته
  .ية، وذلك قبل تقديم أي مقترح بشأن ما يجب عملهالعرب

ي تواجه النظام التعليمي              تكتنفو ك الت ة لتل ة  مشكالت مماثل دول العربي دريب الحالي في معظم ال ومن  . نظام الت
في   مظاهر ذلك، النقص في المعلمين والمدربين المؤهلين، والبرامج والوسائل التعليمية القديمة، وانعدام المرونة، والفشل 

  .التكيف في مواجهة التطورات التكنولوجية وظهور مهن جديدة وتغير مضمون المهن والوظائف الموجودة
ي ظل  ىوف رح تبّن ه من المقت ك، فإن وة العمل ذل دريب ق يم وت رتبط بتعل راهن الم نقص ال زدوج لمعالجة ال . نهج م

يم األساسي الرسم     منه األول  شقويهدف ال ا ال  ،يإلى تعميق إصالح نظام التعل ى إصالح النظام       شق أم اني فيهدف إل الث
  .التدريبي من أجل االرتقاء المستمر بمهارات قوة العمل

  : السياسات العامة -د 
ن الضرورى أن  ةم ات العربي وم الحكوم ى   ،تق ذ سياسات اقتصاد آل ية عن تصميم وتنفي ئوليتها الرئيس ب مس ى جان إل

ة، هى     "الدولة التنموية"اك دور مهم يمكن أن تلعبه هنو. متسقة، بدور مهم في توفير بنية مساعدة ل في مجاالت ثالث : على األق
ق اإلصالح المؤسسي،    تثمار          االستثمار في رأس المال البشرى، وتعمي تثمار الخاص واالس ين االس وع من التكامل ب اد ن وإيج

  .  العام، فمن شأن تلك المجاالت الثالث إيجاد بيئة مواتية إلقامة مشروعات جديدة ومن ثم االرتقاء بمستوى التشغيل 

  :على المستوى القطاعي  -هـ 
دول   ى تشغي      )االحتجاجات الشعبية  (هناك قطاعات واعدة  ب درة عل ا وجهت     من حيث الق ة، إذا م دي العامل ل األي

 :وأهم هذه القطاعات ، االستثمارات إليها بالقدر الكافي وبالفن اإلنتاجي المالئم
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ه فيجب أن        :قطاع التشييد والبناء  • ذا القطاع المرجومن ل،ولكي يحقق ه يعتبر هذا القطاع من القطاعات آثيفة العم
ديم التسهيالت     يرآز على اإلسكان الشعبي، حيث إنه أآثر استخداما لعنصر العمل من اإلسكان الفاخر، آما يجب تق

  .المناسبة لدعم المنشآت العاملة في هذا القطاع، خاصة التمويل الالزم بشروط ميسرة 

ات        :قطاع السياحة  • ا أن إمكان تثمار، آم ة التشغيل لالس اع مرون يتميز قطاع السياحة عن غيره من القطاعات بارتف
بق   ذا القطاع، الدول العربية  في ه   ا س تغلة    شارة، اإل تآم ر مس رة وغي ذا        .  آبي ام به ًدا من االهتم إن مزي م ف ومن ث

 :ولكن هذا يتطلب اتخاذ اإلجراءات التالية .القطاع سيسهم بشكل فعال في تشغيل عدد متزايد من األيدي العاملة
 .السياحية تفعيل مشارآة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية التنمية  -
  .رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة  -
ياحة في               - ؤتمرات وعدم قصر الس ياحة الم ة وس ياحة العالجي ل الس ياحة مث ة من الس األنواع المختلف االهتمام ب

 . فيهيةرالسياحة األثرية والت
 .تشديد الجزاءات على الشرآات السياحية، حال إخاللها بالتزاماتها مع السياح -
 .السياحة الداخلية، حيث إنها تعد أآثر انتظاما من السياحة الخارجيةتشجيع  -

ة    • ذا يمكن أن يسهم       :قطاع الصناعة التحويلي ة، ل تيعابا  للعمال لعية اس ر القطاعات الس ذا القطاع من أآث ر ه يعتب
م الترآ     ا ت ل، خاصة إذا م ين المتوسط والطوي ي األجل ل ف رص العم ن ف د م وفير المزي ي ت ر ف كل آبي ى بش ز عل ي

 :ويتطلب ذلك .. الصناعات الصغيرة والحرفية 
ة وضريبية            - ة ونقدي ة لنموالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خالل سياسات مالي إيجاد بيئة اقتصادية موائم

  .متحيزة لهذا القطاع ومشجعة لالستثمار
ن       - ا، فضال ع رة له روض الميس ديم الق غيرة وتق ناعات الص ة للص انات الحكومي وفير الحض ة  ت م الحكوم دع

  .للقروض األخرى المقدمة لهذه المشروعات، وتوفير المعلومات الكافية ودراسات الجدوى الالزمة 
ر آخر       - ل، وبتعبي زام المشروعات   : ربط الحوافز والمزايا التي تقدم للمشروعات بما توافره من فرص عم الت

  . أوغيرها من المزايابتشغيل عدد معين من العمال حتى يمكن أن تستفيد من مزايا ضريبية 
العمل على تطويع الفن اإلنتاجي المستخدم في الصناعات المحلية بما يتالءم مع ظروف الندرة النسبية لعوامل  -

 .اإلنتاج، وهو ما يعني إعطاء اهتمام الستخدام أساليب إنتاجية أآثر استخداما للعمل

د       وهذا القطاع أيضا قطاع آثيف :قطاع التجارة والمال والتأمين • ه تع ال في رأس الم للعمل، آما أن مرونة التشغيل ل
  :وقدرته على المساهمة الفعالة في التشغيل مرهونة بما يلي . مقبولة

تفعيل دور أسواق المال فى استقطاب األموال من المؤسسات واألفراد العرب واألجانب لالستثمار في البورصات    -
  .المباشر، ومن ثم االرتقاء بالتوظف  العربية، لما لذلك من أثر إيجابي على االستثمار

ان          - ي تحقق الشعور باألم تثمار الت وفير خدمات ضمان االس تشجيع الكيانات االقتصادية الوطنية المتخصصة في ت
م تقليص حجم              املين جدد ومن ث ا يسهم في تشغيل ع رى مم لدى المستثمرين وتشجع على قيام المشروعات الكب

 .البطالة
ازل 1لدولية في الرقابة على األجهزة المصرفية العربية مثل بازل االلتزام بالمعايير ا - ا     2، ب ز معامالته بحيث تتمي

 .بالوضوح والشفافية 
  .تطوير أسواق األوراق المالية، آي تستطيع أن تؤدي دورها بكفاءة وفاعلية وتوجيه الموارد ألنشطة إنتاجية  -
 .طائه قدرًا أآبر من االستقالليةتفعيل دور البنك المرآزي في دعم الجهاز المصرفى، وإع -

يعاني القطاع الزراعي في الدول  العربية انخفاض قدرته االستيعابية للعمالة، في حين أن دراسة    :القطاع الزراعي •
ع معدالت النمو      تجارب بعض الدول الناجحة في مواجهة البطالة تشير الى أن هذا القطاع لعب دورًا أساسيًا في رف

ل األجل     ). 1(لعمالة وذلك في دول مثل الصين والهند ومن ثم استيعاب ا ويتطلب ذلك عدة خطوات متوسطة وطوي
  :تتمثل في 

  .زيادة االستثمارات القومية الموجهة للقطاع الزراعي  -

                                                 
اهرة ،   هبة نصار ، . د   )1( ية، الق القطاعات الواعدة في االقتصاد المصري ، مرآز دراسات وبحوث الدول النامية ، آلية االقتصاد والعلوم السياس

 .13،  12، ص2001
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  .إعطاء األولوية إلصالح البنية األساسية الريفية -
ة  - ة وتحسين نوعي اطق الريفي ي المن ة ف ية الالزم ق األساس وفير المراف ى ال ت ة والصحية حت الخدمات التعليمي

  .تصبح تلك المناطق مناطق طاردة للسكان
استصالح أراٍض جديدة وتسهيل تمليكها للشباب، من خالل تقديم الخدمات الفنية والدعم التمويلي والتسهيالت   -

 .االئتمانية
  :اآلثار طويلة األجل لالحتجاجات الشعبية  -رابعا 

ه ا  ار االقتصادية       قد يكون من السابق ألوان ى اآلث ق عل ل،     لالحتجاجات الشعبية  لوقوف بشكل دقي في األجل الطوي
ة، وال أحد يستطيع         دد في دول المنطق اقم وتتم وذلك ألسباب عدة، أهمها أن هذه األحداث مازالت مستمرة، وما زالت تتف

ا في      تنجو منه ي س ذه األحداث     أن يتنبأ بمدى وحدود هذه األحداث، ومتى ستنتهي، وما الدول الت ذلك ألن ه ة؟، وآ المنطق
ة     ر من دول المنطق  .ستؤدي في األجل الطويل إلى تغييرات جذرية واستراتيجية في التوجهات السياسية واالقتصادية لكثي

اتها االقتصادية، وفي          تلك األحداث وربما تؤدي  دول في رسم سياس ا بعض ال ي تتبناه إلى تغيير الفلسفات االقتصادية الت
دول        بناء عالق اعلين االقتصاديين بال ر الف ى تغي ك االحتجاجات عل اتها االقتصادية مع الشرآاء التجاريين، آما ستنعكس تل
  . العربية

 : األثر على السياسات الكلية  -1
د            -أ  ى البع ز عل ق، والترآي كلها المطل وق بش ات الس ر وآلي اد الح ات االقتص ات سياس ي الحكوم ي تبن ع  ف تراج

قتصادية، وتوسيع فرص التوظيف في القطاعات الحكومية بعد أن تم وقف التوظيف االجتماعي في السياسات اال
 ).الدولة والسوق معَا(سيتراجع لمصلحة نموذج ) السوق فقط(أي أن نموذج . فيها مدة طويلة

واحٍ       - ب  ة من عدة ن دول العربي ا   يرتبط بالنقطة السابقة إعادة توزيع األدوار االقتصادية والتنموية فى ال ، خاصة فيم
ة   ومى من جه ام والحك ين القطاع الع اج، أى ب ة لإلنت ين القطاعات االجتماعي التوازن النسبي  ب ق ب ى، يتعل أول

ك       ثانية، من جهة  )واألجنبىالمحلى (والقطاع الخاص  ؤدى ذل ة، لكي ي ة ثالث والقطاع التعاونى واألهلى من جه
 .ستوى معيشة ورفاهية المواطنينإلى إيجاد بيئة تنافسية حقيقية تنعكس إيجابا على م

اعى           - ج  ة قط لعى، خاص اج الس ات اإلنت لحة قطاع ادية لمص اج االقتص ات اإلنت ى قطاع بية ف ر األوزان النس تغيي
 . بقطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارةومقارنة الزراعة والصناعة 

ة لمصلح     -د  ة الخارجي دول العربي ارة ال ى لتج ع اإلقليم ة التوزي ر خريط دان  تغيي ين البل ة ب ارة البيني ز التج ة تعزي
ي    ل العرب ى العم ا عل ل ايجابي ل الطوي ي األج ورات ف نعكس الث ع  ان ت ن المتوق ذا م ة، ل عوب العربي والش

 .المشترك،خاصة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية
اتساع عجز بية، إلى واالحتجاجات الشعنتفاضات االعقب  ،أدى التوسع في اإلنفاق االجتماعي :السياسة المالية  -ه 

ال       يير األعم ة تس دعم، وأعلنت حكوم الميزانية، لذا فإن الحكومات ستدرس سبل ترشيد اإلنفاق بإصالح نظام ال
در            المعنيةفي مصر وعدد من الدول العربية  ذي يه ة، ال اهظ التكلف ذاء ب درس سبل إصالح نظام دعم الغ أنها ت

ة  األموال ويشوبه الفساد ليستهدف المحتاجين عل  ذي يتج     جومرا ،ى نحوأآثر فعالي ة ال ة دعم الطاق ام    هع في المق
ا تُ   اياإجراء إصالحات مهمة في قضمن أجل ولكن . غنياء أللى اإ ولألا يا، ربم ر الحكومات  ضطّ حساسة سياس

 .االنتقالية لالنتظار لما بعد االنتخابات 
ود        :الخصخصة  -و  بعض عق ة ل ل شهدت مصر مراجع أوقفت الثورة في تونس ومصر  فعليا خطط الخصخصة، ب

  .الخصخصة، آما اآتسبت نقابات العمال والجماعات التي تعارض الخصخصة قوة غير مسبوقة
ا   التشريعات وتعاني الدول العربية تعدد  :اإلصالح القانوني  -ز  ك  أالقوانين الحاآمة للنشاط االقتصادي، آم وانين  ن تل الق

ذا      هب المرقع، الذي يسمح باختراقوالث هتم تعديلها أآثر من مرة وأصبحت تشب ل ذوي المصلحة، ل صبح من   أمن قب
 .بما يطلق العنان لقيادة عملية التنمية  يةالتشريع منظومةالضروري إعادة النظر في تلك ال

ات    التي ترآز على محاربة الفقر وال )المظلة االجتماعية(اتساع برامج   - ح  دعم للفئ رامج ال بطالة واألمية، وتوسيع ب
د          ع عوائ ة في توزي ق العدال ى تحقي غير القادرة، والبحث عن آليات جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل عل

 .التنمية
ك من خالل        -ط  ى     تشجيع حدوث تغير في طبيعة العالقة بين الحكومات والقطاع الخاص، وذل القطاع الخاص عل

وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والحد من       االستثمارية، قراراتالجتماعية في الجوانب اال اةراعم
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ابي     دور الرق ام، ارتفاع األسعار من خالل تقليل هوامش الربح، والعودة لتوسيع ال زة     الع ط السياسات المحف ورب
  .التنموية للقطاع الخاص بمدى مساهمته في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

ة للشرآاء               - ي  ة، حيث ستكون األولوي دول المنطق ة ل اد االقتصادية للسياسات الخارجي م األبع ي تحك تغير العوامل الت
االقتصاديين الذين يساعدون هذه الدول على تحقيق األمن الغذائي، ويدعمون برامج التنمية االجتماعية ومحاربة 

م سيحدث تراجع للعامل ال      دى  سياسي الفقر في دول المنطقة، ومن ث رات       التقلي ذا المجال، وستحدث تغيي في ه
  .االقتصادية لدول المنطقة في األجل الطويل المشارآاتعميقة في توزيع 

ة   -ك  ات دول المنطق ر سياس ة تغي ك         العربي ندوق والبن ل الص ة، مث ة المتخصص ادية الدولي ات االقتص اه المنظم تج
ر بنجاعة    مجتمعاتالدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن تراجعت ثقة  المنطقة وحكوماتها بشكل آبي

 .لشعوب لالمنظمات لتحسين األوضاع االقتصادية  تلكسياسات 
ي بيئ  -ل  اءلة ف فافية والمس احة الش اع مس اد االقتصادي،  اتس م الفس ن حج د م ا يح ك بم ال االقتصادية، وذل ة األعم

  . تأثيره في األداء االقتصادِي منعويرسي آليات جديدة غير حكومية لمحاربة الفساد، و

  :ثر على النمواالقتصادي ألا -2
ابقة     )االحتجاجات الشعبية (اتبعت حكومات دول  رة الس ًا اقتصادياً  خالل الفت امج اإلصالح      ي نهج ى وصفات برن تند إل س

ى              ة إل ة من دول ات النوعي اة االختالف دول دون مراع ي صممت لكل ال دولي والت د ال االقتصادي والتكيف الهيكلي لصندوق النق
   .العربية  ية االجتماعيةبالغالأخرى، مما أدي إلى عدم انعكاس النموعلى 

ة  الدول العربية عدد من األعمال في اقتصاداتوقد أنتج هذا النهج تحكم فئة قليلة جدًا من رجال  رغم من    المعني ى ال ، عل
د            املة، حيث ق ة الش ق التنمي نهج في تحقي ك ال أن تجارب دول أخرى في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية قد أثبتت عدم نجاح ذل

   . وطبقة تزداد فقرًا ينجح في تحقيق نمواقتصادي، ولكنه يخفق في توزيع الثروة، مما يوجد طبقة تزداد ثراء،

ات السياسية          د البيروقراطي ى أدوات بي ا إل ا، وتحوله دني آفاءته ة ت ى     . آما عانت مؤسسات الدول ة عل رز األمثل ولعل أب
ل    ل عم و تعطي ي ه وطن العرب ي ال ل ف كل آام ات بش ل المؤسس اب عم بية وغي الس العش دورها  المج ام ب ات عن القي البرلمان

ا من      حيث تعد لذي استشري في المجتمعات العربية، األساسي، ناهيك عن الفساد ا ة عموم ة العربي ي    أالمنطق اطق الت ر المن آث
تثمار ا   جزئيا اتفسير هذا يقدم ينتشر فيها الفساد؛ ولعل ي المباشر، ألن الحد من     ألالنخفاض نصيب الدول العربية من االس جنب

  . الفساد يعد من أهم عناصر تحسين مناخ االستثمار

ديل،       ومن ثم في اع نموذج تنموي ب اد وإتب ظل اتباع الدول العربية النهج الديمقراطي من المتوقع الحد من هذا الفس
ة   وي للدول دور التنم ار لل ادة االعتب ي و. وإع ق ف ن أن تحق ك، يمك ة وظل ذل دالت نموعالي ة مع دول العربي نعكس أن ال ي

وطني،         النمواالقتصادي على جميع أفراد المجتمع وليس على فئة معينة دخل ال ع ال ة في توزي ة االجتماعي بما يحقق العدال
تراتيجية          ة وخاصة في القطاعات االس ة والثقافي إضافة إلى دعم دور الدولة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعي

  .التي تمثل رآائز االقتصاد الوطني

  االقتصادية  هم التوصيات للحد من السلبيات وتعظيم االيجابياتبعض أ
ام           :تطويق الفساد -أ ال الع ل الم ى تحوي دة، تنتهي إل ة، معق ة، اقتصادية، ثقافي ية، اجتماعي ى   الفساد ظاهرة سياس إل

اط    االت اإلحب ن ح رادات، فضًال ع ع وضياع اإلي وء التوزي وارد وس در الم ى ه اص، وإل ي  خ ة الت اض اإلنتاجي وانخف
اد منتشرة        تصاحب انتشار هذه الظاهرة، وقد آشفت الثورات واالحتجاجا ة عن أن  ظاهرة الفس دول العربي ت الشعبية بال

ر من       هبتلك الدول على شكل لم يكن يتوقع اد أصبح الشاغل األآب عودة   أجل  أآثر المتشائمين، ومن ثم فإن الحد من الفس
  . لى المسار الصحيحإتلك الدول 
ة -ب اءة اإلداري ى مس  : الكف ات عل دني المخرج ورة ت ل الث ا قب ة م هدت مرحل آت، ش روعات والمنش ل المش توى آ

اع            اوتعالت الشكاوى من   دخول واألسعار، وارتف ة وال ين اإلنتاجي ة ب ة وتغيب الموظفين واختالل العالق نخفاض اإلنتاجي
املين وعدم الرضا    ى المؤسسة    الشكاوى من الع اء إل ي     . واالنتم اب التخط ذا جراء سوء اإلدارة وغي م يجب    وه ط، ومن ث

  .مقبلة على االهتمام باإلدارة واختيار ذوى الكفاءات وليس أهل الثقةالترآيز فى المرحلة ال
دة  اإلعالنات والمصروفات السرية، ونفقات مهدور فى مجاالت عديدة مثل نفاق إهناك : لعامق اترشيد اإلنفا -ج زائ

اونين   جرار  اإلدارة، ونفقات لجيش  بسبب سوء خ .. من المستشارين والمع ات لمؤسسات    إل تم دراسة    ال ، فضال عن نفق ي
ل           . العائد االقتصادي منها ا لتموي ات وتوجيهه ك النفق دًا لتل أنه أن يضع ح أمول من ش ديمقراطي الم ومن ثم فإن التحول ال

  .التنمية بدال من توجيهها لمجاالت ال تخدم سوى أصحاب المصلحة 
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فإن هذا  ،العالم المتقدم اآلنفى  بالرغم من الدور األساسى للقطاع الخاص: الرأسمالية الوطنية والقطاع الخاص -د
رك المنافسة         لم يؤد ًا في معت رد تائه رك الف يه، لتت ى تالش دم     . االقتصادية  إلى تقلص دور الدولة أو إل الم المتق ا أن الع آم

ة   ولية االجتماعي امي المس هد تن اعليش ة      لقط ى البيئ ة عل دريب والمحافظ ع الضرائب والت ي دف نعكس ف ي ت اص، الت الخ
  . ومن ثم يجب أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التشجيع للقطاع الخاص المنتج والمسئول .  والتشغيل
ـ راض -ه ة االقت أ :سياس ا حكوم تلج ى غالبيته ة ف ة المعني دول العربي ة، وإذا   ات ال ة رقاب راض دون أي ى االقت إل

ام، وال           وجدت  ذه المه ارس ه ي يم ان حقيق ة، حيث ال يوجد برلم ة وهمي ا رقاب ة  فإنه تم معرف يم      ت راض، وف أسباب االقت
روض؟          ا الشروط المصاحبة للق ة، وم . تستخدم األموال المقترضة؟، وهل توجه ألغراض استهالآية أم ألغراض إنتاجي

ا    وآل هذا لم يكن موجودًا بشكل فاعل قبل الثورات واالحتجاجات الشعبية، ومن المفترض بعد استقرار األوضاع وتغيره
 . منها حّدتو جوانبتراقب هذه ال قيقيةأن نجد برلمانات ح

ا، ) االحتجاجات الشعبية(موازنات دول  :توظيف الموازنة  -و ا       في معظمه نخفض فيه ات استهالآية، ت هي موازن
رية       درات البش ع الق ات رف يم والصحة ومتطلب نخفض مخصصات التعل ا ت ة، آم راض التنمي ة ألغ تثمارات الموجه االس

  .خانات لإليرادات والنفقات  ت مجردوليستنموية محددة،  ويجب أن تكون للموازنة أهداف.   عموما
والغش   السمسرة والمضاربة والوساطة والمحسوبية     يث تفشت سلوآيات ح : تغيير منظومة القيم في المجتمع -ى

انون    اك الق اعي وانته وى ال  ، الجم د لق ر اإليجابي  والب ك    أن تغيي اوم تل ا    االتجاهات تق ى تغييره رات    وأن تعمل عل فى الفت
 .القادمة 
ى  المساعدة   المشروعات الصغيرة من خاللمن المفترض أن تتغير النظرة إلى  :المشروعات الصغيرة -ل  نشر عل

 .المجتمع ن أجل تنميةم تعاون الجامعات والشرآات والمصانععلى  عتمدفكرة المشروعات المنتجة وأن ت
يم والصحة    -ن تديم وأ     : التعل أمين صحي شامل ومس واطنين بمشروع ت ع الم ع جمي د أن يتمت اءة   نالب ع آف تم رف ي

 .جهات والمناطق داخل الدولةالالمستشفيات الحكومية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف 
  

اك  يم، هن بة للتعل ة بالتحدي الوبالنس دول العربي ام ال ر أم توىعكبي ع مس ورات، من حيث رف ه  د الث يم وجودت التعل
ر والبحث   القدرةتنمية تلخص في ي ذيوتحقيق الهدف منه، ال داع إلوا على التفكي ا  ، من أجل  ب ة    رآة المش ة فى التنمي الفعال

 .العربي  لمجتمعوالمتكاملة لالشاملة 

  
* * * * * 
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  االنعكاسات االجتماعية لالحتجاجات
  الشعبية العربية

  
  :مقدمة 

ات       ام  للعالق اخ الع ي المن دة ف ل العدي واطن الخل ان يغطي م ذي آ اء ال رة الغش عبية األخي ات الش ت االحتجاج أزال
ة   االجتماعية في المجتمعات داخل البالد العربية، وما تراآم من ممارسات تتعلق باألمور المعيشية والعالقات البينية القائم

  .على تفضيل شرائح بعينها من المجتمع لالستفادة من فرص التشغيل وآسب الدخول دون غيرها
والمطالب   ومما زاد التعقيد في العالقة المجتمعية، االنفصال بين سياسات وإجراءات الحكومات العربية، من جهة، 

افع       لها المن م تص ت أو ل ي حرم ة الت اطق المهمش رة والمن ات الفقي ة والفئ ابة والعامل ة الش رائح االجتماعي ات للش والحاج
  .والمكاسب جراء الخطط التنموية الحكومية المتعاقبة، من جهة أخرى

اد     إن تكدس الثروة في أيدي القلة من الناس في أي بلد تكون نتيجته الحتمية  تكوين  ب ا الفس يئة خصبة يترعرع فيه
ونس     ي ت ا حدث ف اهزا للتصعيد آم رة وأصبح المسرح ج ات األخي ا بوضوح االحتجاج د آشفت عنه وبية،  وق والمحس

  .ومصر وغيرهما 
آما أن تزعزع وانفالت األمن وغياب االستقرار أثر على فرص العمل الضئيلة المتاحة في البلدان العربية، آما أثر 

ة     أيضا على تنفي ذ المشاريع التنموية على المدى القصير، وإلى حد ما على المدى المتوسط، لحين هدوء األوضاع الداخلي
  .واستتباب األمن والبدء بعملية اإلصالحات والبناء

ة،     ة المعني دول العربي وقد أوجدت هذه األوضاع حراآًا مهنيًا وفئويًا وجهويًا على المستوى الوطني بشكل عام فى ال
ذين                وخصوصا  ال ال ابقة وبخاصة العم ا نتيجة األوضاع الس ر من غيره أثرت أآث ي ت اطق الت ات والمن دى المهن والفئ ل

ذلك     ة وآ املون  "يعملون لحسابهم الخاص والعمالة المؤقتة في المؤسسات الخاصة أو في الدوائر والمؤسسات الحكومي الع
  .فى القطاع غير النظامى" لدى الغير

املين   " المطالب الفئوية"وقد أدت هذه الظروف إلى بروز ظاهرة تغليب  على المصالح العامة لدى بعض شرائح الع
  . غير آبهين إلى ضرورة القيام بأداء ما تفرضه مسئولية العمل من واجبات تجاه المجتمع 

ل القطاعات    ومن جهة أخرى، تمت مالحظة بعض النواحي االيجابية للمشارآة وتحمل المسئولية، خ صوصا من قب
  .التي آانت مهمشة، واالنفتاح على التمثيل النقابي لقطاعات المجتمع بمختلف أطيافها 

ر              ه األث ان ل ة ، آ ى األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعي ه الشباب عل ذي أخذ يلعب آما أن الدور االيجابي ال
  .العربية الواضح في تعديل مسار العالقات المجتمعية  في البلدان

  
  

  :ويتناول هذا المحور بشكل محدد عددا من القضايا  نعرضها فيما يلى 
  :النقص في فرص العمل الجديدة  -1

ام               ة فى القطاعين الع ى بفرص التشغيل، متمثل ي تعن ات الرئيسية الت ى دراسة المكون تنادا إل وسيتم تفصيل ذلك اس
  . والخاص 
  :القطاع العام    - أ

ق         بعد حصول الدول العربي ة لتحقي ود الحثيث ذل الجه ا فى ب د منه دأ العدي ة على االستقالل، وتكوين الدول الحديثة، ب
ي شكلت    التنمية فى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وآان االعتماد على نخب محدودة من أبناء المجتمع، الت

اد والمحسوبية، واستغالل المناصب       في النهاية ما أصبح يشار إليه ببؤر التأثير التي أفرزت أرضية زاد معها تفّشي الفس
ائر    ائالت أوالعش للحصول على ثروات شخصية بغير حق، وانحصرت هذه البؤر، آما هو معلوم، فى دائرة ضيقة من الع

  .والقبائل أوالجماعات المهنية 

:المحور الثالث   
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  :التالية المكونات ويضم القطاع العام في معرض قدرته على إيجاد فرص التشغيل 
 :القطاع الحكومى وجهاز الخدمة المدنية  -ون األول المك 

دريجى فى        ة، رغم التراجع النسبى والت يعتبر القطاع الحكومى مشغال رئيسيا للقوى العاملة فى معظم الدول العربي
رين   ى مختلف             . دورة خالل العقدين األخي ر من الوظائف الموزعة عل دد األآب ة الع وظيفي في الحكوم ادر ال ويشكل الك

ة في المجتمع بمختلف         الدوائر والوزارات والمؤسسات، ويعتبر هذا القطاع  ال وى العامل تيعاب الق ذي يستطيع اس معين ال
  .  تخصصاتها

اجى   از االنت ة الجه دم مرون ى ظل ع غيل، ف ال التش ى مج ومى ف ى القطاع الحك اة عل اء الملق اع األعب رًا الرتف ونظ
د تفّشت ال                ة، فق دول العربي دة فى معظم ال اد فرص العمل الجدي ى إيج درة القطاع الخاص عل ة ـ     وتراخى ق ة المقنع بطال

وبذلك برز تناقض واضح بين العدد الكبير للعاملين فى القطاع . وترتب على ذلك انخفاض فى مستويات إنتاجية المشتغل 
املين والموظفين فى              ل فى مخصصات األجور والرواتب للع اع هائ ى ارتف ا أدى إل ل، مم الحكومى، وتواضع عائد العم

ذه المشكلة    . دات تستطيع تغطية ولو شطر ضئيل من هذه المخصصات جهاز الدولة ـ دون أن تقابلها إيرا  ويتزايد عمق ه
إذا وضعنا فى االعتبار أن القطاع الحكومى يتولى مسئولية تسيير الخدمات العامة والمرافق االجتماعية التى هى بطبيعتها 

  " .المنفعة العمومية " تمارس نشاطًا غير هادف للربح، وإنما يستهدف تحقيق 
ى اإلدارة              و درة عل ة، خاصة فى ظل عدم الق ة والمرافق العام زة الخدمي ة إدارة األجه د فى تكلف من هنا حدث تزاي

ة   " العلمية لهذه األجهزة والمرافق، بما ترتب عليه من فاقد وضياعات ناجمة عن  اءة التكلف ا     . "عدم آف ى آل م يضاف إل
د   بق، توّل بة  " س وق مكتس اع الح " حق ى القط املين ف ادة     للع ة بزي وق والمطالب ذه الحق ة ه عور بأهمي د الش ومى، وتزاي ك

ا، بحيث حدث انخفاض نسبى              م تستطع األجور مجاراته ى ل مستواها، فى مواجهة ارتفاع معدالت التضخم السعرى الت
ى العمل فى        نهم إل ر م ة   " واضح فى مستوى المعيشة لموظفى الحكومة فى الدول العربية، واضطرار الكثي ة ثاني " وظيف

  .لسد االحتياجات األساسية، خاصة فى ظل تنامى هذه االحتياجات بفعل التقدم التكنولوجى وتصاعد موجات العولمة 
ة          ة، خاصة الموازن ة للحكومات العربي ة والمالي وازين النقدي وازدات حلقات السلسلة ضيقًا مع ارتفاع العجز فى الم

  .بات برفع معدالت األجور دون ارتفاع مواٍز فى مستويات اإلنتاجيةالعامة للدولة، مما جعلها عاجزة عن مواآبة المطال
اء مضافة          ا تفرضه من أعب ة وم ات االجتماعي ة والتأمين وتتأآد هذه الحقيقة أيضا من تزايد تكلفة المعاشات التقاعدي

  .ومضاعفة على الموازنة العامة للدولة 
از الحكومى ف         ثًال فى قصور الجه ًا متم دم        وآل ذلك أوجد واقع اقم مشاعر هؤالء بع املين، وتف ة مطالب الع ى تلبي

البهم   ة "الرضا، وسعيهم إلى تصعيد مط ر          " الفئوي ة ومسيرات التظاهر وآل أشكال التعبي من خالل الحرآات االحتجاجي
  .الجماعى عن الغضب العارم الذى يعتل فى الصدور 

د أ ذا، وق د نتي ه ي أي بل ع ف ة ترتف بة البطال ات ان نس ت الدراس كان ثبت دد الس د ع ة لتزاي اط "ج ى النش ترآين ف المش
ة          " االقتصادى ة للعمال دول الجاذب ة أواألسواق في ال وافرة في السوق المحلي .  بمعدالت أعلى من ازدياد فرص العمل المت

رك الموظف   (وفى العديد من الدول العربية فإن ما يتوافر من فرص عمل يعتمد إلى حد معين على معدل دوران العمل   ت
  ) .ظيفته ألي سبب سواء باالستقالة أواإلحالة إلى التقاعد أوالوفاة أوعدم القدرة ألسباب صحيةلو

وقد حاولت معظم الدول العربية منذ استقاللها مواآبة التطورات العالمية في التعليم العالي والجامعي، وبدأت بإنشاء 
د من      ة الضغط المتزاي ة في         المؤسسات التعليمية والجامعات لمواجه ادة المتنامي البين للدراسة في ضوء الزي الشباب الط

ة    وة ببقي ا فرصة التحصيل العلمي أس ى يتسنى ألبنائه رة حت دن الكبي دة عن الم اطق البعي كان، وإلرضاء المن داد الس أع
يما أن       رة الس اليف الدراسية في المدن الكبي اطق    مناطق البلد وللتخفيف على أبناء تلك المناطق من األعباء والتك ك المن تل

دني مستوى          ا سبب ت ة، مم ة للتنمي البعيدة عن المرآز آانت تعتبر من  مواطن الفقر نتيجة تهميشها سابقا في خطط الدول
  .الدخول لدى السكان في تلك المناطق 

ة            ة األجل لتغطي ة بوضع الخطط المتوسطة وطويل وم الدول ولقد تم ازدياد عدد الخريجين من الجامعات دون أن تق
ه الشباب للدراسة في     حا جة السوق المحلية من الخريجين، أو وضع دراسة للتخصصات المطلوبة لسوق العمل ليتم توجي

ى ضوء الخطط المدروسة،            ا سوق العمل عل ي تحتاجه هذه التخصصات، مع الترآيز على التوسع فى  التخصصات الت
ي   رامج ف ام والقطاع الخاص ومصممي الب ين القطاع الع ارآة ب ه بالمش ن توج د م ة والخاصة، والح ات الحكومي الجامع

  .الشباب إلى التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل المستقبلي 
اع نسب            ى ارتف ق بحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات إل وقد أدى عدم وضوح الرؤية المستقبلية فيما يتعل

ة       ومما فاقم الحالة سوءًا أن بعض الدولة ال. البطالة بين الخريجين  ة األجنبي دأت باستقطاب العمال ة ب لة للعمال عربية المرس
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ديهم، وبقي قسم من            ة ل ر المرغوب واطنين أوغي دى الم وافرة ل ر المت لتغطية حاجتها من بعض األعمال والتخصصات غي
  .المواطنين الخريجين دون وظائف

ر م      ة، وعجز آثي دول العربي ي بعض ال ة محددة للتقاعد ف دم وجود أنظم ة عن  و الشك أن ع ن الحكومات العربي
اري، مع       اليين لطلب التقاعد االختي تطوير وتحديث أنظمة التقاعد القديمة،  وعن إيجاد أنظمة حوافز إلغراء العاملين الح
ك   وافر تل ي ت ي المؤسسات الت املين ف د الع اء البل ن أبن رهم م وًة بغي بة أس ة المكتس وقهم التقاعدي دم اإلخالل بحق د بع التعه

ة          -اعدية الرواتب التق دان العربي ة في البل اع نسبة البطال اقم مشكلة ارتف يم    . أسهم إلى حد آبير في تف ادات والق ا أن الع آم
ي  ) ثقافة العيب(السائدة في المجتمع أوجدت نوعًا من ثقافة العمل يطلق عليها  دم لوظائف      : وتعن عزوف الشباب عن التق

ب   ة العي دانهم بحج ل بل ددة داخ ال مح ق بوضعه   أو أن ه –وأعم رد وال تلي وح الف ي طم ائف ال تلب ن الوظ واع م ذه األن
دان       ة في عدد من البل اقم مشكلة البطال ي تف ا زاد ف دة، مم ة الواف ى العمال ات إل أ الحكوم ذلك تلج ائلي، ول اعي والع االجتم

  .العربية 
ة      ات العربي ى الحكوم إن عل ا،  ف ار إليه ة المش ة االجتماعي ى الثقاف العودة إل تر(وب ي  باالش ات ف ل الفعالي ع آ اك م

ة رواسى   ) المجتمع ة العيب   " المحاولة الجادة إلزال د          " ثقاف نشء الجدي ول وأذهان ال دة في عق ة العمل الجدي وغرس ثقاف
ووضع البرامج التربوية التى تؤآد احترام أية فرصة عمل تعرض على المواطن في بلده، لحاجة البلد لهذه األعمال أسوة  

ك الوظائف        . ببقية بلدان العالم  د للعمل فى تل ل الجدي ة الجي وعلى الحكومات أيضا توفير المنافذ التدريبية والتعليمية لتهيئ
  ) .أعمال البناء بمختلف فروعها، والخدمات المحلية في البلدات العربية وغيرها : ( والتي تشمل 
 :شرآات القطاع العام اإلنتاجى : -المكون الثاني  

ى مدى السنين         درجت الدول العربية، في ة عل تثمارية العام ة واالس أغلبها، على العمل من خالل المشاريع االنمائي
ي أو من      ل ذات ك بتموي من أجل تطوير البالد وفتح اإلمكانات لتوفير فرص العمل الجديدة في تلك المشاريع، سواء آان ذل

  .خالل القروض والمساعدات األجنبية لعدد من الدول العربية 
ات    ومن المفروض أن تسهم مثل هذه المشاريع في الحد من،  أو تخفيف، نسبة البطالة في البلد واالستفادة من الطاق

ادية              ات االقتص وير القطاع ي تط اهمة ف اريع للمس ك المش ي تل ة ف وى العامل ل الق دريب وتأهي ة، وت اءات الوطني والكف
  . واالجتماعية 

م   ة لمعظ تثمارية المختلف رامج االس ان للخطط والب تقاللها   وآ د اس ي مضت بع رة الت دى الفت ى م ة عل دول العربي ال
رغم من     ى ال مساهمة فعالة في تطوير مجتمعاتها، وفتح الفرص المتعددة لتشغيل المواطنين الطالبين للعمل من أبنائها، عل

رامج من   حيث التطور    وجود بعض حاالت الفساد والمحسوبية، التي آانت تؤثر على النتيجة اإلجمالية لتلك الخطط  والب
  .االقتصادى والرفاه االجتماعي

  لكن ما الشكل الذى تتخذه مساهمة الدولة وجهازها الرسمى فى العملية التنموية ؟ 
ة             ا ذات طبيع ا وإداري تقلة مالي ة مس ة مؤسسات عام دول العربي لإلجابة عن هذا السؤال، نجد أنه يوجد في معظم ال

ة،      اهمة عام رآات مس كل ش ذ ش ة،  وتأخ همها     خاص ل أس ك آ ة أوتمتل اهمة جزئي ا مس ة إم دى الحكوم ذه . ول وألن ه
  .الشرآات والمؤسسات ذات أحجام آبيرة وأعداد ال بأس بها فإنها تشكل معينا آبيرا للفرص الوظيفية في البلد 

ة الحكومي          ك األنظم ن تل ف ع بية وتختل ة النس ع بالمرون ات تتمت ذه المؤسس م ه ي تحك ة الت وانين واألنظم ة إن الق
ذه        تطاعت ه ا اس ذلك آلم ا، ل ة ألعماله اعى آنتيج د اقتصادى أو اجتم ق عائ ى تحقي دف إل ا ته دة، ألنه ة والجام الروتيني
اءات      ف الكف ل وتوظي دة للعم رص الجدي تح الف ان لف ا وزاد اإلمك عت أعماله دافها، توس ق أه رآات تحقي ات والش المؤسس

  .الوطنية 
ك           فإن معظم الدول العربية، بدأت فى التخفيف ي تمتل ى األخص الت ذه المؤسسات وعل ى ه ة عل اء اإلداري من األعب

ة       ة الفني رة والمعرف ك الخب ي يمتل الدول رأسمالها بالكامل، وقامت باللجوء إلى عمليات الخصخصة واستقطاب شريك أجنب
  :وهنا ال بد من النظر إلى ناحيتين مهمتين . للنهوض بهذه المؤسسات 

ي        آيف تتصرف الحكومة :األولى  ذه المؤسسات الت ا في ه بالمبالغ التي حصلت عليها من بيع حصتها أوجزء منه
ة ؟    .. تمت خصخصتها ؟  ة للعمال ارة أخرى   .. وهل وضعت الخطط الستثمار هذه المبالغ في المشاريع الجالب هل  : وبعب

الغ ذ      ذه المب ة، أم أن ه اء البطال ة؟ أو أهدرت     استطاعت الحكومة استغالل هذه المبالغ للتخفيف من أعب دعم الموازن هبت ل
  !هذه األموال، مع استشراء الفساد، في وجوه إنفاق ال تعود على الشعوب العربية بأية منافــع

ة الخصخصة      : الثانية  إن موافقة الشريك الخاص األجنبي على الدخول في التعاقد مع الدولة تكون من خالل عملي
وم األول       ذ الي ن، حيث سيسعى من ى إدارة          وليس بدون ثم تثمارته من خالل سيطرته عل ة اس تعادة قيم د الس لسريان العق

  .المشاريع التي تمت خصخصتها، عن طريق زيادة األرباح بأى طريق، وخفض النفقات التشغيلية للمؤسسة 
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وتنطوي عملية خفض النفقات التشغيلية على الترآيز على الحلقة األضعف من مكونات النفقات التشغيلية وهي آلفة 
ا              ال آاهله ة وإثق دة عن الحاجة في المؤسسات العام از الحكومي بتوظيف أعداد زائ الموظفين، خاصة فى ظل قيام الجه
ر     ل غي ف بوضع الرج ات التوظي ي عملي وبية ف راء المحس اءة اإلدارة واستش دم آف ك ع ى ذل اليف إضافية، أضف إل بتك

ر المناسبة     ة غي ذه اإلجراءات   . المناسب في الوظيف ة         ونتيجة له ادة التنظيم وتخفيف الحمول تتوجه نحوإع إن األنظار س ف
الغ               تعادة المب اح الس ق األرب ع األداء وتحقي ه برف ق أهداف ة الشريك الخارجي لتحقي ي تعوق حرآ الزائدة من الموظفين الت

  .المستثمرة التي دفعها نتيجة استحواذه على جزء من األسهم في هذه المؤسسات في أقل مدة ممكنة 
أن   ويمكن ل ة، ب لشريك االجنبي استخدام وسائل عديدة لتنفيذ عملية التخفيف من األعداد بشكل يوحي لآلخرين بالعدال

ؤّمن للموظف     ا ي يتم طرح عروض مالية أوحوافز للموظفين الزائدين عن الحاجة للوصول إلى أهدافه لخفض النفقات، بم
ى قبو ارع إل ى األجل القصير فيس وال ف تقبال مقب تقيل مس االمس دي  . له ين أي ن ب وال م زة تتبخر األم رة وجي د فت ن بع ولك

  .الحاصلين عليها ويضافون إلى صف العاطلين عن العمل في المجتمع مما يسهم في ارتفاع نسبة البطالة
  :والتنمية والتشغيل .. الصناديق االستثمارية وصناديق المعونة االجتماعية  -المكون الثالث 

  :لسيادية الصناديق االستثمارية وا -أ
ا   : أنشأت بعض الدول العربية النفطية صناديق استثمار سيادية، تحتوي على المليارات من الدوالرات، والتساؤل هن

دة المرجوة فى مجال التشغيل                 ا يحقق الفائ ًا بم د محلي ذه العوائ دها ؟ وهل استخدمت ه وال وعوائ ذه األم آيف تستثمر ه
دة وتحت         وتقليص نسبة البطالة من خالل القيام  ة مجم دى المصادر االجنبي ا ترآت ل ة أم أنه بالمشاريع التنموية واإلنتاجي

د؟     ي العوائ وطاة تقلبات األوضاع المالية واالقتصادية في الدول المودعة فيها، وبالتالي تكبدت بعض الخسائر بدال من جن
ا      وماذا لوجرى تفعيل التضامن العربي من خالل هذه الصناديق باالستثمار في..  وافر فيه ي يت رة الت األقطار العربية الفقي

ى مختلف    جو استثماري جيد، ويستفيد من هذه الصناديق الطرف المستثمر آما يستفيد منها البلد الذي تم االستثمار فيه عل
  األصعدة االقتصادية والمالية واالجتماعية والسياسية ؟

  :صناديق ومخصصات إعانة غير القادرين  -ب
ى تعريف     . جود هذه الصناديق هو مساعدة العائالت الفقيرة في المجتمع إن الهدف من و ز عل وهنا ال بد من الترآي

ل         وم بتموي ل يق ديها عائ وافر ل ي ال يت ائالت الت وتحديد  معنى الفقر حتى تصل هذه المعونات لمستحقيها، وفى مقدمتهم الع
  .هداء الذين فقدوا حياتهم فى أثناء أداء واجباتهم الوطنية وبتدبير أمورها الحياتية، مثل األرامل واأليتام وعائالت الش

ر في األقطار     إن الهدف األسمى من وجود هذه الصناديق هو تعزيز التكافل االجتماعي الوطني وتخفيض نسبة الفق
ة المق  ا   العربية، فهل حققت هذه الصناديق غايتها؟، وهل آانت اإلعانات بدرجة آافية وملّبية لحاجات تلك الفئ صودة أم أنه

ة         آانت مثل فتات، وتقدم على فترات متباعدة أو يجرى توزيعها في مناسبات خاصة دون استمرارية وبال دراسة تحليلي
ى نضمن   تحقة حت ة المس تهداف الصحيح"ألوضاع الفئ ة   " االس ئن الفئ ى تطم ة، حت ور األوضاع االجتماعي وحسب تط

  .ي؟ أوالفئات المستحقة على عدالة التطبيق الميدان
  :الصناديق االجتماعية للتنمية والتشغيل  -ج

ة           ة الالزم ات المالي ديهم اإلمكان يس ل ة ول ارات معين ديهم مه ذين ل الهدف من هذه الصناديق هو تشجيع المواطنين ال
على ممارسة هذه المهارات وتوظيفها في آسب عيشهم، وذلك بتسهيل الحصول على األموال الالزمة على شكل قروض   

  .تدفع على أقساط يتم تحديدها على ضوء دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريعميسرة و
ادرين              راد المب نح األف وم الحكومات بم ى أن تق ابه الخاص، عل ذة العمل لحس ذه الناف ويستطيع المواطن من خالل ه

ي ت    ة الت ويقية أوالبيعي ات التس ق المؤسس ن طري ويقية ع هيالت التس ذلك التس ة وآ هيالت المالي اج التس راء اإلنت تطيع ش س
  .وتسويقه في المجتمع 

ذلك يجب أن        دايات المشروع، ل المهم هنا أال يترك المواطن الراغب في مثل هذه المشاريع لوحده، خصوصا في ب
ان         ن إمك د م تم التأآ ى ي روعه، حت ادية لمش دوى االقتص ة الج ى دراس واطن عل اعدة الم ناديق بمس ذه الص وم إدارة ه تق

  .قساط القرض، بحيث تدور العجلة ويستفيد مواطنون آخرون من هذه النافذة االستمرار وسداد أ
اطق       ع المن وتسمح هذه الوسيلة باستقطاب أعداد آبيرة من المواطنين من آال الجنسين للتشغيل وآسب دخولهم في  جمي

ًا     والمأمول من هذه الصناديق أن تحقق للمواطن، الراغب فيه. سواء آانت مدنا أوريفا أوبادية  ه نوّعي دخل ينقل ا، مستوى من ال
  .من فئة الفقراء المحتاجين إلى فئة المواطنين القادرين على تغطية احتياجاتهم واحتياجات عائالتهم الحياتية 
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ان    و آ وعمومًا، فإن الصناديق السابقة، وغيرها مما يمكن تفعيله بوسائل أخرى آالصيرفة اإلسالمية، تقدم إمكانا ول
يض ا      متواضعًا لتخف ل به ي يعم اطق الت ل المن ة داخ ات االجتماعي ق العالق ى توثي اعد عل ا تس ا أنه ة، آم دالت البطال مع

  .المواطنون المعنيون وتعمل على إشباع حاجاتهم المالية واالقتصادية والنفسية
  :القطاع الخاص   -  ب

  :يضم القطاع الخاص المكونات التالية 
  :شرآات المساهمة  -المكون األول  

ارة      إن ضخامة حج ناعة أوالتج ال الص ي مج ل ف ت تعم واء آان ة، س دان العربي ي البل ددها ف رآات وتع ذه الش م ه
ا        ل بمختلف فروعه تؤهله اء أوالنق اء والكهرب أوالزراعة، أوتقوم بالعمل فى القطاعات الخدمية المختلفة آاالتصاالت والم

ي، ويجب       الستقطاب األعداد الكبيرة من العمالة، وهذه الشرآات تشكل احد أهم  د عرب وطني في آل بل أعمدة االقتصاد ال
  .أن يعول عليها الستيعاب العدد األآبر من القوى المشارآة في سوق العمل 

  
  

  :إال أن النظرة المتفحصة لهذه الشرآات الموجودة في البلدان العربية تبين األمور والمفارقات التالية 
ة  - وانين الحكومي ا    :الق ا داخلي ي أعماله ع ف ى االنطالق والتوس درتها عل ن ق د م رآات وتح ذه الش ل ه ي تكب الت

دول بالعمل في أراضي            دما ترغب الشرآات في بعض ال أوخارجيا، وآذلك قوانين الدول العربية األخرى عن
ع، ووفرت ف          . الدول العربية األخرى  ديم خدمات أفضل للمجتم ة الستطاعت تق رص ولوآانت الظروف مواتي

 .عمل ألعداد آبيرة من أبناء البلد، وبالتالي أسهمت في الحد من ارتفاع نسبة البطالة 
رآات،    - ذه الش وال ه ى رؤوس أم س اإلدارة عل اء مجل وذ أوأعض اهمين ذوي النف ن المس ة م تحواذ قل اس

ا،    ى اإلدارة فيه الت          وسيطرتهم عل م ب ذه الشرآات يسمح له ى ه راد هؤالء بالسيطرة عل ى  حيث إن انف رآيز عل
ين       ر آبه ق المكاسب السريعة غي ى تحقي ة،  والعمل عل ى حساب المصالح العام اح عل تراتيجية تعظيم األرب اس

 .بأهمية فتح الفرص الجديدة لتوظيف العمالة 
ذه الشرآات، يجب أن            ة له ام  اإلدارة الحكيم اق أم تح اآلف ة، وف اقم أوضاع البطال من هنا، وللعمل على الحد من تف

ر خارج إطار الصندوق تنظر الد ا من التفكي ذه الشرآات لتمكينه ال ه ة ألعم وانين الحاآم ى وضع أو تحديث الق ة إل ول
  ) .القوانين الحالية(

ة،        ات والمؤسسات االعتباري راد أوالهيئ ة سواء لألف آما يجب القيام بحسم مسألة الملكية، بوضع الحدود العليا للملكي
ة ان  ل عملي رآات لتفعي ذه الش هم ه ي اإلدارة،    ألس تحكم ف ة ال ع عملي اهمين لمن ن المس دد م ر ع هم ألآب ة لألس ار الملكي تش

وفير     الي ت ا وبالت وتوسيع آفاق الرؤية لهذه الشرآات، بحيث تتم صياغة استراتيجيات جديدة لمساعدتها على تطوير أعماله
  .الفرص الواسعة لجلب العمالة والحد من ارتفاع نسبة البطالة 

رآ   ذه الش تطيع ه ياغة          تس ي األداء وص ز ف ق التمي ة،  تحقي ة اإلداري رر العقلي ة وتح واء المرون ل أج ي ظ ات، ف
ى       ة ف ة ممثل اعدة الحكوم ذلك مس د وآ ط والبعي ب والمتوس تقبل القري وح للمس ة الطم د الرؤي ة، وتحدي تراتيجيات حديث اس

تق  ة والمس الي لوضع االحتياجات الحالي يم الع ية والتعل ة األساس ا التعليمي ة أجهزته ة والتطبيقي ن التخصصات العلمي بلية م
ذه            وء ه ى ض د عل ي البل الي ف يم الع تراتيجية التعل اء اس تم بن ى ي تقبال، حت وق مس ي الس ة ف وى العامل ن الق ة م المطلوب
ي السوق   هم ف دال من تكدس ى فرص عمل ب باب للحصول عل ة، بحيث يؤهل الش ن التخصصات المطلوب االحتياجات م

ا     بانتظار الفرص القليلة ا اتهم، مم اد تغطي احتياج لمتاحة،  وبالتالي تحكم أصحاب األعمال فىعرض الوظائف التي ال تك
  .يزيد من معدالت البطالة وما ينتج عنها من خلخلة العالقات المجتمعية

  :والشرآات المماثلة .. شرآات األشخاص  -المكون الثاني  
ه الصفة   رآات يطغى علي ن الش وع م ذا الن ة"وه ي " الفردي ان وف ة"بعض األحي ن .، "العائلي وع م ذا الن يكتسب ه

ة دان العربي ي البل ة ف ا مختلف القطاعات اإلنتاجي رة وتغطيته دادها الكبي ه من أع ا . الشرآات أهميت الرغم من أحجامه وب
  .المتواضعة فإنها تشكل في الواقع معينا وافرا لفرص العمل للشباب من جميع التخصصات العلمية والمهنية 
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ادة العائلة أومجموعة خاصة من األفراد في إدارتها، وبالتالي فإن المستفيدين من فرص العمل المعروضة وتتحكم ع
ب رأي   نح  حس حين          "اإلدارة"تم درات المرش ؤهالت وق ى م ر إل طة دون النظ وبية والواس ى المحس ا تتفش را م ، وآثي

  .ه لفرص العمل المتقدمين للعمل فيها، ولكنها تبقى في النهاية مصدرا ال يمكن تجاهل
ي        ذه الشرآات، ف ال ه ة ألعم وانين خاصة للحوآم وع من الشرآات بوضع ق ذا الن ات تشجيع ه وتستطيع الحكوم
وقهم              ى حق اظ عل ة والحف تغناء عن العمال ة االس ى لألجور، وآيفي ة، ووضع الحد األدن ين للعمال ار أوالتعي مجاالت االختي

ا وق الم وانين حق ذه الق ظ ه بة، بحيث تحف راءات المكتس ذه اإلج ل ه ا، وبمث املين فيه بة للع ال بالنس ا هوالح لكين أيضا آم
  .تستطيع هذه الشرآات الحد من ارتفاع نسبة البطالة في البلد

 :المشاريع الصغرى والصغيرة  -المكون الثالث  
ى م اة االقتصادية عل ة للحي اول المجاالت المختلف ة، وهي تتن دان العربي ي البل اريع ف ذه المش دن تنتشر ه ستوى الم

راوح    ز، وتت دة عن المرآ اطق البعي ي المن ة، خاصة ف ة للعمال اريع جاذب ذه المش ر ه وادي، وتعتب اف والب رى واالري والق
  .فرص العمل التي تولدها بين فرصة واحدة وخمسين فرصة، حسب حجم المشروع 
  . األساسية الستقطاب العمالة ونظرا ألعداد هذه المشاريع، الكبيرة نسبيا، فإنها يمكن أن تشكل أحد النوافذ 

د          وفير قروض دون فوائ ك بت ذه المشاريع وذل ى إنشاء ه والمطلوب من الدول العربية مد يد المساعدة والتشجيع عل
ين            ة لتمك ذه المشاريع التسهيالت القانوني نح ه بيا وم ة نس رات طويل ى فت أوبفوائد منخفضة ويتم استرداد هذه القروض عل

ة  "لدورة اإلنتاجية أو الخدمية وجني ثمرة جهدهم، وقد تكون أصحابها من استكمال ا ة التجاري ذآورة   " الحماي للمشاريع الم
  .من منافسة المنتجات االجنبية أحد السبل الضرورية لمساعدة أصحاب تلك المشاريع 

ة،  ى    ان فرص العمل العديدة التي ستفتح للمواطنين من هذه المشاريع ستسهم فى الحد من انتشار البطال والقضاء عل
ة العيب  " ه لكسب عيشه           "ثقاف وفير الفرصة ل م ت ى نفسه إذا ت واطن عل د الم ة بحيث يعتم ة الذاتي ة االعتمادي اد ثقاف ، وإيج

  .باالعتماد على عمله وجهده 
ام      : آلمة أخيرة هنا و..  إن التخطيط السليم الستغالل الطاقات البشرية والمادية المتوافرة في المجتمع من خالل قي

اء المجتمع في                راغبين من أبن ه، سيوفر فرص العمل لل ّل في مجال ئولياته، آ آل من القطاع العام والقطاع الخاص بمس
ى     ا إل الدول العربية، حيث أثبتت االحتجاجات الشعبية ان انتشار بؤر الفقر وارتفاع معدالت البطالة في البلد، سيؤدي حتم

  .ره هؤالء أليما وال يمكن الصبر عليه طويال اندالع شرارة الثورة على الواقع الذي يعتب
  :التغير في أوضاع ذوى الدخول المحدودة والوظائف المؤقتة  -2

ذه االحتجاجات     ر له شمل التأثير، الناجم عن االحتجاجات الشعبية، الحياة في المجتمع بمختلف نواحيها، فإن التأثير األآب
ون       الشعبية  آان على الحلقة األضعف في تلك المجت ذين يعمل دخول المحدودة، ال واطنين من ذوي ال معات أال وهي شريحة الم

ان "في الوظائف المؤقتة، وذلك لعدم وجود  اة            " شبكة أم ي أوقفت سير الحي رة الت ك الفت ور تل نهم من عب ة تمك ة أواجتماعي مالي
  .ًا بالنسبة إليهم العادية نتيجة هذه االحتجاجات الشعبية، وآلما آانت الفترة طويلة زادت األحوال سوء

  :ويمكن تقسيم الشريحة أو الفئة االجتماعية لذوى الدخول المحدودة فى الدول العربية المعنية، إلى الفئات التالية
ذه         : الموظفون ذوو الرواتب المقطوعة   -أ  ام أوالقطاع الخاص، وتسمى ه ون في القطاع الع سواء آان هؤالء الموظف

ريحة  ة ش ب المقطوع"الفئ افع  وال" الرات ة عالوات أو من نح أي نوية، وال تم ديالت س ادات أو تع ة زي ع بأي ي ال تتمت ت
يم، إذ         ا في التعل ا ال تحمل الشهادات العلي ة أنه إضافية،  آما هو الحال بالنسبة لباقي الموظفين، ويغلب على هذه الفئ

والتزامات متعددة وتحتاج الى  يقتصر أفرادها على مرحلة التعليم األساسي، ولكن معظمهم ذوو عائالت آبيرة الحجم
  .متطلبات مالية أآثر مما تستطيع دخولهم المتواضعة تغطيتها 

آما أن هذه الشريحة تكون دائما تحت المجهر عندما تستجد أية أمور تتعلق بخفض الكلفة، حيثإنهم المرشحون 
تثنائية، وذ      ة أواالس روف الطارئ ي الظ دث ف ا يح ذا م نهم، وه تغناء ع ل لالس ي   األوائ ائف الت ة الوظ دم أهمي ك لع ل

  .يشغلونها مقارنة بالوظائف األخرى في المؤسسات أوالشرآات التي يعملون بها 
وة               ا بق دفع ممثليه ة، وت ات العمالي ى النقاب ى االنضمام إل ة عل ذه الفئ ة، تحرص ه ة الحماي ولمحاولة توفير مظل

اوات       ى مس افع إضافية والعمل عل ة بمن ة،        للدفاع عن حقوقهم وللمطالب ذه الفئ ار ه املين اآلخرين، ويمكن اعتب هم بالع
  .الجذوة المخفية بين رماد االحتجاجات الشعبية أواإلضرابات لتفجيرها بأية لحظة تسنح لها 

ة،   : أصحاب األعمال الصغرى والصغيرة   - ب  سواء آانت تلك األعمال محال تجارية أو ورشا صناعية أو أنشطة زراعي
ين ذو ان أصحابها فني انوا من ذوى وسواء آ اء، أوآ اء والكهرب ال البن ع آأعم ا المجتم ي تخصصات ومهن يحتاجه
  .المهارات الزراعية والتجارية 
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ة    ذه الفئ ة الموسمية   " وقد تسمى ه ة "أو" العمال ال   " المؤقت ة العم ة     "حسب الطلب  "أوفئ ذه الفئ ، حيث تشعر ه
ة   راد         بالرضا عندما يسود األمن واالستقرار المجتمعي وانتعاش الحال ى أف د الطلب عل د من تزاي االقتصادية في البل

أمين     ي نظرهم لت ة ف الغ مجزي ين، وبمب ى ح تمرة إل ة مس بهم دخوال بطريق ال تكس ى أعم ة، ويحصلون عل ذه الفئ ه
  .حاجات عوائلهم

دهور           تقرار وت ال نتيجة عدم االس ة، تتوقف األعم دهور األوضاع األمني لكن في ظل االحتجاجات الشعبية وت
يير   األحوال  اة لتس دأ المعان دماتهم، وتب ى خ ل الطلب عل ة الظروف، حيث يق ة تحت رحم ذه الفئ ة، وتكون ه األمني

  .أمورهم المعيشية اليومية دون وجود أية تأمينات لهم وألفراد عائالتهم 
محيطهم وتشكل هذه الفئة شريحة ال يستهان بها من المواطنين، ومن إليهم من أفراد عائالتهم األوسع، أو أبناء 

ى             ون عل راآم من دي ا ت ان السداد لم ثًال،  دون وجود إمك دين ألجل م أو من يتعامل معهم لسداد حاجاتهم اليومية بال
ائالتهم   أمين مطالب ع ة وت تمرارية تغطي ي اس ات ف د تشكل العقب ة ق اآل اجتماعي ك من مش ببه ذل ا يس واهلهم، وم آ

  .ي أي لحظةوذويهم، وهذا يشكل قنابل موقوتة قابلة لالنفجار ف
ة      -ج  ة المصدرة            : العاملون في الوظائف المؤقت دان العربي د من البل ة في العدي العقود المؤقت تنتشر ظاهرة الوظائف ب

ا      ...للكفاءات العلمية، خصوصا في مجال التربية والتعليم والصحة  ة من أبنائه وى العامل الخ، حيث ينتقل قسم من الق
المستقبلة للعمالة التي تحتاج لهذا النوع من العمالة المتخصصة آما هي الحال   إلى العمل فى البلدان العربية األخرى 

  .لدى بلدان الخليج العربي 
اج    وعندما يغادر الموظفون األصليون للعمل خارج البلد يقوم المسئولون بتعيين البدالء لتأمين استمرارية اإلنت

  .عودة الموظف األصيل أوأداء الخدمة، ولكن هذا التعيين يكون لفترة مؤقتة لحين 
ان          دم إمك ديل لع ن الموظف الب تغناء ع تم االس د، ي ى البل ه إل يل وعودت اب الموظف األص رة غي اء فت د انته وعن
وظفين            اة الم ل في حي ك من خل تج عن ذل ا ين ديل، وم االستيعاب داخل المؤسسة لكليهما، مما يسبب الصدمة للموظف الب

اتهم    اتهم وعالق وافر              البدالء والتغيير في حي دم ت ة لع ذلك، من مشاآل مالي ه، آنتيجة ل ا يتعرضون إلي ة، مع م االجتماعي
أزق،           ذا الم ل ه نهم من تجاوز مث ي تمك ا، الت ات وغيره شبكات األمان ونظم الحماية االجتماعية، من الضمانات والتأمين

  .ما يسهم في زيادة األحوال سوءًاويؤدي هذا بالتالي إلى ارتفاع معدالت البطالة ومن ثم تدهور العالقات االجتماعية م

ة           ة من الخطوات واإلجراءات العالجي ا، بجمل ر االحتجاجات الشعبية فيه هذا، ولقد قامت بعض الدول العربية، إث
ا، وطرحت بعض الحزم            ي تتعرض له اة الت دار المعان على شكل خطط مالية لمساعدة هذه الشريحة في التخفيف من مق

  .السيئة التي يمر بها بعض أفراد المجتمع ولمساعدتهم على عبور هذه الفترة  واإلجراءات لتخفيف األوضاع

ة     مثال ذلك افع مالي ما قامت به المملكة العربية السعودية لمواطنيها الباحثين عن العمل، باإلضافة إلى حزم من
  .إضافية للعاطلين عن العمل ولمدة محدودة، وغيرها
ونس   وآذلك قامت دول عربية أخرى بإجراءات د ال  . مشابهة إلى حد ما، مثل المملكة األردنية الهاشمية وت وق

ه اإلرهاصات         ببت ب ذي تس ريحة للوضع ال ك الش ور تل ة لعب دول آافي ي بعض ال راءات ف ذه اإلج ون بعض ه تك
  واالحتجاجات الشعبية وتمكينها من عبور تلك الحالة ووصولها إلى بر األمان واالستقرار؛

أنظمة التأمين والضمان االجتماعي الشامل  : نظم متكاملة للحماية االجتماعية ، بما في ذلك ولكن المهم هو بناء 
ة            ة العربي ه في المنطق ا يمكن تطبيق ان م ا لبي اد به آما هو الحال في الدول األآثر تطورا، والتي يمكن االسترش

  .عودة الحياة إلى طبيعتها  لمعالجة األحوال المشابهة، للمحافظة على االستقرار واألمن االجتماعي لحين
  :واضطراب إدارة المنشآت اإلنتاجية .. اختالل األمن  -  3
 :االضطرابات األمنية وعدم االستقرار   - أ

ا،               ة فيه ا وتطور األمور الحياتي ادة عدد أفراده الطبع، ومع نموالمجتمعات وزي اعي ب من المعلوم أن اإلنسان اجتم
ي        بدأت هذه المجتمعات بتشكيل هيئات  ك الت ات تل ذه الهيئ م ه اس، ومن أه تكون مهمتها تنظيم العالقات المجتمعية بين الن

اة، وهي        ع مجاالت الحي تؤّمن األفراد على حياتهم وأنفسهم وعائالتهم ومجاالت عملهم حتى ينصرفوا إلى العمل في جمي
  .المؤسسات األمنية المختلفة في المجتمع 
اجباتها الصحيحة فإن الحياة تسير في المجتمع بشكل طبيعي ويطمئن الناس على وعندما تقوم هذه الهيئات األمنية بو

ة والنظام المجتمعي بشكل                أثر المسيرة االجتماعي ة، تت ة األمني ذه الحال راق له دما تحدث حاالت االخت أعمالهم، ولكن عن
  .أوبآخر 
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إن       ع، ف ي المجتم دم األمن ف ن، أو ينع دما تحدث حاالت االضطراب في األم دم   وعن ة ع ى حال ا ال ؤدي حتم ك ي ذل
  .االستقرار، وتضطرب العالقات المجتمعية 

ى التخريب        والنتيجة الحتمية الضطراب أو انعدام األمن هي انتشار الفوضى، وظهور حاالت التطرف واللجوء إل
د من          درات البل ى مق ؤثر عل ا ي ة   للمصالح العامة والممتلكات الخاصة، واقتراف عمليات السلب والنهب، مم ة، وطبيع جه

  .العالقات المجتمعية من جهة أخرى 
راط في استخدام         .. ومن الجهة المقابلة  ة لإلف رط دون حساب العواقب الوخيم فإن استخدام العنف األمني بشكل مف

ذه االحتجاجات ضد       ى تصعيد ه القوة، خصوصا فى أثناء االحتجاجات الشعبية، يسبب االنعكاسات السلبية واإلصرار عل
ة            اإلجراء ر من حال ر بكثي ة اآب ذه الحال أثير ه ك االحتجاجات، بحيث يكون ت ات األمنية دون نسيان األسباب الرئيسية لتل

  انعدام األمن على العالقات المجتمعية
ات  دن والتجمع ى الم ك فرض حظر التجول عل ى ذل ا ف ثال، بم ة الطوارئ م تخدام أنظم إن اس ياق، ف ذا الس ى ه وف

ى أوجه سلوك         السكنية لكبح االحتجاجات ا ؤدي إل ا ي ة ويسلب حريتهم مم لشعبية، يؤثر سلبا على حياة المواطنين الطبيعي
ى السير          ة عل وة، ويمكن أن تظهر حاالت غريب رط للق متطرفة ويوجد البؤر والخاليا لمقاومة التعسف في االستخدام المف

ى سير      العادى للمجتمع ، التي تؤدي جميعها إلى تردي االستقرار في النظام المجت ار جسيمة عل معي، وما يصاحبه من آث
  .الحياة اليومية، باإلضافة إلى اآلثار النفسية على أفراد المجتمع، خصوصا فئات الشباب والنشء الصاعد 

يمن      ا وسوريا وال ونس وليبي ما حدث ويحدث في البلدان العربية التي حدثت فيها االحتجاجات الشعبية مثل مصر وت
ا         والبحرين قبل وفى أثن ات، وم ذه المجتمع راد ه ا توضحه تصرفات أف ذا م اء وبعد األحداث األخيرة، يؤآد آل ذلك ؛ وه

  .تقوم به السلطات المعنية في تلك البلدان من إجراءات إزاء تلك التصرفات 
ى  دمرة عل ار الم ة، وهي اآلث ك االضطرابات األمني ا تل ى قضية أخرى تفرزه ز الضوء عل د من ترآي ا، ال ب وهن

دما تسود حاالت            المؤسس ات، عن د والجامع دارس والمعاه م في الم بيها وطالب العل ا ومنتس ات التعليمية بمختلف آوادره
ردي       ة الت دما تستمر حال عدم االستقرار والتردي األمني في المجتمع، حيث تتوقف فعاليات تلك المؤسسات، خصوصا عن

ة   رات طويل ال الصاعدة      . األمني لفت وقهم الدراسية أو ضياع الوقت        وآيف يمكن أن نعوض األجي انهم من حق عن حرم
والفرص التعليمية والتطوير نظرا لعدم تمكنهم من االستمرار في حياتهم الدراسية في مدارسهم وجامعاتهم وضياع الوقت 

  من أعمارهم وأعمار الشعوب ؟  
ة           تقرار، اتساع رقع ة وعدم االس ة استمرار االضطرابات األمني ك، وفي حال اع معدالت     أضف إلى ذل ر وارتف الفق

د واألعراف   ادات والتقالي ي عن جانب من الع ى التخل يؤدي إل ذا س د من التطرف ؛ فكل ه ى مزي ؤدي إل ي ت ة الت البطال
  .الحميدة في المجتمع، وبالتالي العنف والالمباالة التي قد تصل إلى حد المساس بالقيم وظهور حاالت الرذيلة

دون ضوا     وة المفرطة ب ّض أو قمع            واستخدام الق اء ف دماء فى أثن ى سفك ال ة، والعنف المؤدي إل ة وإداري بط قانوني
رة            ى شهدت االحتجاجات األخي ة الت دول العربي ا حدث في ال ؤدي في مجتمع     -االحتجاجات الشعبية والمظاهرات، آم ي
د التعصب والنع   ى ح ي تصل إل ة الت روابط العائلي وة الصالت وال ة بق ة المعروف ا العربي اب  -رات آمجتمعاتن تح ب ى ف إل

  .االنتقام والثأر على مدى سنين وعقود طويلة، مما يسبب تدمير النسيج االجتماعي ألجيال عديدة 
، وفي حالة غياب القوانين واألنظمة التي تحكم الحريات الفردية للمواطنين، أو في حالة وجودها فعال ولكنها وأخيرا

ة   ال تحترم على أرض الواقع فى أثناء التطبيق،  أو في حالة استخدام المعايير المختلفة في التطبيق بين فترة وأخرى أوجه
  .وأخرى داخل المجتمع، فإن ذلك يؤدي إلى خلخلة السلم االجتماعي 

ن، سيحدث نفس النتيجة من        : وفي آلتا الحالتين انعدام األمن وعدم االستقرار، أواستخدام القوة المفرطة لبْسط األم
  .ماعية والتأثير سلبًا على السلم االجتماعيتدمير العالقات االجت

  :اضطراب إدارة المنشآت اإلنتاجية   -  ب
م           د، ومن أه ك البل دة االقتصادية الموجودة في ذل و األعم تزدهر الحالة االقتصادية في أي بلد من خالل تطور ونم

وافر      هذه األعمدة االقتصادية تلك المنشآت والمؤسسات اإلنتاجية العاملة على أرضه، حيث تح   ى ت ذه المؤسسات إل اج ه ت
اج                ة من إنت ا الداخلي ام بممارسة أعماله ى القي ذه المؤسسات عل ز ه ي تحف تقرة الت ة المس األجواء الهادئة والظروف األمني
ذلك   أواستخراج ونقل وبيع أوتخزين وإدارة األصول المادية والمالية والبشرية للمحافظة على زخم العمليات اإلنتاجية، وآ

ة التصرف إزاء خطط المنافسة            القيام با ا والتخطيط لكيفي اظ بعمالئه إدارة أسواق المؤسسة، واالحتف ة آ ألعمال الخارجي
  .التي تواجهها 

ة      ذه المؤسسات والمنشآت اإلنتاجي دين         : وتشمل ه ة في قطاعات الصناعة والتع ة والخاصة، العامل المنشآت العام
ة      والتجارة والخدمات الصحية والتعليمية، حيث تقوم إدارات هذه المؤسسات بوضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويل
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ت       ة واالس ل التكتيكي ط العم وئها خط ى ض م عل ي ترس دى، الت ه،     الم اج وتنوع ث اإلنت ن حي ات، م ذه المؤسس راتيجية له
ع واألسواق، وآيف يمكن ان          اج أو البي ى مستوى اإلنت والتسويق الداخلي والخارجي، وخطط التطوير والتوسع سواء عل
ذي          ن، ال تتباب األم راض اس ى ضوء افت ك عل تضع خططها إلدارة مواردها المالية وإدارة الموارد المادية والبشرية، وذل

  .منح هذه المؤسسات الحرية المطلوبة في تنفيذ الخطط المذآورة ي
أما في الظروف التي تسود فيها االحتجاجات واالضطرابات الشعبية وحصول أعمال الشغب، التي سادت في الدول 

ع الخطط الموضوعة م     ل  العربية التي حدثت فيها تلك االحتجاجات الشعبية، حيث تدهورت األحوال األمنية فإن جمي ن قب
ة،     ه األحوال األمني تلك المؤسسات تأثرت سلبيا لعدم قدرة اإلدارات في تلك المؤسسات على التوقع أوالتنبؤ بما ستؤول إلي

  .وهذا أثر على أعمالها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقا 
درة المؤسسات    دم ق وفير    وعندما ينعدم األمن وتسود أعمال الشغب والنهب والسرقات، وحينما تضعف أوتنع ى ت عل

ا ستكون عرضة للتخريب              ذه المؤسسات، فإنه ى أصول ه الزم للمحافظة عل أمين ال ة والت وسائل الحراسة لتوفير الحماي
ي          ات الت ة، واآلالت والماآين واد األولي ات المستودعات من الم والنهب، وستفقد بعض أو معظم أصولها الثابتة من محتوي

اآن    تعتمد عليها في تنفيذ أعمالها، باإلضا ى أم فة إلى عدم قدرتها على التشغيل السليم، لعدم تمكن العاملين من الوصول إل
  .عملهم نتيجة النعدام األمن، خاصة في حاالت فرض التجول في تلك البلدان

اء               اء وم ن آهرب ات م ك المؤسس ل تل ة لعم دمات الحيوي ص الخ ة نق دث نتيج ن أن يح ا يمك ك، م ى ذل أضف إل
  .هذه الخدمات تشكل األساس الذي تقوم عليه األعمال اإلنتاجية للمؤسسات ومواصالت واتصاالت، ألن 

ى     .. آيف يمكن إلدارة هذه المؤسسات أن تتصرف في ظل هذه األحوال والظروف ؟    أ اإلدارة إل ا يمكن أن تلج هن
  :اإلجراءات التالية 

 : إدارة األزمات  
ة     يمكن إلدارة المؤسسات القيام بوضع الخطط الخاصة بالتصرف ة األمني دهور الحال فى أثناء األزمات بافتراض ت

  :نتيجة االحتجاجات والثورات الشعبية، حيث تبنى هذه الخطط وفقا لمعايير معينة، أهمها 
 .تغطية النفقات أوالتكاليف الثابتة  -
 .تجميد النفقات أوالتكاليف المتغيرة  -
 . تخفيض أعداد العاملين -

ى     نجح عل د ت راءات ق ذه اإلج ة        وه ة، وآفاي ة المالي الءة المؤسس ى م دئيا عل ا مب د نجاحه ير، ويعتم دى القص الم
  ).السيولة(احتياطاتها النقدية 

ة من خالل                 دول العربي ي سادت بعض ال ة من خالل الظروف الت ذه الحال ى ه ويمكن االستدالل بشكل واضح عل
ي     ق       االحتجاجات الشعبية التي مرت بها، حيث نستطيع أن نلمس الصعوبات الت ا المؤسسات والمنشآت في تطبي تواجهه

  .خططها المختلفة 
 : اإلدارة والتحكم في القاعدة اإلنتاجية  

 :حيث يتم تقسيم العمليات اإلنتاجية والخدمية إلى ثالثة مستويات وهي 
 .يةمن الطاقة اإلنتاجية في ضوء الظروف االقتصادية واألمنية، المحلية والخارج% 100تشغيل  :المستوى األول 
ى   50تشغيل من  :المستوى الثاني  ة          % 75إل ة والبشرية والمادي ات المالي ة فى ضوء اإلمكان ة اإلنتاجي من الطاق

 .للمؤسسة 
وازن دون   % 50أقل من  :المستوى الثالث  ق الت من الطاقة اإلنتاجية، أو بحد أدنى تغطية التكاليف الثابتة، أو تحقي

  .ربح أوخسارة 
وافر الظروف     فإن .. وفي آل األحوال  ا بشرط ت اإلجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها إدارة المؤسسات، يتم اتخاذه

دما                   ذه الخطط ، وعن ل ه إن الشكوك تحيط بنجاح مث ا األمن، ف وافر فيه ا في ظل الظروف التي ال يت ل، أم اآلمنة للعم
  :تتدهور األوضاع األمنية ال بد من اإلجابة عن العديد من األسئلة 

 العاملون في تلك المؤسسات ؟أين سيذهب  -
 هل يستطيعون الحضور إلى مكان عملهم ؟ -
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 هل ستتمكن المؤسسة من دفع تعويضاتهم ؟ -
 وماذا، إن لم تكن المؤسسة قادرة على دفع مستحقاتهم ؟ -
 وعائالتهم ؟.. ما طبيعة وضعهم االجتماعي والمعيشي  -
  

ا،     د وخارجه ا     ناهيك عن زبائن تلك المؤسسات في داخل البل د المؤسسات زبائنه دما تفق ا    .. عن فمن الصعوبة عليه
  استعادتهم ثانية حتى بعد أن تعود األوضاع إلى طبيعتها، فكيف ستقوم تلك المؤسسات بالتصرف إزاء ذلك ؟

زمن دون        ا ال ال في الصيانة أو مضي عليه وعندما تتعرض المعدات واآلالت اإلنتاجية للتخريب أوالسرقة أواإلهم
  ستقوم إدارة المؤسسة بالتعويض عنها بعد انتهاء تلك الظروف ؟ تشغيل، فكيف

  : انتقال أعمال المؤسسة إلى الخارج  
ال،              ى سبيل المث ان عل ل الياب ة صناعيا مث دول المتقدم ا هوالحال في ال ة آم تمتلك بعض المؤسسات فروعا خارجي

ز، ويمك    ا المرآ وم به ي يق ال الت نفس األعم ة ب روع الخارجي وم الف ث تق ات   حي ن التزام ة بعض م ي تغطي هم ف ن أن تس
  .المؤسسة لحين االنتهاء من الظروف غير العادية 

  :المؤسسات الخدمية األساسية في الدولة  
اء، واالتصاالت  اء، والم ذه المؤسسات خدمات الكهرب ذه المؤسسات . تغطى ه رتبط ه يم والصحة، حيث ت والتعل

د في أداء خدماتها آليا على استقرار األوضاع األمنية من جهة أخرى  ارتباطا عضويا مع بعضها البعض من جهة، وتعتم
 .  

ذي    ل ال إن الضغوط التي يشكلها عدم استقرار األمن على إدارات هذه المؤسسات آبيرة جدا، فضال عن التأثير الهائ
  .د يتعرض له المواطن في حال افتقاده خدمات تلك المؤسسات عندما تتزعزع الظروف األمنية في البال

البد من اإلشارة إلى الموارد والثروات الباطنية مثل البترول والمعادن الموجودة في جوف األرض ، آيف   وأخيرًا،
ا أن          ل، آم ان العم ى مك ون الوصول إل املون والفني ستكون أوضاعها في ظل تدهور الحالة األمنية؟، حيث ال يستطيع الع

د    إدارات تلك المؤسسات ال تستطيع دفع مستحقاتهم أوتعويضهم، إذ سيتوقف اإلنتاج فيها في معظم األحوال، وستحرم البل
  .من العوائد المتحصلة من تلك المؤسسات والمنافع التى تنتج عن نشاطها 

درتها     د ق ا ال تفق ة، فإنه ال العدائي ب واألعم تثماراتها للتخري ات واس ك المؤسس دما تتعرض تل ه عن ا أن ونالحظ هن
  . صير فحسب، وإنما قد تمتد إلى فترات طويلة ومثال ذلك ما حدث لصناعة البترول في ليبيا اإلنتاجية على المدى الق

  :وبروز المطالب الجهوية والفئوية .. تراجع المؤسسات الكبرى  -4
  ) :شرآات القمة(تراجع المؤسسات الكبرى  -أ

ي توظف أعداد    " شرآات القمة"تتمثل  رة الت ال    المشغلة للعمال فى المؤسسات الكبي رة من العم ذه   . ًا آبي وزع ه وتت
ري،        وي والبح ري والج ل الب ات النق رآات أو مؤسس دين، وش دمات، والتع ناعية، والخ ات الص ى القطاع ات عل التنظيم

  .والسكة الحديد وغيرها 
ان بعض           ة، آ دان العربي ورات الشعبية في بعض البل ما جري ويجرى على أرض الواقع، نتيجة االحتجاجات والث

ا توقفت        نتيجته م ا أنه ة، والتي إم رة من العمال ا نراه في تلك البلدان من اضطراب في القطاعات التي تّشغل األعداد الكبي
م تقتصر      ذآورة ل دان الم عن العمل، أو أصابها اإلرباك واثر على طاقاتها اإلنتاجية؛ آما أن آثار هذه االحتجاجات في البل

ى ش    دان في            عليها بل إنها امتدت إلى بلدان أخرى عل ك البل ا حدث في تل ل م ا مث كل إرهاصات وتوقعات أن يحدث فيه
  .المستقبل

ة في        ي انتشرت سريعا أن أحجمت القم آانت النتائج الفورية لهذه االحتجاجات والثورات الشعبية واإلرهاصات الت
تثمار أو تطوير أعم        ام والخاص عن االس ك المؤسسات في    المؤسسات والشرآات المشّغلة للعمال في القطاعين الع ال تل

األنشطة اإلنتاجية الجاذبة للعمالة، والمساهمة في استيعاب الشباب الحاصل على المؤهالت والتخصصات المناسبة للعمل   
ا          ة، مم ديها من أنشطة حالي ا ل ى م اء عل في المشاريع الجديدة، وذلك خوفا من تداعيات هذه االحتجاجات الشعبية، واالنكف

ى الحكومات             حرم طالبي العمل من ف ا زاد الضغط عل اع، مم ة فى االرتف دأ مؤشر البطال الي ب ة وبالت رص تشغيل محتمل
  .لتوفير فرص عمل أآثر 
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ور،            ذه االحتجاجات الشعبية، تفاقمت األم تخلص من أسباب ه دال من ال وبدأ العاطلون من الشباب في التململ، وب
  .ث في تونس في قضية البوعزيزي وبدأت تنشأ أرضية صالحة لتأجيج هذه االحتجاجات، آما حد

ة،           تثمرين من المؤسسات والشرآات األجنبي ى تصرفات المس ولقد آان تأثير هذه االحتجاجات الشعبية واضحا عل
دة              ر فى مشاريع جدي ة وعدم التفكي تثمارات القائم د االس تثماراتها، أو تجمي ادة اس ام عن زي حيث بدأ البعض منها باإلحج

اعي  لحين انجالء الوضع  ووضوح الموقف، مما سبب خسائر غير متوقعة على الجانب االقتصادي، وتفاقم الوضع االجتم
  .نتيجة االستغناء عن العديد من العمالة في البلد لتوقف أعمال تلك الشرآات 

ات      ذه االحتجاج ور ه ن تط ة للخوف م د  نتيج ارج البل وال خ ب األم دالت تهري دت مع ك، تزاي ى ذل وباإلضافة إل
اقم  الشعبي ة، مما زاد في حرمان المجتمع من االستثمار الداخلي لهذه األموال في المشاريع الجاذبة للعمالة، مما أدى إلى تف

  .تلك االحتجاجات الشعبية 
ة من المؤسسات              ر القم دأت تطرح بشكل واضح، هي تفكي ة، ب آما أن هنالك قضية أخرى على درجة من األهمي

دأت في       لمعالجة آثار هذه االحتجاجات  ائر، حيث ب د الخس ا لتكب الشعبية التي أدت إلى تراجع أرباح المؤسسات، أو توقعه
ذه المؤسسات          ار ه ى تصفية وانهي ؤدي إل د ت ي ق دأت   . تطبيق استراتيجيات وسياسات خاصة للحد من الخسائر الت ذلك ب ل

ا  ة، والتي     هذه المؤسسات بإجراءات تستهدف خفض أعداد العمال الموجودين لديها لضغط النفق ة اإلنتاجي ت وتقليص الكلف
ام بوقف    يمكن أن توافر لهذه المؤسسات وقتا أطول قبل انهيارها تحت ضغط الخسائر وتصفيتها في نهاية المطاف، أوالقي

اج الرابحة            ا من خطوط اإلنت ائرها من غيره ائر وآانت تعوض خس أ   . بعض الخطوط اإلنتاجية التي تحقق خس د لج وق
  .إلى التفكير فى الهجرة ومغادرة البلد إلى دول أآثر أمنا واستقرارا  البعض من المؤسسات

  :بروز المطالب الجهوية والفئوية   -ب
في ضوء االضطراب الناتج عن هذه االحتجاجات، بدأت تظهر على السطح أمور آانت تحت الرماد، ومنها شعور  

ن، وفتحت      ذ زم ه من ر عن        بعض الفئات من العمال بالظلم الذي تعرضوا ل اب واسعا للتعبي ذه االحتجاجات الشعبية الب ه
ا        التعبير عن سخطها ونقمته المظالم، والمطالبة بتصحيح األوضاع، وبدأنا نالحظ أن بعض الفئات من المجتمع شرعت ب

ة  على قاعدة المظالم التي لحقت بهم سابقا ومازالوا يئنون تحت وطأتها، حيث وفرت االحتجاجات التربة الصالحة للمطال  ب
  .بإزالة هذه المظالم

  :ويمكن تقسيم المطالب إلى نوعين 
  : المطالب الجهوية 

تم شمولها ضمن        م ي تثمارات، أو ل ة واالس هنالك العديد من المناطق التي لم تصلها المشاريع التنموية الجاذبة للعمال
ا االحت       ي حدثت فيه ة الت دول العربي ة     خطط التنمية فى القرى واألرياف والبوادي في ال ورات الشعبية، مقارن جاجات والث

ولذلك بدأ سكان  ". المناطق المحرومة"نظيراتها من المناطق األخري في نفس البلد، حيث أطلق على هذه المناطق تسمية 
ا          ا، مم وق يجب أن يحصلوا عليه ذه حق ار أن ه ى اعتب هذه المناطق بالتململ والمطالبة بإنصافهم أسوة ببقية المناطق، عل

  .يج االحتجاجات الشعبيةزاد في تأج
ة          ى مظاهرات عارم د تطورت إل ذه االحتجاجات الشعبية ق وحتى بعد تحقق التغيير في بعض هذه البلدان، آانت ه
ة      ة واالقتصادية الجاذب للمطالبة برفع سوية هذه المناطق لتحسين ظروف سكانها المعيشية، من خالل المشروعات التنموي

  .للعمالة 
 :المطالب الفئوية  
ك  ح فزت هذه االحتجاجات بعض الفئات من المجتمع ومنحتها الفرصة لجلب االنتباه إلى مظالمها ومطالبها الخاصة، وذل

ل       . لشعور أفرادها بعدم الحصول على حقوقهم العادلة من النظم السابقة  ائدة قب ي آانت س ة والخوف الت ومع انتهاء حالة الرهب
ات فى تنظيم نفسها            هذه االحتجاجات الشعبية وخروج الشعب بكل ذه الفئ دأت ه ة بإسقاط النظام، ب أطيافه إلى الشارع للمطالب

  .وطرح مطالبها آجزء من االحتجاجات العامة في البالد 

ال شرآات الغزل     وقد ظهر هذا بشكل واضح في مصر مثًال إّبان االحتجاجات الشعبية قبل وقوع الثورة نفسها، مثل عم
رى، وبع ة الكب يج بالمحل وقهم   والنس ة بحق رهم للمطالب ين وغي عبية واالضرابات للمعلم ات الش دأت االحتجاج ورة ب اح الث د نج

ا              د حصلوا عليه م وق ة خاصة به ة بإنشاء نقاب ين للمطالب ويمكن  . وتعديل رواتبهم، وآذلك ما حدث في األردن بالنسبة للمعلم
ك االحتج     ل تل ا مث ك الظاهرة في          تعميم ذلك االتجاه على بلدان عربية أخرى ظهرت فيه ى تل اه إل ا يمكن لفت االنتب اجات، آم

 .بعض البلدان العربية التي بدأت تتحسس مثل هذه اإلرهاصات
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ات                 ى العالق ار عل ذلك من آث ا ل ع، بم ة داخل المجتم وع من البلبل ى إحداث ن ات إل ذه المطالب وقد يؤدى تصاعد بعض ه
ؤثر         المجتمعية، وعلى األخص في حاالت إضراب المعلمين فى أثن   ي ت نشء الصاعد، والت ى ال رة عل ا الكبي اء الدراسة وآثاره

أهيلهم      افتهم وت اء ثق سلبيا على شرائح واسعة في المجتمع نتيجة حرمان أبنائهم من االنخراط في الدراسة والتحصيل العلمي لبن
  .ليكونوا لبنات صالحة لبناء المجتمع مستقبال

عبي   ات الش ن االحتجاج د ع ان الجلي ن خالل ذوب ذه   وم تمرار ه ن خالل اس اف، أو م ة المط ي نهاي ورة ف اح الث ة، أو نج
االحتجاجات في بلدان أخرى، تكشفت بعض األمور التي آانت مخفاة داخل البلد، أال وهي ليس فقط حرمان بعض المناطق من 

ق مصالح      االستثمارات الجاذبة للعمالة، وإنما ترآيز المنافع الوظيفية في بعض الفئات استنادا إلى معايير ة لتحقي ة أو قبلي عائلي
ذه   ة ه ات المحروم ة، حيث تبنت الفئ ة الحاآم ا األنظم دور حوله ي ت ة الضيقة الت ة، خصوصا الحلق خاصة لمجموعات معين

  .القضية وبدأت مطالبتها بمحاسبة المسئولين عن تلك التصرفات 

ى ارض  مع أن األنظمة والقوانين سارية المفعول فى بعض البالد العربية ال تق ر تلك الممارسات، فإن التطبيق الفعلى عل
ذه االحتجاجات الشعبية،        ي واجهت ه بالد الت الواقع شىء آخر مختلف، وتلك قضية خطيرة يجب أن تنتبه إليها السلطات في ال

  .آما أنها تشكل إرهاصات تجول في عقول تلك الفئات في البالد التي يعتقد أنها تعيش في حالة مستقرة 

  :النخب في مراحل االنتقال تشتت  -5
ة، للحصول      ات االجتماعي بعض الفئ لقد بدأت االحتجاجات في بعض البلدان العربية من منطلق مطالبات مشروعة ل
ة                ات العام ذلك أيضا إلطالق الحري ة، وآ ات المحروم ذه الفئ على حقوق مهضومة من أجل تحسين ظروف المعيشة له

  .منافع لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع المكاسب وال
ة         ة وحري ات العام ومن خالل تحليل المراحل التي سبقت هذه االحتجاجات الشعبية، خصوصا في ظل القمع للحري
ع، ومع انطالق           ى نضجت في ظل القم ة للمعارضة، الت التعبير، في ظل هذه الظروف آانت توجد بعض الفئات المنظم

  .ت هذه الفئات مع بقية أبناء الشعب المحتجين االحتجاجات الشعبية نشط
ذه              ة داخل ه ارات مختلف ى السطح تي رزت عل ي صاحبت االحتجاجات الشعبية ب ة االضطراب الت وفى خضم حال

ات ذه       . المجتمع ت ه ي أعقب ن الت دام األم تقرار وانع دم االس ة ع بابية، وحال ن الض وع م ل ن ي ظ ارات ف ذه التي ت ه ونم
لثورات، آما حدث في تونس ومصر، مما سبب شيئًا من الحيرة لدى قطاعات عريضة من الشعب االحتجاجات الشعبية وا

ة المؤسسات         ى دول ا، والوصول إل ي قامت به في سعيها لتحقيق أهدافها النبيلة من هذه االحتجاجات الشعبية والثورات الت
املة  ى مستوى          . والديمقراطية والحرية المنشودة والعدالة االجتماعية والتنمية الش ه من التشتت عل أس ب در ال ب تج ق ا ن آم

  .آما ذآرنا " الغالبية الصامتة"النخبة السياسية والصفوة الثقافية، وهوما يعمق الحيرة لدى أفراد 
  :مراجعة تشريعات العمل في ضوء المطالب الشعبية  -6

الثغرات،   لقد أثبتت األحداث األخيرة أن الدساتير والتشريعات التى آان معموًال بها قب ة ب ل االحتجاجات الشعبية مليئ
تورية             ديالت الدس التغييرات أو التع ام ب ل هوالقي داث، وان الح د األح ا بع ة لم ة الحالي تحقاقات المرحل ي اس ه ال يلب وان

  .والتشريعية الجذرية لمواآبة المرحلة المقبلة 
ا،   انون العمل  "ومن جملة تلك التشريعات والقوانين، ومن أهمه ذي  " ق ره فى مختلف       ال ه أو تغيي تم تعديل يجب أن ي

  .الدول العربية، بقانون جديد يواآب الحالة الجديدة والتطور الدولي 
وانين التقاعد،       اعي، وق أمين االجتم ة بالت آما أن هناك تشريعات أخرى قد تأخذ نفس األهمية مثل التشريعات المتعلق

  .سواء تلك الخاصة بالقطاع العام أوالقطاع الخاص 
ه             د يكون من المستحسن تعديل د االستقالل، فق ة بع دان العربي وبالنسبة لقانون العمل، الذي تم وضعه في معظم البل

  .وتكييفه لمعالجة المستجدات سواء بالنسبة للعمال وحقوقهم النقابية، أو ألصحاب األعمال واتحاداتهم 
ذه      والحق أن معظم قوانين العمل سارية المفعول والمطبقة حاليا في الدول العربية، آانت قد أقرت عقب استقالل ه

الدول، حيث تم أخذها إما من القوانين الفرنسية أوالقوانين اإلنجليزية التي آانت تمثل الدول التي تستعمرها، بغض النظر   
  .عن مالءمة هذه القوانين للمنطقة العربية في تلك الفترة 
ك االحتجاجات،      ولقد آان أحد األسباب المصاحبة لالحتجاجات ال ا تل ي حدثت فيه شعبية في بعض الدول العربية الت

هو مطالبتهم بإنصافهم وتلبية مطالبهم التى لم تحققها لهم تلك القوانين والتشريعات القديمة، وخصوصا في مجال الرواتب  
ة             ل آيفي ى األق ال أوعل وق العم دفاع  عن حق ا ال ى عاتقه ي تأخذ عل ة   والمنافع وتشكيل النقابات الت ة المجتمعي إدارة العالق

  .للعمال داخل مؤسساتهم وشرآاتهم
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ة      ة المالي ق بالتعويضات العمالي ا يتعل ا فيم ة خصوص دول المتقدم ي ال ل ف ريعات العم ورت تش د تط ة، فق وللمقارن
ة من الشرآات                 م رواتب تقاعدي ال تضمن له ة للعم ة تعويض داخلي دول بتخصيص أنظم ك ال والتقاعدية، حيث قامت تل

، باإلضافة إلى أنظمة التقاعد الحكومية، حيث تقوم هذه الشرآات باقتطاع جزء بسيط من رواتب العاملين وتستثمره نفسها
ذه     راد داخل ه في حساب خاص، ويضاف إليه جزء من أرباح هذه الشرآات، وعند استكمال المدد الخاصة من خدمة األف

  .طريق هذه الشرآات بخالف تلك المخصصات التي تمنحها الدولة الشرآات، يمنح الفرد راتبًا تقاعديًا مدى الحياة، عن 
املين     راد الع ربط األف ي ت ة الت ام العالق ة، وانتظ اة المجتمعي تقرار الحي ي اس ادرات ف ذه المب ل ه د أسهمت مث ولق

  .بشرآاتهم، من ناحية، واستقرار أوضاع هؤالء األفراد الخاصة وعائالتهم، من الناحية األخرى

* * * * * 
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  اإلجراءات المقررة خالل االنتفاضات 
  لمصلحة دعم التشغيل والعدالة االجتماعية واإلصالح

  
  :مقدمة 

د من   اتخذ    ي عصفت              العدي ة األحداث الت ة لمواجه ر من اإلجراءات في محاول ة الكثي ة المعني الحكومات العربي
  .   ببلدانها، واعتمدت هذه اإلجراءات على طبيعة الدافع األساسي وراء هذه األحداث في آل دولة من الدول 

ت      دول إجراءات اس ل    وقد جاء بعض هذه اإلجراءات متأخرا أوغير آاف بينما اتخذت بعض ال ع حدوث مث باقية لمن
ه في                م تحقيق ا ت أثيرا م ا وت ا يتجاوز حجم م اتخاذه ي ت ار أن بعض اإلجراءات الت هذه األحداث في بلدانها،  ويمكن اعتب

وقد نجحت بعض الدول من خالل هذه اإلجراءات في تحقيق الهدف منها، بينما لم تنجح هذه اإلجراءات في دول  . سنوات
  . أخرى 

ادية               اعها االقتص ين أوض ي تحس عوب ف ة الش ت رغب ا آان ي معظمه داث ف ك األح باب تل ار أن أس ن اعتب ويمك
م إال من خالل تحسين      والسياسية، حيث يشعر الكثير من أبناء الشعوب العربية بأنه ال وسيلة لتحسين الوضع المعيشي له

دة عن   الوضع السياسي الذي يضمن إيجاد نظام ديمقراطي حر قادر على الن هوض بالمجتمعات من خالل تنمية حقيقية بعي
  . أوجه الفساد 

ى        ا عل دى تأثيره ات وم ل الحكوم ن قب ا م م اتخاذه ي ت راءات الت تعراض اإلج يتم اس ور، س ذا المح ياق ه ي س وف
  :  األحداث بالنسبة لمجموعتين أساسيتين من الدول

  .المجموعة األولى تضم  تونس و مصر بصفة أساسية -1
 ).المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة ُعمان(ثانية تضم الدول الخليجية المجموعة ال -2

  .وتستحق حالة األردن معالجة خاصة في السياق السابق
وفيما يلى نتناولهما بالتتابع فى الجزءين األول والثانى، ثم نعرض فى الجزء الثالث النعكاس اإلجراءات المتخذة        

  . على أوضاع التشغيل 
  :المجموعة األولى  -أوال 

  : أحداث ثورة تونس  -أ
لة من االضطرابات واالحتجاجات  ونس بسلس ورة ت دأت ث ذب ي   2010ديسمبر 17 من اير 14لتنتهي ف   2011ين

ة  رئيس الجمهوري ة  ب ابق باإلطاح د قام . الس اط     وق ي أوس ة ف ة خاص ي البطال ى تفش ا عل ذه االضطرابات احتجاج ت ه
دا            ف المعيشية وارتفاع األسعار، الجامعيين ولسوء الظرو اقم المشكلة وح ا ف د من الضحايا مم ى سقوط العدي د أدت إل وق

ان من األسباب الرئيسية         ذي آ بالحكومة إلى اإلعالن عن اتخاذ إجراءات عاجلة إليجاد مزيد من الوظائف، وهواألمر ال
  .وراء هذه االحتجاجات 

واد الغذائي     م اإلعالن عن         وتم اإلعالن عن تخفيض سعر بعض الم ا ت ة آخطوة لتخفيف الضغوط االقتصادية، آم
عزمه عدم  المخلوع بعض اإلصالحات السياسية مثل إقالة عدد من الوزراء ومن ضمنهم وزير الداخلية، وإعالن الرئيس 

دة   ية جدي رة رئاس ح لفت بكة ا    .الترش ى ش ة عل ع المحجوب تح  بعض المواق م ف تإلوت ا، نترن ة بعض   آم ذت الحكوم اتخ
  . لذا لم تعط التأثير المتوقع لها  ،وهي إجراءات جاءت متأخرة ،اإلجراءات الخاصة بالتوظيف والتشغيل

  : اإلجراءات العاجلة المتخذة خالل الثورة التونسية في سياق التشغيل والتوظيف  
  .2012فرصة عمل  مع  نهاية ألف  300توفير  ضمنخطط تت وضععالن عن اإل -
ة عن    . من أصحاب المؤهالت العليازام المؤسسات بالتعاون في توفير فرص عمل للعاطلين إل - ذه الحمل وقد أسفرت ه

  .من حملة الشهادات الجامعية 50000وضع خطة عاجلة لتوظيف 
التهم          - رة بط ذين تجاوزت فت ات، ال فتح حملة واسعة لفائدة خريجي مختلف مستويات التعليم، خاصة خريجي الجامع

ن         غ الس ن يبل ل م ه لك يم وإلزاميت ة التعل ار مجاني ة خي رة نتيج نوات األخي ي الس دادهم ف ذين ازدادت أع امين وال الع
 .المقررة

:المحور الرابع   
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يط     - ل تنش ن أج ات م وافز للمؤسس ن الح ة م ديم مجموع اج، وتربصات   تق غيل واإلدم ات التش ة(آلي ) دورات تدريبي
 .لإلعداد للحياة المهنية التي وضعتها الدولة على ذمة أصحاب المؤسسات المشغلة لحاملي الشهادات العليا

ة   2011خالل سنة  %  50إقرار  الترفيع في نصيب الجهات من اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة   - مقارن
 .ك بهدف دعم جهود تشغيل أصحاب الشهادات العلياوذل 2010بسنة 

 .التنسيق مع ليبيا من أجل توفير فرص عمل للمواطنين التونسيين، وفتح مجاالت االستثمار للشرآات التونسية   -
إعالن  الحكومة أنها ستقوم بضخ نحو خمسة مليارات دينار تونسى لفائدة خطط تنموية بمختلف الجهات المتصاص   -

 .ةنسب البطال
ا من خالل البنك       - دعم االستثمار إليجاد مواطن الشغل من خالل تشجيع منح القروض وزيادة أعداد الحاصلين عليه

 .   التونسي للتضامن 
وع،                رئيس المخل ى تنحي ال ا استمرت وأدت إل ل إنه ذه اإلجراءات المتخذة عن  توقف االحتجاجات ب ولم تسفر ه

  .جمهورية  بشكل مؤقت الى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وتولي رئيس مجلس النواب منصب رئيس ال
اديا       ا اقتص كيلها برنامج ور تش ة ف ة المؤقت دت الحكوم رة، اعتم ورة مباش اح الث ب نج ة عق رة االنتقالي ي الفت وف

 مساندة المؤسسات"و" التشغيل"إجراء موزعا حسب أربع خطط عمل متوازية، هي  17واجتماعيا أوليا، يشتمل على 
  :العمل االجتماعي، على النحوالتالى "و" التنمية الجهوية"و" واالقتصاد وتمويلها

  :التشغيل   -1
  . ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص من خالل برنامج دعم ودفع االقتصاد 40إحداث  -
  ). على األخص" أمل"برنامج ( ألف شاب وشابة من خالل برامج للتربصات المهنية  200تكفل الدولة بـ -
 . تقديم تمويل ذاتي للمشروعات التي ال يستطيع األ فراد تمويلها -
  . مضاعفة برامج العمل للمصلحة الوطنية في الجهات من أجل زيادة أعداد العاملين وتحسين أجورهم  -

  :مساندة المؤسسات االقتصادية وتمويلها   -2
  .ى أنشطتها وعلى مواطن الشغل فيهامساعدة ودعم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية حتى تحافظ عل

 :التنمية الجهوية   -3
ة            - - ة إضافية  بقيم ادات مالي ا  اعتم ات رصدت له ة بالوالي دفع التنمي ار    251.3تم وضع خطه إضافية ل ون دين ملي

 2011لترفع االعتمادات الموجهة للتنمية إلى أآثر من ضعف االعتمادات التي آانت مخصصة سابقا ضمن ميزانية 
.  

ة وتحسين ظروف العيش            - - ة التحتي ا لمشاريع البني ستتم اعادة النظر في ميزانية الدولة وذلك بتخصيص جزء منه
  . والمساعدة المباشرة على التشغيل خاصة بالمناطق والجهات ذات األولوية 

 :العمل االجتماعي   -4
  .الف أسرة معوزة  185قررت الحكومة  إعانة  -
  . ألف عائلة  20السكن لنحو منح قروض صغيرة وتحسين ظروف  -
  .إعانة التونسيين العائدين من ليبيا  -
 .وضع إطار قانوني للمؤسسات الخيرية  -

  : أحداث ثورة جمهورية مصر العربية  -ب
ة               اع األسعار وتفشي البطال دهور الظروف المعيشية وارتف ان الشديد نتيجة لت ة من االحتق آانت مصر تمر بمرحل

  . والكبت وعدم وجود ديمقراطية حقيقية البالد،  فضًال عن القهر ثروات وانتشار الفساد، والتهام
تبعاد االدعاء ببين األوضاع في تونس ومصر، فقد حاولت الحكومة المصرية  اآبير اأن هناك تشابهمن وبالرغم   اس

تصادي في مصر    يتكرر ما حدث بتونس في مصر متذرعة باختالف األوضاع  في البلدين وأن المناخ السياسي واالق  أن
ن مصر تتمتع بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، بالقول إ نتفاضة،سائدًا في تونس قبل اال ال يتشابه مع المناخ الذي آان

  .طبيعية، ومازال الموطنون يتمتعون بدعم السلع األساسية ولديها حياة سياسية



 
 

 81                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

ل      ةولم تقدم الحكومة أي دعم التشغيل والتقلي ق ب دم أي إصالحات سياسية واضحة        إجراءات تتعل م تق ة ول من البطال
، وأدى هذا إلى استمرار وتزايد فى مواجهتهاهذه اإلجراءات الوقتية الورقية  نفعحالة االحتقان الشديدة لم ت أنو. وسريعة 

دعم التشغيل وإن       م تتخذ أي  إجراءات ل ا اقتصر   االحتجاجات، وخاللها ايضا لم تقدم الحكومة أي مبادرات اقتصادية ول م
م        ى ان ت ي استمرت إل ة الت ًال لألزم األمر على مبادرة سياسية هي اإلعالن عن عدم إعادة ترشيح الرئيس ولم يقدم هذا ح

  . مبارك تنحي 
ديم  عالج         ة وتق ويمكن القول إن الحكومة المصرية قد تأخرت آثيرًا في تخفيف الضغوط  االقتصادية واالجتماعي

رة        دخل،فعلي لها وبخاصة محدودو ال ات األخي ا شاب االنتخاب وأسهم استشراء الفساد وتردي الحالة السياسية وبخاصة م
ال إدارة   -لمجلس الشعب من تزوير والدفع باتجاه توريث الحكم  إلى تفاقم حالة االحتجاجات لتصل الى تنحي مبارك وانتق

  . البالد الى المجلس األعلى للقوات المسلحة 
إدارة البالد إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة تم تشكيل وزارة تتولى مهام البالد وآان  وانتقال مباركوبعد تنحي 

ي  ور الت م األم ن أه وذ   م تغالل النف اد واس ين بالفس ع المتهم ق م دة والتحقي ية جدي اء احزاب سياس ماح بإنش ا الس قامت به
ديل         ى تع تفتاء عل اهرين واالس ى المتظ داء عل ي االعت ورطين ف بة المت ون      ومحاس ه المواطن ارك في ذي ش تور، ال الدس

  . المصريون وجاءت نتيجته مع إجراء التعديالت الدستورية 
وعلى الجانب األخر قامت الحكومة الجديدة بإجراءات تثبيت العمالة المؤقتة  العاملة بالقطاع الحكومي ممن أمضوا  

ة     % 15ثالث سنوات في العمل، آما تم صرف عالوة قدرها  املين بالدول ديم    . من األجر األساسي للع ة تق وجرت محاول
ام حوافز متنوعة  للعاملين، خاصة فى القطاع الحكومى وال    ل،   و. ع بالد   تشهد في المقاب ر من   ال ة   الكثي ات الفئوي المطالب

  . الحرآات االحتجاجيةو
  :أحداث المملكة األردنية الهاشمية 

فيما يتعلق بحالة األردن، ذات الوضع الخاص في السياق محل البحث، فإن االحتجاجات انطلقت في أنحاء األردن     
ام   ع ع ع مطل ي  2011م باب الرئيس ن األس ان م عار   ، وآ اع األس ادية وارتف وال االقتص ردي األح ات ت ذه االحتجاج ة له
  .آما آانت هناك مطالبات ببعض اإلصالحات السياسية . وانتشار البطالة

وم  اج ي يرات االحتج دأت مس د ب ة 14وق ابيع التالي ي األس تمرت ف ة واس الة الجمع د ص اير بع ذه . ين وأدت  ه
ة الحكوم       ى إقال اعي   (ة المظاهرات  في آخر األمر إل ة سمير الرف دة       1في   )  حكوم ة جدي دء بتشكيل حكوم ر والب فبراي

وم       ين ي ة أقسمت اليم ة ثالث ة       24/10/2011برئاسة معروف البخيت، ثم حكوم ا حكوم برئاسة عونى الخصاونة، وتلته
  .   2012أيار /برئاسة فايز الطراونة في مايو

د   ات بهدف السيطرة على الوضع ترآزت في  مجموعة من اإلجراء تهذا، وآانت الحكومة األردنية اتخذ ة ق محاول
   .تخفيف األعباء المعيشية عن آاهل المواطنين وإيجاد فرص عملقامت 

  : وفيما يلي نستعرض مجموعة من اإلجراءات التي تم اتخاذها 
 .تخفيض الضرائب على المشتقات البترولية والمواد الغذائية   -أ 
 . بأسعار أقل من أسعار السوق السلعتقديم دعم مالي للمؤسستين االستهالآيتين المدنية والعسكرية لتقديم   - ب 
 .تجميد أسعار الطاقة الكهربائية   - ج 
ديها قصور      -د  ي ل تنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توافر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في المناطق والمحافظات الت

 .في الخدمات 
دار         زيادة رواتب   -ه  ديات والمؤسسات الرسمية، بمق دني والعسكري والبل ازين الم جميع العاملين والمتقاعدين في الجه

 .مليون دينار 160عشرين دينارا، باإلضافة إلى عالوة غالء المعيشة، وبكلفة سنوية تزيد على
يم والصحة والتنمي       -و  ة والتعل ة وشئون   الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربي ة االجتماعي

إجراءات           دء ب دة، من أجل الب ة المعتم ي الوظائف الحكومي وظفين ف ين الم ار وتعي رأة خارج إطار تعليمات اختي الم
دبلوم من     2011من الوظائف المدرجة على جدول تشكيالت الوظائف للوزارات أعاله لعام% 20تعيين ة ال من حمل

بالد أنحاء  المواطنين في المناطق األآثر حاجة في جميع  ة          ال ايير تضمن العدال ين بالعمل وفق مع ر الملتحق ومن غي
 .وتعتمد أيضا أقدمية التخرج، حيث تقرر ملء هذه الشواغر خالل األشهر الثالثة المقبلة

 . االحتجاج  مسيرات حداث العنف التي وقعت فى أثناءأالتحقيق في   - ز 
 .معلمين الذي شل الحرآة التربوية إنهاء إضراب ال عمل علىال جلأن إنشاء نقابة للمعلمين م  - ح 
 .إنشاء لجنة ملكية لمراجعة الدستور  -ط 
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 . لتعديل قانون االنتخاب وقانون األحزابنشاء لجان الحوار الوطني إ  - ي 
رة ويرجع                  ى درجة آبي واطنين  إل دى الم ا في تسكين حدة الغضب ل م اتخاذه ي ت ذه اإلجراءات  الت لقد أسهمت ه

ى    ذا إل بعض ه ذآاء   الرسمي تعامل  الال ديمقراطي ب د ال ى  ، مع الم ررت إعطاء    حصافة وال ي ق األطراف المعارضة الت
ي            ائج الت ا للنت ا وانتظاره زام به م االلت ي ت الحية الت ود اإلص ق الوع ي لتحقي ي األردن ام السياس ة والنظ ة للحكوم فرص

  . ستتمخض عن لجان الحوار الوطني  
أدت إلى التهدئة نوعا ما فإن الوضع لم يستقر تماما اويحقق تى وال ،وعلى الرغم من هذه الخطوات التي  تم اتخاذها

ة                 ى  استمرار خروج المظاهرات في بعض أنحاء المملك ك إل د ذل ا أدى بع ين مم واطنين األردني دى الم الرضا الكامل ل
ك ع   . تطالب  برحيل الحكومة  ومكافحة الفساد وتسريع وتيرة اإلصالحات في البالد ات  مما استدعى إعالن المل ن انتخاب

ك     3وتعديل قانوني االنتخاب واألحزاب خالل     2011نيابية مبكرة بحلول نهاية  ع ذل ه     اإلأهر وتب عالن في شهر يوني
  :فكان من اهمها .. عن مجموعة اخرى من القرارات التي تسهم في دفع عملية االصالح  2011

ين     اإلعالن عن الموافقة على توصيات لجنة الحوار فيما يخص وضع قانو  -أ  ع األردني ثال لجمي ن انتخاب يكون مم
ى        ذه األحزاب، باإلضافة إل رامج ه ة وب مما يسمح مستقبليا بتشكيل حكومات على أساس األغلبية النيابية الحزبي

  .توصيات أخرى 
 .تنظيم انتخابات بلدية جديدة وفق قانون يضمن تمثيال أآبر للمجتمعات المحلية  - ب 
 .لمنظومـة التشريعيـةرفع أشكال التمييـز ضد المرأة في ا  - ج 
 .اإلصالحات الضريبية   -د 
 .تعزيز المناخ االستثماري   -ه 
  . إيجاد فرص عمل للشباب   -و 

  :  الجزء األول خالصة 
ى         ر عل أثير آبي ان لبعضها ت ية، آ تم اتخاذ العديد من اإلجراءات الحكومية في الدول التي شهدت اضطرابات سياس

  . فى حاالت أخرىلبعض هذه اإلجراءات تأثير على عودة االستقرار  بينما لم يكنفى بعض الحاالت عودة االستقرار 
حيث تأخر اتخاذ هذه اإلجراءات، ولم  لم تحقق اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها نتائج ايجابية ،، تونس ومصرففى 

ة الوضع    ى            . يتم اإلعالن عن إجراءات فورية  من شأنها تهدئ ا عل م اتخاذه ي ت م تكن اإلجراءات الت ة  ل ة ثاني ومن جه
ل      اقم الوضع وانتهى برحي دين    آل من   مستوى الحدث ومتطلبات المواطنين مما أدى إلى تف ن العاب ى   زي ن عل وحسني  ب

  .مبارك   
لتعويض  المطالبات الفئوية المستمرة  من عدم االستقرار، نتيجةحالة ومازال الشارعان التونسي والمصري يعانيان 

  .المظالم  المتراآمة خالل العهد السابق باالضافة إلى التظاهرات الحاشدة للدعوة إلى إصالحات سياسية ودستورية عديدة
ة الشارع      أيمكن اعتبار ف المملكة األردنية الهاشميةأما فى  رة في تهدئ ن اإلجراءات المتخذة قد أسهمت بدرجة آبي

آما القت الدعوة للحوار قبوال من جميع األطراف، التي قررت إعطاء الحكومة والنظام السياسي فرصة لتحقيق  األردني،
  .الوعود اإلصالحية التي تم االلتزام بها 

ودعوات لتحقيق التعديالت الدستورية وإنجاز  وبالرغم من هذه التهدئة فمازالت هناك مطالبات مستمرة ومظاهرات 
  .اقتصادية متعددة إصالحات سياسية و

  المجموعة االثانية  -ثانيا 
لذا فإن طبيعة االحتجاجات آانت  مجموعتين األولى والثانية، ما بين الآثيرًا تختلف الظروف االقتصادية والسياسية 

  .ومدى تقبل الشعب للحلول أيضا لم يكن على نفس الدرجة  ،مختلفة
ى إحراق نفسه       اإلضافة إلى الضغوط بومثًال،  تونسففي  دم عل واطنين يق إن    ،االقتصادية الكبيرة التي جعلت احد الم ف

  .مارسته ألبسط شعائره الدينية الشعب آان يمارس ضده آل أنواع القمع، وتبسط السلطة البوليسية أنفاسها عليه حتى في م
ة  فإن الشعب آان يعاني  تصرفات قمعية من قبل  مصرما في أ أجيج  أسهمت في    المؤسسة األمني  الشعب، غضب  ت

ى  ل   إضافة إل ية مث دمات األساس توى الخ دني مس ى ت رة، باإلضافة إل ات األخي ي االنتخاب ذي حدث ف ر ال ر  الكبي التزوي
  .الصحة والتعليم والنقل وعجز نسبة آبيرة من الشعب عن توفير مستلزمات الحياة األساسية
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ا فإن هناك ظروفا تختلف من دو للدول الخليجيةما بالنسبة أ   . لة الى اخرى، آما آان أسلوب مواجهة األحداث مختلف
لشرائح الشباب على لخاصة بالحد األدنى لألجر وتوفير وظائف مالئمة اإصدار مجموعة من القرارات ، تم السعودية ففى

ة  المساعدة على ية التي يمكنها للديه القدرة الماتتوافر ن المجتمع السعودي أوبخاصة األخص،  ع  توفير الحياة المالئم لجمي
  . ألفراد ، على نحو ما تمت اإلشارة إليه تفصيال فيما سبقا

بة  أ ا بالنس ان م لطنة       لسلطنة ُعم ك ألن  س ية ، وذل ة للمطالب المعيش ا، وآانت الغلب اك مطالب معيشية وغيره فهن
ا         رة تمكنه ة آبي وفرة مالي ع ب ا ال تتمت ة فإنه دول الخليجي ذي يطمع        ُعمان وإن آانت من ال وفير المستوى المعيشي ال من ت

  .المواطنون فيه، ولقد آان لمساندة الدول الخليجية دور آبير في مساعدة السلطنة في هذا المضمار
وم            مملكة البحرينأما في  المعنى المفه ة ب ة نفطي ر دول ا ال تعتب رة، حيث انه ة آبي رة مالي ، التي تعاني أيضا عدم وف

ر من اإلصالح االقتصادي        باإلضافة إلى زيادة عدد س ات باإلصالح السياسي أآث اك مطالب اك  و  ،كانها، فإنه آانت هن هن
      . محاوالت مستمرة لعالج ما مر بالبحرين ورأب الصدع واالستفادة من الدعم الخليجي في تجاوز األزمة

  :المملكة العربية السعودية   -أ
ة من اإلجراءات       ى تحسين     قامت الحكومة السعودية بإصدار حزم ي تهدف إل واطنين  االقتصادية ل وضاع  األالت لم

ز  ة  ةحمايالوتعزي تهدف. االجتماعي د اس ا  وق م، بينم را له ا مباش ا مالي راءات دعم ذه اإلج راءات  تتهدفاسبعض ه اإلج
  .إلى معالجة قضايا أساسية تتعلق بالتنمية المستديمة باإلضافة  ،اإلسكان والرعاية الطبية تحسين أوضاع األخرى

امن عشر من          ة الث وم الجمع د اهللا ، ي ك عب ولقد أسهمت هذه اإلجراءات االستباقية التي أعلنها العاهل السعودي المل
اة           مع الشعور  ، فى امتصاص األحداث،2011مارس  ع المعان ة في سبيل رف ة تتخذها الحكوم اك خطوات إيجابي أن هن ب

اة المعيشية     غطت حزمة ا وقد.  المواطنين وتقديم حلول عملية لمشاآل ة جوانب الحي ة  ألوامر الملكي واطن من   المختلف للم
  .خالل الخدمات اإلسكانية والصحية والدينية والوظيفية وبخاصة انه قد تم تفعيل الكثير من القرارات فور إصدارها  

  : وفيما يلي حزمة األوامر الملكية التي تم اتخاذها.. 
  : 60/أ -أمر رقم  

 .الدولة من مدنيين وعسكريين  ميع موظفيصرف راتب شهرين لج: أوال -
  . التعليم العالي الحكومي صرف مكافأة شهرين لجميع طالب وطالبات: ثانيًا -
  : 61/أ -أمر رقم  -

احثين عن  ” ، ”التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل” :تفعيل برنامجي  - د جاء في    . ”العمل   ودعم الب وق
  :هذا األمر 
دره   اعتماد : أوًال  الي ق ال  (صرف ُمخصص م ا ري ام والخاص        ) ألف احثين عن العمل في القطاعين الع  . شهريا للب

د من صحة     وإلعطاء الفرصة ا    لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأآ ا ومطابقته بياناته
  .مع الجهات ذات العالقةلضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية الالزمة لها بالتنسيق 

على وزارة العمل اإلسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة آل السبل للباحثين عن العمل في آافة : ًثانيا
  .مناطق المملكة

  : 62/أ -أمر رقم  
ال شهريًا و           اعتماد الحد األدنى  - ة آالف ري ة من السعوديين بثالث املين في الدول ات الع دل   لرواتب آل فئ تثبيت ب

  .غالء المعيشة 
  . ضمن الراتب األساسي%) 15(تثبيت بدل غالء المعيشة ومقداره  -

  : 63/أ -أمر رقم  
 .اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة -

  : 64/أ -أمر رقم  
  .رفع قروض البنك العقاري  -

  : 65/أ -أمر رقم  
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،  ويدخل أحدشمل مهام الهيئة آل القطاعات الحكومية، وال يستثنى من ذلك  :" الفسادالوطنية لمكافحة  الهيئة” إنشاء 
  . اختصاصها متابعة أوجه الفساد اإلداري والمالي في

  
  : 66/أ -أمر رقم  

ستة عشر مليار ريال لوزارة ) 16.000.000.000(توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة  من خالل اعتماد مبلغ 
  .نشاء المستشفيات وتوسعة  المدن والمراآز الطبية الحكومية الصحة إل

  : 67/أ -أمر رقم  
  :مساندة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية من خالل

ة من   " تمويل المستشفيات الخاصة  " األعلى في برنامج رفع الحد  - ون    (50.000.000) في وزارة المالي خمسين ملي
  .فورًا مائتي مليون ريال، وأن ُينفذ ذلك) 200.000.000(ريال إلى 

  : 68/أ -أمر رقم  
ب، وعدد          ) 60(إحداث  - د الرت تم تحدي ى أن ي ة، عل وزارة الداخلي ة عسكرية ل ين      ستين ألف وظيف ة بالتنسيق ب آل رتب

  .وزارة الداخلية ووزارة المالية
  : 69/أ -أمر رقم  

   :أداء القطاعات العسكرية واألمنية تحسين
ة ـ    1433 – 1432 رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية :أوًال هـ التي يشغلها مستحقو الترقي

  .في آل القطاعات العسكرية واألمنية إلى الرتبة التالية وقت صدور أمرنا هذا ـ من الضباط واألفراد
أمرنا هذا،  استحقاق آٍل منهم، وترقية األفراد من تاريخ صدورالنظامية لترقية الضباط من تاريخ  تتخذ اإلجراءات: ثانيًا

  . وُيَطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقًا للشروط النظامية
  : 70/أ -أمر رقم  

  : لتزامات للعسكريينالوا الحقوق
ة     ن تقوم  وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية أ - وق أوالتزامات مالي د    بشأن أي حق لمنسوبيها والتأآ

  .من صرفها
  .المالية الجهات العسكرية آل على حده بمناقشة احتياجاتها إلسكان منسوبيها مع وزارة ن تقومأ -

  : 71/أ -أمر رقم  
الفضيلة أعضاء    داب التعامل مع العلماء وعدم المساس بهم أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة وأصحابتأآيد آ

   .عليه همية التقيد بذلك والحرصأباإلساءة أوالنقد، و هيئة آبار الُعلماء،
  : 72/أ -أمر رقم  
  .إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء في آل منطقة من مناطق المملكة إنشاء فروع للرئاسة العامة: أوًال
  .ثالثمائة وظيفة لهذا الغرض (300) إحداث: ثانيًا
  .الفروع والوظائف مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه  مائتي) 200.000.000(اعتماد مبلغ :  ثالثًا

  
  : 73/أ -أمر رقم  

   .، ليكون ُملتقًى علميًا ُتناَقُش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة آبار الُعلماء“مجمع فقهي ” إنشاء  -
  : 74/أ -أمر رقم  

 .مليون ريال لترميم المساجد  تخصيص خمسمائة -
  : 75/أ -أمر رقم  

 .مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم  تخصيص مائتي -
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  : 77/أ -أمر رقم  
  . دعم مراآز األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ ثالثمائة مليون ريال -

  : 78/أ -أمر رقم  
  : على األسواق  الرقابة

وعلى الوزارة المسارعة  جهود الوزارة الرقابية،خمسمائة وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم ) 500(إحداث  -
  . باألسعار والتشهير بهم دون تردد آائنًا من آان المخالف بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتالعبين 

  : 79/أ -أمر رقم  
   : إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص

عزم الدولة  للتأآيد عليهم -العمل االجتماع ـ بشكل عاجل ـ برجال األعمال    التجارة والصناعة ووزير على وزير -أ
ى أآمل         على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص  ذا األمر عل وطني في ه ه ال بواجب

ه    اء اهللا ب ا أف ر وفضل، مع استرعاء اه        وجه، وهومن تكاملت مؤسساته بم ا من خي ى بالدن ذا المطلب     عل ع له ام الجمي تم
 .هذا الشأن يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذآيرهم بمسئولياتهم الوطنية في الوطني الُملح، بما

وزارة   على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في -ب السعودة، واإلجراءات التي اتخذتها ال
نهم أو             اطنين في القطاع  في إيجاد فرص عمل للمو اون م ال، ومن يته ك من رجال األعم الخاص، ومن يتجاوب مع ذل

  .يقصر
  : ويمكن تلخيص اإلجراءات  الخاصة بالتوظيف والتشغيل فيما يلي .. 

  .تفعيل قوانين التأمين ضد التعطل  -
 .رفع الحد األدنى لألجر  -
 . وظيفة في السلك العسكري 60000توفير  -
 .وظيفة مدنية في وزارة التجارة وهيئة البحوث واإلفتاء  800توفير نحو  -
 . دعم توفير فرص عمل في القطاع الخاص للمواطنين السعوديين -

ي          أصدرت الحكومة السعودية أن هنا،  الخالصةو واحي الت ر من الن ي غطت الكثي ة من اإلجراءات  الت هذه الحزم
ع نسب مشارآة        تهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي واالج وفير الوظائف المناسبة ورف تماعي من خالل رفع األجر وت

  . العمالة الوطنية في سوق العمل
واطن    وقد أثرت فورية التنفيذ أثرت بصورة آبيرة على الشارع السعودي،  من حيث تحسين الوضع االقتصادي للم

  .   عانات التعطل وتوفير السكن الالزم السعودي بصورة مباشرة  من خالل رفع الحد األدنى لألجر أو تقديم إ
واطن،         ب الم ع مطال ل م ي التعام ة ف ا للجدي اال حي دمت مث رارات ق ذه الق و ان ه دد ه ذا الص ي ه م ف ر المه واألم
ة بشكل            األمور االجتماعي ى مستوى ب ى أعل ة عل ام الدول والصرامة في التطبيق، وإعطاء رسالة للمجتمع السعودي باهتم

  .واضح
  :ان سلطنة ُعم -ب

ة           ة مصر العربي ونس وجمهوري ى رأسها ت ة والتي عل دول العربي تأثرت سلطنة ُعمان بما يحدث من تغيرات في ال
ين          ة بتحس ي المطالب زت ف ة ترآ ادية واالجتماعي ية واالقتص الحات السياس بعض اإلص ة ب عبية للمطالب ة ش دأت حرآ فب

ة    توزيعاألجور، وعدالة ال ل حماي اطلين، وتفعي ، وزيادة الرواتب، ومستحقات الضمان االجتماعي، وإيجاد فرص عمل للع
ا آانت           ة، آم ة في الدول ة المالي از الرقاب ل دور جه الي واإلداري، وتفعي المستهلك، ومراقبة األسعار، ومحاربة الفساد الم

  . هناك مطالبات بزيادة عدد الجامعات الحكومية 
ة،         را من المجاالت االقتصادية، واالجتماعي رارات شملت آثي وقد قامت الحكومة العمانية بإصدار مجموعة من الق

ور      ة األم ي معالج ر ف ر آبي ه اث ان ل ا آ اهرين مم ات المتظ تجابة لمتطلب اء بعضها اس ي ج ية والت ذه .. والسياس ن ه وم
  : اإلجراءات 

 .ض المستشارين الجددإحداث تعديل وزاري شمل ستة وزراء وتعيين بع  -أ 
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 .إصدار مرسوم  يقضي باالستقالل اإلداري والمالي لالدعاء العام   - ب 
ة    منح   - ج  ى        مزيد من الصالحيات لمجلس الشورى من خالل تكليف لجن اء عل لوضع مجموعة من التصورات بن

 .مقترحات أعضاء مجلس الشورى
  .إعطاء مزيد من الصالحيات للبرلمان  -د 
ده        تم إصدار قرار بتوسيع صالحي    -ه  ة ورف ة اإلداري ة بإضافة الرقاب ة للدول ة المالي از الرقاب از    اة جه بعناصر جه

 .المالية  الرقابة
ة    150تقديم   -و  وى العامل ذه   -رياال ُعمانيا لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة الق دة     ه  6المنحة تصرف لم

 .فرص عمل على المتقدمين  3أشهر فقط يتم خاللها عرض 
 .ألف مواطن 50توظيف   - ز 
 .عدم القبول بتوظيف عمالة عمانية بأجور متدنية   - ح 
اعي بنسبة             -ط  انون الضمان االجتم ام ق تفيدة من أحك ررة لألسر المس %  100زيادة قيمة المعاشات الشهرية المق

 .2011وذلك اعتبارا من شهر ابريل 
 .تجميد قطع الضمان االجتماعي عن أفراد األسرة الذين يتم حصولهم على عمل   - ي 
ة لموظفي            زيادة قيمة   -ك  د الخدم ا بع آت م انون معاشات ومكاف ع الخاضعين لق ة الشهرية لجمي المستحقات التقاعدي

 .للفئات المستحقة ألقل معاش تقاعدي %  50الحكومة العمانيين  وبنسبة تصل إلى 
 .العمل على توفير الوظائف المالئمة لجميع الباحثين عن عمل   -ل 
 .تقوم الجهات المختصة بإعداد النظام األساسي للهيئة واختصاصاتهاإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك بحيث   - م 
 .دراسة إمكان إنشاء جمعيات تعاونية  -ن 
بهم    % إلى سبعة  % تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد من ثمانية    -س  شهريا من روات

 .اءمن بدالت السكن والكهرباء والم% األساسية مضافا إليها خمسة وسبعون 
الي     - ع  يم الع وزارة التعل ة ل ة التابع ز الحكومي د والمراآ ات والمعاه ة الكلي هرية لطلب ة الش ع المخصصات المالي رف

 .ووزارة القوى العاملة 
والمسئولين   للمراجعة لتصبح قنوات اتصال مباشرة بين المواطن والحكومة، آما تم توجيه الوزراء إنشاء دوائر  - ف 

يتم على ما يرام وبما يحقق المصلحة    وائر التابعة لهم للتأآد من أن سير العمللعمل زيارات مفاجئة ودورية للد
 . العليا للوطن والمواطن وغيرهما

  .  من المشارآين في المظاهرات السابقة  ًالمعتق 234العفوعن   - ص 
اريخ  ريعية    20/10/2011وبت ن الصالحيات التش ددًا م ا ع نح بموجبه يم م ة مراس ان مجموع لطان عم أصدر س

ين (ومجلس الدولة ) المنتخب(لرقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى وا ال      )المع ديًال لنظام انتق ا أصدر تع ، آم
  .ور العرش السلطانى، آل ذلك بما يحقق قدرًا أآبر من المشارآة داخل النظام السياسى غش دالحكم عن

ة    والخالصة ي محارب اد وتحسين الظروف المعيشية     ، أن المطالبات الشعبية العمانية آانت تنصب عل والقت  . الفس
وال     غيل، قب ف والتش رارات  التوظي اد وق ة الفس رارات  الخاصة  بمحارب ة، وبخاصة الق ذتها الحكوم ي اتخ رارات الت الق
واطنين للتسجيل في الوظائف المعروضة              ر من الم دم الكثي ه، وتق اس يطالبون ب ان الن واسعا،  حيث حققت الكثير مما آ

لذا، فإن هذه القرارات أثرت على الشارع العماني،  وعمت حالة من .  لحصول على تأمين التعطللو أ العمل،راغبين في 
اء المدن السكنية وعدد من المستشفيات             ع مستوى المعيشة، وبن والمرافق   الهدوء هذا الشارع ، مع شيوع األمل في رف

   .العامة
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  :أحداث مملكة البحرين  -ج
ة البحرين في               دأت احتجاجات في مملك ة ب ة مصر العربي ة التونسية وجمهوري مع تصاعد األحداث في الجمهوري

" الرابع عشر من شهر فبراير، وهو اليوم الذي يصادف الذآرى العاشرة إلطالق الميثاق والدستور البحريني تحت شعار 
وم الغضب  ب بالمز  " ي داياتها تطال ي ب ات ف ذه االحتجاج ت ه ية،   وآان ية والمعيش ات واإلصالحات السياس ن الحري د م ي

  . وتطور األمر بعد ذلك للمطالبة بتغييرات دستورية
  : وقد قامت الحكومة البحرينية باتخاذ بعض اإلجراءات 

  . دينار لكل أسرة بحرينية 1000اإلعالن عن تقديم   -أ 
 .اإلفراج عن مجموعة من السجناء ووقف القضايا التي تنظرها المحاآم   - ب 
 .مشارآًا في مخطط سابق لقلب الحكم  23سجناء سياسيين والعفوعن  308إلفراج عن ا  - ج 
  .إجراء تعديل وزاري  -د 
 .وظيفة في مختلف أجهزة وزارة الداخلية   20000اإلعالن عن   -ه 
 .من القروض اإلسكانية % 25إسقاط   -و 
 .وحدة سكنية  50000اإلعالن عن بناء   - ز 
 .وقف رسوم العمل الشهرية   - ح 
  .والمتوسطة المتعثرة اليين دينار بحريني لدعم المؤسسات الصغيرةم 10تخصيص مبلغ   -ط 

ة خاصة،          ة هي حال ة البحريني ة، ولكن الحال اك   وربما لم تكن االستجابة آاملة لهذه القرارات في البداي حيث إن هن
  : إجراءات استباقية تم اتخاذها من قبل الحكومة قبل األحداث، مثل 

 .السياسية التي من أهمها إنشاء مجلس شورى ومجلس برلمان منتخب تقديم بعض اإلصالحات  -
 . تحديد الحد األدنى لألجر  -
 .استمرار العمل بنظام التأمين ضد التعطل  -
 .العمل على توفير الوحدات السكنية، ودفع بدل سكن لألسر التي يتأخر حصولها على هذه الوحدات  -
  .صرف بدل غالء لألسر الفقيرة  -
 .ار عودة المفصولين من العملإقر-

ي      ساهم بعض هذه اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها والخالصة هنا،  أن  واطن البحرين ى الم اء عل في تخفيف األعب
  .منها% 25وبخاصة فيما يخص القروض اإلسكانية التي تم تخفيض 

ر        ي تم ان الت ة االحتق ف حال ة لتخفي ذتها الحكوم ي اتخ راءات  الت ى اإلج افة إل بالد   إض ا ال ن   ؛به الن ع م اإلع ت
وتحريك عجلة  تينالدولاتين المساعدات الخليجية لسلطنة ُعمان ومملكة البحرين باعتبار أن هناك حاجة لدعم التنمية في ه

  .  نتيجة لما مر بالبالد ااالقتصاد وبخاصة في مملكة البحرين بعد الرآود الذي أصابه
بالحكومة  حيث أدىلفا في مضمونه عما حدث في بعض الدول األخرى، فإن ما حدث في مملكة البحرين يعتبر مخت

ايو         ي انتهت  في شهر م ة أشهر، الت دة ثالث رة     2011إلى فرض السالمة الوطنية لم وات درع الجزي تعانة بق ى االس ، وإل
  .  بصورة محدودة 

دأ االق  ه     ومع فرض السالمة الوطنية ورجوع االستقرار واألمان إلى الشارع البحريني ب ي يتخذ طريق تصاد البحرين
ة         ة الوطني ى عودة اللحم ا عل للتعافي من تداعيات األزمة التي مرت بالبالد، وتعمل جميع الجهات الرسمية والشعبية حالي

  .والسالم االجتماعي بين أفراد المجتمع 
إعادة الدعوة لجميع أطياف المجتمع للحوار في بداية  تتم ،ولتحقيق نتائج على المدى البعيد وعلى مختلف األصعدة

ة    بوالتي شارك فيها جميع أطياف المجتمع  2011شهر يوليه  ع عجل هدف الخروج بمرئيات وقواسم مشترآة تسهم في دف
  .اإلصالح نحوالمزيد من التطور في مختلف المجاالت  

ل المعارضة   ر آت حاب اآب هدت انس د ش وطني ق وار ال ات الح إن جلس دى    ف ى م د عل أثير بالتأآي ه ت يكون ل ا س مم
  .  قتصادي بالمملكة استقرار الوضع السياسي وبالتالي اال

  :انعكاس اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات على أوضاع التشغيل  -ثالثا 
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  :التشغيل من خالل اإلجراءات المتخذة أوضاع   -1
دها  ة وح باب االقتصادية واالجتماعي ن األس م تك ى  ل ي مرت عل ورات الت ات االحتجاجات أو الث دافع وراء حرآ ال

اعي في     بعض الدول العربية  بل إن هناك أسبابا سياسية يرى أصحاب االحتجاجات أنها وراء الفساد االقتصادي واالجتم
ع المجاالت وأن الحل هو في                   ادًا في جمي اك فس إن هن ليم ف اب نظام ديمقراطي س ه في غي رون ان نظام  بلدانهم، حيث ي

  . برلماني حر منتخب يمكن من خالله القضاء  على أوجه الفساد وتحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي 
ر السياسي    بعد، نظراً لم تتضح مالمحه الكاملة  ماهفيبدأ عهد جديد  فقد ،الثورة فى تونس ومصروبالنظر إلى  للتغي

ر م         تح الكثي ى ف ر عل ر آبي ه اث ان ل ة، وللظروف االقتصادية الصعبة        الكبير الذي حدث والذي آ اد من جه ات الفس ن ملف
  .للدولتين، من جهة أخرى، والتي تجعلهما في مرحلة انتقال صعبة

دولتين   فمازالت  اتين ال ة              آل من ه ى حرآ ا بال شك انعكاس عل ان لتأثره ي آ واحي االقتصادية، الت ان فى الن تعاني
  . التوظيف والتشغيل

يًا،  . فماتزال هناك مطالبات باإلصالحاتاألردن أما  وسيبقى التحدي للمملكة األردنية تحديًا اقتصاديًا أآثر منه سياس
وق          ل الحق ا يكف اد بم ى الفس ة والقضاء عل ق العدال حيث إن األردن من الدول التي يعطي الكثيرون بها أهمية آبيرة  لتحقي

  .توظيف في األردن الجابية ملموسة على نموحرآة وال يبدو أن هناك نتائج اي.    المعيشية للمواطنين
ئ عن موقف اقتصادي      " مبادرة االنتقال السلمي للسلطة"فقد تم تطبيق  اليمنبالنسبة إلى و ولكن الوضع الحالي ينب

ؤتمر     يمن  "وتشغيلي بالغ الصعوبة، مع مالحظة أن آخر م ة السعودية في       " ألصدقاء ال ة العربي  22في الرياض بالمملك
  . مليار دوالر لمساعدة اليمن في تحسين األمن والبنية التحتية 3.25,قدم تعهدات بنحو  5/2012/ 23و

ق   ة   "أما بالنسبة إلى سوريا، فقد تم البدء في تطبي ة العربي ادرة الجامع ا       " مب م م راقبين العرب ، ث ق الم بواسطة فري
مى  ان (يس وفي عن ادرة آ ة،  ) مب ة العربي دة والجامع م المتح ة األم ة    برعاي ين الحكوم وار ب رة الح ف ومباش اف العن إليق

ى         ات االقتصادية المفروضة عل ة للعقوب ار االقتصادية القوي والمعارضة من أجل تحقيق تطور سياسي إيجابي، برغم اآلث
اآثر من           درت ب ائر ق ا تسبب في خس ايو     2سوريا، وخاصة على القطاع النفطي، مم ى منتصف م ار دوالر حت ار  /ملي أي

2012.  
ة لتوظيف    للدول الخليجيةبة  بالنسو ، فإن حالة االستقرار عموما، واإلعالن عن فرص التوظيف، ومساندة الحكوم

ابقا،              –المواطنين في القطاعين العام ولخاص   ا أشرنا س ي اتخذها العاهل السعودي خصوصا، آم رارت الت ة الق وحزم
  .ص العمل للمواطنين آل ذلك انعكس ايجابيا على رفع نسب التشغيل وتوفير مزيد من فر

آما أن مساندة الدول الخليجية من خالل المنح المالية التي تقرر تقديمها إلى مملكة البحرين وسلطنة ُعمان في سبيل 
ة في      ى التنمي ة عل ائج ايجابي ا نت ا تجاوز األزمة االقتصادية والسياسية، سوف يكون له د   وبالنسبة  .  هم ة البحرين، فق  لمملك

اك                اتزال هن واطنين البحرينيين، و م ة التوظيف للم ى حرآ ذا عل ر ه البالد، و أث ا مر ب را بم ي آثي تأثر االقتصاد البحرين
  .  بعض المشاآل المعلقة، التي لم تحل،  ولكن لقد قطعت خطوات آبيرة على طريق الحل، وتحققت إيجابيات عديدة

  :مل في اإلطار التنموي والتكاملي العربي تأثيرات اإلجراءات المتخذة على توفير فرص الع -2
ا،           عددتم استعراض  ،فيما سبق ى دوله دوء إل تقرار واله دول  في سبيل عودة االس ذتها  ال من اإلجراءات التي اتخ

ع نسب التشغيل     التوظيف ورف م        .آما تم استعراض اإلجراءات األخرى المتعلقة ب ي ت إن اإلجراءات الت ول ب ونستطيع الق
ا                اتخاذها فيم  وفير فرص العمل المناسبة له ة وت ة المواطن ع نسب التشغيل للعمال ى رف ا يخص التوظيف آانت تهدف إل

لذا نجد انه باإلضافة إلى . قوية من قبل العمالة اآلسيوية ة نافسموبخاصة في دول الخليج التي تواجه العمالة المواطنة بها 
وانين    أيضا أصدرت الخليجية فإن الدول  ،ل لمواطنيهااإلجراءات التي تم اتخاذها في سبيل رفع نسبة التشغي د من الق العدي

ل،       ا في سوق العم ة لمواطنيه ة   والتي تكفل حماية مواطنيها من منافسة العمالة الوافدة مثل تحديد  نسب معين قصر مزاول
  .ين في الدول الخليجية  ويجري حاليا العمل على تحديد سنوات معينة إلقامة العاملين الوافد ،بعض المهن على مواطنيها

ي     إ تقرار السياس رتبط باالس دوره ي ذي ب دول، ال ًا بالنمواالقتصادي لل ا وثيق رتبط ارتباط ل م رص العم وفير ف  ،ن ت
د من   تسالعربية حاليا من الدول معينة ي تعاني منها مجموعة توبالتالي فإن التغيرات السياسية  ال ؤثر سلبا على إيجاد مزي

  . ذاتها، ام على مستوى الدول ذات العالقة بها معينة ذلك على مستوى دول فرص العمل سواء آان 
ة أيضا ستواجه  تحديات                لة  للعمال دول المرس ل ان  ال ة  ب تقبلة للعمال دول المس ى ال أثير السلبي عل ولن يقتصر الت

يمكن تصديره إلى دول اخرى  ال ، آما استيعابهبية القتصادظروف االهي دول لديها فائض من العمالة ال تسمح  إذ ،آبيرة
  .حاليا بسبب ما تعانيه هذه الدول من مشاآل سياسية 
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ا تمر    تقبلة حالي دول المس را، فال ديا آبي يواجه تح تقبلة س لة والمس دول المرس ين ال ة ب ة العربي دفق العمال د أن ت ونعتق
د أحداث    -على سبيل المثال  ليبيا التي تحولت .بظروف صعبة تق    -2011بع ة مس ى األخص من     من دول ة وعل بلة للعمال

ة      ة،العمالة العربية التونسية والمصرية الى دولة طاردة لهذه العمال دول الخليجي ولو لفترة انتقالية، وآذلك األمر بالنسبة لل
ى سوق العمل     داخلين إل ود       ؛المستقبلة للعمالة، فهي لديها حاليا أعداد متزايدة من المواطنين ال دول بجه ذه ال د قامت  ه وق

ة، وهو      ة األجنبي آبيرة من أجل توطين الوظائف، وتأهيل وتدريب مواطنيها، سعيا إلى إحالل العمالة الوطنية محل العمال
لهذه الدول في آيفية التوفيق ما بين متطلبات سوق العمل وقدرات ورغبات الباحثين عن عمل من مواطنيها  ًاما يمثل تحدي

بوجود أعداد آبيرة من العمالة الوافدة وعلى األخص من العمالة اآلسيوية   في ظل سوق عمل مفتوحة بدرجة آبيرة تسمح
ة،     مميزاتالوالتي يقبل عليها أصحاب األعمال لكثير من  ة نظر األطراف المعني ا     و ، من وجه ا رخص أجوره من أهمه

ا           ون به ي يعمل دول الت ة لل دخلها في الشئون الداخلي بخالف تصرفات بعض    وقدراتها والتزامها بسلوآيات العمل وعدم ت
  .  العمالة العربية في اثناء األحداث في بعض الدول المستقبلة للعمالة 

ى المنافسة     تعانى بعضالعمالة العربية تدل بعض الشواهد على أن و ادرة عل وة  النواقص التي ال تجعلها ق في  بق
  : أهمهاو ،أسواق العمل المفتوحة

  .فى بعض المجاالتعملية مقارنة بالعمالة اآلسيوية وقدراتهم الالعمال مهارات نسبي في انخفاض  -
  .جور مقارنة بالعمالة اآلسيوية األارتفاع  -
لعمالة بعض شرائح العمالة العربية بسلوآيات العمل مثل االنضباط، وااللتزام والدقة، مقارنة ب بعض شرائح ال تتميز -

 .اآلسيوية 
ة     ى إعطاء دفع رة إل ة          ومهما يكن، فقد أدت األحداث األخي ر فاعلي وطين أآث ة، وأصبح الت وطين العمال ة ت ة لعملي قوي

ة              ة للمتابع واطن، من خالل خطوات محسوبة وقابل ة التشغيل للم وواقعية، من خالل خطوات محددة إلعطاء أولوي
 .الدقيقة، في إطار الحرص على المصلحة االقتصادية الشاملة في الجل المتوسط والطويل

  

  خاتمة 
  :الدراسة فيما يلي تتلخص أهم نتائج 

م تتضح نتائجه            تمر -1 ذي ل ة من المخاض السياسي ال ا بمرحل ة حالي ة،  الدول العربي ي     الكامل دول الت سواء في ال
  . الحكم أو التي مازالت تواجه حرآات احتجاجية شديدة أو متوسطة نظام في  ًاشاهدت انهيار

ذه      -2 ا ه ر التأثر النمواالقتصادي في جميع الدول التي مرت وتمر به أثير    تغي اك ت إن هن الي ف لبي  ًاات وبالت ى   ًاس عل
 . جوانب التشغيل والتوظيف 

النظرة  فىمة العرض والطلب ءة تترآز في عدم مواآماترالدول العربية مشاآل مالعمل فى تعاني جميع أسواق  -3
 .لبعض المهن السلبية االجتماعية 

اآل   انىعت -4 ة مش ل العربي واق العم ددة،أس رى متع ا   أخ تقبلة له ة  اوالمس لة للعمال دول المرس واء  ال دول . س فال
اني           ة وتع لة للعمال ا دول مرس رغم من أنه ى ال ه عل المرسلة تعاني تزايد نسب البطالة بين مواطنيها ويالحظ ان

ة أو   ة أجنبي تقبل عمال ا أيضا تس كانية فإنه ة س تعدة  آآثاف ر مس ا غي دول حالي ذه ال ن، وه ي بعض المه يوية ف س
 ..على المنافسة في أسواق العمل نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها قدرأتهيئة عمالتها  لتكون ل الستكما

اني         ة أصبحت تع تقبلة للعمال دول المس إن بعض ال ى    بعض  وعلى الجانب اآلخر ف لبية عل أثيرات الس الت
اني وجو  أيضا  هذه الدول ، والنمو االقتصادي بها ؤإلى تباط تاقتصادها والتي أد اطلين   تع من   د أعداد من  الع

   .المواطنين
ة، حسب             -5 ة الوطني د العمال ة في التشغيل بع ة العربي ة تعطي األفضلية للعمال بالرغم من أن بعض الدول الخليجي

ة أو    ة المحلي اتفاقيات العمل العربية،  فإن الواقع يعكس تفضيل العمالة اآلسيوية في أسواق العمل مقارنة بالعمال
  .  وجهة نظر قطاع األعمال من   ،مميزات هذه العمالةعض لبالعربية نتيجة 
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  :نقدم التوصيات التالية .. وانطالقا مما سبق 
ة  نظرا ألن   -1 دول العربي ع ال ا تتفق  جمي ة     تقريب ة أوالحرفي بعض المهن الخدمي ة ل ع الدوني ي نظرة المجتم ه   ،ف فإن

اه  يريالمجتمع وتغلنشر الوعى بالعمل بين أفراد إعالمية ثقافية ويتوجب ان تكون هناك سياسة  النظرة السائدة تج
  . بعض المهن

ين    ؛العمالة الماهرة من جهةونوعيات تعاني العمالة العربية نقصًا في أعداد  -2 ا ب ومن جهة اخرى هناك فجوات م
دريب الم           رامج الت ذا ينبغي ان تراعي ب ل، ل ات سوق العم ة ومتطلب ذه العمال رات   مهارات وقدرات ه ة التغي قدم

 .التكنولوجية التي تمر بها اسواق العمل 
ة أو    إ -3 ى  المهن الحرفي ن الفجوات ما بين قدرات ومهارات العمالة ومتغيرات سوق العمل السريعة ال تقتصر عل

ك   ؛الخدمية ولكن أصبحت أيضا تنطبق على المهن الفنية والعلمية مثل مجاالت الطب، والهندسة، والبرمجة  وذل
ي   مما ،قدرات  الجامعات العربيةتواضع ى راجع إل ذه الجامعات     شامل   يستدعي تبني مشروع عرب لتحديث ه

 . التي بها لبنة يمكن البناء عليها لألفضل والعمل على إنشاء جامعات عربية متطورة 
 .ية جيل من العمالة العربية القادرة على تحمل مهام التنم من أجل إيجادالعمل على إصالح نظم التعليم  -4
ا ومن خالل المؤسسات      -5 سلوآيات العمل هي من أهم متطلبات سوق العمل، التي ينبغي الحرص والتدريب عليه

 .الكفؤة التعليمية والتدريبية 
ي،           -6 ي والتقن دريب المهن تعلم والت ة لل تراتيجية العربي ل االس ه يجب تفعي على مستوى العالقات البينية العربية، فإن

ق  واالهتمام بها، والعمل  على تنفيذها، وتفعيل الجمعية العربية للتدريب، آل ذلك في إطار االهتمام الجدي بتطبي
 ".العقد العربي للتشغيل"متطلبات 

* * * * * 
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  نحو سياسات حكومية فاعلة 
  لدعم التشغيل

  
  :مقدمة 

ل      ا من قب ة، من        يتناول هذا المحور عرضا تحليليا للسياسات الواجب انتهاجه دول العربي السلطات المسئولة في ال
أجل دعم التشغيل وخفض البطالة، وخاصة في أوساط شريحة الشباب، في ظل االحتجاجات الشعبية الحاشدة وما صحبها  

  .من هزات اجتماعية في العديد من الدول العربية
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السياسات ليست مسئولية األجهزة الحكومية أوالرسمية فقط، ولكنها محل لتقاسم األمانة  

ة   اج الثالث راف اإلنت ين أط ال (ب ال والعم اب األعم ات وأرب ع   ) الحكوم رائح المجتم دني، وش ع الم ى المجتم افة إل باإلض
  .المزارعين وأبناء الطبقة المتوسطة من المثقفين األخرى غير المشمولة في التصنيفات السابقة، خاصة
ه  "موضوع   الجزء األول ينقسم المحور إلى خمسة أجزاء؛ حيث يتناول  ادة توجي ة نحوالتشغيل    " إع السياسات العام

رز خطوط   : ومحتوى العمل، فيما يعتبر مدخال عاما لموضوع المحور، من خالل معالجة قضيتين فرعيتين، هما تحديد أب
  .ت العامة، واإلطار العالمي المواآب لهذه التوجهات، بالتطبيق على رأس المال المعرفي ومهارة العملالتوجها
دعم التشغيل    (فموضوعه  الجزء الثانيأما   ة ل ائي       )إعادة هيكلة سياسات التنمي ي نموذج إنم ى تبن ، حيث يرآز عل

  .مكن، ومناصر الفقراء والمتعطلينجديد، محقق لتكامل الهيكل اإلنتاجي ومكثف الستخدام العمل، آلما أ
ق بكل       الجزء الثالثأما  فيتعرض لعدد من السياسات القطاعية ذات األهمية الخاصة في مجال دعم التشغيل، وتتعل

  .  من التعليم الجامعي والقطاع الريفي وما يسمى بالصناعات اإلبداعية، ثم التنمية الريفية
ا هي   منصبا على حالة بع الجزء الرابعويأتي   دعم التشغيل     " المشروعات الصغرى والصغيرة   "ينه ة ل أداة محقق آ

  .  ومكافحة البطالة والحد من الفقر في الدول العربية
نظرة آلية، آنظرة طائر محلق، على السياسات الفاعلة، من زاوية استراتيجية متصلة  الجزء الخامسوأخيرا، يقدم 

م والتنمية المعززة لذاتها عبر الزمن، آوسيط ناجح لدعم التشغيل ورفع مستوى  ببناء القدرة التنافسية وتحقيق النموالمستدي
  .المعيشة ألبناء المجتمع

  :                         إعادة توجيه السياسات الحكومية نحوالتشغيل ومحتوى العمل :  أوًال 
  :التوجهات العامة  -1

ة في ال   " إن إعادة توجيه ة،  دفة السياسات العامة الفاعل ة       دول العربي ة البطال ا، وأزم ة تحدي التشغيل عموم لمواجه
 التوجهات األساسية  الترآيز على عدد من   ، في ظروف األوضاع العربية الراهنة لالحتجاجات الشعبية، تتطلبخصوصا

ابقة  اور الس ات المح ة لمعطي ر، ونتيج ذا المحور من محاور التقري ي ه يرد ف ا س د ضروري لم ذه..  آتمهي م ه  ومن أه
  :التوجهات، ما يلى

ولتشغيل ) المتراآمة البطالةفي وضع  (، لتشغيل المتعطلينتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة -أ -
ووفقا للتقديرات المتاحة من منظمة العمل العربية، آما عبر     .الداخلين الجدد إلى سوق العمل المتاحة"

/ نوفمبر 17- 15الجزائر (عنها المدير العام للمنظمة في تقديمه ألعمال المؤتمر األول لتشغيل الشباب 
: فإن من الضروري توفير ماليين فرص لعمل الجديدة،  حيث ذآر ما يلي ، )2009تشرين الثاني   

ي و [  ع العرب ى   إن المجتم داده إل ل تع نويا     340ص نهم س رج م ان، يتخ ون إنس ات    4ملي ي المؤسس ين ف مالي
ين   4التعليمية ومراآز التعليم التقني والتدريب المهني، وبالتالي فإن أي تخطيط للتشغيل يجب ان يعمل على توفير  مالي

-البطالة ضمن معدالتها الحاليةفرصة عمل سنويا لتشغيل الوافدين الجدد لسوق العمل من الشباب لإلبقاء على معدالت 
ماليين فرصة عمل سنويا،     5فيعني توفير  2020-2010أما تخفيض البطالة إلى النصف خالل العقد العربي للتشغيل 

  ].وهي مسئولية آبيرة .. وهذه مسئولية الحكومات والقطاع الخاص
ذا   ولكن من المالحظ أن الدول العربية، على اختالف ظروفها االقتصادية، لم  تطبق سياسات فعالة حتى اآلن، في ه

فقطاع النفط مثال، والذي آان يمثل المصدر الرئيسي .   ومازال استيعاب األنشطة االقتصادية لقوة العمل محدودا. المجال
ة   الرتفاع معدالت النمواالقتصادي العربي في السنوات السابقة على انفجار األزمة اظم  ) 2008(المالية العالمي  ، بفعل تع

المحور الخامس 
:
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ا     (، و)قليل التكثيف لعنصر العمل  (يتسم بأنه  -عائداته المالية  ال والتكنولوجي ه  ). آثيف االستخدام لعنصر رأس الم أي أن
ى تشغيل       اده عل ر من اعتم يشكل صناعة معتمدة بصورة رئيسية على عنصر اآلالت والمعدات والتكنولوجيا المعقدة، أآث

 .العنصر البشري
ال يزال له دور آبير في  -آمشّغل لنحوثلث القوة العاملة على المستوى العربي العام -وميثم إن القطاع العام أوالحك

ل وق العم ية،   ، س ة الرئيس دول النفطي ي ال واء ف دول ذات أس ي ال ر "وف ابق الكبي ام الس اع الع وريا  " القط ل مصر وس مث
الْي       -والجزائر ى التوظف في مج ة األساسية    : يرآز عل از اإلداري، والبني ة  الجه الين، رغم    . واألشغال العام وآال المج

بصورة مباشرة، وإن " المنتجة"آما أنهما ال يعتبران من القطاعات . استيعابهما العالي للعمالة، فإن اإلنتاجية فيهما ضعيفة
  .آانا يقدمان خدمات مفترضة للقطاعات المنتجة نفسها

ة، وال   ي الزراع ل فه وة العم تيعابا لق ر اس ات األآث ا القطاع ييد، وأم اء والتش امي"بن ر النظ اع غي ذه ". القط ع ه وتق
ة من       ة الواجب ة والرعاي األنشطة بالكامل تقريبا في إطار القطاع الخاص، المتوسط والصغير أساسا، ولكنها ال تلقى العناي

ثال أن   وهكذا و.  الحكومة والقطاع الخاص الكبير، وهما المصدر األآبر للموارد المالية والتكنولوجية في المجتمع دنا  م ج
ة في مصر، بصورة مطردة        تثمارات الحكومي خالل السنوات    ،الزراعة والبنية التحتية الريفية يتناقص نصيبها من االس

  .األخيرة
راض الميسر    ، آما ينبغي،، فال تتوافر لها"القطاع غير الرسمي"أما األنشطة غير النظامية، فيما يسمى   خدمة اإلق

ك األنشطة   وتتمثل . مؤسسات غير الهادفة إلى الربح، وال الدعم التقني والمؤسساتي الالزمالمن من الجهاز المصرفي و تل
ل  "الحارات الضيقة  "في المؤسسات والمشروعات الصغرى والصغيرة، واألنشطة الفردية والحرفية، التي تمارس في   ، ب

ي  ان"ف ا" الالمك ى : تقريب ارع، وعل ي عرض الش اةف داخل ومخأرصفة المش ي م افالت ومحطات ، وف ارج مواقف الح
وهذه األنشطة غير النظامية، ذات وضعية هامشية في االقتصاد، ومنخفضة اإلنتاجية والعائد، ومتخلفة إلى حد . القطارات

ين من البشر    ،المستوى التكنولوجي وطريقة أداء األعمالمن حيث آبير  ة     رغم استيعابها للمالي دول العربي ، في بعض ال
  .في دول أخرى ولآلالف المؤلفة

ر (من ناحية، و) نقص التشغيل(واجهة الظاهرة المزدوجة م -ب ة أخرى    )العمل في وظيفتين أوأآث رغم   -من ناحي
ل، و        ة العم ى إنتاجي أثير السلبي عل ذا أوذاك من الت عن  " عدم الرضا  "التباين في طبيعة آل منهما، نظرا لما يؤدي إليه ه

 .العمل
 :من خالل) تدّني نوعية العمل(مواجهة ظاهرة باإلضافة إلى 

 .رفع مستوى المهارة  -أ 
  .التكنولوجي للعمل-تعميق المكون العلمي  - ب 
  . تحسين القدرة على االبتكار  - ج 

ـ  ة -ج ى العمال ب عل ين العرض والطل ق ب ق التواف ع تحقي تغلين م دارج لتكييف خصائص المش المعنى ال يس ب ، ل
  :باتجاهاحتياجات السوق الراهنة، ولكن بإعادة هيكلة العرض والطلب معا، 

  . على حدٍّ سواء "الدول غير النفطية"و" الدول النفطية"تنويع هياآل اإلنتاج، في  -أ 
 .لوجي المرتفعالتكنو-توليد الطلب على العمالة الماهرة، ذات المكون العلمي -ب
  .إعادة بناء نظم التعليم والتدريب والتأهيل -ج
 . رفع مستويات اإلنتاجية وتنافسية منشآت األعمال، بالمقاييس الدولية -د

ة         وآذا، ين األجور واألسعار واإلنتاجي ادة،على تحقيق التناسب ب في األجل المتوسط واألجل     ، العمل، بصورة ج
  .الطويل

  :أمرين جهات السابقةتطبيق التوويتطلب هذا، 
دل النمواالقتصادي - ع مع ى   رف ة إل دول العربي ي ال ا   % 7ف ر عام ة عش رة أو الخمس ل، خالل العش ى األق نويا عل س

ة ة        .  المقبل ة المالي ل األزم ة ، قب ة العربي ي المنطق ل ف طي بالفع ادي الوس دل النمواالقتص ع مع د ارتف ان ق وآ
ل  % 6.3مثال، إلى  2006،  في عام 2008العالمية م تشمل        % 4.6مقاب ه، وإن ل ابقة علي ة الس في األعوام األربع

و خالل الفترة القصيرة الفاصلة بين األزمة المالية . موجة النمواالقتصادي المرتفع جميع الدول العربية بطبيعة الحال
ة ة ) 2008(العالمي عبية العربي ات الش دالع االحتجاج الل أي ) 2011(وان ن  2010و 2009خ وع م دث ن ، ح
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ة      " التعافي" ة عام دول العربي دل النمو  لل ة  (، إذ ارتفع مع ام  % 1,6من  ) باألسعار الثابت ى  2009ع ام  % 5,5إل ع
ب   -2010 اء وعق اجرى، أثن م جرى م ات"ث ق،   " االحتجاج اج العمي ة االحتج تها موج ي مس ة الت دول العربي ي ال ف

  .1صوله المتعددةويتناول التقرير هذا الموضوع عبر ف
وفي مقدمتها القطاع الزراعي، من آما سبقت اإلشارة، ، الترآيز على دعم وتطوير القطاعات األآثر استيعابا للعمالة -

 .جهة أولى، والقطاع غير النظامي في المناطق الحضرية، من جهة أخرى 
  

  :اإلطار العالمي لتوجهات سياسات التشغيل ومضمون العمل  -2
ية، في           خالل العقود ا ة عوامل أساس ور جمل رن المنصرم، أخذت تتبل بعينيات في الق لقليلة األخيرة، خاصة منذ الس

ة             ا في مجال السياسات الموجه ا آنف ي أوردناه ا للتوجهات الت ياقا عام اره س العالم المتقدم اقتصاديا ، شكلت ما يمكن اعتب
 :ويتمثل أهم هذه العوامل فيما يلي. نحوالتشغيل والبطالة

د       الت - ة لتولي ية المنظم ات المؤسس ى العملي ردين إل اء المتف ردة والعلم ات المنف ة للعبقري ات الفردي ن االختراع ول م ح
ة  "واالبتكارات، وإيجاد  Know-how" أسرار الصنعة"وتسويق  ة الفكري رى ذات    " حقوق الملكي ات آب دة لكيان العائ

  .طابع احتكاري داخل النظام االقتصادي العالمي
ال،             - ة وشرآات األعم ة والجماعة األآاديمي ع، خاصة الحكوم ين مختلف المنظمات في المجتم تأآيد أهمية الترابط ب

وم     .. لتشجيع قوة االبتكار المولدة لنوعية جديدة من عنصر العمل    ا ظهر مفه ار   "ومن هن ة لالبتك ة الوطني " المنظوم
National System of Innovation.  

ي،          تعاظم أهمية الدور المن - ال المعرف رأس الم ا يسمى ب وين م يم الجامعي، في تك وط باألنظمة التعليمية، خاصة التعل
 ).إلخ..صحة-تعليم(عن طريق منظومة شاملة للتنمية البشرية 

امي        - ل تن ي ظ ورة، خاصة ف ة المتط ة والتكنولوجي ة العلمي ى المعرف ة عل ا، القائم ارات العلي دة للمه اء قاع ة بن أهمي
ى الصع   ى الصعيد              المنافسة عل اجرين عل وة البشرية للمه ة وترآيب الق ة الهجرة الدولي ر في بني المي، مع تغي يد الع

 ". نواة طبقة وسطى عالمية جديدة مبنية على المهارات"العالمي، من خالل ما يمكن اعتباره 
ي            ل ف وة العم وين ق ددة لتك ات المحِّ رز المقوم ددت أب ابقة، تح ات الس ن المنطلق ور   م الم المتط اديا،  الع اقتص

  :الدول العربية، مستقبال، في الجانبين التاليينفي : واستطرادا
  .رأس المال المعرفي  -
  .عنصر المهارة  -

  :هما على التوالي وفيما يلي نتناول
  رأس المال المعرفي  بناء  -3

امن   .. آان االقتصاديون في السابق يتكلمون عن رأس المال، وآفي رن الث رن     هكذا آان األمر في الق عشر وفي الق
وآانت الكلمة تدل أساسا على النقود المستخدمة في اإلنتاج فيقال، للتوضيح، رأس .  التاسع عشر وفي ُجّل القرن العشرين

رأس المال "آما آانت الكلمة تدل على المعدات المستخدمة في العملية اإلنتاجية، فيقال رأس المال فحسب أو. المال النقدي
  ".تراآم رأس المال"أو" التراآم الرأسمالي"نه ، ويقال بشأ"العيني
ام يتحول من     و دات "لكن في أواسط القرن العشرين وأوائل الستينيات منه، بدأ مرآز االهتم المعنى  " اآلالت والمع ب

ال البشري  "التقليدي إلى بناء البشر المنتجين لها والعاملين عليها، فأخذ يظهر ثم ينتشر مصطلح    ار  "رأس الم ى اعتب  ، عل
ل إن      –وليس على اآلالت فحسب  –أن البشر يقوم عليهم  وم القائ دادا للمفه ة، امت وة منتجة    (عبء العملية اإلنتاجي م ق العل

وم       ). بشكل مباشر دأ يشيع مفه ات ب بعينات والثمانين ة البشرية  "وفي الس ذآور   "التنمي ى الم دا للمعن وأخذت تصدر   . ، تأآي
  . هذا العنوان تحمل" األمم المتحدة"تقارير دورية عن 

وم   داولي لمفه ذ يتسع النطاق الت رين، أخ رن العش ن الق عينيات م ذ التس ال"ومن ليشمل نشر مصطلحات " رأس الم
ل     ال الرمزي  "أخرى ذات دالالت متنوعة، من قبي اعي  "و" رأس الم ال االجتم ال  (وانتشر مصطلح   ". رأس الم رأس الم

ي ن مت   )المعرف رة ع رى معب ميات أخ ة مس احبا لجمل ل  ، مص ة، مث رات مهم ة (غي اد المعرف د (و) اقتص اد الجدي ) االقتص
  ).االبتكارمنظومة (و
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ة       ة أصول إنتاجي ى ملكي ابق، ينصرف إل ي الس ة، ف وم الملكي ان مفه ا آ ه بينم ذلك، فإن ة ل ة"ونتيج ،خاصة " عيني
اج الصناعي  ارات وأدوات اإلنت ان  -األراضي والعق ون(وآ ذين يملك ذه األصول، أي م ) ال م أصحاب ه الك األرض ه

هم الذين اآتسبوا المال، وملكوا معه، وبه، ناصية  ) الذين يملكون(والعقار والمصانع، فقد غدا االتجاه ينحو إلى اعتبار أن 
المي، من  وم لالقتصاد الع اد النشاط المحم ة، وأصبح هؤالء عم ة الخالق ارة االبتكاري وة المه ة وق ة الحديث م والمعرف العل

ة مع           خبراء الحاسبات والبرام ى أصحاب المكاتب العامل اء المتخصصين، وإل ى األطب ات االتصال، إل ج الحاسوبية وتقني
الشرآات الكبرى ذات المساهمة األجنبية، وفروعها الخارجية في مجاالت المصارف والمحاسبة والمحاماة واالستشارات  

ال المعرفي الجد       . والمقاوالت والهندسة رأس الم وي ل يد ق ذلك تجس ادرين       وقد تجلى ب ال الق ه من أصحاب الم د، ولمّالآ ي
  .  على اإلنفاق على المورد الجديد من الشريحة العليا للطبقة الوسطى

ان     " رأس المال المهاري"لقد ورث هؤالء المفهوم الحقيقي لملكية األصول، وورثوا مفهوم  ي آ ة الت للحرف التقليدي
  .وال تتولد باستمرار وتتجدد تلقائيا عبر الزمنأصحابها يورثون أصولهم ومهاراتهم ألبنائهم فيحققون دخ

التعليم الراقي           " أشباه الفقراء"أما الفقراء و د، ب ال المعرفي الجدي تالك رأس الم ى ام ادرة عل وارد الق فال يملكون الم
ة باهظة   راهم  . وتعلم اللغات األجنبية لرأس المال العالمي والتدريب والتأهيل المتخصص المكلف ماليا تكلف ذا ت يرآزون   ل

ده        ا يصرف جه ي، وإنم ال المعرف رأس الم على العيش يوما بيوم، ومن يملك بعض الموارد لم يدرك بعد المفهوم الجديد ل
زمن، بفعل            ر ال ا عب ا تتبخر قيمته اء، سرعان م ة محدودة لألبن انون "إلى تكوين مدخرات مالية أوعقاري االقتصادي   "الق

  .مع التضخم المالي والسعرياتساقا ) تناقص القيمة الزمنية للنقود(
ى مستوى             الم، وعل ى مستوى الع ازغ، عل ة في سياق االقتصاد المعرفي الب إذن، تكمن القوة االجتماعية الحرآي

ل     ) الشريحة المتوسطة(إلى جانب قطاع من ) الشريحة العليا من الطبقة الوسطى(الدول العربية، في ة، ب ذه الطبق من ه
ن  اثرين م راد متن ريحة ا( أف دنياالش ا) ل ا    .   أيض ى األخص، خاصة منه طى عل ة الوس ن الطبق ا م ريحة العلي ك الش وتل

ا   )اإلنتلجنسيا(مجموعة المثقفين من  ، استثمرت في أبنائها من خالل التعليم والصحة، فحققت أجيالها الجديدة مستوى رفيع
ل م         إذا هي تحت اندة، ف ة مس ا ظروف معاشية أوحياتي ة في سوق العمل وتكسب       من التعليم والمهارة، ترافقه ع مرموق واق

   . دخوال مرتفعة، وتحقق مواقع اجتماعية عليا، في سلك المهن الطبية والهندسية والتجارية والقانونية
د أصبحتو  ة ق ذه الجماعة الجيلي ق -ه ة، عن طري دخل والمكان د من ال ى المزي ا إل اعية دوام دة، الس ة الجدي الطبقي
ازة سبل العيش           -مال االجتماعيمدفوعة بعالقات رأس ال -المهارة وم نحوحي اعي محم ان في سباق اجتم هي فرس الره

 . ورموز المكانة
م والعمل         ة السوق، سوق العل ة، عولم ا يسمى بالعولم تعلم   . آما أن هذه الجماعة تقف على الحافة عند تخوم م ذا ي ل

ت األجنبية، في الجامعات األمريكية واألوروبية، ، باللغاويرتفعون بها أبناؤها، أو يستكملون تعليمهم، ويكتسبون مهاراتهم
ا للعمل في                 اجرون طلب ة، أويه لم المهن المختلف ى س م عل ة له ع رفيع م يأخذون مواق ة، ومن ث أوفروعها في البالد العربي

  . الخارج، خاصة في أمريكا وآندا واستراليا
ال فرصا متكا     "تحتيةال"أما القاعدة  ة، ، فال تن ة        للغالبية االجتماعي ة الصحية الحديث يم الحديث والرعاي ة من التعل فئ

 .مستويات المعيشةفي العمل وآسب الدخول ووال يتمتع أفرادها بتكافؤ الفرص في مجال سوق  ،ومن متعة العمر الطويل
  ) :المعرفي(البعد الدولي للتغير في سوق العمل  -4

ى عصر    ورة  (لقد وقع االنتقال، في العالم الصناعي، عقب الحرب العالمية الثانية، من عصر الثورة الصناعية إل الث
م حدثت   ).  التكنولوجية -العلمية ورة   (ث ورة داخل الث ال         ) ث ك بانتق ل التسعينيات وذل ات وأوائ ذ أواخر الثمانيني رة من األخي

ددة، ومن         ). هاي تك  ( ولوجيا العالية التطور العلمي والتكنولوجي إلى آفاق التكن ذا التطور بطرق متع ر عن ه م التعبي وت
  . خالل الترآيز على أبعاد متباينة

باه الموصالت  "فقد تم الترآيز في الثمانينيات على تطور تكنولوجيا  ة،     " أش ات الدقيق ة واإللكتروني دوائر المتكامل وال
ة    زة واآلالت اإلنتاجي االت األجه ي مج ا ف ة   وتطبيقاته ة النووي اء، والطاق تهالآية، والفض ي   . واالس ز ف رى الترآي م ج ث

ا   ى تكنولوجي عينيات عل االت "التس ات –االتص دة  " المعلوم ة الجدي ادر الطاق دة، ومص واد الجدي ور، والم ة التط فائق
ة  ة الصغر       -والمتجددة، والتكنولوجيا الحيوي ات بالغ ى التكنولوجي انو (باإلضافة إل ر   ). الن ع الق د ارتفعت   ومع مطل ن الجدي

ن   ديث ع رة الح د(نب اد الجدي ا    ) االقتص ى الصناعة بمفهومه يس عل ة، ول ة والتكنولوجي دمات العلمي ى الخ وم عل ذي يق ال
داول، و رة المت ت نب ديث عن عل ة(الح ارف  ) اقتصاد المعرف ى المع ارة إل ات والمه ن المعلوم ى التحول م وم عل ذي يق ال
دم  -آمفهوم جديد يحل ) لوطنية لالبتكارالمنظومة ا( وجرى تناول .  واالبتكار محل   -في العالم الصناعي الرأسمالي المتق

ة    ة العلمي ة -المفهوم السابق للمنظوم اول    . التكنولوجي ا جرى تن درة التنافسية ال  (آم ة الق ديال     ) وطني ا ب ة، وربم ا للعولم قرين
  .عنها
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جات متفاوتة، من حيث االهتمام باآلفاق الجديدة من أن يمس االقتصادات العربية، بدر آل ذلك قد حدث، ولم يكن بدٌّ
  :خاصة في ميدانين مهمينالتي يفتحها العلم والتكنولوجيا، 

ة في      "اإلنترنت"ميدان تكنولوجيا االتصال والمعلومات، حيث  الحاسبات و  -أ  ة الرقمي ، وشيوع الموجة اإللكتروني
ياق    ي س زة، ف نيع األجه ة ( تص ورة الرقمي الي) الث و: (وبالت ةالفج ط  ) ة الرقمي يس فق ة  (ول وة العلمي الفج

  .    بين العالمين النامي والصناعي، آما درج القول سابقا) والتكنولوجية
  .العالجالوقاية والرعاية وو ،وتطبيقاتها في الصيدلة والدواء وفي الصحة والطب) ثورة علوم الحياة(ميدان   - ب 

ة    اء الطبق ة      لذلك آله، اهتمت الشريحة الجديدة من بعض أبن ة والتكنولوجي ا تفرضه التطورات العلمي : المتوسطة بم
آما جرى  ؛باإلضافة إلى العلوم الهندسية، الحاسبات والشبكات، ولغات أهل الحاسبات والشبكات، وفي مقدمتها اإلنجليزية

  .باهتمام مواٍز بتعلم علوم الحياة والوراثة والط
د  ت وق ل  تمكن ي تمث رائح الت ذه الش ارات الن (ه ى  ) ادرةعرض المه ن الحصول عل التعبير االقتصادي، م ع (ب ري

درة دمتها –)الن ي مق رناوف ا أش ة    : ، آم يدلة والهندس االت الطب والص ي مج ة ف ة واللغوي ارات المهني رائح ذات المه الش
  .والقانون والمحاسبة

انونية والمحاسبية وفي نفس الوقت، نالحظ أن الشرآات األجنبية وفروع المؤسسات الدولية، المالية والمصرفية والق
ارات     اة واالستش بة والمحام ب المحاس ات لمكات ين تحت الفت رآاء محلي ع ش ل م واق للعم ى األس ت إل د دخل ة، ق واإلداري

  .الهندسية العالمية، ويحتكر بعضها التعامل المهني مع الشرآات العالمية الرائدة
ة   ال في القطاعات المهني      " الطلب "ومن أجل مواجه ى األعم د عل دة أخذ   الجدي ادرون (ة الجدي راء  (و) الق ر الفق ) غي

ى جامعات      م إل ة، ث يعدون أبناءهم للسوق الجديدة والطلب الجديد، فدفعوا بهم إلى التعليم الخاص واألجنبي باللغات األجنبي
  .أجنبية خالصة ، تحت الفتات بريطانية وفرنسية وآندية وألمانية وغيرها

وا    واتجه المتخرجون الجدد، من فروع التع  ات، ليعمل ليم المتميز لحقول الهندسة والطب والصيدلة والحاسوب واللغ
ا، ولي       ا والحاسبات وبرامجه ئوا في البنوك الخاصة وفروع البنوك األجنبية وشرآات ومكاتب المحاسبة والهندسة العلي  نش

الي ومن   لتحقق معدالت عالية ن "السوقآلية "مكاتب متخصصة وعيادات طبية ومحالت تجارية تعمل وفق  سبيا للعائد الم
  .مرتبطة باالستثمارات األجنبية وبالتمويل األجنبي) العمل(هنا نشأت شريحة من 

اء من              وا ينتظرون االنته د ظل ة الوسطى، فق دنيا من الطبق اء الشريحة ال يهم أبن أما الشباب من أبناء الفقراء، بمن ف
وا في مهن ذات مستويات       ) طوابير(مكانا لهم في  "ليحجزوا" مراحل التعليم المتوسط والعالي ة الخريجين، أو ليعمل بطال

  .دنيا من المهارة وآذا بمعيار الدخل والمكانة االجتماعية
ة،       دول العربي ومن المهم أن نشير هنا إلى أن هذه الحقيقة المتعلقة بالتفاوت العميق بين أبناء المجتمع الواحد، في ال

الم الشغل، متجسدة في انتشار           خالل العقود األخيرة، من حيث تكافؤ ال ل وع دريب والتأهي يم والت فرص في العيش والتعل
آانت أهم العناصر الكامنة وراء قوة الدفع للتغيرات العربية  -الفقر في الدخل والقدرات على نطاق واسع وفي مدى عميق

  .2011، مما تبدى بصورة جلية خالل عام "المحروم ماديا أومعنويا"وثورات الشباب العربي 
ة،     ومن هنا، يجب ة المختلف ات االجتماعي دني والفئ  على قوى المجتمع العربي الحية، من السلطة العامة والقطاع الم

ة، من     العمل على  معالجة التفاوت االجتماعي، في مضمار اآتساب القدرات التعليمية والصحية، لكل  الشرائح االجتماعي
                                        . عصرنافي  اجل اللحاق بعالم العمل الجديد

  :الدولي -في األفق االجتماعي مهارةالعنصر  -5
ون، في مختلف         ى وشك أن تتك دة، عل بدأ الجدل يثور بصفة جدية، خالل السنوات األخيرة حول طبقة وسطى جدي

حول الطبقة الوسطى في أوساط   ولطالما ثار الجدل ". عالمية"مجتمعات العالم، وعلى وشك أن تتكون لها سمات ومالمح 
اعي        دد النسيج االجتم ذا يه راض، وأن ه النخبة المثقفة العربية طوال األعوام الماضية، فالبعض قال إنها على وشك االنق

زمن  ر ال ل عب ة   . بالتحل طى بمثاب ة الوس بعض إن الطبق ذا ال ال ه زان(وق ة المي تقرار  ) رّمان ق االس وازن وتحق ظ الت تحف
ة  "وقالوا إن المجتمع العربي بدأ يفقد ويفتقد . حمة االجتماعيةوتضمن الترابط لل يم النبيل ات      " الق ا الفئ ر عنه ي آانت تعب الت

  .الوسطى في أوقات سابقة، وإن هذه الفئات ُسحقت وانسحقت بين مطرقة االقتصاد وسندان السياسة
اع المتواصل لألسعار، مع     للتضخم، بمعن –تبدو بغير نهاية  –فعلي جانب االقتصاد، وقعت موجة ممتدة   ى االرتف

ة ال تتناسب مع          " األجور الحقيقية"ثبات األجور، وربما نقص  ادة طفيف ا في أحسن األحوال زي ت، أو زيادته بمرور الوق
  . ارتفاع األسعار
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املين في           ة والع ة المدني ة والخدم از الدول سلك  ولقد آان قوام الطبقة الوسطى التقليدية متكونا من الموظفين في جه
ة (التعليم والمهن األخرى ذات الصلة، أي من     ات       ) األفندي ه في بعض األدبي ق علي ا يطل يا (وم ة ) اإلنتلجنس ذه  . الثقافي وه

ى  ) الدخول الثابتة(الفئات تعتبر من ذوي  أو من آاسبي األجور والرواتب، والتي ال يملك أصحابها قدرة على زيادتها، عل
رة (العكس من    دخول المتغي يهم    –) أصحاب ال اريع الخاصة ومن إل ى تحسين    -أصحاب المش درة عل ذين يملكون المق ال

. هذا في جانب االقتصاد.  . دخولهم، مستفيدين من ندرة السلع أوالخدمات التي يقدمونها، أومن بعض المواقع االحتكارية 
دو، تشجع،    ا يب ت، فيم ات آان ة وسياسات الحكوم زة الدول إن أجه ة، ف ة السياس ن ناحي ا م ة، أصحاب أم درجات متفاوت ب

دارهم            ل من أق ا تقل ة المتوسطة، أولعله اد الطبق ين، عم ة للموظفين والمثقف المشروعات، وال تعطي نفس القدر من الرعاي
  .المادية والمعنوية إلى حد بعيد

ات  فلم يحدث انهيار ل ، لكن هناك مقولة أخرى عكسية، )انهيار الطبقة الوسطى(هكذا إذن يجادل أصحاب مقولة  لفئ
لمختلف جماعاتها ) األوزان النسبية(الوسطى للمجتمع، وإنما تغير تكوينها الداخلي وأصولها االجتماعية، وحدث تبدل في 

  . الفرعية
ة "لقد انخفض وزن الفئات  رهم من المنحدرين من       "القديم اء "، من الموظفين و غي في المشرق والمغرب    " الوجه

دة سرعان م    .  العربيين ات جدي دة            ولكن فئ وادي البعي ة من الب ا الكثيف ة جحافله ا، قادم تد عوده ا اش ا بزغت، وسرعان م
  . واألرياف القصية ومن القرى النائية عن المرآز ومن أطراف الصحراء ومن جوفها أيضا

ة     واحي الحضر والمدن العريق  هنا،  البدوالجدد والفالحون الجدد، وأبناء البدوالقدامى والفالحون القدامى، يجوبون ن
م يمارسها     ا ل نازحين من مواقع سكناهم العريقة، باحثين عن الرزق في المصانع ومواقع الخدمات الحديثة، يمارسون مهن

  .آباؤهم، ويقلبون وجه العواصم العربية، ويغيرون حياتها تغييرا
ن ذوي    دة، م ة وسطى جدي أت إذن طبق د نش اء(لق ات الزرق ذي بق ) الياق ع ال ن صلب المجتم ابقين وم ى الس ي عل

  .الهامش قرونا بعد قرون
دا       1لبنك الدوليارير اتق أحد وفي  ا جدي اه علم ا علمن ل    : دق ناقوسًا جديدًا، ليضيف فوق م ة الوسطى تنتق إن الطبق

من المحلية إلى العالمية، أفراد وشرائح هذه الطبقة يتنقلون من بلد إلى آخر، بالطائرات األسرع من الصوت، أو يشتغلون  
ق شبكة           وهم قابعون يبراني الفسيح، عن طري ر الفضاء الس م عب اتج عمله ) اإلنترنت (في أماآنهم، وحيث هم، يبعثون بن
خدمات الحاسبات  : ، يعملون في مهن جديدة، لم يعرفها آباؤهم وربما لم تخطر على ذهن بشر"العمل من ُبعد"ومن خالل 

يدالنيات غ   وجي والص الج البيول ة واالتصاالت والطب والع ة، و اآللي ة الوراثي ة ، والهندس ر الكيميائي دة(ي واد الجدي ) الم
  ).النانو( ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا المصغرة

يس  .. ورأس المال الذي يملكه هؤالء األفراد وتلك الشرائح االجتماعية ليس آأي رأسمال نعرفه ليس ماال أونقودا، ل
ال في شرآة من شرآات المساهمة        " طائر"الي بأرض أو إرث وما هو بعقار أو بسهم م ا  رأس  .. عبر أسواق الم وإنم

  .المال الجديد هو العلم العصري القابل للتطبيق، والمعرفة المتجددة والقدرة على االبتكار
  . باختصار) العمل الماهر االبتكاري(؛ أو هو"عنصر المهارة"إنه  

ام   -نفا في تقريره المذآور آ -هنا يشير البنك الدولي  إن   2030إلى أنه بحلول ع بالد      1200ف ون إنسان في ال ملي
د   )الطبقة الوسطى العالمية(من إجمالي سكان العالم، سوف ينخرطون في سلك % 15النامية، وهو مايعادل  ا ال يزي ، بينم

ى  الي عل ي الوقت الح ددهم ف ون 400ع ة االقتصادية.  ملي ن الناحي ة، م ة الوسطى العالمي ك وتعرف الطبق ، حسب البن
راد     -الدولي دائما، بأنها تضم األسر   ة أف ة من أربع ين      -المكون ا ب ي تكسب م نويا، وفق    68000و 16000الت دوالر س

رائية وة الش ادل الق ماة بتع ة الحساب المس ي السوق  . طريق ة ف رة بفاعلي ة الكبي ة االجتماعي ذه المجموع ارك ه وسوف تش
تالك         العالمية، حيث يتولد منها طلب مرتفع على وي الم ديها طموح ق ا سوف يوجد ل المنتجات ذات المستوى الرفيع، آم
ك          . ناصية التعليم العالي وفق المعايير الدولية ى تمل درتهم الشرائية، إل اع ق م ارتف ذه المجموعة، بحك وأفراد ه ولسوف يرن

  .السيارات وشراء السلع االستهالآية المعمرة والسفر إلى الخارج، وغير ذلك
  ؟" الطبقة الوسطى العالمية"هل يملك آل أفراد المجتمع الدولي والمحلي فرصة متكافئة لاللتحاق برآب .. ولكن 

هنا يتبدى الوجه اآلخر للعولمة، فإن نشوء طبقة وسطى عالمية، ولومجازا، وتبلور سوق عالمية للعمل وللمهارات، 
دم المس         ى ق ع عل ة مفتوحة الفرص للجمي ا عولم ه من         ال يعني أنه ائال إن ة ق ذه الحقيق ذآير به دولي الت اواة،ويعاود البنك ال

ة، أو في داخل آل      المرجح أال يتم توزيع منافع العولمة توزيعا متساويا، سواء آان ذلك بين أقاليم  وقارات العالم المختلف
  . دولة على حدة

                                                 
1   (World Bank, Global Economic Prospects, 2007 
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ه ذا المضمار أن ي ه دولي ف ك ال راء البن ذآر خب ع وي إن بعض  م ة ف ة وسطى عالمي اره طبق ا يمكن اعتب نشوء م
ر  وتتمثل هذه الجماعات بصفة خاصة في .  الجماعات االجتماعية سوف تتقهقر إلى الخلف أو يتم تهميشها العاملين غي

رة وجي المه ور التكنول ارع التط ل تس ي ظ ة % 80ن ، وأ، ف دول النامي كان ال ن س تبعاد ( م انون )الصينباس ، سوف يع
درات (في عدالة توزيع الدخل، بسبب اتساع  التدهور رة      ) فجوة الق ر المه املين غي رة والع املين المه ين الع م   . ب وسوف تع

يم                   انهن من فرصة التعل ات، نظرا لحرم اة هن الفتي ذه المعان ر من يتعرض له ة؛ وأآث بالد النامي ي ال هذه الفجوة نحو ثلث
  .النظامي في عدد غير قليل من هذه البالد

ة       أإذن من حقائق االقتصاد السياسي الدولي،  حقيقة مهمة اني ازدواجي ة أصبحت تع ة والمحلي ن أسواق العمل الدولي
دودة، إن      : واضحة ة مح ر وذات منفع رة، منخفضة األج ر المه وق لغي افع، وس رة المن د وآثي ة العائ رة، عالي وق للمه س
ذه   . وجدت إن ه ي،        وبرغم االزدواجية في البنية التكوينية لسوق العمل، ف ى النطاق الجغراف دولي، عل دها ال السوق في بع

ل السلع          .  تزداد اندماجا وتوترا ل، وسهولة نق ل البشر بغرض العم ائج سهولة تنّق ولتفسير هذه النقطة يشار إلى بعض نت
ت        ،وبصفة خاصة. والخدمات التي أنتجها العمل ر اس م األآث ارا، ومن ث ر انتش فادة تبدوالسلع ذات المنشأ من الصين، األآث

ة العمل المتضمن     . غير أن االندماج يتبعه توتر شديد. من ظاهرة االندماج فالسلع الصينية رخيصة، نظرا النخفاض تكلف
ة األخرى             . فيها، وانخفاض األجور أساسا دان النامي اء البل ة من أبن تغلة في المنشآت اإلنتاجي ات المش م توضع الفئ ومن ث

  ". الصينية"ء من السلع تحت ضغط قوي، بفعل منافسة ثقيلة الوط
ة،        يمكن لنا أن نستنتج مما سبق، و ة مشكلة البطال ة تحدي التشغيل، ومواجه ة،     أن مقابل دول العربي ة  في ال مرهون

  .وتيسير تدفقات العمالة العربية ،داخل المجتمع بتقليص فجوات الدخول والقدرات
  :إعادة هيكلة سياسات التنمية لدعم التشغيل :  ثانيًا 
  :ال إعادة هيكلة سياسات التنمية باتجاه خفض الفقر ودعم التشغيل، تتبدى لنا الضرورات التاليةفي مج

  :وذلك من خالل تبني سياسات لالقتصاد الكلي قادرة على دعم التشغيل والحد من الفقر،  -1
  :عبر تحقيق معدالت نمومرتفعة لمتوسط الدخل الفردي الحقيقي.. تسريع النمواالقتصادي  -أ
ن              زأ م زء ال يتج نوات، آج ذ س ة، من ة القائم ة والدولي روف االجتماعي ي الظ ب، ف ذا الجان ة ه ت أهمي د تبين وق

ادة     1997االستراتيجية التنموية المبتغاة في المنطقة العربية، حيث قّدر تقرير التنمية البشرية لعام  الزم زي مثال أن من ال
رد     الي     معدل النموالصافي والحقيقي لمتوسط نصيب الف ي اإلجم اتج المحل ًال من        (من الن ار آ ي األخذ فب االعتب ا يعن بم

ة        الي باألسعار الجاري دل النمواإلجم نويًا من أجل    % 3بنسبة  ) معدل النموالسكاني ومعدل التضخم وخصمهما من مع س
  .تقليل معدل انتشار الفقر إلى النصف خالل عشر سنوات

  . للفقراء) أوالمناصر(لتحقيق ما يسمى بالنمو الموالي .. ةتبني نمط النمواالقتصادي آثيف العمال  -ب   
بيًا            ة االستخدام نس ا آثيف ي األنشطة والتكنولوجي ر يتطلب تبن ـدة الفق وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن تخفيف ح

ل   هي أول القطاعات قدرة –من ثم  –لعنصر العمل، نظرًا لفائدتها في رفع مستوى الدخول، وإلى أن الزراعة  على التقلي
ر قطاعات الخدمات          ا تعتب ة ، بينم دهما الصناعة التحويلي ييد، وبع من الفقر،في حالة االقتصاد المصري، يليها قطاع التش

 .)1(والمرافق العامة غير قادرة على المساعدة بصورة فعالة في مواجهة الفقر
روريًا ولكنه غير آاٍف، لتحقيق هدف القضاء  إن النمواالقتصادي، في حد ذاته، ولوآان سريعًا، إنما يمثل شرطًا ض

ة    . على الفقر ز بكثاف ى، وأن يتمي فلكْي يسهم النموفي تحقيق هذا الهدف يتعين أن يكون مقرونًا بعدالة التوزيع من جهة أول
ة للقطاعات ال    . نسبية لمكون التشغيل من جهة ثانية بية المرتفع ة النس ى   ويعني ذلك أن هيكل النمو المتسم باألهمي ادرة عل ق

ًا  ل، اجتماعي رات األخرى المرتبطة بالعم دخول والمتغي ر تحسين ال ة الفقرعب ى مواجه در عل ة، يكون أق تيعاب العمال اس
  .وثقافيًا وسياسيًا

رة   الل فت ة مصر، خ ى تجرب ة إل هدت  2004/2005 – 1990/91وباإلحال ا ش ر عام ة عش دى خمس ى م ، وعل
دولي   "الموصى به من طرف   " لهيكليبرنامج التكيف ا"تطبيق الحكومة المصرية  د ال اق الرسمي    " صندوق النق ذ االتف من

ايو  ي م انبين ف ين الج ى  1991ب تمر حت ذي اس ل إحصائي    2004،  وال ى تحلي تندة إل ات المس ، توصلت بعض الدراس
ة    –لمسوح الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسرة  ة متتابع ي اإل    –على أربع دورات زمني اتج المحل ى أن الن الي خالل   إل جم

                                                 
1) Norman loayza and Claudio Raddatz, the composition of growth matters for poverty alleviation, policy 

research  working paper 4077, world press, 2006, p.p 21 – 23. 
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دل المتوسط   % 4.2الفترة المذآورة سجل نموًا حقيقيًا بلغ  ك   )1(في المتوسط سنويًا مع تقلبات متكررة حول المع ، ومع ذل
  . )2(في المتوسط سنويًا خالل الفترة بأآملها% 2.63فإن التشغيل حقق نموًا بلغ 

ر في مصر     رة الدراسة، حيث بلغت المعدالت        وربما يمثل ذلك أحد األسباب المفسرة لتزايد معدالت الفق خالل فت
  .. )3( 1999/2000عام % 16.7مقابل  –وفقًا لخط الفقر المطلق  -% 19.56نحو 2004/2005الكلية للفقر عام 

اتج في مصر، حيث تتواضع           ع الهيكل القطاعي للن إن نمط النمواالقتصادي منخفض آثافة التشغيل  يتأآد من واق
ى    مساهمة القطاعات األآثر  زد نصيباهما عل % 33و% 16قدرة على استيعاب العمل، وهي الزراعة والصناعة، إذ لم ي

ة نسبة      وتجدر  .  )4(%50في المتوسط على التوالي، خالل الفترة المشار إليها، بينما تجاوزت مساهمة القطاعات الخدمي
اب  % 44قراء الريف، إذ يعمل نحواإلشارة بصفة خاصة إلى القطاع الزراعي، الذي تترآز فيه الكتلة الرئيسية لف من أرب

 . )5(تقريبًا% 29األسر الفقيرة الريفية في األنشطة الزراعية مقارنة بنصيبهم من إجمالي عدد السكان ، الذي ال يتجاوز 
دهور نصيب قطاع الزراعة من               دليل ت تقلص، ب ذا في ال ان آخ ام بالزراعة آ إن االهتم ورغم ترآز الفقر الريفي ف

اتج الم ى      الن ل إل ث وص ر، حي الي لمص ي اإلجم ة   % 14.9حل ة تجرب ي نهاي ي  "ف ف الهيكل امج التكي ام  " برن ع
ة         –ضمن عوامل أخرى    -ويرجع ذلك بدوره . )6(2004/2005 ة في الزراعة والبني تثمارات الحكومي ى تراجع االس إل

  . التحتية الريفية 
ة    ات المتعلق ين لألولوي ط مع يطرة نم ع بس ذا التراج رتبط ه دمتها وي ي مق ام، وف اق الع اع  : باإلنف ي القط غيل ف التش

الحكومي ، ومرافق البنية األساسية الحضرية ،خاصة بمدينة القاهرة، على حساب االستثمار اإلنتاجي عمومًا، واالستثمار 
د             .. (الزراعي والريفي خصوصًا   الي والفني والت دعم الم وفير ال ى ت ة عل درة الحكوم أنه الحد من ق ك من ش ريب وإن ذل

ذه المشروعات     ) 7().الالزم للتشغيل في الريف والقطاع الزراعي ، خاصة للمشروعات الصغيرة والصغرى ومن شأن ه
ن صفوف         ة م ور، القادم ة األج غيل ومنخفض ة التش ة وناقص ة المتعطل ة الريفي ن العمال م م طر مه تيعاب ش رة اس األخي

  .المعدمين وأصحاب الملكيات القزمية
  .فإن البطالة قد ارتفعت معدالتها عبر الزمنونتيجة لكل ما سبق 

، مقابل %11.2مليون فرد بمعدل  2.5مثال، فقد بلغ عدد العاطلين  2005لعام " بحث قوة العمل بالعينة"وحسب  
ه   )8(2001عام % 9.2، و2004عام % 10.3 ل من أن         (، واألهم في هذا السياق أن ائعًا من قب ان ش ا آ ى عكس م عل

اق واالستهالك         الفقراء ال يملكون دخل واإلنف إن مسح ال ًال، ف يهم دخ رفاهية التعطل ومن ثم يعملون في أية أعمال تدر عل
راء، خاصة في            2004لعام  دى الفق ا ل ل من نظيرته راء أق دى الفق أوضح أن معدالت المساهمة في النشاط االقتصادي ل

راء، المعدالت     .. المناطق الحضرية  ة الفق راء   وبحيث فاقت معدالت بطال ر الفق اظرة لغي ل   % 12: المن راء مقاب % 7للفق
اموا            –لغير الفقراء  د ق م فق ين، ومن ث ويعود السبب في هذه الظاهرة إلى نقص فرص العمل الرسمية للخريجين المتعلم

  .  )9()بإزاحة العمال غير المتعلمين وغير المهرة من سوق العمل حتى في الشق غير الرسمي
وات  حّدد بعض المحللين االقتصاديين .. ل إلى المساهمة في التقليل من الفقر؟ ولكن آيف يؤدي نمو التشغي خمس قن

  :)10(يستطيع التشغيل من خاللها خفض معدالت الفقر

  ).العمل المأجور لدي الغير(زيادة التشغيل بأجر  •

 .تحسين األجور الحقيقية •

                                                 
، آتاب األهرام االقتصادي، 2004/2005 – 1990/1991هبة الليثي، النمو االقتصادي وتوزيع الدخل والحد من الفقر . هناء خير الدين و د. د)  1

 . 6، ص 2007، أول نوفمبر 242القاهرة، العدد 
 .8المرجع السابق، ص )  2
 .12نفس المرجع، ص )  3
 .20نفس المرجع، ص )  4
 .25نفس المرجع، ص )  5
 .21نفس المرجع، ص )  6
 .29نفس المرجع، ص )  7
 .26، ص 9/9/2007األهرام، القاهرة، : للدراسات االقتصادية في أنظر ملخص دراسة المرآز المصري)  8
 .المرجع السابق)  9

10Khan, A.R, Growth, employment and poverty –   
   .46، 45هناء خير الدين، وهبة الليثي، مرجع سابق، ص : مذآور في
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ذاتي  • غيل ال ادة التش هم  (زي اب أنفس املين لحس ة الع دى فئ روعات الصغرى والصغيرة  أي أصحاب –ل المش
 ).والمتوسطة

 .زيادة اإلنتاجية في مشروعات التشغيل الذاتي •

اب     • املين لحس روعات الخاصة بالع ات المش ة لمنتج رادات المقارن عار واإلي ادل، أواألس دالت التب ين مع تحس
 .أنفسهم

  :)1()المناصر للفقراء(تشجيع نمط النمو -2
ة، خاصة    ومن بين أهم السياسات واإلجراءات ا لمحققة لذلك، ضمان وصول الفقراء إلى األصول االقتصادية المهم

ي  اآن    –األراض اف، والمس ي األري غرى         –ف روعات الص اتي للمش ي والمؤسس دعم التقن ان وال ر، واالئتم ي الحض ف
  .والصغيرة والمتوسطة في األرياف والحضر على السواء

ر    ومن واقع التجربة المعاشة في جمهورية مصر العربي ة، فإن الفقراء المشتغلين يتمرآزون في القطاع الخاص غي
ذي يستوعب نحوا من      ـ        8,2الرسمي أوغير المنظم، ال ة ب ون مشتغل، مقارن ط في القطاع الخاص       6,8ملي ون فق ملي

نظم   –الرسمي  ر الم ى القطاع غي ة إل ن إضافتهم بصورة عام ذين يمك ي القطاع الزراعي، ال املين ف ر احتساب الع بغي
  2).مليون من العاملين في القطاع الحكومي 5,9باإلضافة إلى (

ة من            واء التنظيم الرسمي، محروم ر  المنضوية تحت ل وبعبارة أخرى، فإن المشروعات الصغرى والصغيرة غي
اع    رعاية الدولة المبذولة للقطاع الرسمي خاصة المشروعات الخاصة الكبيرة والكبرى، هذه الرعاية التي امتدت من ارتف

ي         دعم التقن ى ال ًا، إل ًا وخارجي ا داخلي ر المباشر    (معدالت التبادل السعرية لمنتجاته الي غي دعم الم وات    ) وال ه قن ذي تكفل ال
ي؛ ودْع           "إعانات التصدير"متعددة مثل ل األجنب ي، والتموي ل المصرفي المحل ان الوصول الميسر للتموي ى إمك ، إضافة إل

بيا         عنك أثر السياسات الموجهة لتشجيع االست ا تتضمنه من معدالت منخفضة نس ددة، وم ثمار من خالل التشريعات المتع
اهرة   ار ظ ى انتش اء الضريبي، باإلضافة إل رات لإلعف رب الضريبي"للضريبة، وفت اق " الته اع نط أخرات "، واتس المت

  .،  إضافة إلى االستفادة من دعم الطاقة، وإن بدأ خفض مبرمج لهذا الدعم"الضريبية
ق  ا يتعل ائج بعض الدراسات      وفيم ة مصر، تشير نت ى حال التطبيق عل ل المشروعات الصغرى والصغيرة، ب بتموي

ر    180مليون و 2إلى أنه آان هناك أآثر من  –2003حسب بيانات –الميدانية في مرحلة سابقة ألف أسرة تحت خط الفق
ق ( ى    )المطل ي   –، وأن عدد األسر المحتاجة إل ة ف ات    –والراغب ى ائتمان غ  ) ميكرو (صغرى  الحصول عل ألف  872بل

م يتجاوز عدد المقترضين النشطيين        ي أن نسبة المقترضين ال تتجاوز        –ألف أسرة   256أسرة، في حين ل ا يعن وهو م
اك   – 2008حول مصر    –وتفيد بعض المصادر .  )3(من اإلجمالي% 29 ل  "مؤسسة متخصصة فى     14أن هن التموي

  ).2(مقترضًا  86ضين النشطين منها بلغ وأن عدد المقتر Micro – Finance" المصغر
ام       اني لع ع الث ة الرب د أدى إرجاء   :  [  2012ووفق أحدث البيانات والمعلومات حتى قرب نهاي انون   "فق مشروع ق

غر ة الص روعات متناهي ذ " المش ة لتنفي ود آلي دم وج ى ع افة إل ؤخرا، باإلض امين م ن ع ر م ة "ألآث تراتيجية تنمي اس
اح   2005تي وضعت عام ال" المشروعات الصغيرة إلى عشوائية سوق اإلقراض بها حيث وصلت فوائد القروض التي تت

ر من            % 30لها من الجمعيات األهلية إلى أآثر من   ى أآث ل إل د فجوة التموي ى تزاي ة القرض، باإلضافة إل  100من قيم
دانين  % 70 -دنةمليون حيازة زراعية أقل من خمسة أف 4,2وأدى ذلك إلى حرمان أآثر من . مليار جنيه  -منها أقل من ف

ا طرح تساؤالت حول      -ألف ورشة حرفية 15مليون نسمة، من القروض متناهية الصغر، باإلضافة إلى  30يغطون  مم
ة  " اعي للتنمي يح   " الصندوق االجتم ذي يت ك السوق            250ال ة تنظيم تل نويا، وآيفي ة الصغر س ه قروضا متناهي ون جني ملي

  3.]لت فيها شرآات خاصة أخيرااإلقراضية الفريدة والتي دخ
  :إلى عاملين نقص التمويل اإلقراضي الموجه إلى المشروعات الصغرى والصغيرة ويرجع

                                                 
 .81جع سابق، ص ، مر1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام )  1
منظمة العمل العربية، دراسة تحليلية حول القطاع غير : أنظر. من بيانات اتلجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء بجمهورية مصر العربية -  2

 .50، ص 2011المنظم في الدول العربية، المشاآل والحلول، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، 
 . 24، ص 2007نوفمبر  1األهرام، : سة المرآز المصري للدراسات االقتصادية فيأنظر ملخص درا)  3
دورة        : أنظر )   2 ى ، ال ؤتمر العمل العرب ى م دم إل ى ، مق اهرة ،   38تقرير المدير العام لمكتب العمل العرب ايو   22-15، الق ، منشورات   2011م

  . 76، ص  4 -3منظمة العمل العربية ، جدول 
وان   شريف جاب   -3 ة الصغر        100: (اهللا، تحقيق صحفي بعن ة للمشروعات متناهي ه فجوة تمويلي ار جني ة،  ) األهرام (صحيفة  : ، في )ملي القاهري

 16.، ص 21/5/2012
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ل  : أولهما عدم إقدام المنظمات والمؤسسات المعنية على التوسع في التمويل لهذه المشروعات نظرًا العتباره من قبي
أمون ( ر الم ل غي درة أصح   )التموي دم ق وء ع ي ض ة ف ديم   ، خاص ى تق ذآورة عل روعات الم مان(اب المش الزم ) الض ال

  .للقروض، السيما الضمان أوالرهن العقاري
دي        : وثانيهما إحجام المشروعات الصغرى نفسها عن التقدم لالندماج في سوق العمل الرسمية، نظرًا للطابع التقيي

ة، سواًء في م      نظم للمؤسسات المعني ة التأسيس، أوالتشغيل، أوتصفية النشاط      المفرط الذي يسم اإلطار التشريعي الم رحل
  .والخروج من السوق

  :ينطبق ذلك على مختلف القنوات العاملة على تقديم التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة في مصر وهي
وهي تعاني، بحكم القانون المنظم لنشاطها . من التمويل المتاح% 70، التي توفر ما يقرب من الجمعيات األهلية  )أ 

ان – ة ق ات األهلي ى  –ون الجمعي درتها عل ى ضعف مق ل، باإلضافة إل ذا التموي ديم ه ان تق ى إمك ة عل ودًا جم قي
  .الوفاء بضمانات االقتراض من الجهاز المصرفي

ة         )ب  اعي للتنمي ندوق االجتم ابع للص غيرة الت روعات الص ة المش از تنمي روعات    جه ى المش ترط عل ذي يش ، ال
ان الميسر    للحصول على  –الصغيرة والصغرى  ة واالئتم ي مسجًال      –المساعدة التقني أن يكون المشروع المعن

رخيص  ى ت ر .. وحاصًال عل ر الرسمي وغي ي اإلطار غي ة ف تبعد المشروعات العامل ه يس ارة أخرى، فإن وبعب
 .المنظم من عداد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق االجتماعي للتنمية

از المصرفي    )ج  ه مس  الجه نظم     ، وإن باب ي اإلطار الم ام المشروعات الصغرى والصغيرة، سواء ف ًا أم دود تقريب
 .أوغير المنظم

ة     ه، تشير حال ي          المشروعات الصغرى والصغيرة   لذلك آل ى ضرورة تبن ال، إل ة، آمث ة مصر العربي في جمهوري
اد فرص العم    حزمة سياسات وإجراءات لمساعدة تلك المشروعات ى إيج دخول في    ، نظرًا لقدرتها العالية عل د ال ل وتولي

    :)1(ما يلي ومن هذه السياسات واإلجراءات.  والمناطق الحضرية) داخل وخارج النشاط الزراعي(آل من الريف 
ا من   اإلقراض لمشروعات إنتاجية صغيرة  )أ  ، تتالءم مع ظروف صغار الزراع، وتوفير الشروط الالزمة لنجاحه

  .والتسويقية الضروريةحيث اإلمداد بالخبرات التقنية والمؤسسة 
ة سواًء في     دعم الصناعات الريفية الصغيرة  )ب  ر زراعي ، بتقديم االئتمان والتدريب الالزمين إلقامة مشروعات غي

ة    الحرف اليدوي دد آ ب المتج ي األنشطة ذات الطل رة، أو ف ال اإلب ة المالبس وأعم ل حياآ ة مث األنشطة التقليدي
 .وأعمال السجاد ومنتجات األلبان

ة،      إلطار التشريعي المنظِّم لسوق العملتطوير ا  )ج  ة والمعاشات التقاعدي ات االجتماعي ، بهدف إصالح نظام التأمين
اوض   ي التف م دوره ف ابي، ودع ة اإلطار النق ال، وتقوي ع الفصل التعسفي للعم ى لألجور، ومن د األدن ع الح ورف

 .والمساومة الجماعية
ع   )د  ن الضرائب، م اء المشروعات الصغيرة والصغرى م ى قصر   إعف نص عل ديل تشريعي يبطل  ال راء تع إج

 ".الصندوق االجتماعي للتنمية"اإلعفاء الضريبي على المشروعات الحاصلة على قروض من 
  :بناء رأس المال المعرفي والمهاري للفقراء وأصحاب المشروعات الصغرى والصغيرة   -3

ان أو الفق    ة الحرم درات       إن من المهم في سياق التنمية البشرية ومواجه راء، خاصة الق درات الفق ر البشري، دعم ق
اق            ام ،خاصة اإلنف اق الع ة اإلنف ادة هيكل ة إع ة لمهم التعليمية والصحية ويتحقق ذلك بصفة خاصة من خالل تصدي الدول

  .االجتماعي، باتجاه إعطاء المزيد من االهتمام للتعليم العام والصحة العامة
ّوه إل       ا ين ى م ا إل احثين من أن    ولكن تجدر اإلشارة هن ه بعض الب د يحسن       : ( ي ة ق ات الحكومي ادة تخصيص النفق إع

ذه     ى ه اق عل مستوى خدمات الصحة والتعليم المقدمة، إال أن ذلك قد ال يعود بالنفع على الفقراء بالضرورة، حيث إن اإلنف
ادة ت  .  األسر األشد فقرًا -بالكفاءة الالزمة –الخدمات يمكن أال يستهدف  إن إع ر     وبالتالي ف ة غي ات الحكومي خصيص النفق

ا          دارس بم ة الصحية وااللتحاق بالم رارات األسر بشأن الرعاي آاٍف، ويجب أن تستند إلى فهم دقيق للعوامل التي تحكم ق
  . )2()يكفل في النهاية تحقيق أفضل النتائج من الخدمات االجتماعية المدعمة والموجهة للفقراء

                                                 
 .23، ص 18/9/2007األهرام، القاهرة، : ملخص دراسة للمرآز المصري للدراسات االقتصادية، في )   1
 29جع سابق، صفحة هناء خير الدين ، و هبة الليثي، مر)  2



 
 

 101                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

يكفل توجيه اإلصالح التعليمي لفائدة الفقراء، يتعين الترآيز في عملية صنع وبالتطبيق على المجال التعليمي، بما 
  :السياسات التعليمية على ما يلى، بصفة خاصة

  .القضاء على األمية  )أ 
 .توسيع المجال أمام الفقراء للحصول على الفرص التعليمية المتكافئة وخفض تكلفة التعليم بالنسبة لهم  )ب 
 .العام والفني: التعليم الثانويتحسين نوعية التعليم األساسي و  )ج 
  .  )1(تعزيز إمكان وصول الفقراء إلى مؤسسات التعليم العالي  )د 

ى فرص العمل      وباختصار، فإن من المهم تسهيل إمداد الفقراء برأس المال المعرفي والمهاري الالزم للحصول عل
ر ال " قوة الطرد"المجزية، في ضوء  رة من سوق العمل في        اآلخذة في التنامي نحو إزاحة العمال غي ر المه ين وغي متعلم

  .الدول العربية في السنوات األخيرة، وفي إطار من التطور التكنولوجي العالمي والعربي المتسارع
ي أثبتت عدم               ال مصر، الت ق بمث ا يتعل ع الدراسات االقتصادية المتخصصة، فيم ة من واق وتتأآد أهمية هذه الحقيق

ن    ة م ورة فعال راء بص تفادة الفق ة        اس تويات المعيش م مس اوالت دع و مح ه نح اعي الموج اق االجتم ام واإلنف اق الع اإلنف
  .1991االجتماعية، ضمن اإلطار المقيد لبرنامج التكيف الهيكلي ،الذي اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في شهر مايو

  :)2(وقد شملت الدراسات المعنية آًال من األبعاد التالية
  .خاصة الدعم الغذائي ودعم الطاقة والنقل الدعم السلعي والخدمي، -
 .التأمينات والمعاشات التقاعدية -
 .التعليم -
 .الصحة -
 .مستويات الدخول واألجور واألسعار، واإلنفاق االستهالآي -

ة، وفي     ( وخلصت إحدى الدراسات إلى أنه  في ضوء االحتياجات المتزايدة للسكان إلى الخدمات الصحية والتعليمي
ة والصحية، فضًال عن       .. الحصول عليها  ظل تصاعد تكاليف ة التعليمي ة الخدم فقد عانى المجتمع بكل فئاته تدهور نوعي

ة               ة ونوعي رة، من حيث آمي لبية خطي ه من انعكاسات س ا ل اليف، بم اع التك معاناة محدودي الدخل على األخص من ارتف
  .)3()الخدمات التي يحصلون عليها

التعليم  فيما يتعل -بينما خلصت دراسة أخرى  ى أن   –ق ب ة          (إل راء من خدم تفادة الفق ى ضعف اس ة عل اك بعض األدل هن
دد، في وقت            ذا الع ّدر ه ة، وق ه المختلف التعليم المدرسي بمراحل التعليم، أحدها وجود عدد آبير من األطفال ال يلتحقون أصًال ب

ًا     .  اءمليون طفل، ال شك أن أغلبيتهم من الفقر 3.3بنحو –أواخر التسعينيات  -سابق  اليم في مصر ارتفاع آذلك فإن أآثر األق
راء       . في معدالت الفقر، هي أقلها استفادة من اإلنفاق على التعليم تفادة الفق اه ضعف اس دفع في اتج ومن العوامل األخرى التي ت

يم آكل      ة التعل ى م      .. من التعليم، تراجع نصيب التعليم قبل العالي في موازن ة الحال عل ك بطبيع نعكس ذل ة   وي دى جودة العملي
  . )4()التعليمية، مما يؤثر بدوره في قابلية التالميذ من األسر الفقيرة لالستمرار في سلك التعليم

  :سياسات حكومية قطاعية :  ثالثًا 
  .التنمية المحلية .. الصناعات اإلبداعية.. القطاع الزراعي.. التعليم الجامعي

  :تشجيع التعليم الجيد بالمعايير العالمية   - أ
ة في السياق        ارن للجامعات العربي  -والسباق  –يثور جدل متكرر، على الصعيد العربي، حول قضية المستوى المق

ة العمل من       "العمل الالئق"و" التعليم الجيد"العالمي، إدراآا للصلة الوثيقة بين  ، مما يتطلب إعادة النظر جذريا في طريق
  .                                                                ثا علميا، ونشاطا تطبيقياأجل رفع مستوى الجودة في الجامعات، تدريسا وبح

                                                 
 .30المرجع السابق، ص )  1
  : أنظر مثًال)   2

م              . د • دد رق اب األهرام االقتصادي، الع ار، آت راء، التطورات واآلث تفادة الفق اعي ومدى اس ام االجتم اق الع محيا زيتون، اإلنف
  .1998، أول نوفمبر 130

ى مس  . د • ة،    : توى المعيشة في مصر، في    هدى مجدي السيد، آثار برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي عل بحوث اقتصادية عربي
 .174 – 117، ص ص 9/1997الجمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة، 

 .159هدى مجدي السيد، مرجع سابق، ص . د)  3
 .61محيا زيتون، مرجع سابق، ص . د)  4
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ة شنغهاي                داده ونشره جامع ذي قامت بإع ات، ال دولي للجامع ا التصنيف ال ي أثاره ة الت ا، العاصفة العربي وال ننسى هن
الم، تنطب    ي الع ة ف ة آالف جامع وام، متضمنا ثالث دة أع ذ ع ينية من االص ازلي  -ق عليه و تن ى نح ودة   -عل ز والج ايير التمي مع

ومن يومها حتى اآلن، تجدد أآثر من مرة، الجدل الساخر،   ..!    الجامعية، ولم تبرز منها جامعة واحدة من الدول العربية آلها
  .تصنيف شنغهاي"التي قيل إن الجامعات العربية حصلت عليها في ) الصفر(سخرية مرة، حول درجة 

م       " تصنيف شنغهاي  "بأن  -عن حق–سخرية المرة، فقد جادل البعض ورغم ال بيا، ول ة نس م الجامعات العربي د ظل ق
  ).العالمية(يكن حكمه منصفا تماما حول ترتيبها على مقياس 

رتبط   ايير رئيسية ت دة مع ى ع ز إل ج، يرتك او ون ة شنغهاي جي ذآر، لجامع ى أن التصنيف، آنف ال ا إل ونشير هن
  :والمهني وقوة العمل الجامعية، في مقدمتهابالتكوين العلمي 

  .عدد الباحثين البارزين في األحياء والطب والفيزياء والهندسة، والعلوم االجتماعية •
ة   • ي مجل ورة ف االت المنش دد المق اينس(ع د س ر آن رة) نيتش نوات الخمس األخي بة للتخصصات -خالل الس بالنس

 ".الطبيعية"العلمية 
ك بالنسبة   ) معهد اإلحصاء الدولي للعلوم االجتماعية والفنون واإلنسانيات( مؤشرعدد المقاالت المدرجة في  • وذل

 ".العلوم االجتماعية"لتخصصات 
ة      ) تايمز(وهناك تصنيف آخرتقوم به مجلة  الي، من زاوي يم الع ة (لمؤسسات التعل ايير    )العالمي ى المع وم عل ، ويق

 :التالية
  .ع األساتذة، في آل جامعةالنسبة المئوية لألساتذة األجانب، من مجمو •

 .نسبة الطالب األجانب إلى مجموع الطالب •

 .أي نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطالب) أستاذ/طالب(معدل  •

أي عدد مرات اإلشارة إلى مراجع من تأليف أساتذة الجامعة، في األعمال  -من أبحاث األساتذة" االقتباس"معدل  •
 .المحّكمة في العالمالمنشورة بالدوريات العلمية 

 .حجم األوعية المكتبية التي تحوزها الجامعة المعنية، في المجاالت العلمية المحددة •
دمتها        -"العالمية"حسب مدى  -للجامعات )نيوزويك(تصنيف أما  ايير في مق ار عدة مع ين االعتب اح  : فيأخذ بع االنفت

ن جه  ا، م اتذة والطالب مع ة لألس ة الترآيبي ي البني وع ف ة  والتن ة ثاني ن جه اث، م ي األبح از ف ى، واالمتي أنظر : ( ة أول
ك" ة، -"نيوزوي ة العربي بتمبر  12الطبع توى   ).  2006س ى المس راألولى عل ات العش إن الجامع ذا التصنيف، ف ق ه ووف

ل   -جامعة ستانفورد -جامعة هارفارد: العالمي، على وجه الترتيب التنازلي، هي ة يي ا للتكنولو   -جامع د آاليفورني ا معه  -جي
ا   -جامعة آامبردج -جامعة آاليفورنيا، بيرآلي ة أآسفورد   -معهد ماساتشوستس للتكنولوجي ا، سان    -جامع ة آاليفورني جامع

  .جامعة آولومبيا، والية نيويورك -فرانسيسكو
ا           ن بريطاني ان م ة، واثنتي ى، أمريكي ر األول ات العش ين الجامع ن ب ات م اني جامع ذا أن ثم ى ه امبردج ( ومعن آ

  ..!وال شىء غير ذلك).. دوأآسفور
ة    ى أهمي وع  (وللتدليل عل اح والتن ادرون           ) االنفت ذين يغ ى أن عدد الطالب ال اتذة، يشار إل ة واألس ى صعيد الطلب عل

ام     800.000أوطانهم للدراسة في الخارج ازداد من     ى   1975طالب في ع ام     2.5إل ون طالب ع دل  2004ملي ، بمع
ات المتحدة،        % 30ة األجانب على ويحصل الطلب. سنويا% 4زيادة يبلغ نحو دآتوراة الممنوحة في الوالي من شهادات ال

ا % 38و ي بريطاني و    .  ف إن نح اتذة ف بة لألس ا بالنس ة      % 20أم ات العلمي ي التخصص ديثا ف وظفين ح اتذة الم ن األس م
  . والهندسية بأمريكا مولودون في الخارج

د     فإن الغالبية الساحقة من األساتذة الموظ(أما في الصين  ة البحث، ق وم بوظيف فين حديثا في أفضل الجامعات التي تق
ا   -ويشير ذلك إلى نجاح الصين .    المرجع السابق-نيوزويك -)تلقوا دراساتهم في الخارج ذلك آوري اه     -وآ في عكس اتج

اءات،     "نزيف العقول"دورة  تعادة الكف ى اس ال عل اجرة  (، بالعمل الفع ور المه ة في مدن    )الطي ادة   "الشمال "، القابع م إع ، ث
  .ربطها بالوطن األم، من خالل توفير البيئة الداعمة، ومنظومة الحوافز المادية والمعنوية الالزمة

ط، ولكن تتحرك الجامعات         اتذة فق ة واألس ل الطلب ة (ولكْن اآلن، ال يتنق ى الخارج   ) العالمي ها إل حيث شرعت   . نفس
ي     الجامعات المذآورة في إقامة ُحُرم جامعية بعيدا عن بال يج العرب ة الخل ة حرم     : دها، خاصة في منطق ل مشروع إقام مث

  .لجامعة ميتشيجان في دبي، ولجامعة السوربون في أبوظبي، وجامعة آورنيل في قطر
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ن  ودة          .. ولك زة المنش داث القف ل، إلح وربون وآورني جان والس ب ميتش ن قل امعي م رم الج ل الح ي نق ل يكف ه
امعي العر الي والج يم الع ات التعل دى  لمؤسس ب أن يتع ر يج ة أم أن األم ى العالمي ة إل ن المحلي ي م ل"ب ى " النق إل

  ؟  "التوطين"
وطين "لذلك، يتحدد جانب مهم من جوانب السياسات الحكومية الواجبة في حقل التعليم الجامعي والعالي، وهو  " ت

ل      ي داخ ا، ف اطا تطبيقي ا ونش ا وبحث ة، تدريس ا المتنوع ة بأبعاده ة التعليمي ة  العملي ة العلمي ي والجماع ع العرب المجتم
ذاب          ة باجت ة والحاضنة، الكفيل ة الداعم وفير البيئ اجرة  "العربية؛ والعمل بكل السبل من أجل ت ور المه ة في   "الطي ممثل

ر          " استنزاحها"العقول التي تم  ان وسوريا والجزائ ل مصر ولبن ا، مث ة بعينه ود، من دول عربي نحو الخارج، طوال عق
  .وآوريا الجنوبية) وتايوان(ر ما فعلت الدول اآلسيوية الرائدة، خاصة الصين والمغرب، على غرا

  :تطوير القطاع الزراعي والريفي  -2
الي    "نبدأ باإلشارة إلى ما أورده التقرير االقتصادي العربي الموحد، بخصوص ي اإلجم اتج المحل الهيكل القطاعي للن

ين عامى      ،  2011الصادر عام  ففي التقرير". للدول العربية رة ب اول الفت د    -)25ص(  2010و  2000وحيث تن يؤآ
ن      ل م ة آك دول العربي ي ال ة ف اض نصيب الزراع ة     % 7,8انخف ام األول للمقارن ي الع الي ف ي اإلجم اتج المحل ن الن م

ة من      2009عام %  6.1إلى ) 2000( ى  %  10.7، وانخفاض نصيب الصناعات التحويلي ل،   %.  9.3إل وفي المقاب
ع نصيب  رول ، ارتف ذب  الصناعات االستخراجية، وخاصة البت ل، من  مع تذب ى%  30.2سعر البرمي ام  %35.5إل ع

2010.  
لع       ن الس ذاتي م اء ال بة االآتف ل نس ة، أن تق ناعة التحويلي ة والص ي للزراع ال العرب ذا اإلهم د ه تغرب ، بع وال ُيس

أ   ة للسلع، من القمح        الغذائية والصناعية، وأن يزيد االعتماد على السوق الدولية، تحت وط اع في األسعار العالمي ة االرتف
  .أمرا واقعا، آان يمكن تجنبه" التضخم المستورد"ويصبح .! إلى الحديد
ا،و ي عمومه ة، ف دول العربي ر من نصف احتياجاته تستورد ال دقيق اأآث وب وال ام % 55.6( من الحب ، 2008ع
ب  د   "حس ي الموح ادي العرب ر االقتص ق 2010" التقري ل     ؛)340، ص 3/11، ملح ة تتحم دول العربي ن بعض ال ولك

بع دول  ة، وهي س وارد الزراعي دول ذات الم ه خاص، ال أن، ونقصد بوج ذا الش ي ه رة ف ئولية آبي ر : مس ونس والجزائ ت
رب  راق ومصر والمغ وريا والع ودان وس ة    . والس ع اإلنتاجي ي ورف اع الزراع وير القط زم لتط ا يل ا بم م معظمه م يق إذ ل

ة ى   وربم.   الزراعي ك إل ي ذل باب ف ود بعض األس ري"ا يع ينيات    " إرث فك ي الخمس وي ف ر التنم د الفك ن تقالي اتج ع ن
ة القصوى للقطاع الصناعي، وتجاهلت أوأهملت القطاع          والستينيات من القرن المنصرم، والتي مالت إلى إعطاء األهمي

رامج   . الزراعي المحلي ي  "وجاءت ب ذا الوا    " التكبيف الهيكل ك لتكرس ه د ذل ق بعض االختالالت       بع ع، من خالل تعمي ق
  .   الهيكلية، باسم حرية التجارة

  :وفي ظل هذا الواقع، حدث ما يلي
ة     ت - ة الريفي ذلك انخفض نصيب الزراعة من       . راجع االستثمارات الحكومية في النشاط الزراعي والتنمي ونتيجة ل

ثال    ة م ى   الناتج المحلي اإلجمالي لجمهورية مصر العربي ام    % 14.9إل ط في ع ل   2005/  2004فق خالل  % 16مقاب
ى    ).   2007التقرير االقتصادي العربي الموحد (حسب ) 2004  -  1999( فترة  ذا النصيب إل ، %14.3وانخفض ه

ام  نوية لع ة الس ة الخط ر متابع ب تقري ة 2007/2008حس ر العربي ة مص ة 1بجمهوري ات وزارة التنمي ا لبيان ؛ ووفق
        .%13.9إلى  2009/2010صيب المذآور لعام االقتصادية فقد انخفض الن

انخفاض أسعار توريد محاصيل الحبوب من المزارعين، حتى مقارنة باألسعار الدولية، التي آانت منخفضة أصال،     -
رى     دول الكب ي ال ة ف ات الزراعي دعم واإلعان ة ال ل سياس ود، بفع وال عق زارعين   . ط دى الم افز ل ذلك تقلص الح ول

  .ة الحبوب، خاصة القمحلزراع) الفالحين(و
دة           - عار الفائ ى أس دات، وعل مدة والمبي ذور واألس ن الب ة م دخالت الزراعي ى الم دريجيا عل ومي ت دعم الحك اء ال إلغ

  .للقروض الصغيرة
ا           - وانين والتشريعات بم ديل الق ري، وتع ا آالت ال ا فيه ة، بم آلالت الزراعي إلغاء الدعم تدريجيا على مدخالت الطاقة ل

ادة إ  ى حدود تجعل              يسمح بزي اج الزراعي، إل ة لإلنت ة الكلي م التكلف ع من ث ائزين، ويرف يجارات األرض لصغار الح
  .الزراعة وزراعة الحبوب نشاطا غير مجٍز من الناحية االقتصادية للمزارعين

                                                 
ذآور في   . 2007/2008ة السنوية لعام وزارة التنمية االقتصادية بجمهورية مصر العربية، تقرير متابعة الخط -1 ة     : م الي، األزم اح الجب د الفت عب

تراتيجية  "المالية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد المصري، سلسلة  رام،       "آراسات اس تراتيجية بمؤسسة األه ية واالس ، مرآز الدراسات السياس
 WWW.mop.gov.egبكة العنكبوتيةوانظر موقع وزارة التنمية االقتصادية على الش..50، ص 2008نوفمبر 
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وب        ع - دة من أراضي الحب ل مساحات متزاي ى تحوي دم توفير أعالف الماشية والدواجن، بأسعار مالئمة، مما يؤدي إل
  .إلى زراعة األعالف، ورفع تكلفة اإلنتاج الحيواني والداجني لحدودها القصوى

   1حسب بعض المصادر الغربية؟.. فماذا فعلت بعض الدول الصناعية الغنية.. فعلته بعض الدول العربية هذا ما...
ى  [   ار   283طوال عقود قامت أمريكا واالتحاد األوربي بتقديم إعانات سخية لقطاع الزراعة، وصلت قيمتها إل ملي

ة بشكل مصطنع      ة عالي ذا  ... دوالر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العام الماضي، مبقية األسعار المحلي وهك
رخيص    تدفقت محاصيل الذرة التي تدعمها إعانات الحكومة  دفق األرز األمريكي ال األمريكية إلى األسواق المكسيكية، وت

ا ى إفريقي رخيص إل ي ال اريبي، والسكر األوروب ى الك ات ... إل ي والوالي اد األوروب ه تفرض دول االتح ي الوقت نفس وف
ا تحول   .... المتحدة رسوما جمرآية عالية لصد المنافسة من العالم النامي للزراعة في    من األراضي الصالحة   % 15آم

  ]. من اإلنتاج األمريكي من الذرة، إلى إنتاج الوقود الحيوي، بدال من الحبوب% 20ألمانيا وفرنسا، ونحو
الم ي الع ة ف ة والغذائي ي السياسات الزراعي د ف واب انقالب جدي ى أب ى وشك .. ؟ ..ولكن هل نحن عل هل نحن عل

ذ  ؟ نظام ي..التحول إلى نظام اقتصادي وتجاري عالمي جديد ختلف، إلى هذا الحد أوذاك، عن ذلك النظام الذى ُوِعدنا به من
ا   1994سنوات، ُقبْيل وإثر تشكيل منظمة التجارة العالمية بإبرام اتفاقها الرئيسي واالتفاقات التكميلية في إبريل م دخوله ، ث

  ؟ 1995حيز النفاذ اعتبارا من أول يناير 
  .األخيرةخالل السنوات غذاء العالمية ذلك ما يبدوبالفعل، من واقع تطورات أزمة ال

واإلزالة التدريجية لحواجز الحماية الوطنية والقيود  "فتح األبواب"على   "منظمة التجارة العالمية"لقد قامت فلسفة و
  .التجارية على اختالفها، من جمرآية وغير جمرآية، وذلك على أساس جدول زمني معين

ة،      "الفلسفة"وقامت، من أجل تجسيد هذه  وزاري في دورات متتابع ى المستوى ال ، جوالت المفاوضات التجارية عل
  . ، والخدمات)السلع الزراعية وغير الزراعية(سعيا إلى التوصل إلى اتفاق تفاوضي حول 

ه   ق  : واتخذ هذا السعي شعارا ل ة    "تطبي ال الدوحة للتنمي ة مفاوضات     ، في إشارة ذات مغزى   "جدول أعم ى جول إل
تفصيلية لقضايا التفاوض، " أجندة"، والتي حددت 2001عام  التجارة العالمية من خالل المؤتمر الوزاري بمدينة الدوحة،

  . التجارة العالمية، خاصة في مجالْي الزراعة والصناعة الدوائية" تحرير"من أجل استكمال 
اج وتصدير       وفي المجال الزراعي على األخص، تم الترآيز على  ة إلنت ات الموجه دعم واإلعان ضرورة تخفيض ال

دان              ى تشجيع وتسهيل وصول صادرات البل ي، باإلضافة إل اد األوروب يما في دول االتح ة ، الس السلع الزراعية والغذائي
  .النامية من السلع الزراعية، الغذائية آالبطاطس، وغير الغذائية آالقطن، إلى أسواق الدول الصناعية الغنية

ا،     حتى اآلن 2001ومنذ  ى مدى عشر سنوات تقريب ة   "يجري الحديث عن     ، وعل ر أن  "قضايا الدوحة للتنمي ، بغي
  . يتحقق اختراق جوهري في مسار التجارة العالمية

دمت     : وآانت النتيجة هي ما نرى اآلن تراليا، ق ان وأس ا والياب الدول المتقدمة صناعيا، من االتحاد األوروبي وأمريك
ات ل ة اإلعان ي األسواق الدولي بيا ف ا رخيصة نس ة ، فأصبحت منتجاته ة والغذائي لع الزراعي ي . منتجي ومصدري الس وف

د             ل، ق ا البرازي د وربم تثناء الصين والهن ا، وباس ة في معظمه دول النامي إن ال ة    ) استمرأت (المقابل، ف شراء السلع الغذائي
ة        ا المحلي م زراعته ة، وأهملت من ث ذائي        الرخيصة من السوق الدولي اج الغ بية لإلنت ة النس ، وانصرفت عن توسيع الرقع

  .المحلي
دا في     الم، وتحدي من أجل ذلك آله، أخذت نبرة الدعوة تعلو طلبا لنمط جديد من السياسات الزراعية والغذائية في الع

دول الصن   ة طوال   الدول النامية، محاآاة للسياسات المستبطنة، ربما غير المصرح بها آسياسة رسمية معتمدة لل اعية الغني
ى           . السنين الماضية ة، والحاجة إل دور الزراعة في التنمي ار للقطاع الزراعي، ول ادة االعتب وإن ذلك هو ما يعبر عنه بإع

  .)الزراعة الجديدة: (في السبعينيات، ويطلق عليها البنك الدولي) الثورة الخضراء(جديدة، تحاآي ) ثورة زراعية(
ة ا الم السياس ا هي مع ن م د ولك وي الجدي م التنم ار الفه ي إط ذاء ف ة والغ دة للزراع م لصانعي إن .. ؟ لجدي ن المه م

  ).إعادة االعتبار للقطاع الزراعي(: السياسات االقتصادية في الدول العربية أن يدرآوا األهمية القصوى لعبارة
دولي    أآده وهذا ما  ة في    (، من سلسلة   ) 2008 (تقرير صادر عن البنك ال ر عن التنمي الم  تقري وان  ) الع : تحت عن

ة  " ة       ،  2"الزراعة من أجل التنمي دة للسياسات الحكومي دة توجهات جدي ة  -حيث يوصي بع ة والغذائي بالد    -الزراعي في ال
 :النامية، نجملها فيما يلي

                                                 
 .36، ص 2008مايو  27النسخة العربية، عدد  -نيوز ويك 1
2 World Bank, Agriculture for Development, 2008,p.1-25 ( 
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إجراء   -أ ة ب ي"المطالب الح زراع غار " إص لحة ص ة األرض، لمص ع ملكي ادة توزي ار إع ين االعتب ذ بع ، يأخ
ا ف ائزين، بم كالح ى األخص  : ي ذل ائزين عل ؤالء الح ى ه تخَدمة عل ر المس رة غي زارع الكبي ع أراضي الم ادة توزي . إع

ك ضرورة  ى ذل ة (ويضيف إل تويات اإلنتاجي ع مس ى رف زارعين عل ومي لتشجيع صغار الم دعم الحك ه سياسات ال توجي
  ).والتنافسية

ر    –لصين والهند ويالحظ هنا أن أحد أهم مقومات نجاح سياسة التنمية الزراعية في ا د األخي  -وفيتنام أيضا في العق
  . هو ضمان حق ملكية األرض للمزارعين الصغار

ائزين       -ب غار الح ن ص زراعيين م ين ال ات المنتج ام بمنظم رورة االهتم تأجرين (ض الك والمس مى  ) الم ا يس مم
ذور (، سعيا إلى إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المدخالت  بالتعاونيات الزراعية دات حشرية   -أسمدة  -ب اه  -مبي خ ..مي ) إل

لية            دة التفاض عار الفائ روض ذات أس ديم الق ع تق ة، م عار المعقول ة، وباألس م الزراعي ن المواس ب م ت المناس ي الوق ف
  .. للمنتجات النهائية) التسويق التعاوني(المنخفضة؛ باإلضافة إلى 

اجم عن        ويشير تقرير البنك الدولي في هذا الصدد إلى أن التوسع في   راغ الن زارعين يستهدف سد الف ات الم تعاوني
دة   . من عملية التسويق ومن اإلمداد بالمدخالت والقروض) الدولة(انسحاب  ويدلل على ذلك بأنه خالل العشرين سنة الممت

ى  % 8، ارتفعت نسبة القرى التي تملك منظمات للمنتجين ، في السنغال مثال من  2002إلى  1982من  ، وفي  %65إل
ا فاسو من    بور ى % 21آين د         %. 91إل ان في الهن ة لمنتجي األلب ال آخر، تضم الشبكات التعاوني ون  12,3وفي مث ملي

دمون   و، يق محالل         % 22عض ن اض دث م ا ح ك بم ارن ذل د، ولنق ذا البل ي ه ا ف ان ومنتجاته رض األلب الي ع ن إجم م
  ).بنك التنمية واالئتمان الزراعي: (جاري، حيث حلت محلها مؤسسة لإلقراض شبه الت)الجمعيات التعاونية الزراعية(

ام أن     تطوير االبتكار من خالل العلم والتكنولوجيا الزراعية،  -ج ذا المق ة  "ويؤآد البنك الدولي في ه " فجوة المعرف
تثمار الخاص في     " البحث والتطوير  "قد تعمقت بشكل سريع بين الدول الصناعية والبالد النامية، بفضل تقدم مسيرة االس

ذلك، أن النصيب النسبي لـ        .  الدول الصناعية  لدى دا ل دولي، تأآي ذ في      (ويسوق البنك ال البحث والتطوير الزراعي المنفَّ
ى       ) القطاعين العام والخاص د عل ة، ال يزي بالد النامي دول     1/9آنسبة مئوية من إجمالي الناتج الزراعي، في ال ه في ال من

ي ا    ا حدث، ويحدث، ف ك بم ارن ذل ات    الصناعية ولنق ر نفق ة، حيث تعتب دول العربي د من ال ي  -)البحث والتطوير (لعدي ف
  "..!غير ضرورية"المناطق الزراعية والريفية نفقات 

زارعين الصغار    -د ة الم ع إنتاجي ة لمصلحة رف ة والمالي ات النقدي ه السياس ادة توجي ، ونقصد بصفة خاصة إع
  .مي، ومْنح االئتمانالضريبة، والدعم، واإلعانات، واالستثمار الحكو: سياسات

ة   اطق الزراعي زا ضمنيا ضد المن اتها تحي ت سياس ة حمل بالد النامي ات ال دولي أن حكوم ك ال راء البن د الحظ خب فق
ى           : والريفية من خالل عدة آليات، مثل تثمار الحكومي عل اقص االس ريفيين، وتن ى المنتجين ال ادة العبء الضريبي عل زي
اج الزراعي  ية لإلنت ة األساس ة أخرى .البني دم أمثل ارب  : ونق ور، محطات التج ري والصرف، الطرق والجس بكات ال ش

رفع الدعم عن  : أضف إلى ذلك ).   إلخ..الزراعية، واستنبات األصناف وتحسين السالالت الحيوانية، واإلرشاد الزراعي
ا،    األسمدة والمبيدات، وترك المزارعين الصغار فريسة لقوى السوق، والتخلي عن المساعدة في     ا وخارجي التسويق محلي

ة، المنخفضة     ) آالقمح(تسليم المحاصيل : وأخيرا إلى الحكومة، لفترات طويلة ماضية، بأسعار تقل عن المستويات العالمي
  .أصال، وحتى وقت قريب

وافز"، أن والخالصة ة الح ديدا، " منظوم د ضعفت ضعفا ش ريفيين، ق زارعين والمنتجين ال ا للم المفترض توجيهه
يمك ى ل ن  حت وع م دوث ن ول بح د "ن الق تظم والمتزاي ار المن ل   " اإلفق اف، مث كان األري ن س ة م ة معين رائح اجتماعي : لش
زراعيين )المجردين من الملكية(= المعدمين  ة      ( =، وأشباه العمال ال ة القزمي أجور والملكي يط من العمل الم ة  )خل ، والعمال

  .إلخ..الموسمية، وغير القادرين على الكسب
دولي أيضا   يرى البن -هـ ك        : ك ال ى تمل ائزين الصغار عل درة الح ة  "ضرورة تحسين ق بمختلف  " األصول اإلنتاجي

  .التعليم، والصحة، والمياه، ودع عنك األرض: أنواعها، وخاصة
ة (ثم يجمل خبراء البنك الدولي تحليلهم بتأآيد على أن الهدف من شعار  ل الزراعة    ) الزراعة للتنمي دى  -هو جع ل

  :أعلى إنتاجيًة، وأآثر استدامة، وخاصة من خالل -صغار المزارعين
  ).صديقة(تحسين نظم الحوافز السعرية للمحاصيل، وإصالح األسواق حتى تصبح  •

 .زيادة فرص الوصول للخدمات، بمختلف أنواعها، خاصة الخدمات المالية •
  .  وبهذا آله، يمكن للزراعة أن تسهم في تحقيق التنمية
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بق،  ا س م ومم ن تلمس أه غيل      يمك ية التش ى قض ة عل دول العربي ي ال ي ف اع الزراع بي للقط دهور النس ار الت آث
  :والبطالة، في الجوانب التالية

 .تذبذب الطلب على العمالة الزراعية، خاصة في ضوء الطابع الموسمي لتلك العمالة -
  .ة لهذا القطاعانخفاض قدرة القطاع الزراعي على استيعاب العمالة، في ضوء انكماش الطاقة اإلنتاجي -
ى تشكيل            - درة القطاع الزراعي عل ية، نظرا لضآلة ق ة الهامش ة الريفي االتساع المطرد للطابع غير النظامي للعمال

  .في عموم الدول العربية" قطب للجذب التنموي"
ة في معظم     - تشوه سياسة الدعم السلعي والخدمي في ضوء خفض مخصصات الدعم الموجهة من الموازنات العام

ى      ا لبا عل ؤثر س ا ي دات، مم لدول العربية، خاصة غير النفطية، إلى مدخالت القطاع الزراعي، من األسمدة والبذور والمبي
  .القدرة اإلنتاجية للمزارع الصغيرة والمزارعين الفقراء

املين  فاعل مع  تانخفاض مخصصات اإلقراض للمزارعين الصغار  والمتوسطين، مما يؤدي، بال - ى  الع ابق، إل  الس
اج      "طرد" ة اإلنت زراعيين من حلب املين جزء من المنتجين ال ر    "نفسهم ألحساب  " ، الع ى العمل األجي ك   -، وتحولهم إل وذل

اد          يزداد الضغط ة بشبح التعطل وازدي وة العمل الزراعي على قوة العمل، وتنخفض األجور الزراعية، ويتهدد جزء من ق
 ".حدة الفقر"

  : "الصناعات اإلبداعية"تشجيع  -3
ا      ايتطور الفكر االقتصادي واالجتماعي العالمي سريع  م والتكنولوجي ا يتصل بموضوع العل ا   ،، وخاصة فيم وأثرهم

  .  على الجانب االقتصادي من حياة المجتمع
إذا ب     ، آما أشرنا سابقا،خبراء البنك الدولي قد تحدثواآان  ارة، ف ة أساسها المه جماعة  عن نشوء طبقة وسطى عالمي
ة أوالمبدعة   (يتحدثون عن ) ون هارتلي وزمالئه من أسترالياج(من العلماء  ة الخالق ا   ) الطبق ون عنه ة   : [ ويقول ا الطبق إنه

التي يقدر لها أن تسود الحياة االقتصادية في القرن المقبل، مقابال للطبقة العاملة التي سادت خالل العقود األولى من القرن 
  . 1]ود الالحقة العشرين، ولطبقة الخدمات التي سادت في العق

ق و ا يح ؤال هن رح الس لح: أن نط د تص ى أي ح ة إل دول العربي رة  لل ة(فك ناعات اإلبداعي رك ) الص آمح
  ؟ ولتوليد فرص العمل والمساهمة في زيادة التشغيل وخفض معدالت البطالةللنمواالقتصادي 

وم صناعة ا   ا     ولنبدأ بالقول إنه بينما تقوم صناعة المعلومات على الحواسب، وتق ى الشبكات، وآلتاهم التصاالت عل
إن صناعات  اء وأداة، ف داع(وع معية والبصرية وصناعات   ) اإلب ون الس ن الفن ألف م وى ومضمون، وتت صناعات محت

ر واألداء وق النش اب   . حق يقى واأللع ينما والموس حافة والس ون والص ة والتليفزي ناعات اإلذاع ر ص د آبي ى ح ي إل ه
ونج، باإلضافة   و. اإللكترونية والنشر واإلعالن قد وجدت فيها بعض البلدان اآلسيوية، خاصة تايوان وسنغافورة وهونج آ

ر من شرآات          ر آثي د تعث دولي، خاصة بع إلى استراليا ، بديال متسعا لفرص االستثمار المربح على الصعيد اإلقليمي وال
شهدت قمة الرواج في النصف الثاني من ، التي "دوت آوم"الصغيرة والمتوسطة المسماة بشرآات ) التكنولوجيا المتقدمة(

  ).ناسداك(وفق مؤشر شرآات التكنولوجيا المتقدمة انهيار أسهم ما يعرف ب حدوث التسعينيات قبل
ا     ا يسمح له ونستطيع القول، على المستوى العربي العام في الوقت الراهن، إن هذه الصناعات ال تكتسب ثقال مقارن

و   ة للنم وة محرآ ل ق أن تمث غيل ب ي     . والتش يلية تراع رة تفص ى نظ ة إل ة أوالتعميمي رة اإلجمالي ن النظ ا م ن إذا انتقلن ولك
  .االختالفات بين المناطق واألجزاء العربية المختلفة، فسوف يتغير األمر

ا في مصر،             ك سجال قوي ا تمل ثال، بينم يج م ة الخل إن الصناعات اإلبداعية ليس لها سجل تاريخي حقيقي في منطق
ة  ولها و ر والمغرب     جود ملموس في سوريا ولبنان، آما أنها تتطور بسرعة الفت ونس والجزائ ق     في ت ا يتعل يما فيم ، الس

ة،    النمو  حفزتحمل آفاقا المعة ل) الصناعة اإلبداعية(ولذلك يمكن القول إن . بالمسرح والسينما دول العربي   والتشغيل في ال
  ). جوزيف ناي(عنها التي تحدث ) القوة الناعمة(فهنا تنطبق مقولة 

وة في    اتإن صناع  ي  اإلالسينما والفنون السمعية وصناعة النشر آانت، تقليديا، تمثل مصادر مهمة للق ؛ طار العرب
ة  ق عملي دفع وتعمي دخال ل ذآورة م دور المفترض والممكن للصناعات الم تنهاض ال ل اس افي االقتصادي(ويمث ي) التع  ف

دول  ن ال د م ة العدي ي ضوء االعربي ة؛  ، ف ادية الراهن ات االقتص ي ألزم لتوه د  مث دأح عل ةخل المالئماالم دال رف  تمع
  .، وزيادة القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة، المتعلمة المدربة، وامتصاص البطالة المتراآمةالتشغيل

                                                 
 .9، ص2007، الكويت، إبريل "عالم المعرفة"جون هارتلي وآخرون، الصناعات اإلبداعية، سلسلة -  1
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  تنمية المجتمعات المحلية في الريف والحضر                -4
م       آيف تكون تنمية المجتمعات المحلية املة، ومن ث ة الش تم       : مدخال للتنمي د اه ة؟  لق ادة التشغيل، وخفض البطال زي

ا أفصح       .الفكر الغربي بهذه القضية منذ زمن طويل نسبيا اعي، في ضوء م وآان مناط ترآيزه في البداية، الجانب االجتم
ا، وال     دي عموم المجتمع التقلي وط ب دور المن أن اضمحالل ال ور العصري بش اه التط ه اتج ا،  عن ي خصوص ع المحل مجتم

  .لمصلحة بروز اآلليات المستحدثة للتنظيم العصري
م     ور عل زوغ وتبل ). االقتصاد اإلقليمي  (آما اهتم علم االقتصاد بقضية التنمية المحلية من أصولها، ويدل على ذلك ب

اب    اب آت ابّلو، عن دار نشر    للباحث اإليطالي روبرت   " االقتصاد اإلقليمي  "ومن أهم المراجع التي صدرت في هذا الب ا آ
  .2007، عام )روتلدج(

ذه يمكن أن تكون         ة، وأن ه ة الجاذب اء المنطق في هذا الكتاب يذآر المؤلف أن محور التنمية المحلية الحقيقي، هو بن
ة صناعية( ة(أو) منطق ة وتكنولوجي ة علمي ن  ). منطق تفادة م ى االس ه إل ة يجب أن تتج ة المحلي إن التنمي ارة أخرى ف وبعب

اء قواعد           الميز اري، لبن راآم العلمي والمعرفي والمه ات الخاصة بمكان معين، الميزات المكتسبة بشكل خاص، بفعل الت
  .للقدرة االبتكارية الوطنية) مناطقية(

ار أن    ى اعتب يال إل ر م ذآور، أآث ه المؤلف الم بعض ، ومن ياق وهي أن ال ذا الس ي ه ة ف ة األهمي اك نقطة بالغ وهن
التنموي،  ) الجذب(المناطق الحضرية المتطورة، المدن، خاصة المدن الكبرى، هي أآثر مناطق التنمية المحلية قدرة على 

ة، شبه الحضرية     على المستوى الوطني والعالمي، بعكس المناطق الريفية ا آخر ظهر في       . أو شبه الريفي اك رأي لكن هن
بعض أعمال البنك الدولي، وفحواه أن التنمية المحلية يمكن أن تقوم في المجتمعات الريفية، بنفس القدر الذي تظهر به في 

واز  ين الطرفين، وأن   المجتمعات الحضرية، وأن األمر ال يتطلب أآثر من اختيار استراتيجية تنموية تراعي تحقيق الت ن ب
ام  ) الميجي(التجربة التاريخية للتنمية اليابانية في عصر  ى         1868منذ ع ى، باإلضافة إل ة األول ام الحرب العالمي ى قي حت

د استطاعت   . خبرة تايوان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشير إلى إمكان تحقيق هذا التوازن بصورة ناجحة فق
ة          اليابان، ومن بعده اع سياسات اقتصادية مالئم ق إتب ف، عن طري ا تايوان، إقامة مناطق صناعية متطورة في قلب الري

  . لذلك، في المجالين الداخلي والخارجي
لقد انحاز صانعو القرارات التنموية في الدول العربية، بصفة مستمرة، للمدن والمجتمعات الحضرية، واتفقوا على و

ا  . ذلك فيما يبدو، رغم اختالف األرضية السياسية والفكرية للجميع فقد نشأت الصناعات الحديثة في المدن أو على أطرافه
ام      . وضواحيها ل خ م نق ثال، ت ة م وان بقرب           وفي مصر العربي ى ضاحية حل وب مصر، إل د من أسوان، أقصى جن الحدي

ة في      ). الحديد والصلب(القاهرة، حيث مصانع  وم العمالق ى مصانع األلوميني ادي  (ونقل خام البوآسيت إل قرب  ) نجع حم
دا ف      . بنفس الطريقة) أبوطرطور(ويجري نقل خام فوسفات . مدينة أسيوط د أقصيت بعي ة فق ؤر  أما الصناعات التقليدي ي ب

ة     ( معزولة اهرة القديم ي بالق ا   ) مثل حي خان الخليل ا تمام د النخل والخوص       -أو ُقِضي عليه ى جري ة عل الصناعات القائم
ية           بية والنحاس غوالت الخش ات والمش ة، و المنتج ة التيل ان طويل ان واألقط وف والكت زران والص امبو والخي وقصب الب

  . ر، والنباتات الصحراويةوالفضية والذهبية، و منتجات األلبان وقصب السك
ل           ة يجب نق ة واإلقليمي ة المحلي د للتنمي م الجدي ة حول العل اطق (في ضوء الكتابات الحديث ة  ) المن -الصناعية والعلمي

اف  : التكنولوجية، إلى حيث يعيش الناس بالفعل، أينما آانوا ل يجب   -في الصحراء واألري ا (ال ب ا وجد أولئك    ) زرعه أينم
  .الناس

ابها الطابع         األرياف) تحضير(لبدو، وتنمية البادية وا) توطين(يجب  ا حيث هي، مع إآس ا تطويرا ذاتي ، وتطويره
  .في نفس الوقت األصيلو العصري

ة (بدال من : وفي عبارة أخرى د من   ) ترييف المدن العربي دين الريف العربي   (الب ع مستوى     ). تم ذلك يمكن رف وب
محدد، فهي ال تتم في " مكاني"أن التنمية لها بعد م الدول العربية؛ ذلك الطلب على العمالة، وعرضها، آما وآيفا في عمو

ا في    يء " فضاء "فراغ وإنم ين     -مل إن   . أي ضمن مجال جغرافي مع ذا ف ان "ول ة النمو      " المك ى عملي يضع بصماته عل
  .معين ياألماآن المختلفة في الدولة من خالل مسار تنمو" إعادة تشكيل"والتنمية، بنفس القدر الذي تتم به 

وطن،    بهذا المعنى، أصبح المخططون ومتخذوالقرارات التنموية في الدول الصناعية المتقدمة ينظرون إلى الواقع الجغرافي لل
  .ويدرسون مواطن التميز واالختالف بين األقاليم المتعددة، ويرآزون على االستفادة من معطيات الموارد الخاصة بكل منها

ة في    ... ءولكن ليست آل األقاليم سوا ا األولوي فهناك أقاليم تتوافر لديها معطيات اقتصادية ليست لغيرها، ولذلك يجب إعطاؤه
اليم األخرى           .. التنمية ة في األق ه بالتنمي ة في ط التنمي ه يجب رب ين، فإن يم مع ارة أخرى، إن   . وحتى ال تكون التنمية حكرا على إقل بعب

، من خالل ما يعرف في الدراسات االقتصادية  "المغناطيسية"تجذب غيرها، بفعل قوتها  )أقطاب للنمو(األقاليم المختارة تعتبر بمثابة 
  .بالروابط األمامية والخلفية
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ي تحول      ة، يعن ا داخل الدول اليم بعينه اآن أوأق ة أم ى تنمي ز عل يم الجغرافي  إن الترآي ان أواإلقل ى  المك ة"إل " منطق
  .للتنمية المحلية

ذهن تجارب ع    ى ال اء    وهنا تتداعى إل ة في بن ة  (ربي اطق التنمي ا        ) من ى آونه ة ويفترض أن تنتهي إل دأ محلي ي تب الت
اطق  ة(من ة) وطني ارب عالمي ا بتج ة، ومقارنته ة. عام ة عربي دم تجرب اك أق عيد: هن ة بورس ع  مدين ي ترج المصرية، الت

  . 1973بعد ) حرة مدينة(، ولكنها شهدت تغيرا جذريا بتحويلها إلى 1906محاولة بناء منطقة حرة فيها إلى عام 
 -خاصة من المنسوجات والمالبس   -وحدث ما لم يكن في الحسبان، فقد أصبحت بورسعيد أآبر موقع لتهريب السلع

ارك بالد دون جم ى داخل ال ي   . إل اظرة، خاصة ف لع المن ن الس ي م اج المحل ى اإلنت ر ضار عل ب أث ة التهري ان لعملي وآ
دينتْي        المصانع التي لم تشهد تطورا تكنولوجيا واقت ام بم دمتها مصانع القطاع الع ة، وفي مق صاديا مواآبا للتغيرات العالمي

ى  (وأخيرا انتهت التجربة آلها بقرار ). آفر الدوار(و) المحلة الكبرى( اء وضع بورسعيد       ) من أعل ة بإنه ذ سنوات قليل من
طق الصناعية ذات الطبيعة التصديرية وفي المقابل، برزت المدن والمنا.  آمدينة حرة، ثم جرى تأجيل التنفيذ لعدة سنوات

ة    -في آوريا الجنوبية: السريعة في هذه الدول) التنمية(في دول شرق آسيا الناهضة، آعالمة من عالمات  بضواحي مدين
ونج     -)مدينة بنجالور(والهند ) منطقة تشين جين(، وفي الصين )منطقة ماسان(سيول، وفي تايوان  ك هونج آ ودع عن

نغافورة  ةآدو"أوس ة-ل ك ". مدين ل ذل ل آ ن قب ة : وم يليكون"تجرب ة " وادي الس ا األمريكي ة آاليفورني ا . بوالي وجميعه
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آفواعل  ) أآتاف(تجارب ناجحة حققت عمقا صناعيا وتكنولوجيا معتبرا، وقامت على 

  .تنموية لعبت دورها الرائد في توليد التكنولوجيات الجديدة
ة       أما في المن د بزت تجرب ي، فق يج العرب ة الخل ي  (طقة العربية، خاصة في منطق ل عل ة حرة،   في دبي  ) جب ، آمنطق

ة في المجاالت ذات الصلة              ة العامل ات الشرآات العالمي دد من آبري وئال لع ر م ومنطقة صناعية وخدمية تصديرية، تعتب
  ).  إلخ...اوراآل(آالحاسبات والبرمجيات 

لمجموعة مترابطة من    " عنقودي"هي تجمع  -إلقليم في مفهومها التنموي الجديدا"أو" المكان"–) المنطقة(إن 
المي         األنشطة الصناعية ذات العمق التكنولوجي  ل، في االقتصاد الع ة آك زة التنافسية للدول دورها للمي . ، والتي تؤسس ب
ذه  وإنما . داخل الدولة الواحدة) يةالمناطق(تبنى على الميزة  -بين األمم-وبعبارة أخرى، فإن الميزة التنافسية للدولة  تقوم ه

وجي في    ة  (الميزة على التراآم العلمي والتكنول اطق المحلي راآم المعرفي    ) المن ارة، والت اري –المخت فالشرآات  .  االبتك
ي  ة ف ة(العامل ة  ) المنطق ودة العالمي دمي، حسب مواصفات الج لعي والخ اج الس رات اإلنت رار وخب تعلم أس تعلم . ت ذلك ي آ

ة  ) اسالن( ف األطراف الفاعل ن مختل تعلم المؤسسات م ا ت ات، آم راد والجماع ن األف تغلون م اع : أوالمش ة والقط الحكوم
دني   ع الم ة والمجتم ة العلمي ة     –الخاص والجماع رات الجماعي ة الخب ي مضمار ترقي ا ف ون مع ف يعمل ع آي تعلم الجمي ي

ق     : بمعنى ) االجتماعي رأس المال(موطنا لما يسمي ) المنطقة(وبذلك تصبح . والمجمعة روح الفري ى العمل ب المقدرة عل
  .المشترك

  :آأداة فعالة لزيادة لتشغيل وخفض البطالة  المشروعات الصغيرةرابعًا 
ين   ى ب اد، حت ود االعتق ن يس د م رآات  العدي ى الش وم عل الم تق ي الع ة ف د اإلنتاجي رة  المتخصصين، أن القواع الكبي

. صحيح أن االقتصاد العالمي تقوده الشرآات العمالقة ، نظرا لِعَظم حجم األعمال بها. وهذا اعتقاد خاطئ لألسف. وحدها
رى المسيطرة من           ثمانين  أآثر من وتفيدنا  لغة األرقام بأنه من بين إن عدد الشرآات الكب ابرة للجنسيات ف ألف شرآة ع

ارير المتخصصة عن    يبلغ نحو بينها  بعمائة شرآة  نحو  مائة شرآة، وتتحدث التق ة للبحث       س ات الموجه ة النفق دم غالبي تق
  .  العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم

بعضها على البعض اآلخر " استحواذ"من خالل االندماج فيما بينها و) عملقًة(وصحيح أن الشرآات العمالقة تزداد  
اقص خالل األعوام   ...  رة، لمصلحة الشرآات     ولكن من الصحيح أيضا أن الشرآات الكبرى أخذت أهميتها في التن األخي

وأن هناك اآلالف من هذه الشرآات األخيرة تستثمر وتبيع وتشغل العمالة في بالدها األصلية وفي   .. المتوسطة والصغيرة
دة من            . الخارج ارات الجدي ديم االبتك ى تق ادرة إل ادأة والمب ى الشرآات الصغيرة في المب بل إن دولة مثل اليابان تعتمد عل

ر ات وط ويق  المنتج م التس ي ث اج الفعل ز اإلنت دخلها حي رة لت رآات الكبي لمها الش م تتس ن ث اج، وم وال ننسى أن ..  ق اإلنت
ة             د الحرب العالمي ا بع ة م ة في مرحل دان الواسع لتطوير الصناعات اإللكتروني الواليات المتحدة األمريكية قد دخلت المي

ا   ة آاليفورني ناعية بوالي ة الص ة المنطق ن بواب ة م ماة  الثاني يليكون(المس ى )وادي الس ارة إل ي إش رابح(، ف واد ال ) الج
ات يليكون  : لإللكتروني ادة الس ن م ة م رائح الرقيق ى الش ة، عل ة المندمج دوائر اإللكتروني ا . تصنيع ال ت فرنس ل فعل وبالمث

ايوان ث    ، وبريطانيا وآندا والدول اإلسكندنافية ة وت ا الجنوبي م الصين، والتي   ومن بعدها دول الشرق األقصى خاصة آوري
ة   ان مرحل ا حذواليابان إّب ة السريعة"حذت جميعه تينيات" التنمي ل الس ينيات واوائ ي الخمس دان الشرق . ف د أسست بل وق

األقصى تلك قاعدتها الصناعية األولى على تصنيع المنتجات آثيفة االستخدام لعنصر العمل، من خالل الوحدات اإلنتاجية 
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ى النط ات  الصغرى والصغيرة، وعل اج مكون ال إنت ي مج واء ف ي أيضا؛ س ائلي والمنزل تور(اق الع دوائر ) الترانزس وال
  .، وآذا تفصيل وحياآة المالبس الجاهزة)معدات التسلية(المندمجة أو المتكاملة، أوتجميع أجهزة  المذياع الصغيرة و

م    ا وظفت الك السكاني الكثيف ،خاصة في      وحينما نهضت الصين آدولة مصّنعة حديثا، في العقدين األخيرين، فإنه
ون     ل أن تك ن أج طى، م ناعية الوس اطق الص رقية والمن واطئ الش دن الش الم( م ة الع ون  ) ورش راء الك زود فق ق ، ت بح

بمالبس الشتاء والصيف، وبأجهزة الراديو والتسجيل الصوتي .!) ولوفي أمريكا( وأصحاب الدخول المنخفضة أينما آانوا 
ة االستهالآية والمنسوجات،     .! ارةوالتليفزيون، وأخيرا بالسي وآأنها حلت محل اليابان في إنتاج وتصدير السلع اإللكتروني

  . وآل ذلك باالعتماد على وفرة العمالة واألجر الرخيص.. وبأسعار أدنى..! ) مخطط لها فيما يبدو(وإْن بجودة أقل 
ي  فأقامت منطقة صناعية هائل) من نهايته(أما الهند فقد تعلمت الدرس   ة الحجم عظيمة القدر في ميدان الحاسب اآلل

ة    ك بمدين ات، وذل الور(والبرمجي ة     )بنج زود مراآز الشرآات العالمي ا وت ا وأوروب ع أمريك ارق التوقيت م تفيد من ف ، تس
  . الرئيسية، عن طريق اإلنترنت، بالمهام المسندة إليها في البرمجة ونظم التشغيل

ى       ولكن ماذا بالنسبة للدول العربية ؟ م السكاني عل فلدينا دول آثيفة السكان، أآثر احتياجا إلى التوظيف التنموي للك
خاصة , النموذج الصيني، وأبرز الحاالت هي مصر، تليها دول آالسودان والمغرب والجزائر، وفيها معدل مرتفع للبطالة

ة   ال  ولكنودول خفيفة السكان نسبيا .. من القوى العاملة% 25و 10بين الشباب، يتراوح بين  تتوافر لديها الموارد الكفيل
ودول .. ببناء جهاز إنتاجي قوي وواسع ومرن وقادر على استيعاب قوة العمل المتعطلة، وهذه حالة اليمن مثال وموريتانيا

اري، وتترآز الع         دة في المهن ذات المكون المه ة الواف ى العمال ة  أخرى تتوافر لديها الموارد المالية ، ولكنها تعتمد عل مال
تيعاب       ) البطالة المقنعة(في الجهاز الحكومي، حيث تسود حالة من ) الوطنية( ى اس از عل ذا الجه درة ه في ظل انخفاض ق

ة    " بطالة الخريجين"المزيد عبر الزمن، فينشأ نوع من  وة العمل الوطني يج   .. في ق ة دول الخل ذه حال بالد   . وه ودع عنك ال
 50بمعدل للبطالة يزيد على (لبطالة إلى مستويات قياسية، مثلما في فلسطين العربية ذات الظروف الخاصة، حيث ترتفع ا

  .باإلضافة إلى العراق والصومال) .. خاصة في قطاع غزة% 
ة لتشجيع المشروعات والصناعات الصغيرة      آانت ومازالت ولكن الدول العربية جميعها تقريبا  تفتقد سياسة متكامل

ة   . وة العمل الوطنيةوالمتوسطة، القادرة على استيعاب ق ويسعى أغلبها إلى مجرد تخفيف التوتر المحتمل والناجم عن طاق
انس و     د التج ات تفتق ين سياس ا ب بل، م ع الس ر الخطى وتتقط ابة، فتتعث ل"الغضب الش نََّفس الطوي وارد، " ال ها الم وتنقص

ة    ل تجرب ة   (فيعتورها العجز وربما الفشل، مث اعي للتنمي ة من البنك       في آل من   ) الصندوق االجتم يمن، بمعون مصر وال
ة   ) مرفهة(وما بين سياسات ذات توجهات .. الدولي دول الخليجي ا  و.  ماليا، ولكن غير فعالة عمليا، آما في بعض ال أول م

ه هو وضوح السياسة والتجانس و اج إلي ل(نحت ّنَفس الطوي اء ). ال ة إنش ام محاول ذا المق ي ه رام(ويحضرنا ف ) وادي األه
ى      للصناعات اإللك ك عل ات،  وذل ر الثمانيني ي أواخ ر، ف رم األآب ارف اله د مش زة بمصر، عن ي صحراء الجي ة ف تروني

اله   ..  فقد تعثر المشروع دون أسباب واضحة  ). مدينة بنجالور(و) وادي السليكون(غرار م ت ا (ث شرقي  ) وادي التكنولوجي
دء       بمعونة من  حكومة آو" دراسة جدوى"مدينة اإلسماعيلية، والذي أعدت له  م الب ة وخصصت األراضي وت ا الجنوبي ري

الم   ر واضح المع ى مشروع غي ز إل ل الترآي ف، وانتق م توق رة، ث ين ِغ ى ح ر عل ه تعث ق، ولكن ي توصيل بعض المراف ف
ة  (وهومشروع  ة الذآي وبر،     ) القري ة السادس من أآت ادة         بمدين ة استراتجية ج ر الموصول بأي ا المرتجل وغي ان طابعه وآ

  . 2011يناير  25لشباب، من بين العالمات التي أذنت بانبالج أحداث ثورة الشباب في للتنمية والتشغيل ل
دة  ة المتح ارات العربي ة اإلم عودية ودول ة الس ة العربي ن المملك ل م ي آ اوالت لتطوير المشروعات  ، جرتوف مح

ة   نات التكنولوجي غيرة والحاض ناعات الص دول    . والص ي ال هم ف ال واألس واق الم اش أس ن انتع ذه  ولك ة أضر به الخليجي
اجرة                اه المت راد باتج تثمرين األف غيرة للمس دخرات الص ل الم جع تحوي ه ش ث إن ن حي ر، م ة األم ي نهاي اوالت ف المح

ا   أوآانت أزمة سوق األسهم في الخليج في أواسط و. والمضاربة على األسهم واخر العقد األول من القرن الجديد، تشكل م
اره  ن اعتب ذار(يمك دخرات   ، للتوقف)جرس إن تيعاب الم ن أجل امتصاص واس ي األنشطة المضاربية م ادي ف عن التم

  . الفردية والعائلية، في ظل الرواج المصاحب الرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي
ة المشروعات والصناعات     ولم يزل أمامنا شوط طويل ينبغي أن نقطعه، من أجل تفادي السلبيات التي رافقت تجرب

ة   الصغيرة حتى اآل ة والعالمي د       . ن، واالستعانة بالدروس المستفادة من التجارب المحلي م نخضها بع ة ل ا تجرب ل إن أمامن ب
غر     ة الص روعات بالغ جيع المش ي تش ة؛ وه ن جدي تحقه م ا تس ها بم ي أن نخوض ي، وينبغ ع وعمل اق واس ى نط عل

  .في بنجالديش" جرامين" ، على غرار تجربة اإلقراض المصّغر للفقراء المدقعين من خالل بنك"الميكرو"أو
لكن هناك نقطة بالغة األهمية، ينبغي أن نشير إليها، وهي ضرورة العناية بقطاع محدد من المشروعات الصغيرة،    

دول          " الصناعات الصغيرة"وهي  ة في ال تراتيجية التشغيل وخفض البطال على األخص، لما لها من دور محوري في اس
  .العربية
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  :                                 وهذا ما نتناوله فيما يلي
  الصناعات الصغيرة مدخل رئيسي لتشغيل الشباب  -1
رزت صيغة    -2 ك المشكلة المستعصية        الصناعات الصغيرة  ب ا أحد مسالك الحل لتل ة  -، باعتباره      .مشكلة البطال

ة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة             ى أهمي د عل ى التأآي باقة إل ة س وقد آانت منظمة العمل العربي
ؤتمر العمل      ى م ة إل بشكل عام آقاطرة للنمو الداعم للتشغيل، وآان هذا هو موضوع تقرير المدير العام للمنظم

 :حيث تناول ما يلي) 2011ار أي/مايو 22-15(العربي، في دورته الثامنة والثالثين، بالقاهرة 
 دور المنشآت المذآورة الداعم للتشغيل -
 التحديات التي تواجهها -
 مشكلة التمويل -
 تجارب من البلدان الناهضة -
                               نحو ميثاق عربي للمنشآت الصغرى والصغيرة واتلمتوسطة                      -

ي األول       ولقد آان التقرير المذآور تتويجا ؤتمر العرب د الم ا عق لجهد متواصل الحلقات، والتي من بينه
الجزائر    وفمبر  17-15(لتشغيل الشباب ب اني   / ن ة العمل       ). 2009تشرين الث ام لمنظم دير الع حيث أشار الم

ى سوق العمل من       العربية في تقديمه ألعمال المؤتمر إلى أهمية توفير فرص العمل الالزمة للوافدين الجدد إل
 .شباب، آمسئولية ينبغي أن تنهض بها الحكومات والقطاع الخاصال

ة من سياسات       والحق أنها مسئولية آبيرة حقا، وتتطلب سالسل آاملة من منظومات لإلجراءت المنبثق
باب بوجه خاص غيل، وتشغيل الش ة نحو التش ة موجه ق بالصناعات . آلي ا يتعل ات م ذه المنظوم ين ه ومن ب

ن تتطور باتجاه خلق عناقيد وتجمعات تنموية داخل الدول العربية، لخلق أآبر مايمكن الصغيرة، والتي ينبغي أ
 .من فرص العمل المجزية والالئقة

ادرة       مناطق صناعية متكاملةمن هنا تتبدى، مثال، أهمية بناء و -3 ية، وق ة األساس المرافق ومقومات البني مزودة ب
ويقي واإلداري      ي والتس دعم التقن ديم ال ى تق طة      الت –عل غيرة والمتوس روعات الص الي للمش ل الم ي، ب نظيم

  .وغيرها
ذ، المثال األول: ويحضرنا في هذا الصدد مثاالن   د اهللا الصناعية    (هو و ، دخل حيز التنفي ك عب ة المل ة ) مدين  بالمملك

لصغيرة  السعودية، والتي نتوقع، ونأمل، أن يتضمن مخططها التنفيذي توفير مجمعات متكاملة للمشروعات والصناعات ا 
، على أحدث طراز، ومزودة بأدوات الدعم الكفيلة بالرعاية لتلك المشروعات في مراحلها "حّضانات"والمتوسطة، وإقامة 

ة الصغر  "بل نأمل إنشاء قسم خاص للمشروعات    . األولى من مسيرة النمو ة،     " بالغ ة التقليدي ة العربي والصناعات الحرفي
ة،     والقائمة على أشجار النخيل وعلى الجلو بس والمفروشات التقليدي ذاء والمل د والوبر من الضأن والماعز، وصناعات الغ

ات التصميم               دة، في ظل تطور برمجي اليب الجدي ا وفق األس دثار، وتنميته ا من االن ا جميع واألعشاب الطبيعية،  لحمايته
  .واإلنتاج، والفحص والتدقيق التقني

ة، و    لم يقدر له الدخول بصورة جأما المثال الثاني ف هومشروع  ادة في مرحلة التنفيذ، بفعل مالبسات السياسة المحلي
ك   حكومي متقطع  وقد تهيأت لهذا المشروع دراسات أولية متعددة ، باإلضافة إلى دعم  . في الكويت) مدينة الحرير( ، وذل

اري (آجزء من مشروع أوسع يطلقون عليه مشروع  زال في طور    )الربط الق ر "، ال ي ى آل حال   " التفكي ه   عل ؛ ويقصد ب
ارة    ظهرت وهنا . الربط بين قارت آسيا وأوربا وإفريقيا يا والق فكرة إعادة إحياء طريق الحرير القديم الرابط بين شرق آس

ل   ) إعادة إحياء طريق الحرير(وقد ُقّيض لمشروع ). آسيا الوسطى وغرب آسيا( األوربية عبر نطاق  اهتمام آثيف من قب
ة  عدد من الدول اآلسيوية وفي من يا (طق يا الوسطى اإلسالمية       -)أوراس يا ودول آس ك روس افي ذل أس أن تشارك    . بم فال ب

  . في إحياء شطر من ذلك الطريق التاريخي العريق، من إحدى بواباته العامرة، بوابة شمال الخليجالدول العربية 
ة في مجال ا     ة والعربي لمشروعات والصناعات   وباإلمكان تصور عدد من الدروس المستفادة من الخبرات العالمي

  :الصغيرة، يجمل بنا نحن العرب أن نستخلص عبرتها، وأهمها 
ارات        • دار االبتك ا وابت ذآورة في تطوير التكنولوجي توافر اإلرادة الجادة، انطالقا من إدراك دور المشروعات الم

ليليكون (الجديدة واستيعاب العمالة، على نحو ما تم في   ات المتحدة   ) وادي الس الور  (وبالوالي ة بنج ة  ) مدين الهندي
 .في الصين) منطقة تشين دين(و

رة  • دى عدد من          . الربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبي ى التصور الخاطئ ل ذه المناسبة إل ونشير به
غيرة           ناعات الص ين الص ط ب ن الخل اتج ع ور الن ك التص رب، ذل رارات الع ذي الق ذيين ومتخ ئولين التنفي المس

انبين، من       . ة أو الصغرى والصناعات الحرفي   ين الج ز ب ايير التميي ددا من  مع ذآر المصادر المتخصصة ع وت
ل من خمسين عامال، وفي رأي       أهمها معيار عدد العمال؛ حيث يقدر العدد في مشاريع الصناعات الصغيرة بأق
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ل من خ        : آخر ة بأق ة المشروعات الصغرى والحرفي دد في حال ال،   أقل من مائة مشتغل؛ بينما يقدر الع مسة عم
 .  الواحدة) النووية(على األغلب، وقد تقوم على مجهود فرد واحد أوأفراد األسرة 

ا        رد، تجمعه كل منف ة بش غرى والحرفي روعات الص وم المش ور أن تق ن تص ا يمك ة "وبينم ات إنتاجي إن " تعاوني ، ف
ة والتع  رة، من خالل       الصناعات الصغيرة بالمعنى الدقيق ينبغي أن تعمل في إطار العالقة المنظم ة مع المصانع الكبي اقدي

اطن  (أو" التعاقد الفرعي "صيغ معينة مثل  اوالت الب ة         )مق دان الشرق األقصى األربع ان وبل ا حدث في الياب ا  : ، آم آوري
 .   الجنوبية وتايوان وهونج آونج وسنغافورة

يارات في العالم الصناعي عموما، وعلى هذا النحو تعمل مصانع األجهزة اإللكترونية والمعدات المنزلية ومصانع الس
وم      ) الصناعات المغذية(حيث تلعب المشروعات الصغيرة دور  ة، أو تق ات المختلف ار وبالمكون للمصانع الكبيرة بقطع الغي

  . للمذياع، مثال، أوالتليفزيون وألعاب الفيديو، والحاسبات، والسيارات وغيرها: بأعمال التجميع
ابرة الجنسيات، والتي    ) تدويل اإلنتاج(خالل النشاط الموسع فيما يسمى  وقد اتسع نطاق هذه الظاهرة من للشرآات ع

ورز  ( عبر شبكة دولية معقدة لكل شرآة   Out-sourcing) إسناد التشغيل للغير(لجأت إلى أسلوب  رال موت ا   -جن تويوت
ونيك  – خ..باناس ل أصقاع األرض) إل ي آ ات وتصميم المالب ... ف اج البرمجي ن إنت دًء م يارة  ب ات الس س وتصنيع مكون

رخيص واألجور المنخفضة      .. وغيرها، آلٌّ في مكان من العالم دون اآلخر.. واألجهزة  زة العمل ال سعيا إلى استغالل مي
 . وتوافر المهارات أوالمواد األولية في البلدان المختلفة، والقرب من أسواق االستهالك

ات، وأداء      " العمق"إن وجود المشروعات الصغيرة على مستوى  • ار والمكون اج قطع الغي الصناعي، خاصة إلنت
ى   ام، من خالل وحدات متخصصة عل ال اإلصالح والصيانة آالخراطة واللح ي مج ة ف ة معين ات إنتاجي عملي

ل      Machine-tools )آالت الورش(صناعة المستوى الصغير، يتطلب وجود  ة مث ا دول معين التي برعت فيه
دا لتكامل السلسلة الصناعية       ألمانيا؛ فال بأس من خوض غما وعلى نطاق ضيق، تأآي .  ر هذه الصناعة عربيا ول

دة ى ح لٌّ عل ة، آ دول العربي ه ال ديا إذا شرعت في ون مج ن يك ك ل وع من التكامل . ولكن ذل ة ن زم إقام ا يل وإنم
ر           رار نفس الصناعة في أآث ادي تك ى المستوى التجاري، لتف ا عل د    الصناعي للقدرات المتوافرة، وتبادله من بل

 .باالدول العربية تقريآل المنضمة لها ) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى(وتسمح بذلك اتفاقية . عربي واحد
ام، و  " المشروعات الصغيرة"اآلن، وقد تناولنا آال من  ى     " الصناعات الصغيرة  "بشكل ع بشكل خاص، نتطرق إل

ا من دور    " األسرة المنتجة  "يعرف بمشروعات    شكل خاص من المشروعات والصناعات الصغرى، من خالل ما ا له لم
  .مرتقب في مجال رفع مستوى التشغيل، وخفض البطالة

  : للتشغيل وخفض البطالةمشروعات اُألَسر المنتجة آمدخل  -3
ة         ) مشروعات األسر المنتجة  (ن ما يسمى إ د عصري لممارسة عريق ة، آتجدي ر الحديث وع من اُألُط اشتغال  : هو ن

ائالت،  ا      الع ه منتجاته تج، وتوج ل من ي عم راغ، ف ت الف غل وق ادية تش طة اقتص ي أنش ا، ف ات منازله ا ورب ادة أربابه بقي
ي     -"المقايضة"وحتى  –لالستهالك الذاتي في داخل األسرة، أو للمبادلة  ى نطاق المجتمع المحل الريفي والصحراوي   : عل

  .والحضري
دخول، ومن      جهتوومن أجل مواجهة التحديات المتجددة والمتعاظمة، مع  الجهود نحوخلق فرص التشغيل وآسب ال

وع   ذا الن م ه ة وضرورة دع ديث حول أهمي دد الح ر، يتج دالت الفق م خفض مع ن المشروعات االقتصاديةالخاص ث -م
  ".اُألسر المنتجة"-االجتماعية 

  :فيما يلي وهناك عدة حقائق مهمة نوجزها
ه          ن مشروعات األسر المنتجة تتميز بطابعإ:  أوًال  ي، وبحاجات المجتمع المحل ا المباشر ب ابع من ارتباطه خاص، ن

ًا، هو    .  ومتطلباته اإلنتاجية واالستهالآية ة عموم اج  (والمبدأ األساسي لألسر المنتجة، وللمشروعات الصغيرة التقليدي اإلنت
تهلكين أوالمستخد        )حسب الطلب ة من المس ى شرائح محددة ومعلوم ًا إل ائيين ، حيث تتوجه منتجاتها غالب ذلك  . مين النه ول

  .يمكن القول إن األسر المنتجة، تقليديًا، ال تواجه مشكلة تسويق
ة من     ة والحرفي ولكن الواقع أن منشآت اإلنتاج الصناعي اآللي الحديث، أصبحت تتحدى المنشآت الصغرى والعائلي

  :عدة جوانب
ب األول -1 ل وتقر : الجان د ب رد بتحدي رة تنف ة الكبي آت الحديث وأن المنش ن خالل  ه ائدة، م تهالك الس اط االس ر أنم ي

ة ) إغراق األسواق( دأ       . واإلعالم التجاري والدعاية التسويقية المكثف ة مب ة العملي ك ينسف من الناحي يادة  "و ذل س
  .المعروف في األدبيات النظرية" المستهلك
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د اتجاهات األسعار، نظرًا لتحول االقتصاد الصناعي الحديث م         : الجانب الثاني -2 ى    هو تحدي ة المنافسة إل ن حال
ة    كاله المختلف ار بأش ة االحتك اً       : حال ق أحيان ار المطل ل االحتك ة، ب ار القل ى احتك ة إل ة االحتكاري ن المنافس .  م

 ".متلقية"ومعروف أن المنشآت االحتكارية صانعة لألسعار بصفة أساسية، وليست مجرد 
ا  -3 ثأم ب الثال رة ا  :  الجان ناعية الكبي آت الص ته المنش ذي فرض ة والصغرى   ال روعات العائلي ام المش ة أم لحديث

ذه       )اإلنتاج النمطي الكبير(والصغيرة فهوالعمل بنظام  ام ه ا يوجده أم ، اإلنتاج الذي قد يتجاوز الطلب نفسه، مم
 .المشروعات مصاعب شديدة في مجال التسويق

ع  -4 ب الراب ا     :  الجان رى، واتجاهه رآات الكب ة للش ة التنظيمي ي البني ول ف ن التح اجم ع ى  ن ات  (إل ة العملي تجزئ
ة    ".  إسناد التشغيل للغير"و) التعاقدات من الباطن(، والتوسع في تطبيق أسلوب )اإلنتاجية ى مهاجم ك إل وأدى ذل

اج الموجه مباشرة للمستهلك       ق أسلوب اإلنت ل لمستهلك    –" المنشآت الصغيرة في عقر دارها، من خالل تطبي ب
ق استخدام اإلنترنت     in-the-timeمعين، وذلك في الوقت المضبوط   وعن طري ا وقعت المشروعات    . ول وهن

 : ولم يعد أمامها إال أحد طريقينالصغيرة في مأزق تسويقي بالغ الصعوبة، 

  .إما أن تتجمد في مكانها، فتتم إزاحتها من السوق •

رآات         • ة للش ى التنظيمي والت البن ويقية وتح ة والتس دات التكنولوجي اري التجدي ور، وتج ا أن تتط وإم
ـي     ـت فـ ـي برعـ ـرى التـ ات (الكبــ ع المنتج ي ) تنوي واق  (وف ام األس ة واقتس -Market) تجزئ

segmentation .  
  :وهذا التطور المرتقب يجب أن يتم بوسيلتين

بيك"-1 بكات فيم "التش اء الش بعض    ، أي بن ها ال طة وبعض غيرة والمتوس روعات الص ين المش ث   -ا ب بكات للبح ش
وارد        داد بالمدخالت والم ل المشترك واإلم اج، وللتموي ون اإلنت ويتحقق  . والتطور وللتسويق ولإلنتاج المشترك ولتجديد فن

ادا  ) العناقيد(التشبيك وبناء ما يسمى  ة ومع منظمات    بإقامة تحالفات وتكتالت، وعن طريق المشارآة مع االتح ت التعاوني
  .  المجتمع المدني أو الجمعيات األهلية

ة ذات الطلب            ار من المنتجات التقليدي وربما يمكن هنا النظر في ان تتخصص المشروعات األسرية في عدد مخت
ى صعيد التصميم والشكل الخارج        دة عل رة الجدي ة  المحدد عليها داخليا وخارجيا، مع االستفادة من الفنون المبتك ي وطريق

  . التصنيع وآليات التسويق
ي  "يسمى بمنتجات  ماونذآر هنا  اج المشغوالت النحاسية          " خان الخليل بيا إلنت اجح نس ال ن ة، آمث اهرة القديم في الق

ة      ة المحبب ى الطرازات القديم ذلك منتجات    . والمعدنية على اختالفها، والخشبية والنسيجية، عل ذآر آ ة  (ون ) سوق الحميدي
 .وما يناظرها في المدن العريقة في تونس والمغرب مثال ،بمدينة دمشق

ا       . للتغلغل في األسواق الداخلية والخارجية" استراتيجيات تنافسية"وضع  -2 تراتيجيات م ذه االس ائم ه م دع ومن أه
تراتيجية   مى باس رابط"يس غيرة       -"الت روعات الص ين المش ا ب ي فيم ي والرأس ربط األفق ات ال اد عالق غرى وأي إيج الص

 .المتوسطة والكبيرة، من جهة أخرى) والصناعات(العائلية من جهة، والمشروعات و
  : وهذا الترابط يتم على صعيدين

ة،      -1 ا الالتيني دول اآلسيوية وبعض دول أمريك ا في بعض ال اطن، آم د من الب اج المشترك، بالتعاق ات اإلنت عالق
ا     خاصة في صناعة األجهزة اإللكترونية وصناعة السيارات  اطن   –ومعدات النقل، حيث تعمل األسر في منازله  -من الب

شيء   وحدث . لتصنيع وتوريد مكونات صغيرة تندمج بعد ذلك في تجميع وتشطيب المنتجات الكاملة بواسطة الشرآة األم
لجاهزة  صناعة المالبس ا بعض الدول العربية، ولكن دون ارتباط بأية استراتيجية تنموية، في في من ذلك، بصفة جزئية،

ان  كل من مصر وتونس وسوريا ، حيث   ب وت، من أجل            آ رة لألسر والبي ديم قطع المنسوجات من المصانع الكبي تم تق ي
 .ليعاد تحويلها إلى الشرآة األم، للتشطيب والتسويق" الموضة"حسب " التفصيل والحياآة"

وق التصنيع من المنشآت     والكبيرة ، على صعيد اآتساب المنشآت الص   ترابط بين المنشآت الصغيرةال -2 غيرة لحق
مى      ا يس نعة أو لم رار الص ة بأس رة، أو للمعرف از "الكبي ق االمتي ة   " ح ات معين ع منتج ة أو بي ثالً (ألداء خدم ة م ) غذائي

  .الخ...أواستخدام براءة اختراع أوعالمة تجارية 
روعات     دي المش ام تح ا المصيري أم ن مأزقه ة م ر المنتج روعات األس ه تنجومش ذلك آل ي االقتصاد وب رة ف الكبي

  .، فتكون أداة فاعلة إليجاد فرص العمل الجديدةالعالمي المعاصر
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ة لقضية    -4 ن العناي دا م ولي مزي تحق أن ن ر يس ل األم بيك(لع روعات  )التش ية المش وجي لتنافس د التكنول م للبع ، ث
  .  الصغيرة

بيك"عن  ة االقتصادية واالجتماع"التش ة صادرة عن اللجن ى دراس ير إل يا ، نش ة غرب آس دة لمنطق م المتح ة لألم ي
ل والتشبيك          (، بعنوان )إسكوا( درتها التنافسية من خالل التكت ز ق ؛ )زيادة إنتاجية الشرآات والصغيرة والمتوسطة وتعزي

فيما مضى، آانت سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تقديم المساعدة : [ وتذآر هذه الدراسة ما يلي
ر الم ى أآث راإل ى  . واطنين فق ا تسعى إل ر، إذ انه ذه السياسات أوسع بكثي إن هدف ه وم، ف ا الي ر ... أم و أآث أمين نم ت

درتها التنافسية   اج      استدامة للشرآات الصغيرة والمتوسطة، وأن تزيد ق ا في اإلنت ادة فعاليته واآتساب  ... ، من خالل زي
في آل  : [ وتمضي الدراسة بعد ذلك قائلة...].   تستخدمهاورفع مستوى التكنولوجيا التي ... المهارات والمعارف الالزمة

ى أن           دة، عل دالئل، وبصورة متزاي ا يكفي من ال وافر م ة، يت ا الشرآات     من البالد المتقدمة والنامي المشاآل التي تواجهه
ية    ا المؤسس ي عزلته ا ف ا، وإنم ي حجمه ن ف طة ال تكم غيرة والمتوس ة ..] الص كلة العز –وتضيف الدراس ال لمش ة ح ل

  : المؤسسية هذه
ين الشرآات[  اون ب ة من التع اطق الصناعية أشكاال مختلف بكات والمن تالت والش ل التك اون .. تمث ذا التع ويشجع ه

  ..].  المؤسسي عملية التعلم المتبادل واالبتكار الجماعي
ه دراسة     ا ذآرت ين المشروع      " التشبيك "عن  ) اإلسكوا (ذلك بعض م رابط ب ات الت اء عالق ا لبن ات، من خالل   طريق
ابع  ات الصناعية ذات الط ودي"التجمع رص   "العنق ة وف ة والتنظيمي ارات التكنولوجي م المه ى تقاس ة إل تالت الهادف ، والتك

؛ ومن  )السريعة (وال نمل من اإلشارة إلى الخبرة الناجحة لدول شرق آسيا، في آل مضمار للتنمية االقتصادية  .. التسويق
ك روعات الصغيرة بب: ذل ط المش ة،   رب ة ثاني ن ناحي رة، م روعات الكبي ا بالمش ى، وربطه ة أول ن ناحي بعض، م عضها ال

  .وخاصة في صناعة اإللكترونيات واألجهزة اإللكترونية والكهربائية، وصناعة السيارات
درة    ع الق اء الشبكات لرف ة بن ى أهمي افة عل ان أضواء آش دولي، يلقي ك ال ابين من إصدارات البن ى آت ا إل ونشير هن

اب األول  . ية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التنافس ؤلفين  "الكت دد الم ام    "متع ه 2004، صدر في ع التشبيك  : ، وعنوان
يا        رق آس ي ش وجي ف ر التكنول المي والتغي اجي الع  Global Production Networking andاإلنت

Technological Change in East Asia   التنافسية من خالل    : ونقرأ من عناوين الدراسات الفرعية في الكتاب
المي اجي الع بيك اإلنت ي ظل التش وجي ف دم التكنول يا  -التق ي شرق آس ات ف ة وصناعة اإللكتروني اج العالمي بكات اإلنت  -ش

يا      رق آس ي ش يارات ف زاء الس ناعة أج ي ص اج ف بكات اإلنت خ..ش اني  . إل اب الث ا الكت ه) 2003(أم يا  : فعنوان رق آس ش
إعادة رسم : ومن عناوينه الفرعية Innovative East Asia- the Future of Growth. مستقبل النمو -االبتكارية

  .إلخ...العناقيد وآيف تبتكر -تطور شبكات اإلنتاج الدولية: الحدود الدولية للمنشأة في شرق آسيا
ا  وإذا آانت الشبكات في حقيقتها أداة للتكامل والترابط بين الشرآات، فما هومضمونها العملي؟ إنه وضع ال تكنولوجي

درات        -بمعناها الواسع – دهم بالق اولهم فعال، وتزوي ا في متن بين أيدي أصحاب المشروعات من الشباب المبادرين وجعله
  . الالزمة لتطويعها من أجل تطوير عملية اإلنتاج ورفع الكفاءة االقتصادية وزيادة اإلنتاجية وتحسين التنافسية

ذي   ى           وينقلنا هذا إلى الجانب الثاني ال ية المشروعات الصغيرة عل وجي في تنافس د التكنول ود توضيحه، وهو البع ن
  ؟..فكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم، بالنسبة للمشروعات الصغيرة أوال. األخص

وأهم المسالك نحواآلفاق الكبرى، ). الميكرو(أو) الصغيرة(للمشروعات ) آبرى(والحق أن التكنولوجيا تفتح آفاقا 
تحويل منهجها اإلنتاجي من : وبعبارة أخرى  ).شرآات صناعية(إلى ) منشآت حرفية(لصغيرة من تحويل المشروعات ا

ذا المجال      .  على حد تعبير بعض المتخصصين   - )الفكر الصناعي(إلى ) الفكر الِحَرفي( : ويكون السؤال الرئيسي في ه
راء روعات الفق ولهم  -آيف نحول مش ذين تم راء"ال وك الفق ل "بن دت، مث وك ، إن وج رامين(بن د (وهومشروع ) ج محم

ا يسمي        ) يونس ام، بم ذا الع ل للسالم ه ائزة نوب ة الصغر   "في بنجالديش، الذي استحق عليه ج راء   -"القروض متناهي الفق
الم العصور الوسطى،          –)المرأة المعيلة( ، و" فقرا مدقعا" رف، ع الم الِح ا، من ع آيف نحول هذه المشروعات، أو ننقله

  ؟ .، بل عالم المعرفة والمهارة العليا، عالم القرن الحادي والعشرينإلى عالم الصناعة
ين        ة ب روق الجوهري ناعية، الف ميمات الص اج والتص م اإلنت ال نظ ي مج م المتخصصون ف ي (ويرس ر الِحَرف ) الفك

صالحية  طريقة وضع التصميمات الهندسية للمنتجات، والحكم على :  ، من خالل معايير رئيسية، مثل)الفكر الصناعي(و
الخامات، وأسلوب التخزين والتداول والنقل، ونوع اآلالت ومستواها التكنولوجي، والصيانة واإلصالح، ومعايير السالمة  
ية  ول الهندس ة واألص فات المقنن اع المواص دى اتب ة، وم دريب العمال وين وت ة تك ناعي، وطريق ان الص ة واألم المهني

  . تباع معايير األمان في االستخدام، وغير ذلك من األبعاد المهمةالصحيحة، ومقاييس األداء والمتانة، ومدى ا
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ية المشروعات        اء تنافس وجي لتطوير وبن د التكنول ة الصغر  (هذا آله عن البع وجي     )متناهي د التكنول اذا عن البع ، فم
  ؟..الصناعات الصغيرة: للمشروعات الصغيرة، وبخاصة

  :بعضهاتظهر هنا ثالثة أبعاد إضافية، أشرنا سابقا إلى 
زة              • ناعة األجه ن ص ل م ي آ ة ف رة، خاص ناعات الكبي غيرة والص ناعات الص ين الص ة ب ات تبادلي اء عالق بن

يارات  ة وصناعة الس يما   . اإللكتروني ة، الس رة الدولي ي الخب ة ف اليب مجرب ك بأس تم ذل اطن (وي ن الب د م ) التعاق
نعين الصغار    ى     . آطريقة منظمة للتعامل مع المّص ثال إل ا م يارات    ( ونشير هن في  ) شرآة النصر لصناعة الس

مصر، خالل الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم ، آانت تتعامل مع خمسة آالف من المتعهدين الفرعيين 
 ؟..المحليين، من مصّنعي األجزاء وقطع الغيار

 ".البحث العلمي والتطوير التكنولوجي"ربط الصناعات الصغيرة بأنشطة  •
  ).العدد اآللية(أو) آالت الورش(خالل تطوير صناعة التعميق الصناعي، من  •

  :نحوسياسات حكومية فاعلة في ميدان التنمية والتشغيل :  خامسًا 
ت  ة "آان ل العربي ة العم غيل،     " منظم ة والتش ين التنمي ة ب ية العالق ت قض ي تناول ة الت ات العربي ة المنظم ي طليع ف

ام    ي الع د     وت. بالدراسة والمعالجة على المستوى العرب م عق ذلك، ت ا ل ة والتشغيل، في الدوحة       "طبيق ي للتنمي دى العرب المنت
ه  ) 16/11/2008-15: (خالل الفترة  ة   "، الذي نظمت ة العمل العربي ة قطر،       " منظم اون مع وزارة العمل في دول بالتع

يم،  وزارات االقتصاد ، والتعل ين ل دى ممثل ال ، و  وضم المنت ات اصحاب االعم دريب، ومنظم ل، والت ات والعم التنظيم
، ورجال فكر  وبمشارآة مؤسسات تمويل ومنظمات عربية واقليمية ودولية ، فى مختلف البلدان العربية ، النقابية العمالية

ة        "وتم . واعالم  ة االقتصادية والتنموي ة العربي اع القم ات اجتم اعالن الدوحة للتنمية والتشغيل، والذي أصبح ضمن اولوي
  .2009آانون الثاني /يناير واالجتماعية  في الكويت في

ال    ي مج ة ف ات العربي م سياسات الحكوم ي ينبغي أن تحك ية، الت ات األساس بعض التوجه دم عرضا ل ي نق ا يل وفيم
ة            ة البيئ ا مستمد من طبيع الين، أولهم ذه التوجهات في مج التشغيل، في اإلطار العام لالستراتيجيات التنموية، ونلخص ه

وان   . ا مستمد من طبيعة المسار التنموي وآفاقه في الدول العربيةاالقتصادية الدولية، وثانيهم وسوف نعالج األول تحت عن
  ).النموالعربي المستدام(، ونعالج الثاني تحت عنوان )من العولمة إلى القدرة التنافسية(

  :                                               من العولمة إلى القدرة التنافسية  -1
ة لعل  دول العربي ا ال ا فيه ة، بم بالد النامي ا انشغلت ال در م ة بق ها بالعولم م تشغل أنفس ة ل دول الصناعية المتقدم .  ال

ة (وربما أن الدول الصناعية المتقدمة لم تحاآم تصرفاتها بمعيار  ار      )العولم اآم تصرفاتها بمعي ا آانت تح در م درة  (، بق الق
اء ق     )الوطنية التنافسية  ا ببن وجي، من أجل         ؛ وقامت آل منه اجي والتكنول ى الصعيد االقتصادي واإلنت ة عل دراتها الوطني

م  (آما جرى الترآيز، عمليا وعلميا، على بناء  -الفوز في مباراة التنافسية الشرسة ا يسمى    ) الميزة التنافسية لألم ( وفق م
  .االبتكار بقوة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بل بقوة ) نموذج النموالمدفوع من الداخل

د صياغة دعوى       : وعموما، استطاعت الدول الصناعية المتقدمة ة، أن تعي ا الغربي ان وأوروب الواليات المتحدة والياب
اخ  "العولمة" ، من وجهة نظرها، استنادا إلى ضرورة الخروج من نفق الحماية إلى عالم حرية التجارة، باعتباره يمثل المن

  .  المنافسة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في مواجهة اآلخرين األنسب إلطالق قدرات تلك الدول في
ة   ون  " واألهم أن الواليات المتحدة بصفة خاصة، وفى عقد التسعينيات، فترة والي د نجحت      " آلينت ر، ق ى حد آبي إل

ة التنافسية     درة الوطني ع ا       . فى بلورة مفهوم متكامل للق ات المتحدة  موق ك أن احتلت الوالي ر   وآانت نتيجة ذل لصدارة بغي
ة      ا العالي ا سمى بالتكنولوجي ا االتصاالت     ) هاى تك  ( منازع طوال التسعينيات، فيم ات،   –، خاصة فى تكنولوجي المعلوم

ة     ا الغربي ان وأوروب ة      . والتكنولوجيا الحيوية ، وذلك مقارنة بكل من الياب ا المتقدم ة للتكنولوجي وآانت الشرآات األمريكي
  .  ديدالفرس الرابح فى السباق الج

ة             درات علمي اء منظومات وق ه بن م في حد ذات يس المه ه ل وتبين أن وراء الصدارة األمريكية حقيقة أساسية ، فحواها أن
ى          درة عل اء الق وتكنولوجية، ولكن األهم، فى مضمار التطوير التكنولوجى الذاتى والفوز فى السباق التنافسى مع اآلخرين، بن

وقد وعت اليابان .   مليات اإلنتاجية، من خالل تأسيس منظومة وطنية متكاملة للقدرة االبتكارية االبتكار، ابتكار المنتجات والع
  .وأوربا الغربية الدرس، وعكفت آل منهما، على تأسيس وتفعيل مثل تلك المنظومة الوطنية لالبتكارات 

ادة فى      يمارس م -وفى غمار هذا التحول العالمى الكبير أخذ الفكر العلمى والتكنولوجى  د والسبق والري ه للتمهي همت
  .طرح الفكرة الجديدة ، فكرة نظام االبتكار، من ناحية، وفى مواآبة التحول وتعقبه بالتحليل والتعليل من ناحية أخرى 
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ة   ة والصماء     -وآان نتيجة ذلك حدوث انتقال فى مرآز الثقل الفكرى من مقولة المنظومة العلمية والتكنولوجي المقفل
ه     .الرحبة، والثرية بقوة الحياة ) المنظومة االبتكارية( عيد، إلى مقولة إلى حد ب ق علي ا يطل ذا م التحول فى المنظور    ( وه

وجى ى والتكنول ن ) :العلم ول م ا ( التح م والتكنولوجي ة العل ى ) منظوم ار ( إل وطنى لالبتك ام ال م ) النظ ة العل ن سياس وم
  .والتكنولوجيا إلى سياسة االبتكار 

ذ  د                وتبلور ه وم الجدي ور وترسخ المفه د، حين تبل د التسعينيات ،خاصة فى آخر العق ر عق ة عب ا التحول بصفة تام
  .   فى العالم الصناعى،  وبدأ انتقال المفهوم إلى العالم النامى عبر منظمات األمم المتحدة ] لنظام الوطنى لالبتكار[

ر أما من ناحية الممارسة التطبيقية فقد تبلورت السمات األسا فنظام  . سية لنظم االبتكار الكبرى فى العالم إلى حد آبي
  .االبتكار اليابانى مثال يقوم على قدمين متالزمين تالزما تاما، هما النظام اإلنتاجى والسياسة العامة

ين المنشآت الصناعية والمؤسسات           ق المرن ب وع من التوفي ى ن أما نظم االبتكار فى الدول األوروبية فهى تقوم عل
ة              .مةالعا ية وابتكاري ا بسياسة تنافس رى ، وتربطه ة المنشآت الصناعية الخاصة الكب رجح آف ا ت ات المتحدة فإنه أما الوالي

  .عامة وخاصة من خالل العقود  الحكومية والعسكرية
ة        دول النامي ار فى ال أرجح نظم االبتك ة التصنيع   ( وتت ذه        ) حديث ين ه ة، ب ا الالتيني يا وأمريك فى آل من شرق آس

  .قطاب جميعا، محققة درجات متفاوتة من حظوظ النجاح واإلخفاق، خاصة فى آوريا الجنوبية وتايالند والبرازيلاأل
  ؟..فماذا عن الدول العربية 

ة   لم يقم أّى من الدول العربية حتى اآلن ببناء نظام وطنى حقيقى لالبتكار، حتى فى أآثرها تطورا من الناحية العلمي
وطنى             ويقتض .  والتكنولوجية ارى ال اء االبتك ين مقتضيات إعداد أسس وقواعد البن ام بالمزاوجة الحصيفة ب ي األمر القي

راهن ،       الفعال والمتجانس  فى المستقبل القريب، وبين ضرورات تفعيل القدرات التكنولوجية المتاحة بالفعل فى الوقت ال
  .  ومحاولة بث الحياة االبتكارية فيها
ة،        ومن ثم يجب أن تعي الحكوم ة االبتكاري ية، والمنظوم درة التنافس ائز الق اء رآ ى بن ات العربية الدرس، فترآز عل

اج    ة لإلنت ة وطني دون حماي ة ب ارة الدولي ة للتج ة المطلق ة والحري ررة حول العولم والت المك رار المق ن مجرد اجت دال م ب
  .  المحلي مرتفع الجودة

  النموالعربي المستدام-2
الم ولكل             رغم أن البيانات المتضمنة  دل النمو بالنسبة للع ي لمع اه نزول ى اتج ة تشير إل ارير المنظمات الدولي في تق

اع في معدالت    2011حتى  2008المجموعات الدولية، في ضوء األزمات االقتصادية المتالحقة منذ أواخر  ، وإلى ارتف
د أحداث ا       ى األخص، خاصة بع ة عل ورات     التضخم، فإن األمر يدعو للقلق في الحالة العربي رة وث ة األخي رات العربي لتغي

ة           .  الشباب العربي دان العربي تثمار،  في البل ى انخفاض معدالت االدخار واالس ه، إل م من ولعل ذلك يرجع، في جانب مه
ة من                ة الفجوة التمويلي ى تغطي تم اللجوء إل م ي ة، ومن ث ل التنمي ى تموي ة عل درة الذاتي غير النفطية، بما يعني تضاؤل المق

  . قتراض، عبر تراآم جبل الدين العام، المحلي والخارجيخالل اال
ي    2011" التقرير االقتصادي العربي الموحد"تأآيدا لما سبق، وفق  ى المستوى العرب ،  تراوح معدل االستثمار عل

  .تقريبا في مصر والسودان% 19,5في الجزائر و% 41,1بين  2010العام في عام  
وب إلحداث  دل المطل ان المع ة(وإذا آ ة القوي ل عن ) الدفع ا ال يق ي المتوسط بم در ف ة يمكن أن يق ، %25اإلنمائي

ى نحو       ) اإلنتاجي(يشكل رفع معدل االدخار المحلي واالستثمار فلذلك،  ذات، إل ة بال ر النفطي ة غي % 28في الدول العربي
ا      خالل السنوات العشرة القادمة، الخطوة األولى، وشرط   ة عموم دول العربي ونضيف  . أول لتحقيق استدامة النموفي ال

ز    ) اإلنتاجي(صفة  إلى االستثمار هنا، لنشير إلى ضرورة تغيير أنماط االستثمار في الدول العربية، من أجل إعطاء ترآي
دمتها      ي مق ل؛ وف ل الطوي ي األج ى ف ة األعل ات ذات اإلنتاجي ى القطاع ر عل دم : أآب ة والخ ناعة التحويلي ة الص ات العلمي

ارات واألراضي  ي األجل القصير، خاصة العق ة ف ة الربحي د ومرتفع ى القطاعات سريعة العائ يس عل ة، ول والتكنولوجي
  .في البورصات وأسواق المال" المضاربية"واألنشطة 

ة               اء قاعدة إنتاجي اه بن ة، باتج دول العربي ة النشاط االقتصادي في ال ادة هيكل ويعني ذلك أن استدامة النمو رهن بإع
ة، آالقطاع      رادات العام متكاملة ومتوازنة، بدال من االعتماد األحادي على قطاع بعينه في ترآيبة هيكل الناتج وهيكل اإلي

  ). النفطية(نفطي في مجموعة الدول الخدمي في الدول غير النفطية، والقطاع ال
ور مصدر   .  شرط ثاٍن للنموالمستديم، وهوالتحول الهيكلي التنموي المتكامل لالقتصاد العربي    وبذلك يضاف  ويث

ة     للقلق هنا، من عدم نجاح الدول العربية، خالل نصف القرن األخير في تحقيق تحول هيكلي يعيد تأسيس القاعدة اإلنتاجي
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نفط   .  زراعيا آان أوخدميا أونفطيا) االقتصاد وحيد القطاع (من صيغة  على التنوع بدال ى ال وقد لوحظ تزايد االعتماد عل
ابقة        : والسلع األّولّية األخرى في السنوات األخيرة، ومن ثم رات س م إنجازه في فت ذي ت ي، ال تآآل وتراجع التصنيع الحقيق

  .De-industrialization" عنزع التصني"وهو ما يطلق عليه -في بعض الدول العربية
اعي  ): أوالمستديمة (شرط ثالث للتنمية المستدامة   رارا    الشرط االجتم ه م دد بفعل   . ، وسبق أن أشرنا إلي فالنمومه

يم والصحة     اة والتعل اعي،     .  التفاوت وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات، وفي فرص الحي د االجتم ذا البع دون ه وب
تف   الل اس ن خ رجم م ذي يت دد     ال ذا النمومه إن ه ادي، ف ن النمواالقتص ة م تفادة فعلي باب، اس ن الش ع، م ة المجتم ادة غالبي

  .باالنتكاس
ه    الحيوي بشكل عام -شرط رابع الستدامة النمو، هوالشرط المتعلق بالبيئة والمحيط الطبيعي النموإذا ترتب علي ، ف

ليمها     اد، وتس ددة بالنف ة المه وارد الطبيعي دة الم دار قاع ة(إه اض خالي ابال    ) الوف وا ق ون نم ن يك ه ل ة، فإن ال القادم لألجي
ة      " تضخيمه"تم ) البعد البيئي(ولكن يالحظ أن . لالستمرار ر الحكومي اخ ونشطاء المنظمات غي من قبل علماء البيئة والمن

وم  ) اختطفوا(في الدول الغنية، المعنية بحماية البيئة والتنوع الحيوي، والذين  ة المس  (جميعا مفه ى   ) تديمةالتنمي وه إل ليحول
ا بقضية التشغيل      )تنمية(مفهوم بيئي خالص، ونزعوا عنه جوهره آعملية  ، ذات بعد اجتماعي وديموجرافي متصل أساس

  . وبطالة الشباب

  
* * * * * 
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  بناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق
  لقدر أآبر من العدالة االجتماعية والسلم االجتماعي

  
  :مقدمة 

ين           وافقي ب دها المجتمعي الت وي في السياسات االقتصادية ببع م وحي تتضمن هذه الدراسة معالجة تحليلية لمجال مه
د     د البع ة يتضمن تأآي غيل والبطال ال التش ي مج وي ف م وحي ن منظور مه ا م ة ، انطالق ة االقتصادية الثالث رآاء العملي ش

ذي ..ة ال يمكن تجاوزه أو التقليل منه أوإهماله المجتمعي آرآن أساسي في السياسات االقتصادي انبثقت   فهويشكل الجذر ال
اعي      .. منه وبسببه ظاهرة االحتجاجات الشعبية العربية الراهنة  د اجتم إْذ ال توجد سياسات اقتصادية مستقرة  دون بع

ا      ة اجتماعي اره االيجابي نعكس آث ذا األمر يتطلب    . يشكل هدفا لها وغاية تسعى إليها في مسار نمو اقتصادي واسع ت وه
ا         توافقا مجتمعيا لتحقيق السلم االجتماع ة تتحقق من خالله ات حواري ة قواعد ، ومجموعة آلي ي من خالل بناء منظوم

ى    ل المثمرستقرار الن مفتاح األ إجماًال ،. تلك المنظومة  ة عل لنظم السياسية العربية هو اعتماد سياسات اقتصادية قائم
  . لعمالية والمدنيةتشكل انتصارا للدولة والمجتمع بتنظيماته اإلنتاجية واالمجتمعي منظومة من التوافق 

  :التوافق االجتماعي    -1
 :تحديد المفهوم ودالالته   -أ

وم  ي يق ق المجتمع ى عالتواف ول ل ة  التراضى ح ة اإلنتاجي ارآة بالعملي ة المش ين األطراف الثالث د ب ة قواع مجموع
ة   من خالل آليات تنفيذية تحول دون االتجاه ، والسياسية بغرض منع عدم االستقرار واالضطراب  ى االحتجاجات العام  إل

دني في            اطمتبادل لموفق قبول  ، ال والموظفين ومؤسسات المجتمع الم ة والسياسية من العم ة اإلنتاجي لب أطراف العملي
ة       .عملية التنمية ، وتعزيز االستقرار السياسى  إطار دعم ة طويل رة زمني والتوافق يجب أن يشمل مبادئ عامة صالحة لفت

  .   1)(عاجلة ومتوسطة المدى ، إجراءات تنفيذية  مصحوبة بحزمة
ى موضوع المشارآة،    ..  وفيما يلى نتناول الموضوع ، بالترآيز على مقاربة التوافق آمفهوم ومنهج وعملية ، وعل

  .ودور المجتمع المدنى ، وآليات العدالة االجتماعية ، ووظيفة الدولة فى حقل التوافق االجتماعى بالمعنى الواسع 
اً تدخل معا في أنماط عدة من التفاعالت والعالقات االيجابية وتطراف ثالثة ألتوافق يتحقق بين فا ات   شكل مع المكون

ارات السياسية يمكن أن تختلف    . والتوافق المجتمعي يختلف إلى حد آبير عن التوافق السياسي   . األساسية للمجتمع   فالتي
. طبيعة األحزاب السياسية   هساسا على التنافس، وهذأضها بعضا تقوم ، بين بعأو تتفق ، على مدى زمنى قصير أوطويل 

العيش   عميقة وطويلة األمد بطبيعتها  ولكن المجتمع مع تعدده وتنوعه يقيم عالقات تكامل اس ب ، ينتج منها توافق يسمح للن
ا نكون    . المشترك، وبالتالي يحدث التوافق العميق واألساسي داخل المجتمع    ة   ءزاإوهن د يكون     جدلي ة للتوافق ، فق ناظم

ه    ًاللتوافق المجتمعي  ومتتم    ًاخري يكون التوافق السياسي  انعكاس أحيانا أو ،للتوافق المجتمعي  ًالالتوافق السياسي مدخ ل
  .  

  :التوافق االجتماعي آعملية 
ات          اد آلي من اعتم ة ، يتض ة أومؤقت ة طارئ يس عملي تديمة ول ة مس ي ، آعملي ق المجتمع ات  التواف وير السياس لتط

ك       االقتصادية بالتعاون الوثيق بين الشرآاء تدامة، وذل ة المس ة االقتصادية واالجتماعي ق التنمي  االجتماعيين آضمان لتحقي
اعي حاجة ماسة    ... بهدف تقوية التماسك االجتماعي، وبناء الحكم الصالح، والعدالة االجتماعية  هنا يكون  الحوار االجتم

الالئق   العمل" أجندة "، ومأسسة الحوار االجتماعي عبر الصيغة الثالثية تهدف إلى االنسجام مع  ومصلحة لكل األطراف
لم       تقرار والس ى االس ة ، وصوال إل ة العمل الدولي ة      لمنظم ة االقتصادية واالجتماعي ة والتنمي ة االجتماعي ي والعدال  األهل

    .المستدامة
  :لتوافق االجتماعي آمنهج ا
اد  خطة عمل     يكون التوافق المج  تمعي من خالل آليات محددة لتفعيل حزمة اإلجراءات العملية ، التى  تشمل  إيج

رآاء  ابين الش وار م ة الح اعي وثقاف وار االجتم رويج الح ات لمفاوضات لت وير آلي اعيين ، وتط ة ، وحل  االجتم جماعي
  . النزاعات العمالية بروح المشارآة والمسئولية

                                                 
  . 2000-98-97تقرير التنمية البشرية العالمى لألعوام /اإلنمائى لألمم المتحدةالمكتب : أنظر فى ذلك )  1
 

المحور السادس 
:
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 : ة لهذا الموضوع المبررات الموضوعية والذاتي •
ـ          زمن تشكالن مجاال ل دين من ال ار        ) اإلصالحات االقتصادية  (في إطار عق ا من آث ا رافقه ة وم دول العربي في ال

ة وزاد األمر خطورة         دول العربي ة ال ائال في غالبي اجتماعية آبيرة ، تراآمت مجموعة هذه اآلثار لتشكل انفجارا شعبيا ه
ر  حين تم الربط بين المطالب  االجتماعية االقتصادية والسياسية فكان دويها آبيرا في تونس ومصر وال يزال آذلك في أآث

  .من بلد عربى
ام باالقتصاد والنمواالقتصادي ، مع      والتحليل المتعمق لألمر يكشف عن تغييب للمسألة االجتماعية وتضخيم االهتم

فغياب المشارآة  ..جتمع آما لوأنه ملحق بالسوق واقتصاده تغييب للمجتمع آأفراد وآجماعات وآثقافة ، وهنا نظر إلى الم
ي         نهج رسم السياسات االقتصادية الت ر في م المجتمعية في السياسات االقتصادية وبرامجها اإلصالحية نجم عنه خلل آبي

ا   . جاءت منحازة لألقلية  د   وبغياب المجتمع ظهرت تدريجيا االحتجاجات بشكل مطلبي ونقابي وفئوي لكن سرعان م تزاي
وق    ة والحق ذا يشكل السياق     ..أعداد المتظاهرين وارتفع سقف مطالبهم من االقتصاد والمجتمع إلى السياسة والكرام آل ه

وي    اعي والبني ل    .. الذاتي والموضوعي لظاهرة االحتجاجات الشعبية الراهنة عربيا ويشكل حاملها االجتم ذي يمث األمر ال
ديم      ا وتق تها وتحليله ى دراس اعي من           دافعا إل لم االجتم تقرار والس ادة االس ة إلع ة من اإلجراءات والمعالجات العلمي حزم

  .خالل منظومة القواعد المؤسسة للتوافق المجتمعي بين األطراف الثالثة
 :التوافق المجتمعي في إطار نمط جديد للسياسات االقتصادية  -ب
م  ن الواقع العربي المعاش يتطلب رؤية ثاقبة لدى صناع القرار إ التحديات، ومن    التنموى فى الدول العربية ، نظرًا لعَظ
ر  أوخفض لغاء إمعاناتهم من  فاقموت، زايد حجم الفقراء والعاطلين ت :أهمها الدعم على السلع والخدمات األساسية مع ارتفاع آبي

اجي المباشر   ون تحد من نشاطها االقتصادي    أ ةن الدولمالذي تطلب  )اقتصاد السوق(اعتماد بارتبط  حيث ،في أسعارها  اإلنت
روز ذلك آل أعقب وترافق مع  وقد. خريجين لوتقليص دورها في مجال الخدمات االجتماعية وتخليها عن سياسية التوظيف ل  ب

  .محددةمطالب سياسية  وبيناالحتجاجات الواسعة التي ربطت بين المطالب النقابية والمعيشية 

ة    بيناعتماد منهج المشارآة  "الدولة"هم مالمح التجديد في نشاطات وفى ضوء ذلك ، تبدوأ ة اإلنتاجي أطراف العملي
ك     آوالسياسية واعتماد  ة ، ذل ة والمنظمات المدني ا   أ  ةن الدول أليات التوافق المجتمعي مع النقابات العمالي صبحت  بمفرده

ذي يوجب    ألا، على مواجهة آل التحديات   ةغير قادر د  . مجتمع  شراك ال إمر ال ا  والب دور مؤسسات     هن راف ب من االعت
  .  1)( ضرورة سياسية وإنمائية في آن واحدوآالمجتمع المدني آعامل للتغيير 

ا أن  راد   آم ة أف اة غالبي ى تمس حي ة الت ألة االجتماعي ى المس الترآيز عل زام السياسي ب د االلت ات تجدي ى الحكوم عل
ع اعي ، والمجتم ان االجتم بكة األم ا توسيع ش دة ، منه ائل ع راء من خالل وس اد سياسات اقتصادية مناصرة للفق ، اعتم

باب  ل للش اد فرص عم ة ، وإيج ة المحلي رامج التنمي ي ب رأة ف ج الم ك األصول ، ودم ن تمل اطلين م راء والع ين الفق وتمك
  . الخروج من دائرة الفقراالقتصادية واالجتماعية التي تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم و

اعي و     يم التوافق االجتم ي ق ة وقضايا ال        آوهنا تتجل ين قضايا التنمي ة ب ا في تجسير العالق ر السياسى،  لياته ين   تغيي ب
ام    إوهنا فقط يمكن القول .. السياسة واالقتصاد والمجتمع زم الحك ن الحكم الجيد يضمن توظيف الموارد بطريقة أفضل ويل

وى السوق أسهم في     ًا بأعلم ..تماعيةبتحقيق المصالح االج ا      إن االنصياع لشروط ق ر انحيازاته ة وتغيي ة الدول ضعاف بني
الحقوق    ،لنصوص الدستور والقوانين الوطنية  -فى حاالت عديدة  –، بالمخالفة ية جتماعاال ولالتفاقيات الدولية الخاصة ب

  . لإلنسان وللشعوباالقتصادية واالجتماعية 
حتى تمكن الفقراء واألقل حظا من تحسين حياتهم ) مؤسسيا وقانونيا (  ةيستلزم دوله فاعل )السوق اقتصاد(فلقد آان 

وا     ةحيوي ةأو الحكم الجيد ضرور ةالجيد ةن الحكومإوفى هذا الصدد يمكن القول .  ، فالسوق ذاتها لكى يتطور وتحقق نم
ارات وت  وتم ةتنظم نشاطاها وتحمى عمليات المنافس  ةدول تتطلباقتصاديا  ع االحتك وانين الالزم   ج ن  . ةدد التشريعات والق

دفا              ة تجعل من المجتمع ه وهنا تبرز أهمية التوافق المجتمعي في إطار سياسي واقتصادي يعمل وفق مشروعية قانوني
  . مباشرا في رسم السياسات االقتصادية 

ابقة     ة في السنوات الس ى      وهنا يمكننا القول إن من  أخطاء الدراسات التنموي ة عل ا اعتمدت آلي م االقتصاد  "أنه " عل
المجتمع ،          يس ب ة، ول ة والتجاري ادالت المالي اس ، وبالمب يس بالن الثروة ول ا ب اه الضيق ، حيث أصبح االقتصاد معني بمعن

  .وبزيادة الدخل إلى أقصى حد، وليس بتوسيع الفرص أمام الناس وعدالة توزيع الثروة 

                                                 
ثال       )  1 ة ، أنظر م ه فى التنمي ه وأهميت ؤاد الصالحى   : حول مفهوم المجتمع المدنى ودالالت وم المجتمع       : ف د مفه المنظور السوسيولوجى فى تحدي

 . 2009) 142-141(مجلة الفكر المعاصر ، بيروت ، العدد رقم : المدنى ، في
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ة من التوافق      إن مفتاح استقرار  النظ.. وأخيرًا  ى منظوم ة عل م السياسية العربية هو اعتماد سياسات اقتصادية قائم
  . المجتمعي  تشكل انتصارا للدولة والمجتمع بتنظيماته اإلنتاجية والعمالية والمدنية 

اع   إذن اجي واالجتم ى ، عملية التوافق المجتمعي المطلوب تحققها تؤدي إلى إحداث تغييرات بنيوية في النشاط االنت
ا من النضال           ة انتقاله توياتها ، وتسهيل عملي ع مس ا وتنشيطها بجمي والنقابي ، وهنا البد من  تعزيز دور النقابات وتفعيله

ابي،  ة         المطلبي إلى النضال السياسى ، ومنحها استقاللية القرار النق وازن المجتمعى المطلوب ة الت لتكون الضابط في عملي
م   فالنقابات النشطة لي... مستقبًال  ا هي المحك           ست من أه ة فحسب، وإنم ة االجتماعي العوامل السياسية واألساسية للعملي
  .والمراقب الدائم لنتائج التطورات االقتصادية في المجتمع اليومي

  :منهج المشارآة لتحقيق أسس التوافق المجتمعي  • 
ذي يعيش      فى دالالته العامة عن أن المواطن يجب أن يكون له   "المشارآة"يعبر مفهوم  ال في المجتمع ال دور فع

وطنى   ا     / فيه على المستويين ال م م ان أه ا آ ى، ولم ة   المحل ز اإلدارة الحديث ة  إدارة/إدارة المؤسسات ( يمي شراك  إهو )الدول
ام  أالمستفيدين من نشاطاتها، فإن تحقق ذلك يستلزم إجراءات متعددة تستهدف تمكين المواطن من المشارآة فى الش     ن الع

الل مؤ  ن خ ة  م ات أهلي د سس ة   تعتم ات الحكومي ع المؤسس ارآة م اء     . المش ن أخط ل م ة تقل ارآة المجتمعي فالمش
  .    )1( )قصور وعجز وتعقيد بيروقراطية الجهاز الحكومى(المرآزية

املة  ،  المشارآة آمفهوم وتتضمن يتضمن وعيا جديدا لدى الدولة والمجتمع بعدم انفراد الدولة فى عملية التنمية الش
اون والتضامن       . همية المشارآة المجتمعية من خالل أساليب متعددة ومتنوعة  أوب ادئ التع ة تجسد مب فالمشارآة المجتمعي

  . فى إطار رؤية تنموية جديدة  تستهدف تفعيل وعى المواطن ونشاطه لتحسين معيشته وضمان سالمة البيئة المحيطة به
طر أالعملية نقيس من خاللها تحقق المشارآة الشعبية وفق  تتضمن اعتماد حزمة من اإلجراءات:  المشارآة آمنهج

ين المشارآين      ..) جمعيات ، منظمات، نقابات، مجالس محلية(مؤسسية حديثة  ع األدوار ب راد المجتمع وتوزي المشارآة أف
تدامة  العمل الجمعي وال            .وفق قدراتهم ومجاالت نشاطهم  ة في اس ة مهم ة آلي ا تكون المشارآة المجتمعي اء  وهن داعم لبن

  . الحكم الرشيد 
ة   :  المشارآة آعملية ة المشارآة والفاعلي ا تكون   .  هذا يعنى خروج األفراد من حالة  السلبية  والتلقى  إلى حال وهن

   .ية واإلنمائية وليس مجرد التصدي ألعمال الفسادالجتماعالعملية المجتمعية دفاعا عن حقوقهم ا
ا       ًاتعتبر حزمة متكاملة تتضمن عدد المشارآةإن بشكل عام يمكننا القول  تم من خالله ى ي اليب الت من اآلليات واألس

ف   ى مختل ة ف ارآة المجتمعي ل المش االتفعي املةمج ة الش ا   . ت التنمي يم مفهومه ر وتعم ن نش د م ة الب ذه العملي وعى به ولل
دا  ) رجال ونساء(ى العمل على إآساب األفراد والجماعات أ ،ودالالتها رة     وعيا تنمويا جدي اليب مبتك ق وأس يتضمن طرائ

تهم       تمعهم وتحسين معيش ة مج راد     . تفعل قدراتهم الجمعية والفردية من اجل تنمي رز شخصية األف ا تب  ،)والجماعات (وهن
ذات  ذا السياق    . حيث يتجاوزون ثقافة الخنوع والسلبية والتواآل إلى ثقافة العمل واإلنتاج واإلصرار على تحقيق ال وفى ه

  .من خالل المشارآة بين الجهود الرسمية واألهلية ى استدامة التنميةتكمن أهم آلية ف
 :  الدالالت العامة العتماد المشارآة في تحقيق التوافق المجتمعي  •

ن المجتمع البد أومحاولة تجاوز السلبية والتواآل و، إيجاد وعى مجتمع بالمشكالت التى تواجه الدولة والمجتمع بشكل عام  -1
ة      أ ة المختلف ات الدول ة وهيئ ات العمومي اءلة المؤسس ي مس ى ف ه الطبيع ارس حق فافية    ،ن يم اد الش رة اعتم ذه األخي ى ه وعل

 . والمكاشفة تجاه المجتمع
 . المشارآة تعبير واع عن حق المجتمع في حماية مجاله العام من االنتهاك والتعدي -2
فتتأصل فى وعيهم  وفى ممارساتهم  وتصبح  جزءا )  الجماعى التضامنى  العمل( المشارآة تنمى فى األفراد عادات وقيم  -3

 . من  ثقافتهم وقيمهم
ام والخاص، و      ةالمشارآة تجعل األفراد أآثر إدراآا لحجم المشاآل والتحديات في الدول      -4 تويين الع ى المس ن إوالمجتمع عل

  .وتبلور فاعلية المجتمع ةالمشارآة المحلية واألهلية تدعم جهود الدول
  .ةالمشارآة مع منظمات المجتمع المدني  تساعد على ترشيد السياسات والقرارات الحكومي -5

  :رآائز خمس لتحقيق التوافق المجتمعي 

                                                 
ثال   المشارآةحول مفهوم )  1 ؤاد الصالحى   : ودالالتها العامة ، أنظر م ة عمل          المشارآة : ف ة ، ورق ة والمنظمات األهلي ين الدول نهج تنموى ب آم

 . 2003أبريل  16-15المجتمعية فى اليمن ، صنعاء ،  والمشارآةقدمت فى ورشة العمل الخاصة بالتنمية 
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 . اإلقرار الرسمي بأهمية التوافق المجتمعي آعملية ومنهج بين أطراف العملية اإلنتاجية -1 
ي تمكن      -2  ا الت تيسير الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالسياسات االقتصادية والتشريعات والقوانين المرتبطة به

 .أطراف التوافق من الوعي بالعمليات التي يتحاورون من اجلها 
 .المجتمع المدني والحكومة بناء آليات للحوار داخل الوحدات اإلنتاجية وبين النقابات واللجان العمالية ومؤسسات -3 

اهج     -4 ة لمن ة وتدريبي اد دورات تثقيفي ة ، واعتم ي لمصلحة األطراف الثالث ق المجتمع ة التواف ة  بأهمي ود التوعي تكثيف جه
النقابات العمالية، لجان الحوار ، مؤسسات (الحوار وآلياته ، والتدرب على الحوار في الوحدات اإلنتاجية والمجتمعية الصغيرة 

 ). مجتمع المدنيال
تعزيز قيم العمل الجماعي والمسئولية المجتمعية بما يحقق مطالب ومصالح األطراف الثالثة في العملية اإلنتاجية،  واعتماد  -5

 .مبدأ الشفافية والمساءلة  

لمجتمعى المسئول فى إشاعة الوعى بأهمية الحوار ا) منظمة العمل العربية(البد من اإلقرار هنا بالدور المهم الذى لعبته 
  .بين أطراف اإلنتاج الثالثة فى الدول العربية

  :دور التنظيمات النقابية العمالية في التوافق االجتماعي 
ة           ات تسهم في العملي رًا عن فئ ا تعبي ة ومن أآثره تعتبر التنظيمات العمالية والنقابية من أهم المؤسسات المجتمعية فاعلي

ه        اإلنتاجية في أي مجتمع من المجت ة فى التعامل مع أحداث المجتمع ومتغيرات ذلك ينظر    . معات ، وهي تتسم بالدينامي ا ل ووفق
ر               ات عب ذه الفئ ة تحاول آسب ه ذي ، واغلب الحكومات والمؤسسات اإلنتاجي ي والتنفي ات التعامل اإلجرائ إليها بجدية في آلي

خاصة (جديدة، إضافة إلى ما تضمنه التشريعات الدولية  وهنا استحدثت غالبية التشريعات الوطنية حقوقًا..منحها بعض المزايا 
ال    المي لحقوق اإلنسان      ) العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان واالتفاقات الدولية الخاصة بالعم د تضمن اإلعالن الع الحقوق   وق

   :التاليةمثًال الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 .الحق في الضمان االجتماعي  -
  .الحق في العمل  -
  .الحق في شروط عمل عادلة ومرضية  -
  .الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها  -
  .الحق في الراحة وأوقات الفراغ والسيما تحديد معقول لعدد ساعات العمل  -
 الحق في مستوى معيشي مالئم والسيما المأآل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية -
  .التعليم الحق في  -
  .الحق في المشارآة الحرة في حياة المجتمع الثقافية  -

دة للمشارآة ال      وتشير   ،ةمجتمعي ومن هنا يتم إدماج العمال والنقابات في سيرورة النظام العام من خالل صور عدي
ا   لى أهمية التنسيق مع النقابات العمالية في وضع السياسات والخطط اإلنمائية التجارب آثير من الدول إ تيعاب مطالبه الس

ة        ن آانت بعض الدول العربية الإو نموية ،خطط التالوإدماجها في  ات إلشراك التنظيمات النقابي ا أي آلي تزال تغيب معه
   .في رسم السياسات العامة 

بعيدا مع العلم أن ظهور النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني األخرى يدفع باألفراد لالنخراط في الشأن العام 
  .الجهوية والقبلية إلى ممارسة اجتماعية واعية وفق ضوابط قانونية " عصبويتهم"عن 

فى هذا السياق البد من اإلشارة إلى وجوب السماح للعمال وأفراد المجتمع بتأسيس تنظيمات مدنية ونقابية فى جميع 
رات     الدول العربية لما من شأنه تخفيف االحتقانات المجتمعية لدى األفراد نتي ة ، خاصة مع المتغي جة سياسة القبضة القوي

ى         ة ، مع العمل عل دنى والتنظيمات النقابي العالمية وسعة اطالع العمال وأفراد المجتمع على مظاهر الفاعلية للمجتمع الم
  .إبراز دور األفراد فى المجتمع وترسيخ دورهم فى المشارآة فى رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 :جتمع المدني أهم الشرآاء في التوافق المجتمعي الم  -3
ة    الإن ظهور منظمات أهلية تنشط فى الشأن االجتماعى واالقتصادي العام يعبر فى أهم دال ة اجتماعي ه عن حرآي  ت

ة  ية واالجتماعي ه السياس ى سيرورته وتحوالت ع ف ع المجتم ة من التحوالت المرتبطة ، تعكس واق ى إطار موجة عالمي ف
كمى  التزايد الولما آان الواقع العربي يظهر . الحديثةهم مالمح مرحلة انتقالية تؤسس لبناء الدولة أحد أو، عولمة بحرآة ال

دني من     ، ولهم حضور ملموس) فرادًا ومنظماتأ( فى حجم نشطاء المجتمع المدنى فالبد من إخراج منظمات المجتمع الم
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م       جديدة ،لى ادوار فاعلة إأدوارها  التقليدية  وهنا يمكن القول إن دور المجتمع المدني في التوافق المجتمعي ودعم  الحك
  . الرشيد يشكل نقلة نوعية في النشاط األهلي 

لقد تزايد االهتمام بمفهوم المجتمع المدنى بصورة آبيرة منذ بداية حقبة التسعينات من القرن العشرين، حيث ترافق   
د تصاعد       وطي في العالم ذلك مع بداية موجة من التحول الديمقرا ك التحول ، وق ة فى ذل آان للمجتمع المدنى  أدوار فاعل

ل المشارآ     ة االهتمام به وبأدواره المحتلف ى تطلبت تفعي ة الت ا  . ةالشعبي  ةفي إطار تنفيذ السياسات االقتصادية والتنموي وهن
ارآة ال         ة للمش ة المالئم ر التنظيمي ة األط دني بمثاب ع الم ات المجتم ت مؤسس عبيآان ا،    ةش اديا واجتماعي يا واقتص سياس

  . ةوالمستديم ةالشامل ةبكل تنوعها مكونا أساسيا من مكونات التنمي ةوأصبحت المنظمات األهلي
واطن (بين الفرد "ةالوسائط االجتماعي"وتشكل مؤسسات المجتمع المدني  ة  ) الم ويتضمن المجتمع   ). ةالسلط (والدول

راد من المشارآ       ةمن خالل قنوات مؤسسية أهلي "الجتماعيينالفاعلين ا"المدنى بذلك مهمة تنظيم  ين األف ى تمك  ةتعمل عل
دنى بالمرون    . فى المجال العام وتوجد بينهم آليات تضامنية وتتطور   أفهى تنش    ةوالدينامي  ةوتتميز مؤسسات المجتمع الم

ى المصالح المشترآ     ةعلى أساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبي تندة إل ة  و ةالمس ة العام تنمووتتطور   ىه و. المجتمعي
تقالليتها    ولكن  ) ةالدول (مع   ةفى سياق نمط من العالق    ى اس اظ عل ين       .. مع الحف ة ب ة المشارآة المجتمعي ى قيم ا تتجل وهن

  .اطراف مستقلة  مؤسسيا لكنها تتكامل وظيفيا لتحقيق توافق مجتمعي يسهم في تنمية شاملة ومستديمة 
رة    ) المنظمات األهلية(المجتمع المدني الجدير بالذآر أن منظمات  ة والخب ليست آلها في مستوى متماثل من المعرف

ة ألصحابها      افع مادي ق من د شهدنا في السنوات     .. تجاه قضايا الشأن العام والتوافق المجتمعي ، فالكثير منها نشأ لتحقي وق
ام إال من       ت األهلية  الظهور عدد آبير من المنظما) في مختلف الدول العربية ( الخمس األخيرة  تم بقضايا الشأن الع يه

ة   افع المادي ربح والمن ة ال ة   .. زاوي دني يشكل آتل ع الم ول إن المجتم ا الق ن معه رة  ال يمك ام معضلة آبي ون أم ا نك وهن
دني         ة من نشطاء المجتمع الم ول إن قل ا الق رادًا ومنظمات   ( مجتمعية فاعلة آاملة بل يمكنن وعي  يمكن أن ينهضوا   ) أف ب

ق              ل، وتحقي اد فرص عم ة وإيج تديمة والتخفيف من البطال ة مس ق تنمي ا تحقي وفاعلية تجاه قضايا الوطن المصيرية ومنه
  .التوافق المجتمعي ، وهو مشروع طويل األمد 

ك  . ومن أجل تعزيز فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوافق المجتمعي البد من إجراءات داعمة  ومن ذل
ة واسعة تحقق      قانونية نصوص  ات مجتمعي ملزمة بالمشارآة مع الحكومات والمؤسسات اإلنتاجية ، من أجل إيجاد تحالف

د من تطوير      . االستقرار والتوافق  ولتعزيز دور األفراد والمنظمات بما فيها المنظمات العمالية في التوافق المجتمعي الب
  . وتنمية معارفها وخبراتها التفاوضية 

ارهم    يشغتيمكن وضع وتنفيذ استراتيجيه للآيف  ْذإ ال أنفسهم باعتب ل والتخفيف من البطالة بمعزل عن مشارآة العم
تهدف ةالفئ تراتيجي   ةالمس ك االس ن تل هم      أ ة ،م ا بأنفس رون عنه ا يعب اتهم آم ة حاج اب معرف اح   وي. و بغي دى نج اس م ق

واههم مباشر  أتتطلب معلومات من   وأفرادها ، ةلمستهدفن معرفة واقع الفئات اة بارتباطها بهذا الجانب ، ألاالستراتيجي  ةف
ا في مجتمع ال     فالتنمية ال. حتى تكون مصالحهم وحاجاتهم هى الموجهة للسياسيات الحكومية ا    يمكن بلوغه درك أهميته ي

  .وال يسعى الى تحقيقها 
ر  ةهمي أولذلك  ،يعنى اآتشاف آيف يفكرون ؟ منهجية المشارآة مع المنتجين والعاملين ن تفعيل إ  في تصميم    ةآبي

تقرار وتوافق مجتمعي     د  ، السياسات والبرامج للتخفيف من البطالة ولتحقيق اس ات      ةفمشارآتهم مفي ط لجمع البيان يس فق ل
  . تهم المشكليضا في تعبيرهم عن أفضل المعالجات والحلول أ ةعن أوضاعهم واحتياجاتهم بل مفيد

دعوة  أوبشكل عام ينبغي  ا في قضايا الشأن            إال تكون ال ل دوره دني  وتفعي ى المشارآة مع منظمات المجتمع الم ل
ئولياتها  ن مس ة م ة لتنصل الدول ق المجتمعي ذريع ام  والتواف ة  . الع ر  والبطال ة الفق تراتيجية مكافح رية واس ة البش فالتنمي

لزم وجود دولة فاعلة تستعمل قوتها ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية  ال  تقتضى دولة انكماشية ضعيفة  بل تست
  .لتمكين أفراد المجتمع ودعم قدراتهم 

  :تطوير التشريعات العمالية للتتوافق مع حاجات المجتمع الجديدة   -4
ه تستدعي            الم آل ل في الع ة  ب ة العربي وم المنطق ة في عم مما الشك فيه أن المتغيرات االقتصادية والسياسية الراهن

ة وفي             المزيد من االستجاب ات اإلنتاجي ر في السياسات االقتصادية وفي إدارة العملي ديل وتغيي ا من خالل تع ة الواعية له
ا     ع إحساس ات المجتم ر فئ ن أآث م م ال ، وه ارآة ، خصوصا العم ن المش ع م راد المجتم ل أف ن آ ا يمك م ، مم إدارة الحك

ة   د التشري      .  بدورهم ولديهم تنظيمات نقابي د من تطوير وتجدي ذلك الب اتهم من       ل ة إلتاحة فضاء أوسع لتحرآ عات العمالي
خالل النقابات العمالية ليكونوا فاعلين ومشارآين في إيجاد التوافق المجتمعي ، مما يعزز االستقرار السياسي واالجتماعي 

دخل المشارآة مع ال          د م ذي يعتم اعي ال ة التوافق االجتم ة بأهمي ال  وهذا رهن بوعي وإدراك آاملين للحكومات العربي عم
  .وأرباب العمل وفق منظور إنمائي استراتيجي  وليس مجرد تكتيك قصير األمد 
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ة     ا اجتماعي د ومزاي ازات والتقاع آت  واألج ور  والمكاف ي األج ال ف ا للعم ي تتضمن حقوق ة الت ريعات العمالي فالتش
م      البهم ، ودعمه ر عن مط يم      واقتصادية أخرى مثل الحق في تكوين النقابات ، وحقهم في التعبي رامج الصحة والتعل في ب

ة  أنهم جزء رئيسي من العملي تقرار وب ة االس وعي بأهمي ديهم ال د ل رامج يول ذه الب تفادة من ه ا يمكن أسرهم من االس مم
  .اإلنتاجية والسياسية  فتزداد حاجتهم للمشارآة في التوافق المجتمعي

ا        وال يجوز أن تناقش أوتقرالبرلمانات والحكومات تشريعات عمالية بغ يهم ودراستهم له ال من خالل ممثل اب العم ي
ا    م حوله راره في                  . وإبداء آرائه م إق وقهم ت ل هو حق أصيل من حق ال ب اه العم ة من الحكومات تج يس مّن ذا األمر ل وه

المي       ) ألخ.. دستورًا وتشريعات (المرجعيات الوطنية في آل دولة  ة من خالل اإلعالن الع ة الدولي وفي المرجعية القانوني
ة الخاصة        لحق  ات الدولي ة واالتفاقي الحقوق االقتصادية واالجتماعي د الخاص ب دوليين خاصة العه دين ال وق اإلنسان والعه

ووفق آل هذا ال يستقيم الحديث عن تحول ديمقراطي وتنمية مستديمة دون إيجاد الشروط الالزمة لذلك وأهمها ... بالعمل 
  .لسياسات وفق مستويات مختلفة إشراك الفئات المستهدفة في المجتمع  في صنع ا

فة      ق فلس وق وف اد الس روز اقتص ة وب ة العولم ة بحرآ ة المرتبط رات العالمي دة"إن المتغي ة الجدي دثت " الليبرالي أح
ات      اهرات واحتجاج ه وخرجت مظ الم آل ي الع دة ف ة جدي ات اجتماعي ذلك حرآ كلت ل ال وتش وق العم را بحق ضررا آبي

ى   راد المجتمع ، وشهدنا          " صادية اإلصالحات االقت "عاصفة تحتج عل ة أف وق غالبي ال وال حق وق العم ي ال تراعي حق الت
ة   . عاصفة قوية من االحتجاجات فى اليونان وايطاليا وغيرهما  ة عربي آما شهدنا مظاهرات واحتجاجات في أآثر من دول

عاملة والموظفين الحكوميين مثل مصر وتونس واليمن واألردن والمغرب ، وآلها تطالب بتحسين مستوي معيشة الطبقة ال
  . ودعم الفئات الفقيرة وتعميم مظلة شبكة األمان االجتماعي 

اعي      تقرار االجتم اد االس وفي هذا السياق ، يجب االهتمام بتوسيع شبكة األمان االجتماعي لما لها من أهمية في إيج
اد   والسياسي من خالل ما تلعبه من ادوار مهمة في تمكين الفقراء من سبل المع يشة في حدها األدني ، ومن دورها في إيج

ا سوق العمل               دة تتطلبه املين الحتياجات جدي ل الع د تأهي ة تعي ة ونقابي فرص عمل من خالل مشارآته مع منظمات مهني
  . )1(ووفق تمكين المستفيدين منها من بناء مشاريع صغيرة مدرة للدخل 

رات      . التشريعات العمالية وال تزال بعض الدول العربية غير متطورة في مجال  ا إلحداث تغيي اح أمامه والوقت مت
  .تشريعية مساندة للعمال وتوسيع فرص استفادتهم من مظلة التشريعات االقتصادية واالجتماعية 

ول   فوة الق ة           .. ص يعا للحماي من توس رى تتض ريعات أخ تحداث تش ة واس ريعات القائم وير التش ن تط د م ه الب إن
اعي وإشراك     االجتماعية ودعما لحق العمل وحقوق العاطلين فى الحصول على خدمات التعليم والصحة والضمان االجتم

ود مجلس اجتماعي، اقتصادي تبرز فيه مشارآة  العمال من خالل مجالس إدارة المؤسسات ولجان العمال وصوال إلى وج
يعهم في رسم السياسات             ة  يسهم جم ات العمالي دني والنقاب واضحة بين ممثلى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الم
ة            ارات االجتماعي ا ستكون االعتب رار، وهن ر صنع الق ى دوائ م وإيصالها إل االقتصادية ، على األقل من خالل إبداء آرائه

  . ة باستمرار حاضر
اد           ال واعتم ة للعم وق االقتصادية واالجتماعي ة في مجال الحق دة "ولعل تسريع  اإلصالحات التشريعية العربي " أجن

تم   موحدة عربيا يقع على عاتق منظمات العمل العربى المشترك مثل المنظمة العمل العربية ، بأن تقدم تصورات مكتملة ت
 . ونقصد به تحقيق االستقرار العام وتجنيب الدول مزيدا من القالقل  مناقشتها بهدف سياسي واقتصادي معا 

ة وشبكات         ات االجتماعي ة والتأمين وأهم المقترحات لتعديالت تشريعية تشمل التنظيم المجتمعي والتشريعات العمالي
ة ح     ا وحماي ال اقتصاديا واجتماعي ى    األمان والحماية االجتماعية وهي التي تؤآد بداية ، حقوق العم ائالتهم عل صولهم وع

ده تفصيال من خالل تشريعات محددة ، هو           م تأآي التعليم والصحة واألمان االجتماعي ، ووجود نص واضح بالدستور ث
 . أمر مهم يعكس تأآيد الحكومات العربية على بناء التوافق المجتمعي وسعيها لتعزيز االستقرار والعدالة 

  :   يةاآلليات الضامنة للعدالة االجتماع  -5
ة بحد         ة ، فهي غاي ة االجتماعي ق العدال اتها تحقي من أوجب الواجبات على الحكومات العربية أن تستهدف من سياس
ات           ددة وسياس تويات متع ة مس ق العدال ذلك يقتضي تحقي ا ل تقرار ، ووفق دم االس ي ع ع ف رق المجتم ا يغ ا ، ودونه ذاته

وق   . ى األخص من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية وإجراءات إدارية وقانونية تمكن األفراد والعمال عل ذه الحق ( وأهم ه
ات    اء النقاب ي إنش ة ومرضية ، الحق ف ل عادل ي شروط عم ل ، الحق ف ي العم اعي ، الحق ف ي الضمان االجتم الحق ف

توى معيشي  واالنضمام إليها ، الحق في الراحة وأوقات الفراغ ، السيما تحديد معقول لعدد ساعات العمل ، الحق في مس   

                                                 
ة     اإلشارة هن ) 1 ا آلي رى فيه ى ي ة ا إلى دور البنك الدولى فى اهتمامه فى السنوات األخيرة بضرورة وجود وتوسيع شبكة األمان االجتماعى الت  مهم

 .المتصاص اآلثار التى تخلفها االصالحات االقتصادية التى يدعمها ويشرف عليها 
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يم ، الحق في         ة الضرورية ، الحق في التعل مالئم والسيما المأآل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات االجتماعي
  . ...) المشارآة الحرة في حياة المجتمع الثقافية

ا    ارآة العم ا ودون مش ا ويضمن الحصول عليه انوني يقره ند ق ا دون س ن تطبيقه وق ال يمك ذه الحق ل ه ي وآ ل ف
والمجالس االجتماعية واالقتصادية،  ليكونوا شاهدي حال في صنع السياسات والتشريعات في صورتها " مجالس األجور"

اعي   و..    )1(األولي قبل إقرارها  ام محددة     يمكن أن تكون  المجلس االقتصادي واالجتم ه مه ا   ل ة ،   من بينه تنظيم العمال
ي، والمفاوضات     ه المهن ة ، والتدريب والتوجي ة ، في    نزال وحل  الجماعي ات     إاعات العمالي ة واالتفاقي وانين المحلي طار الق

ة ة والعربي اراً . الدولي ر إط س يعتب ا أن المجل ة   آم وى المجتمعي ل الق ارآة لك يع المش ات ا(لتوس رأة ، مؤسس باب ، الم لش
  .    )وغيرها.. المجتمع المدني 

ة   تعزيز الحوار بين هذه المكونات حول السياسات  إن ق تنمي ة ،لتحقي ا     االقتصادية واالجتماعي تديمة  إنم املة ومس ش
ة ذات     يعني ذلك التوافق بين المشارآين االجتماعين على العقد االجتماعي لضمان استقرار السياسات والتشريعات الوطني

ة   الصلة، ين  وتطوير العالق ة واالقتصادية     ب ة وبعضها بعضا ، وتطوير العال    المجالس االجتماعي ة مع المجالس    العربي ق
ى المستوى    اعي     االقتصادية واالجتماعية عل ل المجلس االقتصادي واالجتم المي مث ي، والمجلس االقتصادي     الع األوروب

  .االجتماعي األورومتوسطي
  :وأهم المداخل لتحقيق العدالة للمجتمع عموما وللعمال والعاطلين والفقراء خصوصا هي

  . ةمن تملكهم لألصول االقتصادية واالجتماعيعمومًا لين وأفراد المجتمع تمكين الفقراء والعاط : مدخل التمكين  -أ 
  ). التعليم ، التدريب ،تطوير المهارات الالزمة لسوق العمل وللبناء المعرفي والمهاراتي ( مدخل بناء القدرات  - ب 
ذين   (و موظفين أو آمستهلكين أو آعاملين أآمنظمى مشاريع ، اقتصاديا  : مدخل المشارآة  - ج  فاألسواق تستبعد أولئك ال

ى   ديرين بالحصول عل ر ج رهم غي م فق روض أويجعله انق اخبين ومرشحين ) ائتم يا آن ارآة سياس الس (والمش المج
دني  بهدف           ، )المحلية والبرلمانية ومجالس اإلدارات   ا من خالل منظمات المجتمع الم ا وثقافي والمشارآة اجتماعي

  . للمجتمع المحلى وإدارته ةالعام ومن ثم التقليل من احتكار الصفوة التقليديتفعيل نشاطهم فى الشأن 
ا ورد        ، خر آومن  جانب  ق مجمل م ة من خالل تطبي  عن يمكن تحقيق العدالة واالستقرار في المجاالت االجتماعي

   ؟شراتها تطبيقيا هي هذه الحقوق وآيف نقيس مؤ فما..  الحقوق االقتصادية واالجتماعية في االتفاقات الدولية 
وق          ويطلق على الحقوق ا حق ى أنه ا عل ا ينظر إليه رًا م االقتصادية واالجتماعية الجيل الثاني لحقوق اإلنسان، وآثي

والمطالبة بها عن  بالمعنى الحرفي والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة االلتزام جماعية وليست فردية
ا       حقوق يتم الوفاء    :فهي الحقوق المدنية والسياسية، وري، حيث إن تحقيقه ق الف ة للتطبي بها تدريجيا، أي أنها ليست قابل

ؤدي في     تسخير الموارد المتوافرة سواء آانت محلية أودولية، وهي تعتمد على اتباع خطوات  الكامل يستوجب ة ت تدريجي
ة      وهي  تتطلب تدخال إيجابيا وفاعال م  .المآل النهائي إلى الوفاء بها وق المدني إذا آانت الحق ة، ف ل الدول والسياسية ال   ن قب

ة عن      سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، آحظرلتحقيقها غالبا تحتاج  اع الدول التعذيب مثال، الذي ال يحتاج سوى امتن
وارد وت    ، فإن القيام به للوفاء به مباشرة ة وتضافر للم ل    "مكلف "دخل الحق في التعليم مثال، يحتاج إلى جهود حثيث من قب

     .الدولة
ى             *   يم ، فهى تنصب عل ا فى حق التعل ة هن ك الحقوق ، ممثل أما عن المؤشرات التى نقيس بها مدى تطبيق تل

  :الجوانب التالبة 
، وتأمين متطلباتها ضمن الوالية القانونية للدولة يعني ضرورة توافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد آافية:  التوافر  -أ 

ة الصالحة     تحتاج إلى مبان تقيها من العوامل الطبيعية وإلى مرافق صحية حيث،  اه النقي للجنسين وإلى تزويدها بالمي
ا       للشرب وبالمواد التدريسية وبالمعلمين ية محلي ؤهلين وضرورة تقاضيهم لرواتب تنافس ى مرافق     . الم اج إل ا تحت آم

  .وما إلى ذلك... آالمكتبات والمختبرات والحواسب  تربوية
ى المؤسسات    ويعني تيسير الوصول:  إمكان االلتحاق  - ب  ة  إل ز      التعليمي ع دون تميي اول الجمي وهي  ، وأن تكون في متن

  : متداخلة هي تنطوي على ثالثة أبعاد

                                                 
ى ال        )  1 ة والخاصة والت ر من المؤسسات الحكومي ى الكثي ا إل تم           اإلشارة هن ة ته ين للعمل فى مجالس اإلدارة أو مجالس فرعي تسمح بوجود ممثل

اب العمل فى مناقشة السياسات االقتصادية          ا تشرك أرب ال مثلم  باألجور والضمان االجتماعى مع أنه يجب على الحكومات العربية أن تشرك العم
 .ومنها تحديدا سياسات األجور والخدمات االجتماعية 
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اول               :عدم التمييز • يم في متن ة أخرى جعل التعل ة من جه ة والممارسة الفعلي انون من جه ويجب أن يتضمن الق
 .الجميع دون تمييز على أي من الخلفيات

ى             :إمكان االلتحاق المادي • التردد عل ا ب ك إم ة وذل ة المادي ع من الناحي اول الجمي يم في متن ويجب أن يكون التعل
ا         التعليم في موقع جغرافي مالئم بشكل م  ان السكن أو من خالل م القرب من مك ع ب عقول آأن يكون مدرسة تق

  .هومتوافر من وسائل التكنولوجيا الحديثة آالتعلم عن بعد
يم ا    :إمكان االلتحاق من الناحية االقتصادية • ل    ضمان أن يكون التعل ى األق ع  ألساسى عل ا للجمي عمل  ال، و مجاني

  .لثانوي والعاليالجاد والتدريجي على األخذ بمجانية التعليم ا
ة   يعني أن شكل:  إمكان القبول  - ج   وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس يجب أن تكون مقبول

   .للطالب من حيث الجودة والخصوصية الثقافية
الطالب   الحتياجات ليتمكن من التكيف مع احتياجات المجتمعات وأن يستجيب    أن يكون التعليم مرنا:  قابلية التكيف  -د 

   .في محيطهم االجتماعي والثقافي المتنوع
ام    ...  صفوة القول دولى الع انون ال ادئ الق . إن الحق فى التنمية هو حق أساسى من حقوق اإلنسان ومبدأ عام من مب

رت        ه ي اء ب ى أن الوف ى وآخر خارجى ، بمعن بط وهوفى ذلك شأنه من شأن الحق فى تقرير المصير ينطوى على حق داخل
ى              ه أيضا عل داتها تحترم ا وتعاق ة بعالقاته ا أن الدول ك الحق ، آم رم ذل داخلى تحت بما يتخذ من سياسات على المستوى ال

ر فى إطار          . المستوى الخارجى    ده أآث ة وتحدي رة العمومي ة والخروج من دائ ع الحق فى التنمي ى يسهل التعامل م وحت
ة     –صاحب الحق  إن الحق فى التنمي ة ، وواجب          صاحب الواجب، ف ة ، وهى واجب الحماي ى مستويات ثالث ينطوى عل

  .االحترام ، وواجب التعزيز 
نفط              دخل من خالل ال د لل ى مصدر وحي ة عل اد آلي ة عدم االعتم ة النفطي وفى هذا السياق ، يجب على الدول العربي

ب م     تديمة تتطل ة المس ادية ، ألن التنمي دة االقتص ع القاع ن تنوي د م ل الب ه ، ب ناعية  وعائدات ة وص ة زراعي اريع إنتاجي ش
ى          ال البشرى المحل ة رأس الم ا تنمي ة ومنه ل مشاريع التنمي ة    . وخدمية مع االستفادة من النفط فى تموي ا تكون التنمي وهن
  .وظيفة أساسية للدولة والمجتمع من خالل مشارآة بينهما تعزز حاالت االستقرار والتوافق المجتمعي 

 :توافق المجتمعي والمشارآة المجتمعية دور الدولة في تحقيق ال  -6
ذآر  دير بال رات الدولي أالج ع المتغي ه م ر     ةن ات غي دولى بالمنظم ام ال د االهتم رن الماضى تزاي عينيات الق ذ تس من

ذلك          . ةفى التنمي  ةآشريك للدول ةالحكومي ا ل ا مع شعوبها وفق ى الحكومات أن تجدد من عالقاته ا ال   . وأصبح عل ومع أنن
راء          –وليس مطلوبا  -نستطيع  ام وللفق اس بشكل ع رفض اقتصاد السوق  بل يجب أن نجعل األسواق تعمل لمصلحة الن

ل األسواق صديق(بشكل خاص راء ةجع ر) . للفق ودا آبي إن يتطلب جه د الدول ةف م تع ا ةل ادرة عليه ا ق التحول . بمفرده ف
رات     والتحول االقتصادى باعتما ةالسياسي ةالديموقراطى باعتماد التعددي ا للمتغي ا وفق د اقتصاد السوق، آالهما أصبح واقع

  . ةوالمحلي ةواالقليمي ةالدولي
االت االجتماعي    ةإال أن دور الدول ن المج ب ع ي أال يغي وق ال . ةينبغ اد الس اد اقتص ام   فاعتم اخ النظ ى استنس يعن

  .  ةيفلكل دولة ظروفها فى التطور والتنم) مريكى ألواأ( سمالى الغربى أاالقتصادى الر
 ةيجب على الحكومات الوطني (نه أإلى  ئىاالنما ةعن مكتب األمم المتحد ةالصادر ةالبشري ةوهنا تشير تقارير التنمي
م وفى التنمي     ةالشعبي ةوتمكن الناس من المشارآ  ةأن تجدد طرائقها  فى االدار ات السوق ال    إ، و ةفى الحك اد  آلي ن اعتم

  . )1(ا  تجاه المجتمع عن مسئولياته ةيعنى أن تتخلى الدول
نغافور   ( فى االقتصاد وفق آليات السوق  وتؤآد تجارب الدول اآلسيوية التى حققت تطورا آبيرًا ا، س ان، آوري  ةالياب

دور فاعل و     ) ، ماليزيا ،هونج آونج  بط ب را ارت ة وتطوير       أأنها حققت نموا اقتصاديا آبي ى اهتمت بتنمي ة الت ساسى للدول
اطلين،     ,  ةللنمواالقتصادى ، وبتقديم خدمات اجتماعيه متعدد ةالتحتية الالزم ةالبني راء والع اعى للفق أهمها الضمان االجتم

ق     ةوتطوير التعليم والتدريب النوعى للقوى العامل تثمار والنمواالقتصادى وبتحقي ى االس ، وتوفير مناخ مستقر ومساعد عل
  . قدر آبير من التوافق المجتمعي

ذى يقضى ب   ) مه يمّردع ، دعه يعمل( إن مذهب  دخل الدول   أال اة االقتصادية  فى   ةن يكون ت فى أضيق نطاق     الحي
ائد ممكن،  رن الحادى والعشرين          ةينتمى إلى القرن التاسع عشر، وان المتغيرات الس ة الق رن العشرين وبداي ة الق فى نهاي

                                                 
 ) .2003-97(تقرير األمم المتحدة االنمائى لألعوام : ومزيدا من االطالع  أنظر للمراجعة ،)  1
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وفق   ةا  تجديد  مهام  ووظائف الدولوالمطلوب هن.  ةوفى آليات السوق وفى مهام الدول ةتعبر عن تطور نوعى فى التنمي
  . المشارآة مع المجتمع المدنى أمبد

رامج وخطط التنمي  م أسباب ضعف وفشل ب ى السنوات الماضي ةإن أه اب  ةف الم الثالث ، غي ة دول الع ى غالبي ف
ى  الشعب   أن يكل فال يمكن    ،العرب واألجانب   ةآده خبراء التنمي أهذا ما  الحقيقية ، ةالشعبي ةالمشارآ راد    ةقل إل من األف

  . نيابة عنه ةهم، فى تخطيط وتنفيذ عمليات التنميقدراتمهما آانت 
د الدول  ،  ةوالمحلي ةووفقا للمتغيرات الدولي ى     ةلم تع ادرة عل ة    وحدها ق ام عملي ام بمه ط بسبب     ة ،التنمي القي يس فق ل

ادل       ةقصور فى االدار ع الع ل والتوزي ل فى التموي ذ ب ة المشارآة الشعبية من خالل المنظمات         .  والتنفي ا تكمن أهمي وهن
  . األهلية

اعى  أيكون من خالل االستثمار فى ر  ةويعنى ذلك أن بناء التنمي ى  (س المال االجتم ) العوامل األخرى   باإلضافة إل
اند ونقصد به تشجيع الناس على اإلسهام االقتصادى االجتماع ى أ. ةى من خالل استثمار عالقات التعاون والتضامن والمس
ا فلسفة المجتمع الحديث      ةااليجابي ةتطوير فاعلية األداء الفردى والجمعى وفق المحفزات القيمي . التى تشكل فى مجموعه

تدامة التنميأو ع ةن اس ارآة المجتم ى مش د عل ون دور الدول. تعتم دعم ال ةويك ام وال اخ الع ة المن وى ، تهيئ انونى والمعن ق
  .  إضافة إلى المساهمة في الدعم المادى

دنى فى     ةلكل من الدول    ةواإلنمائي  ةالمشارآة هو تكامل األدوار الوظيفي    جوهروهنا يمكن القول إن  والمجتمع الم
  . طار عملية تنسيق مخطط إ

ـ وال تستطيع ذلك ـ بل يتعاظم    ةلن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ال يمكن أن تحل محل الدوأوالجدير بالذآر 
  .    دورها وإسهاماتها فى مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر في وجود دولة النظام والقانون

ة   لتحديات  ل ، نظرًالدى صناع القرار  ةثاقب ةإن الواقع العربي المعاش يتطلب رؤي ر االقتصادية واالجتماعي  ةالخطي
اطلين و( راء والع م الفق د حج ي  تزاي دمات األساس لع والخ ى الس دعم عل اء ال ن إلغ اتهم م د معان ر ةتزاي اع آبي ع ارتف ي  م ف

اد اقتصاد             ى وفق اعتم ق سياسة التكيف الهيكل ا مع تطبي ة وتفاقمه أسعارها والذى ارتبط باالختالالت االقتصادية والمالي
ن الدول  ب م ى تطل وق الت ر  أ ةالس اجى المباش اطها االقتصادى االنت ن نش د م دمات  ن تح ال الخ ي مج ا ف يص دوره وتقل

  .  ) وتخليها عن سياسية التوظيف لكل الخريجين ةاالجتماعي
ا     ةمن الدول  مواجهة هذه التحديات  تطلب وت ا وتطويره ا ووظائفه د مهامه ة      . تجدي د المطلوب م مالمح التجدي ومن أه

ك أن الدو . اعتماد منهج المشارآة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  ادر    أ ةل ذل ر ق ا غي ى   ةصبحت بمفرده عل
ا      ةنه على الدول أالجدير بالذآر . مواجهة آل تلك التحديات ط مع م د المشارآة فق ائم من منظمات المجتمع       اال تعتم هو ق

ل أن  دني، ب دعمالم جع وت ارآ   تش ن المش نهم م راء لتمك اط الفق ي أوس ه ف ات أهلي اء منظم اد وبن ة  ةالفاعل ةوإيج نحوتعبئ
  . دهمجهودهم وموار

د  ةاالجتماعي ةن الخريطإ دها      ةفى الوطن العربي اتخذت أبعادا جدي د تعق ات مستحدثه تزاي بط  . وأوجدت تكوين وارت
مر الذي تطلب ألا. خاصة التحول الداخلى نحواقتصاد السوق) ةالمحلي/ةالدولي( ةاالقتصادي ةذلك بمجمل التحوالت السياسي

ن أالتحديات   االبد للعرب دوال ومجتمعات آى يواجهو  أنه  ومعنى ذلك . شراتهاومفاهيمها ومؤ ةفى عمليات التنمي تجديدًا
دى  (ة ، وهنا يقول الكاتب األمريكى  لياتهم المؤسسيآو ةفى نماذجهم اإلنمائي ايجددو ول آين ه الشهير االستعداد     ) ب فى آتاب

ه       للقرن الواحد والعشرين إن المجتمع الذى يود تهيئة نفسه بشكل أفضل للقرن المق ادة صياغة مهارات ى إع ل سيضطر إل ب
ة     ادات التقليدي يم والع م    .  ) 7(القومية وبنيته التحتية وتعديل الهياآل الحكومية وتعديل أو تغيير منظومة الق ا يكون أه وهن

ق               ة وتحقي ذى هوجوهر التنمي ال البشرى ال ة رأس الم ى تنمي ز عل ة الترآي مطلب لمواجهة التحديات ونجاح خطط التنمي
ى        التوا ا العرب تديمة خصوصا فى واقعن املة والمس ة الش فق المجتمعى ، فكالهما يشكل المفتاح األساسى والنموذجى للتنمي

اعى   (انطالقا من الحقيقة العلمية التالية  تقرار االجتم المجتمع الذى ال يستطيع أن ينمى موارده البشرية وال يتحقق فيه االس
  ) .ة إيجابية لن يستطيع أن ينمى أى شىء آخر فيه بصور

الغاية هى  إن ، بل ةالغاي ىعد هتو فى دخول األفراد لم أفى الناتج االجمالى القومى  ةالكمي ةالجدير بالذآر أن الزياد
ا   ى أهميته ا ويع ارك فيه واطن يش ل م ة لك تويات المعيش ن مس تديمة تحسن م ة مس ع . تنمي ك دون أن يتمت ق ذل ن يتحق ول

  .   اجتماعيًانفسيًا ومان اجتماعى  يحقق له االستقرار ضو  ةجيد ةاإلنسان  بتعليم متطور وصح
ان   ن عدم توافر األمن  وتجدر اإلشارة هنا إلى أ ان         والشعور باألم ة تكمن جذوره في الحرم اس اليومي اة الن في حي

الستقرار السياسى  فالفقر والبطالة يشكالن تهديدا ل. االجتماعي واالقتصادي  والتفاوتات االجتماعية واالقتصادية المتزايدة
يس في    . واالجتماعى ة ول ة يحقق األمن       . ةسلح األوالسعى إلى تحقيق األمن يكمن في التنمي ر  والبطال والتخفيف من الفق
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ة الحقيقي نسانى إلا ن يكون بوسعهم أن   أو. ،  ومحوره أن يكون باستطاعة الناس أن يمارسوا اختياراتهم في مأمن وبحري
  . لهم اليوم لن تضيع تماما في الغد ةلمتاحيثقوا نسبيا في أن الفرص ا

ذى دور الن يالحظ أيضا أو م ال ي تحالمه ة ف ه الدول داً قتلعب ا مزي ي يقتضي منه ق المجتمع ق التواف ات  ي ن عملي م
ع         ،فيه آالعمال والشباب  ةاإلدماج االجتماعي ألفراد المجتمع وللقوى المنتج ة واسعة تمكن الجمي ة إنمائي من خالل عملي

اعي     رولذلك يعتبر دو، تماعيا واقتصاديا وسياسيا جستفادة امن اال دماج االجتم الدولة في التنمية هواألنسب واألفضل لالن
 .  

ارات   أف التنمية بعّرويمكن أن ن  راد وللشعوب    -نها عملية توسيع نطاق االختي ذلك ت   –لألف ا   تضمن وهى ب مفهوم
دل والفرص   راد المجتمع    جديدا للنمواالقتصادى ، مفهوما يوفر الع ع أف اره المحور      . لجمي ارات باعتب ك أن توسيع الخي ذل

ارات    .  نما يجعل من النمواالقتصادى وسيلة وليس غايةإالرئيسي في عملية التنمية  ى توسيع الخي هذا المفهوم بترآيزه عل
ة   أ–ن يؤثر الناس في القرارات والسياسات التى تشكل حياتهم أن تكون احد تلك الخيارات أيتضمن  ي المشارآة المجتمعي

ك     -في رسم السياسات ى ذل م الفرص           أويعن اح له درات وتت اس الق ا يكتسب الن انية  ال تتعزز إال حينم ارات اإلنس ن الخي
  .الستخدامها
ارة أو ي عصرنا إ..  ىخربعب ية ف ة أصبحت القضية األساس ي التنمي ارآة ف ة وحق  ،ن المش ر عن رغب فهى تعب

اس ال أن يكون      .  المشارآة في مجمل العمليات التى تشكل حياته فى المجتمع  ة منسوجة حول الن ووفقا لذلك تكون التنمي
   .  الناس هم الذين يدورون حول التنمية

ين     و رد مع ى ف د عل من األمور التي يجب اإلدراك والوعي الكامل بها ، أن الفقر والبطالة ليس قدرا محتوما إلى األب
رى       . .أوجماعة بعينها  ة آب ولى أهمي اج سياسات ال ت زة  ، ونت الفقر والبطالة نتاج سياسات اقتصادية غير متوازنة ومتحي

ي         .. الغالبية من سكان المجتمع   تالحتياجا دخلها العقالن ائي وت ة اإلنم اظم دور الدول ة تتسم بتع ة زمني ولما آنا في مرحل
ة   ، في إدارة المجتمع  دول العربي ة السكانية  خاصة ذات الك  –فإن ال تراتيجية        -ثاف اتها وفق رؤى اس ة سياس ال تتسم بعقلن

ادة     اج زي تستهدف تحسين معيشة أفراد المجتمع  بل نجد تبريرات واهية تجعل من الفقر والبطالة وانسداد فرص الشغل نت
إزاء . في عدد السكان وهو أمر مدحوض علميا وعمليا   هشة   –دول ضعيفة   ومن هنا جاءت التقارير الدولية لتؤآد أننا ب

ذي      .. أحيانا فاشلة  – ائي ال دور اإلنم ا ال وأهم ملمح في ذلك عدم قدرة الدولة علي تأدية وظائفها األساسية ، وفي جوهره
  . هو أساس مشروعيتها الشعبية 

د د اعتم ن لق د م ى     العدي رات الت اييس والمؤش ن المق فوفة م ة مص ات العربي ى أالحكوم كيك ف ل تش  صبحت مح
ة وال، مصداقيتها ر والبطال ة عن الفق غتفاإلحصاءات المعلن ى يش تند إل ة أل ال تس ة ومنهجي ر من سس علمي ى آثي ة ف دقيق

ة     بعض فما تعلنه .  )1(األحيان  ر  والبطال ثًال  الحكومات العربية من إحصاءات بشأن مدى انتشار الفق ؤدي  م روز   إي ى ب ل
د ا  ون الجه ى يك ديرات منخفضة حت ائي الرسمي منخفضإلتق ك  ًانم ة  أذل ر والبطال ة الفق د المنصب لمكافح م الجه ن حج
وهنا . إذا آان ينظر إليهما على أنهما ظاهرة طارئة أوعارضة ، أم ظاهرة هيكلية  سيختلف باختالف النظر إليهما، أى ما

ى   الحكومات العربية سياسات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع الفقر والبطالة تعامًال هامشيًا ، بعض عتمد ي ك إل ؤدى ذل  وي
وارق      أجيال جديدة  وهنا أتبرز ظاهرة  توريث الفقر والبطالة في ، وتكريس الفقر والبطالة  د الف ة من تزاي رز حال يضا تب

    . ين الريف والحضر الفئات االجتماعية ، وببين 
ى الف     نه لتحديد  مفهوم الفقر ، أوالخالصة هنا ذى ينظر إل ائع ال دخل      ينبغى  أن نزيح  الفهم الش ر ال اره  فق ر باعتب ق

دد  ةواجتماعي ةفهو يشكل ظاهرة اقتصادي،  ةواحد ةيمكن النظر إلى طبيعته من زاوي ذلك أن الفقر ال ،فقط  األسباب   ةمتع
التى  تعزو   ةاالختزالي" ةوالعوامل ومتعددة اآلثار والمظاهر ، والرؤية العلمية المنهجية تقتضى منا تجاوز ورفض النزع

   : )1( ووفقا لذلك ننظر  الى الفقر من منظورات ثالثة ، واحدعامل الفقر إلى 
  .الفقر من  منظور الدخل   -
  .الفقر من منظور الحرمان من الحاجات األساسية   -
  .الفقر من منظور عدم وجود  الخيارات المتاحة  -

راء ، وهي تتضمن نقص أوانخفاض مستوى          ا الفق ى يعانيه وهذه األبعاد الثالثة للفقر تشير  إلى أوجه الحرمان الت
ة،     ) التأهيل والتدريب( الدخل والقدرات العلمية والثقافية  ة االجتماعي ة والرعاي وتدًنى أوغياب الخدمات الصحية والتعليمي

                                                 
 . 2001/ القاهرة / المستقبل العربى /التهيؤ واالستعداد للقرن الحادى والعشرين : بول آيندى : أنظر فى ذلك )   1
يج  : فؤاد الصالحى ) 2 دمت إ  / المحددات االجتماعية للفقر فى اليمن ودول الخل وزراء الشئون         دراسة ق ذى ل ه المكتب التنفي ذى نظم ؤتمر ال ى الم ل

  .الفقر فى دول مجلس التعاون الخليجى : حول / 2008يوليو / صنعاء / االجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي 
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اض   دنى وانخف ه  ت ب علي ذى  يترت ر ال د"األم رق ان الفقي دنى  " رات اإلنس ه وت ه  ودخل دّنى إنتاجيت ى ت ك ف نعكس ذل ، وي
ات   ل حلق ا تكتم ع وهن ى المجتم ة ف ارآة العام ه عن المش الى إعاقت ة وبالت ى األصول االقتصادية واالجتماعي حصوله عل

  .انتهاك حقوق اإلنسان الفقير وإهدار مواطنيه 
اج مباشر لقصور أساسى فى السياسات        والجدير بالذآر أن الفقر والبطالة فى الدول الع ا آنت ربية يجب النظر إليهم

ل  . االقتصادية وليس آنتاج لخلل عرضى  ويالحظ مثًال أن العائدات الكبيرة من النفط ال يتم استثمارها بالصورة المثلى، ب
إنتاجية ، أو تنمية بشرية  يتم فى عدد من الحاالت ترآيمها فى مشاريع استهالآية وال تتم إعادة تدويرها من خالل مشاريع

ودة  ة الج زال قاصرة  .. عالي اعى ال ت رامج الضمان االجتم ا أن ب ان  .. آم رامج األم ر ب ة تعتب دول العربي ع ال ى جمي وف
  .االجتماعى عموما قاصرة وال تشتمل آل من هم فى حاجة للدعم المالى لإلعاشة من الفقراء والعاطلين 

  :لتوافق االجتماعي واالستقرار والعدالة أولويات دور الدولة في تحقيق ا -1
  :الدور االجتماعي  للدولة   - أ

راد             ة أف تم تضمينها مصالح غالبي ة ي رامج إنمائي ق سياسات وب ة بوضع وتطبي نقصد بذلك ، االلتزام األساسي للدول
راد ا . المجتمع وعلى األخص الفقراء  ان مكافحة    وبالترآيز على المسألة االجتماعية التى تمس حياة غالبية أف لمجتمع  ، ف

الفقر والتخفيف من البطالة  تتطلب بالضرورة اعتماد سياسات اقتصادية مناصرة للفقراء والعاطلين تتضمن توسيع شبكة   
اطلين من          راء والع ين الفق ة وتمك ة المحلي رامج التنمي اآلمان االجتماعي ، وإيجاد فرص عمل للشباب ، ودمج المرأة في ب

ى        تملك األصول االقتصاد ذاء  عل ر الغ رة فق تهم والخروج من دائ ية واالجتماعية التي تساعدهم في تحسين مستوى معيش
  .  وجه الخصوص 

ووفقا لمقررات األمم المتحدة الخاصة بالتنمية االجتماعية  ومقررات قمة األلفية ولتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ، فإن 
اطلين   مكافحة الفقر والبطالة تتطلب اعتماد سياسات وبرامج اقتصادية مباشرة وغيرة مباشرة  تصب في مناصرة الفقراء  والع

وهذا ال يتناقض بالضرورة مع   .  ،  وهنا البد من انحياز اجتماعي يتبلور في سياسات الدولة وفي خطابها وبرامجها اإلنمائية 
اطلين ،  واقتصاد السوق        اعتماد اقتصاد السوق االجتماعى، فهذا األخير ال يمكن أن ينجح في مجتمع غا راء والع ه من الفق لبيت

  . ال يقتضي دولة انكماشية بل دولة فاعلة اجتماعيا واقتصاديا  -آما أسلفنا  –

املون مباشرة مع اقتصاد      ولكن ما هو قائم في أرض الواقع أن آثيرًا من الدول العربية جعل الفقراء والعاطلين يتع
ا              ى يتطلبه ارف الت ارات والمع نهم من المه ات ، وعدم تمكي اب القروض واالئتمان السوق دون دعم اقتصادي ، حيث غي

اتورة اإلصالحات االقتصادية       ومعنى ذلك أن الفقراء والعاطلين وسكان ا. سوق العمل  دفعون ف دخل ي لريف ومحدودي ال
  .  واألْولى  بالحكومات العربية أن تدعم جميع الداخلين إلى سوق العمل سوءا آانوا  منتجين  أم عماًال أم مستهلكين .  

  :تأآيد المساواة وتكافؤ الفرص  -ب
المفهوم    وق ب اد الس د اقتص ى تعتم ادية الت ة االقتص ق السياس ل     وف إن مجم ة ، ف دول العربي ن ال ر م ى آثي ائد ف الس

دعم عن            ( اإلصالحات االقتصادية  اء ال ع األسعار ، إلغ ة ، الخصخصة، رف ة المحلي ة العمل تحرير األسعار ، خفض قيم
ة        ) السلع األساسية وى السياسية واالجتماعي ين مختلف الق م    )دون توافق مجتمعي   (تمت دون توافق ب افؤ الفرص ت ، فتك

ه من خالل عدم التزام الدولة بالتوظيف الكامل لخريجي الجامعات ، وإلزامية التعليم األساسي تم تجاوزها فى عدد   تجاوز
  . وغير ذلك.. من الحاالت أيضا 

  
  

  :  االستماع ألصوات العمال والفقراء والعاطلين     -ج
اس      د أن يكون للن اءلة ، والب وإذا آان البد من آليات السوق فال بد من تنظيم ممارساتها ، والبد من الحكومات للمس
اتهم               ّس حي ى تم رارات الت أثير فى السياسات والق م من الت د له ا، والب ا ووطني يهم محلي القدرة على محاسبة حكامهم وممثل

  . دنى والبد من دعم الالمرآزية وتشجيع المجتمع الم
ورة إرادة سياسية  من اجل      وفي هذا السياق ، يمكن القول إنه على الدول العربية اعتماد منظور استراتيجي وبل

 : مكافحة الفقر والبطالة من خالل اآلليات التالية 
 . القتصاد السوق يةاآلثار السلب ةأن تصحح الحكومة باستمرار وبكفاء -
 .  ةالبشري ةمجاالت التنمياق الحكومى على فنإلزيادة حجم ا -
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 . وإيجاد فروع لها في آل تجمع سكاني لتكون قريبة من المستهدفين  ، توسيع وتطوير شبكة األمان االجتماعى -
 . ل منتظمكبش ةاالجنبيالوطنية والعربية بدال من العمالة حالل العمال إزيادة فرص العمل باعتماد نظام  -
 . ريف والحضر تخفيف الفجوة التنموية بين ال -
 . ةللتنمي ةالالزم ةالتحتي ةستكمال بناء البنيا -
 . صالح سياسى ومالى وادارى ومحاربة الفسادإ -
  .النمواالقتصادى  زيادة معدل -

من خارج  (على طبقة عاملة أجنبية  ويالحظ على سبيل المثال هنا أن اإلشكالية التى تواجهها دول الخليج أنها تعتمد
ات ،   غربية) المجتمع وآسيوية وعربية ، وأن االتفاقيات الدولية أصبحت تفرض منح العمال حق تأسيس النقابات والجمعي

  .مما يفرض تحديات جمة فى هذا المجال 
  : التوافق المجتمعي واعتماد مفهوم الحكم الرشيد  -7

ة              ة الدولي ل بعض المؤسسات المالي رن الماضي من قب ات من الق برز مفهوم اإلدارة الرشيدة فى منتصف الثمانيني
ة       ديات البحثي ة والمنت ر الحكومي ة غي دوليين    (والمنظمات الدولي ام       ) البنك والصندوق ال ة محل اته دول النامي د آانت ال فق

وم   .. خفاق إلى سوء اإلدارة وعدم آفاءة المؤسسات  حيث ٌرّد هذا اإل -بسبب إخفاقها فى عملية التنمية اد مفه وهنا تم اعتم
ة ،  ق التنمي ا تحقي يهم جميع ند إل ة أطراف أس ين ثالث ارآة ب ق المش ية لإلصالح ولتحقي ة رئيس يدة آآلي ذه اإلدارة الرش وه

   :األطراف هى 

  . والقطاع الخاص نظام حكم يتصف بإدارة رشيدة للموارد ويعتمد المشارآة مع المجتمع المدنى •

  .مجتمع مدني فاعل يسهم فى تحقيق التنمية وترسيخ اإلدارة الرشيدة داخل جهاز الدولة وداخل مؤسسات المجتمع المدني •

  .قطاع خاص قوى قادر على إيجاد فرص العمل واإلسهام الفعال فى زيادة الناتج القومي  •
ى       رية ف ة البش ديات التنمي ة تح ى مواجه ة ف افة إيجابي كل إض دة تش ة جدي ام منهجي يدة تضعنا أم إذن، اإلدارة الرش

  .  المنطقة العربية 
م الصالح،  ام نسق الحك و قي رية ه ة البش ات التنمي م مكون د أه ل أح ام مؤسسات  ولع م قي ذا الحك م خصائص ه وأه

ات الضبط أو    مجتمعية قوية ، والتوازن بينها من خالل شبك ة من عالق ة (ة متين فافية وإدارة شئون    ) الرقاب اءلة والش والمس
   :ومن هذا المنظور تتضمن ثالثة أبعاد مترابطة  )1(المجتمع 

  .البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها  •
  .البعد التقني المتعلق بعمل اإلدارة العامة وآفاءتها وفاعليتها  •
 .لمتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقالله عن الدولةالبعد ا •

  : ووفق األدبيات التى تناولت الحكم الصالح أواإلدارة الرشيدة للحكم ، وضعت معايير محددة هى  
  .المحاسبية والمساءلة  -
  .االستقرار السياسي  -
  .فعالية الحكومة  -
  .نوعية تنظيم االقتصاد وتوجهه االجتماعي  -
  .حكم القانون  -
 .التحكم بالفساد  -
  .  التشارآية فى الحكم  -

دني والقطاع الخاص        المجتمع الم ع، ف وفي هذا السياق يمكن القول إن الدولة ليست القوة الفاعلة الوحيدة في المجتم
اعي يم االجتم ي التنظ مة ف ان أدوارا حاس ه  . يلعب اطة أن تؤدي ات ببس تطيع الحكوم را تس يس أم ليم ل م الس اوالحك . بمفرده

                                                 
تقرير عن التنمية فى الشرق األوسط ) / تحسين التضمينية والمساءلة(فريقيا إجل التنمية فى الشرق األوسط وشمال الحكم الجيد أل: البنك الدولى )  1

ى اال (فريقيا إالعمل ، النمو وإدارة الحكم فى الشرق األوسط وشمال /البنك الدولى : وأنظر أيضا .  2003/فريقيا إوشمال  ار إطالق القدرة عل ) زده
 . 2003/ فريقيا إتقرير عن التنمية الشرق األوسط وشمال 
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دني     دا المجتمع الم فإنجازات الحكومات تعتمد إلى حد بعيد على تعاون ومشارآة قوى اقتصادية واجتماعية أخرى، وتحدي
  . والقطاع الخاص

ة      -منظمات المجتمع المدني  أما ات العمالي ائية والنقاب ات النس ا   –مثل االتحادات المهنية والجمعي ل مصالح   فإنه تمث
  . هايالحكومات الصالحة أن تعمل يدا بيد مع هذه المنظمات بدال من أن تحار ويفترض في ،أعضائها
ة "المؤسسات  يشمل  القطاع الخاص و ة خاصة فى آل المجاالت االقتصادية       " النظامي ة ملكي ى   المملوآ ، عالوة عل

ا     وتعتمد التنمية البشرية جزئيا على إيجاد فرص عمل  . من السوقأوغير النظامى القطاع غير الرسمي  دخل م در من ال ت
ة المنتجة   و. يكفي لتحسين مستويات المعيشة ى    . القطاع الخاص هوالمصدر الرئيسي للعمال إن عل ذا ، ف ة أن تشجع   ل الدول

ية، وضمان      ى أسواق تنافس تطوير القطاع الخاص عن طريق إيجاد بيئة مستقرة على صعيد االقتصاد الكلي، والحفاظ عل
ان ى االئتم راء عل ول الفق هولة حص ذب س رص، وج ائف والف ن الوظ دد م ر ع وفر أآب ي ت ات الت ة المؤسس ، ورعاي

  . ، وتوفير الحوافز لتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة والموارد الطبيعيةالمنتجة االستثمارات
اط           و عيد النش ى ص ا عل ف دوره ادة تعري ى إع ة عل ر الدول واء، تجب د س ى ح ة عل ة والنامي دول المتقدم ي ال ف

ادة تشكيله     ادة توجيهه وإع ر      . االجتماعي واالقتصادي باتجاه إع ع الضغوط في سبيل التغيي ذا النحو،    وتنب ى ه من  عل
  : أربعة مصادر

  . القطاع الخاص الذي يؤيد وجود بيئة مواتية ، وتوازنا أفضل بين الدولة والسوق •
ن              • ر م در أآب ق ق ى تحقي افة إل تجابتها، إض ن اس ة وم اءلة الحكوم ن مس ر م درًا أآب دون  ق ذين يري ون ال المواطن

  . الالمرآزية
ات وعن اتجاهات اجتماع     • ة للقومي ديا      الضغوط العالمية المتأتية عن الشرآات المتعدي ة تشكل تح ة واقتصادية عالمي ي

 . لهوية الدولة 
ائق    • ار الحق ضرورة إصالح القضاء ، ويشمل إجراء تعديالت تشريعية تسمح بقدر أآبر من المشارآة، وتأخذ باالعتب

  .االجتماعية واالقتصادية الجديدة في المجتمع 
د منطق المكاشفة فى      ، فإن على الدول العربية التى شملتها التغييرات العربية األوأخيرًا  ا ، أن تعتم خيرة ، وغيره

د آالف فرص   ة لتولي اد خطط علمي اق واعتم ة اإلنف ة وآيفي داخيل المالي ات حول صنع السياسات والم ات والمعلوم البيان
نويا  تمرة  .. العمل س البهم مس ل مط تقر األوضاع ب ى تس ن ينتظروا طويال حت راء ل اطلين والفق د .. ألن الع انوا ق وإذا آ

رة أخرى           تج دفعهم للخروج م م االقتصادى والمعيشى سوف ي إن واقعه رؤوا وخرجوا للمطالبة بالحرية والديموقراطية ف
ة   ووفقا لذلك تأتى أهمية اعتماد منهج التوافق المجتمعى والمشارآة مع مختلف أفراد المجتمع وفقا آلليات مؤسسية وقانوني

ن اال       ة م ن حال د م ع ، والب ات المجتم تجيب لحاج ادية       تس رامج االقتص تعش الب ى لتن لم األهل اعى والس تقرار االجتم س
ان        ة شبكة األم د من توسيع مظل واالستثمارات ولكن بطريقة ال تغيب معها النظرة االجتماعية بدعم من الدولة ، وهنا الب

  .االجتماعية لتشمل أآبر عدد ممكن من األفراد واألسر فى المجتمع 
  :ة ـــــخاتم

روعية الد المجتمع      إن مش ة ب اطر المحيط ة وإن المخ ا اإلنمائي ة ووظيفته ا  االجتماعي الل واجباته ن خ أتي م ة ت ول
ذا يتطلب             ي ، وه لم األهل ق الس اعي والسياسي وتحقي دماج االجتم د من االن ا بمزي العربي داخليا وخارجيا تكون مواجهته

راد      ر عن طموح آل أف وي وفاعل         دولة فاعلة تقوم بوظيفتها اإلنمائية في إطار يعب ى حضور ق ع إل المجتمع وعن التطل
  .للدولة آكيان حضاري له فاعليته إقليميا ودوليا، على أساس توافق مجتمعى حقيقى 

ذا األمر يتطلب              ومهم ، وه واطنين ويعكس هم ر عن الم يد يعب م رش والتوافق المجتمعي ال يتأتى إال من خالل حك
راد في    تديمة يشارك األف ا      حكومات تعتمد تنمية مس يا واقتصاديا واجتماعي ا سياس ذلك تتسع فرص العمل ،      .... ه ا ل ووفق

ومن هنا ، فإن التشغيل والبطالة محور رئيسي في منظور    ..حيث غياب هذه الفرص يؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار 
اعي فى نفس الوقت      ي ال   . الحكومات يجب معالجته وفق مسار اقتصادي واجتم دًا   فالسياسات االقتصادية الت  تتضمن بع

  ..اجتماعيًا واضحًا تكون سياسات قاصرة تولد مظاهر االحتجاج والرفض المجتمعي 
ون إال     عة ، ال يك عبية الواس ات الش ى ظل االحتجاج ة ، ف تقرار الراهن دم االس ة ع ة لمرحل دول العربي اوز ال إن تج

أتى ح     ا ي ا ، وهن اديا واجتماعي واطنين اقتص ن الم عة تمك ة واس ات تنمي ن أن  بعملي ًا م دريجيا ، انطالق تقرار ت االت االس
اج سياسات               ة التوافق المجتمعي، من خالل انته ز عملي اعي الحقيقي يكمن مفتاحه في تعزي االستقرار السياسي واالجتم

  .  اقتصادية تلبي األهداف االجتماعية حقًا 

* * * * * 
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البطالة مالمح خطط وطنية لدعم التشغيل والحّد من 
.. في الدول العربية في ضوء االحتجاجات األخيرة 

  مع ترآيز خاّص على حالة تونس
  

  :مقدمة 
ونس          ة آت دان العربي د من البل ر انشغاالت العدي يعد التشغيل وتحسين ظروف العيش وترشيد عمل اإلدارة العامة من أآب

تج     ومصر واليمن وغيرها؛ لذلك تعّد هذه المسائل من أهّم المطالب  ا ن رة، مّم رة األخي التي نادت بها شعوب هذه البلدان في الفت
  .عنه فتح الباب أمام تحّوالت جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية ال مثيل لها في التاريخ العربى المعاصر

  : فكّل األحداث التي جرت تعكس في الحقيقة
ة       - ة االجتماعي كها بمطالب العدال ة وتمّس ع، وتحسين       تطور وعي الشعوب العربي اواة للجمي انية والمس ة اإلنس والكرام

  .عملية توزيع الدخل والثروة بالبالد
ى    - عدم االهتمام الكافي من بعض الدول العربية بعملية التشغيل والتنمية الجهوية، خاصة تشغيل الشباب المتحصل عل

ل المناس  ي آ دعي ف ي ت دة الت ن التصريحات العدي الرغم م ك ب ا، وذل هادات العلي ائل الش ذه المس ل ه ام بك بات االهتم
ة والتهميش    ة لمشكلة          . والسعي إلى الحّد من البطال ة والناجع ول الالزم اد الحل اءات إليج ددت الدراسات واللق ئن تع ل

ة واالقتصادية             ذه الدراسات والتوجهات التنموي ى محصلة ه ا عل ان طاغي ا   . البطالة ، فإن الطابع السياسي آ ذا م ه
صور الكبير في وسائل اإلحصاء الرسمية وعدم إبرازها للواقع المعاش سواء في مجال التشغيل    يفّسر في الحقيقة الق

  .أوعلى المستوى المعيشي للشعب، خاصة في الجهات الداخلية
ة            - ك التنمي ة باالحتجاجات الشعبية الواسعة ، تل ة المعني دان العربي ة في البل سلبيات سياسات التنمية االقتصادية المتبع

ونس ومصر      (أساسا نحوالخارج، والمعتمدة على االستثمارات واإلعانات الخارجية المتجهة  ا هوالشأن في ت ل م ) مث
  ...) . اليمن:  ليبيا ، وإلى حد ما (أوالمعتمدة على الريع البترولي والمحروقات 

بعض    فالتحسن النسبي في األوضاع االقتصادية واالجتماعية الذي تحقق خالل العقود الثالثة الماضية   ه ال تفاد من اس
  .فقط من المواطنين ولم يشمل العديد من الفئات االجتماعية والجهات الداخلية والمحرومة فى البلدان المعنية 

ة     ة بالعدال وفي هذا المحال، يالحظ إن آانت الحكومات المؤقتة بالبلدان العربية التي عرفت احتجاجات شعبية مطالب
وم          -االقتصادية واالجتماعيةوالكرامة وبمراجعة أنماط التنمية  رة الي ائص، وهي مجب ذه النق قد ورثت من الماضي آل ه

ة      على إرساء منظومة جديدة، ورسم برامج تسعى إلى الحّد من ظاهرة البطالة وضرب التهميش ،خاصة بالجهات الداخلي
  .، التي آانت محرومة من عملية التنمية والتطور
ة،  ولدراسة مالمح خطط وطنية لدعم التشغ يل والحّد من البطالة على إثر االحتجاجات األخيرة ببعض البلدان العربي

ذه   سترآز الدراسة على تجربة تونس في هذا المجال، فإن آانت أسباب االحتجاجات الشعبية تكاد تكون واحدة في جميع ه
ع ا     (البلدان  ة واإلصالح السياسي وفي توزي روات المطالبة بالكرامة والعدالة والحرية الفكري رامج اإلصالحية    ) لث إن الب ف

  .االقتصادية واالجتماعية، لكل بلد: المتبعة من طرف الحكومات الجديدة تختلف حسب المعطيات الداخلية
ي       ر األحداث الشعبية الت ونس إث ولهذا، سترتكز الدارسة على فهم جملة البرامج التي رسمتها الحكومة المؤقتة في ت

ا   هر ين ي منتصف ش د ف ا البل ات      2011يرعرفه ر انتخاب دة، إث ة جدي ى تنصيب حكوم ل حت ى العم تمرت ف ي اس ، والت
ّد     2011التى جرت فى أآتوبر ) المجلس التأسيسى الوطنى( ة التشغيل والح ، وضعت في صدارة اهتماماتها تعزيز عملي

  .من الفوارق الجهوية ونشر ثقافة العدالة االجتماعية والكرامة بين المواطنين
ا من      ويقع االهتمام ن عنه على مجمل المقاالت المنشورة بالصحف والمجالت، وعلى دراسة البرامج الرسمية المعل

ي             وين المهن وطني لإلحصاء ووزارة التك د ال ة من المعه ة التونسية واإلحصاءات المتاحة والمقدم طرف مؤسسات الدول
  .والتشغيل وغيرهما من المؤسسات العامة والخاصة

ل دراس   ّد من            ومن الضروري ، قب دعم التشغيل والح ة التونسية ل ة  المؤقت ا الحكوم ي اتبعته رامج الت ة الخطط والب
  ظاهرة البطالة، التطرق ولو بعجالة إلى خصائص سوق  الشغل بالبالد ومدى تفاقم ظاهرة البطالة ، خاصة عند حاملي 

  .الشهادات العليا وذلك قبل إندالع االحتجاجات المنادية باإلصالح الجذري

:المحور السابع   



 
 

 131                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

  :مالمح سوق الشغل قبل اندالع االحتجاجات بتونس  -1
  :معدالت النشاط االقتصادى  -أ

ونس في سن النشاط االقتصادى          الي للسكان بت دد اإلجم ة   (يقدر الع ة العمري وق    15الفئ ا ف ون   8.1بـ ) سنة فم ملي
غ     2009مليون سنة   7.9مقابل  2010تقريبا في أواخر سنة  ادة تبل ذلك زي نتين،    آالف  107، مسجال ب ين الس شخص ب

در بـ    ادة تق رة           %  1.61أي بنسبة زي و لمجمل السكان خالل نفس الفت والجدول  % 1.06في حين ال تتجاوز نسبة الّنم
  :التالي يبرز مدى ازدياد عدد السكان في سّن النشاط حسب الجنس

  جدول يوضح تطور عدد السكان في سن النشاط حسب الجنس
2005 -2010      

  )باآلالف(
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الموضوع
  3969.1  3923.1  3868.8  3798.4  3727.2  3652.1  ذآور
  4069.1  4008.8  3937.3  3878.3  3798.7  3730.6  إناث

  8038.2  7931.9  7806.1  7676.7  7525.9  7382.7  المجموع

  .10ديسمبر ، ص  2010  المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة:  المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 

ة   وق    15( أما بخصوص عدد السكان النشيطين فعال من هذه الفئة العمري ا ف ّر من    ) سنة فم ه م ألف   3689.2فإن
در بـ      2010ألف سنة  3769.2إلى  2009سنة  ادة سنوية تق ل زي ادة سنوية       2.17وهو ما يمث ة، عوضا عن زي بالمائ

  :ما يظهره الجدول التاليبالمائة آ 2.3تفوق ) 2010(قبل هذه السنة 
  تطور عدد السكان النشيطين: جدول يوضح

   2010-2005من 
  )باآلالف(

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الموضوع
  3769.2  3689.2  3603.8  3521.7  3434.6  3359.1  عدد النشيطين
  80.0  85.4  82.1  87.1  75.5  -   الزيادة السنوية
  2.17  2.36  2.33  2.53  2.24  -  %نسبة الزيادة    

  .11نفس المصدر، ص : المعهد الوطني لإلحصاء :  المصدر

غ      دى الرجال تبل في حين ال تتجاوز نسبة     %  2.34هذا مع المالحظة المهمة أن نسبة الزيادة في عدد النشيطين ل
  .لدى النساء النشيطات%  1.7الزيادة 

ادة بـ        آما تفيد البيانات أن نسبة النشاط من بين مجموع السكان  د سجلت زي ة ق ة العمري ذه الفئ ين    0.4من ه نقطة ب
غ   2010و 2009عامي  دى النساء في حدود          %  46.9لتبل تقّرت نسبة النشاط ل ل  % 24.8في حين اس  69.5، مقاب

  .للرجال 
  2010-2005حسب من الجنس ) بالمائة(نسبة النشاط :  جدول يوضح 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  النوع
  69.5  68.7  68.0  67.7  67.3  67.9  ذآور
  24.8  24.8  24.7  24.5  24.4  23.6  إناث

  46.9  46.5  46.2  45.8  45.6  45.5  المجموع

  .12نفس المصدر ص :  المصدر
  :أما حسب المستوى التعليمي، فنقدم الجدول التالي

  عدد ونسبة السكان النشيطين حسب المستوى التعليمي: جدول يوضح
2005-2010   

  )باآلالفالجملة (
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  المستوى التعليمى

  382.3  391.7  391.1  410.7  437.1  427.2  الشيء
% 12.7 12.7  11.7  10.9  10.6  10.1  

  1282.4  1268.2  1289.2  1284.7  1263.8  1272.9  ابتدائي
%  37.9  36.8  36.5  35.8  34.4  34.1  
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  1412.8  1386.2  1337.6  1288.0  1242.8  1211.9 ثانوي
% 36.1  36.2  36.6  37.2  37.8  37.5  
  687.6  636.2  581.0  533.8  487.2  443.9 عالي
% 13.3  14.3  15.2  16.1  17.2  18.3  

  3769.2  3689.2  3603.8  3521.7  3434.6  3359.1 المجموع
% 100  100 100 100 100 100 

  .14نفس المصدر ص : المصدر 
  :النشاط االقتصادى من حملة الشهادات العليا بالذات فيبرزه الجدول التالي و بالنسبة لمعدل المشارآة فى 

  من بين حاملي الشهادات العليا)  بالمائة(جدول يوضح نسبة النشاط 
  .2010و 2005حسب الجنس بين عامي 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  النوع
  15.8  14.6  13.9  12.9  11.3  10.3  ذآور
  32.9  34.9  30.0  27.4  26.0  21.6  إناث

  23.3  23.4  20.6  18.7  17.0  14.6  المجموع

  وزارة التنمية والتعاون الدولي، المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر
  معدالت البطالة -ب

ونس في إعداد مؤشرات التشغيل، اآلخذ في            بالرغم من تجديد المنهجية المتبعة من طرف مؤسسات اإلحصاء بت
ة عن شغل   االعتبار المسجلين فقط من  ة خالل سنة        1العاطلين عن العمل والباحثين حقيق ة آانت مرتفع إن نسبة البطال ، ف

 :آما يبينه الجدول التالي%  13متجاوزة  2010
  عدد العاطلين ونسبة البطالة:  جدول يحدد 

  :  2010- 2005من 
  )باآلالف(

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  العدد والنسبة
  491.8  490.3  448.4  436.4  429.7  432.4  عدد العاطلين
  13  13.3  12.4  12.4  12.5  12.9  نسبة البطالة

  
ى   2005ألف فى سنة     432.4من الجدول السابق ، تجدر مالحظة زيادة عدد العاطلين عن العمل من   491.8إل

ى سنة    نهم  2010آلف ف ة     191.5ألف من الرجال و   300.3م ذلك نسبة البطال اء ، وتكون ب في حدود  ألف من النس
ا للنساء  %  19تقريبا للرجال و% 11 ين عامي           . تقريب اطلين عن العمل ب اع عدد الع ول إن ارتف ذلك يمكن الق  2009ل
  :هوناتج أساسا عن ارتفاع في عدد العاطالت عن العمل من بين النساء، وهو ما يبرزه الجدول التالي 2010و

  ب الجنسعدد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة حس: جدول يوضح 
  2010- 2005من 

  )باآلالف( 
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  300.3  303.7  293.2  291.4  289.4  298.8  ذآور
%  12.1  11.5  11.3  11.2  11.3  10.9  
  191.5  186.6  155.2  145.0  140.3  133.6  إناث
%  15.2  15.1  15.3  15.9  18.8  18.9  

  491.8  490.3  448.4  436.4  429.7  432.4 المجموع
% 12.9  12.5 12.4 12.4 13.3 13 
  

  :خاصة من حيث بطالة حاملى الشهادات العليا .. تشريح أوضاع البطالة حسب الحالة التعليمية • 

                                                 
 . ل الجهوية لتسجيل الباحثين عن شغل ولمراقبة مسيرة بحثهم عن عمليوجد بتونس العديد من مكاتب التشغي  1
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يم    بة النشيطين من مستوى التعل إن نس ا ، ف املي الشهادات العلي ي مصلحة ح رامج والخطط ف دد الب الرغم من تع ب
نة، في     687.6، حيث بلغ عددهم  2010و 2009بين عامي %  3.18العالي لم ترتفع إال بـ  ذه الس ألف ناشط خالل ه

  . ريباألف متخرج تق 80حين أن عدد خريجي التعليم العالي يبلغ سنويا 
فاستيعاب هذه الفئة المثقفة من طرف سوق الشغل لم يكن آافيا وهوما زاد في تفاقم نسبة البطالة بالبالد وخلق مناخا 

  . متوترا من الناحية االجتماعية مّما أدى إلى تصاعد االحتجاجات الشعبية 
  .مرتفعة نسبياأّما بالنسبة لخريجي التعليم اإلبتدائي والثانوي، فإن نسبة اندماجهم بقيت 

دائي من    اطلين عن العمل سنة       %  42وقد تقلصت نسبة البطالة بالنسبة للخريجين من التعليم اإلبت من مجموع الع
ى  2005 نة %   27إل نة  %  24.1و 2009س ط س ت  2010فق ين فاق ى ح نة %  32، ف املي   2010س بة لح بالنس

من   2009سنة  %  28.5، و2007سنة  %  22.2و،  2005سنة %  14.4الشهادات العليا، وهي لم تكن تزيد على 
  .جملة العاطلين عن  العمل

در بنحو     ا يق ألف عاطل سنة     140وتجدر المالحظة هنا أن عدد العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات العلي
لف مجاز   أ 21.1و) تصرف(ألف  مجاز في الحقوق واالقتصاد واإلدارة  23ألفًا تقريبا تقني سامي و 60منهم  20101

ة    انية وقراب وم اإلنس ا   10في العل ا أخرى آالطب والصيدلة والهندسة وغيره ديهم شهادات علي وزع هؤالء . آالف ل ويت
ى    ا عل ا         85.7ألف رجل و   53.3العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العلي ا يعكسه جلي اة، وهو م رأة أو فت ألف إم

  : الجدول التالي
  العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات العلياتوزيع :  8جدول يوضح

  : 2010وحسب نوع الشهادات والجنس سنة 
  )باآلالف(                    

التوزيع النسبي   المجموع  إناث  ذآور  
  )بالمائة(

  41.6  57.9  35.6  22.3  شهادة تقني سامي
  15.2  21.1  15.0  6.1  اإلجازة في اإلنسانيات

  16.5  22.9  14.7  8.2  اإلجازة في الحقوق واالقتصاد
  19.6  27.2  14.7  12.5  اإلجازة في العلوم الصحيحة

  7.1  9.9  5.7  4.2  شهادات أخرى

  100  139.0  85.7  53.3 المجموع

  20نفس المصدر ص : المصدر 

ا ال تتجاوز     %  33في حدود  2010فنسبة البطالة تبلغ لدى اإلناث في سنة  بالنسبة  %  15.8تقريبا في حين أنه
  .  للرجال

  
  : أوضاع البطالة حسب المدة 1-2-2

ى               درة سوق الشغل عل ا يعكس عدم ق ة بم دة البطال اطلين عن العمل حسب م تبرز إحدى الدراسات تطور عدد الع
د اتضح أن   . من الشباب ، خاصة من خريجي التعليم الثانوي والتعليم العالي في السنوات األخيرة إستيعاب العدد الهائل وق

اطلين عن العمل    %  66.1ألف ممثال بذلك  319.4عدد العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة يبلغ  ا  . من مجموع الع أم
ة من المجموع ، في حين أن       21.1ألف وبنسبة  102عدد الذين تراوحت مدة بطالتهم بين السنة والسنتين فيقدر بـ بالمائ

الى  % 12.8ألفًا ، بنسبة  62عدد العاطلين عن العمل لمّدة أآثر من سنتين يبلغ نحو ا عد  .   من اإلجم ر   أم اطلين أآث د الع
  .2فقط من مجموع المحرومين من الشغل%  5.7ألف، ويمثل  27.5من ثالث سنوات فإنه يتجاوز 

  
  
  

                                                 
 , ألف في آخر هذه السنة 175ليبلغ حسب بعض التصورات ) 2011(هذه السنة  صيفألف في  170بلغ هذا العدد   1
دولي ،    - 2 ذ      من الشباب الم   % 29 نحو حسب دراسة قامت بها وزارة التكوين المهني والتشغيل مع البنك  ال ا من ى شهادات علي  نحو تحصلين عل

 .هذه الظاهرة حتى نهاية العشرية األخيرة ،زالوا يعانون الستة ماثالث سنوات ونصف 
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  توزيع العاطلين عن العمل حسب مّدة البطالة:  جدول يوضح 
  : 2010وحسب الجنس لسنة 

  )%العدد باألالف والتوزيع النسبي( 
  المجموع  إناث  ذآور  العمر والسنة

  319.4  115.2  204.2  أقّل من سنة
% 69.4  61.0  66.1  

  102.0  42.8  59.2  من سنة إلى سنتين
% 20.1  22.6  21.1  

  61.8  30.9  30.9  أآثر من سنتين
% 10.5  16.4  12.8  

  491.8  191.5  300.3  المجموع
% 100  100  100  

د   15آما تفيد دراسة اإلحصاءات المتحصل عليها أن عدد طالبي الشغل ألول مرة من الفئة العمرية  سنة فما فوق ق
ل        ألف  225.7بلغ  ا يمث اطلين   %  45.9عاطل عن العمل وهوم ى     . من مجموع الع رة إل وزع طالبوالشغل ألول م وي

ين        ألف من بين النساء ، مع اإلش  111.2ألف من بين الرجال و 114.5 رة من ب ى أن نسبة طالبي الشغل ألول م ارة إل
بالمائة لدى النساء، آما يتضح من  % 58.1في حين تتجاوز هذه النسبة %  38.1الرجال العاطلين عن العمل في حدود 

  :الجدول التالي
  نسبة طالبي الشغل ألول مرة من بين العاطلين عن العمل:  اجدول يبرز 

   2010حسب الجنس لسنة  
  )باآلالف والنسب بالمائةالعدد (

  المجموع  إناث  ذآور  الحالــة
  225.7  111.2  114.5  طلب شغل ألّول مرة

%  38.1  58.1  45.9  
  266.1  80.3  185.8  اشتغل سابقا

%  61.9  41.9  54.1  
  491.8  191.5  300.3  المجموع

% 100  100  100  
  

ّر من        )  11(أما حسب الجدول رقم  رة ، إذ م ألف سنة    163.8فقد تفاقمت الزيادة فى عدد طالبي الشغل ألول م
رة أخرى    2010ألف سنة  225.7و 2009ألف سنة  219.8و 2008ألف سنة  192.4إلى  2005 وهو ما يعكس م

  :خالل الجدول التالى  عدم مالءمة المنظومة التربوية لمتطلبات سوق الشغل بالبالد، ويتضح ذلك من
  تطور نسبة طالبي الشغل ألول مرة من مجموع العاطلين:   جدول يوضح 

   2010 - 2005حسب الجنس من 
  )بالمائة واآلالف(

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
  225.7  219.8  192.4  198.5  174.0  163.8  طالب شغل ألّول مرة

% 37.9  40.5  45.5  42.9  44.7  45.9  
  38.1  35.5  34.2  35.0  32.4  31.9  %الذآور

  58.1  60.0  59.3  66.6  37.3  51.3  %اإلناث 

  45.9  44.7  42.9  45.5  40.5  37.9 المجموع

  .    24و   23جدول مستخرج من نفس المصدر ص  : المصدر         

ة النساء    ففي حين تزايد عدد النساء الالتي يطالبن بالّشغل، تقّلصت نسبة اندماجهّن في سوق الشغل     وارتفعت بطال
  .فى البالد

  :وإجمالي ، يمكن استخالص مميزات سوق الشغل التالية إلى تاريخ اندالع االحتجاجات الشعبية فى النقاط التالية 
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ة             -أ  ي مقارن ا، وبشكل جل ا م ة نوع يبقى القطاع العمومي الذي يتميز باستقرار وظيفي وبرواتب شهرية صافية مرتفع
ا    -برواتب القطاع الخاصّ   ك خاصة أصحاب الشهادات العلي البالد، وذل وفر  . المشغل الرئيسي ب و ي من %  55فه

  ).فقط للقطاع الخاّص%  45مقابل (الوظائف ذات الرواتب المرتفعة 
ة التشغيل المفضلة بالنسبة للشرآات الخاصة هى          - ب  إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بضمان واستقرار العمل، فإن طريق

ا       ) CDD(حددة العقد ذو المّدة الم ة الشباب من حاملي الشهادات العلي ه أغلبي ول إن    1، الذي  ال تقبل ا يمكن الق ، وهن
ين    امالت ب ن المع وع م ذا الن رة ضحايا ه د وآث ن التعاق وع م ذا الن هادات ه ى الش ن المتحصلين عل د م رفض العدي

  .ندالع االحتجاجات الشعبيةجانفي وا 14األطراف ، آل ذلك آان قد لعب دور المحّرك األساسي في انتفاضات 
مرتفعة جّدا بالبالد خاصة ) الحاصلين على الشهادات العليا(ونتيجة لهذه الخصوصيات، بقيت نسبة البطالة للمجازين   - ج 

ا إّن           ول هن وفير الشغل لهؤالء الشباب ، ويمكن الق ه ت بالجهات المحرومة من نسيج محلي صناعي أو خدماتي يمكن
  :الزيادة في عدد القوة العاملة المتعلمة ألسباب عّدة النمواإلقتصادي لم يستوعب

 .التقلب المفرط في الناتج المحلي اإلجمالى ، أوالخاّم -
هيمنة القطاع العمومي على عملية التشغيل في وقت اتبعت فيه الحكومة سياسة التقشف والضغط على الدفوعات  -

 العمومية 
عدم قدرتها على الرفع من نسق ادماج أصحاب الشهادات  ضعف نسب التأطير بالشرآات الخاصة وهوما يفسر  -

 .العليا بالقطاع الخاص 
دماج       ) أوالصناعات  ( االعتماد بشكل آبير على المنتجات  - الي ضعف االن ة المضافة المنخفضة وبالت ذات القيم

 .في االقتصاد العالمي
  .ما آان المقياسال تتمتع المرأة بنفس الوضع الذي آان يتمتع به الرجل في سوق الشغل مه  -د 

  :البرنامج العاجل للتشغيل للحكومة المؤقتة  -2
ة    نظرا للحالة التي عاشتها البالد إثر األحداث الكبيرة المطالبة بالكرامة والعدالة والتنمية الجهوية، سارعت الحكوم

ذا   المؤقتة برسم وتنفيذ برنامج عاجل تشرف عليه آل مؤسسات الدولة ، خاصة وزارة التكوين المه ان ه ني والتشغيل، وآ
ى             نهم، في سوق الشغل وإل ا م اج الشباب، خاصة أصحاب الشهادات العلي البرنامج يهدف أساسا إلى الرفع من نسق إدم

  .االعتناء بالتنمية الجهوية داخل البالد
رأي في مدى مساه     متها في  وآان هذا البرنامج العاجل يرتكز على محاور أساسية نسعى هنا إلى دراستها وإبداء ال

  .إيجاد مواطن عمل والحّد من البطالة بالبالد وهي 
  :الّسعي إلى خلق مواطن شغل جديدة في جميع األنشطة والقطاعات  1 -2

ة         ة بالعدال داث المنادي ر األح ة إث ة المؤقت ل الحكوم اور عم م مح دة أه ل جدي واطن عم اد م روع إيج كل مش د ش لق
دان سواء من القطاع العمومي أو القطاع           فتعددت إجتماعات مجلس الوزراء و. والتشغيل م المسئولين في المي اءات أه لق
  :فاتخذت القرارات التاليةالخاّص، 

  :"االنتداب"اإلسراع في إيجاد مواطن الشغل بالقطاع العمومي ودعم الشفافية في عملية  •
داب   تثنائي النت تعجالي واس امج اس رار برن م إق د ت غيل(لق رة تش ن) مباش ًا م رين ألف ف  عش ن مختل غل م البي الش ط

ا  . 2011المستويات التعليمية بالوظيفة العمومية خالل سنة  هذا باإلضافة إلى عدد آخر من االنتدابات التي لم يقع إجراؤه
، في الوقت، نظرا لطول   ) المقابالت أوالمسابقات(من قبل مختلف الوزارات وذلك لعدم القيام بالمناظـــرات  2010سنة 

  .2)أربعة عشر شهرا تقريبًا(سب القوانين الجاري العمل بها بتونس فترة تحضيرها ح

                                                 
ستقرار في العاملين ال يتمتعون باال) أصحاب الشهادات العليا(حسب دراسات وزارة التكوين المهني والتشغيل مع البنك الدولي، أغلب المجازين   1

 .من الشباب المندمجين في القطاع الخاّص يعملون دون عقد عمل % 23مسيرتهم المهنية، فما اليقّل عن 
ذه  ، لذلك طلب من مختلف الوزارات الرفع من عملية اال 2010فقط في الوظيفة العمومية سنة ) موظف(ألف عون  12نتداب القد وقع ) 2  نتداب ه

 أسهموذلك بعد مناظرة ) موجه أول(قيم أول  120و ) موجه( اقيم 1345مدرس جديد و  2000نتداب التربية والتعليم بالسنة ، لذلك بادرت وزارة ا
وين   ا 2011أآتوبر  16آما وقعت وزارة التكوين المهني والتشغيل مع وزارة الدفاع يوم .ألف شاب من حاملي الشهادات  330فيها ادة تك تفاقية إلع

شاب سيقع إدماجهم في عمل وزارة الدفاع وسيوزعون على آل مناطق  5500، وعددهم "األمل"برنامج البحث عن شغل طالبي الشغل المسجلين ب
  . البالد وذلك للمساهمة في التنمية الجهوية
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ة     داب في الوظيف لذلك، وفي مجال تنفيذ هذا البرنامج االستثنائي للتشغيل، يجري العمل حاليا على تنفيذ برنامج االنت
وان سنة    داب          2011العمومية بعن تثنائية الختصار اآلجال وتسهيل إجراءات االنت ام اس ا ألحك ا للمرسوم    وفق ك طبق وذل

ة     ة شهر جويلي الصادر لهذا الغرض ، والمعلن عن أغلب المناظرات  قبل نهاية شهر جوان ، وعن أغلب النتائج قبل نهاي
2011.  

ا ،            ع ترتيب المترشحين وفقه ايير يق ذا المرسوم خمسة مع ة، حدد ه وإضافة إلى تحديد المنتدبين بالوظيفة العمومي
سّن المترّشح ، والوضعية العائلية ، ومالحظة الشهادة العليا : هذه المعايير هي. فرص والشفافيةوذلك لضمان مبدأ تكافؤ ال

  .التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة) الدورات التدريبية(، وسنة التخّرج ، والتربصات 
ة المؤق         دابات بالقطاع العمومي، عملت الحكوم ذا      وباإلضافة إلى اإلسراع في إنجاز االنت ة ، في إطار إنجاح ه ت

  :البرنامج العاجل على
 .التخفيض من متطلبات االنتداب وتسهيل إجراءاته   -أ 
ويني                  - ب  ربص تك ع بت ل من التمت د طوي ذ أم اطلين عن العمل من ين الع ك بتمك داب وذل الرفع من حظوظ أوفرص االنت

 .خاّص بهم لتأهيلهم للمناظرات العديدة المعدة بالعديد من الوزارات
ايو إعداد   - ج  ي       2011بوابة الكترونية موحدة انطلق العمل بها بداية من شهر م وين المهن ة وزارة التك ك تحت رعاي وذل

  . 1والتشغيل
اظرات     ة المن وتجمع هذه البوابة االلكترونية عروض التشغيل بالوظيفة العمومية للوزارات المعنية من خالل رزنام

ابقات أوعروض العمل   ( ا آل    ) برنامج المس ى حدة ، من حيث          وتنشر به اظرة عل ات الخاصة بكل من ات والبيان المعطي
واريخ   ات وت داع الملف ان إي ل ومك ز العم ا حسب مراآ اظرة وتوزيعه دد المخططات المعروضة للمن شروط الترشح وع
ة               ة وتيسير متابع د مصادر المعلوم ك بهدف توحي ة ، وذل ا من التفاصيل المهم ائج وغيره اإلختبارات واإلعالن عن النت

  .لمترشحين لملفاتهم ضمانا لمبدئ الشفافية والمصداقية في آل مراحل المناظراتا
  :بالقطاع الخاص ) فرص عمل(إيجاد مواطن شغل • 
دخلين    ل المت ن آ ة م ك بإعان ارآين(وذل راف ،   ) المش واص أواألع ادرين الخ ات المب ن منظم ال، م ذا المج ي ه ف

اد    ى إيج  20وأصحاب المشاريع، وغيرها من مكونات المجتمع المدني، سعت وزارة  التكوين المهني والتشغيل للعمل عل
ة والخاصة ، وذ      دة        ألف  موطن عمل في المؤسسات والشرآات  العمومي ز والتسهيالت العدي ات التحفي ك من خالل آلي ل

والحفاظ على نشاط المؤسسات الفرعية التونسية منها ) خاصة الصغيرة والمتوسطة منها( المشاريع الجديدة ) إقامة(لبعث 
  . واألجنبية

ّد من البط   ة فالقطاع الخاّص يعتبر من بين الجهات المسئولة الرئيسية عن إنجاح برنامج التشغيل والح ّم    2ال ذلك ت ، ل
ذه   ات ه ات وحاجي دفها تشخيص متطلب ة التشغيل ، ه رى آثيف ة والشرآات الكب ين الحكوم ات ب د من االتفاقي ع العدي توقي
م           ه المحك ا في األجل القصير والتوجي ة به ا والعناي الشرآات من المهارات والكفاءات الموجودة بالبالد أوالتي يجب خلقه

  .لعملية إلى تقريب المعلومة ووجهات النظر بين األطراف المتدخلة في سوق الشغللطالبي الشغل، آما تهدف هذه ا
داب بالتنسيق مع وزارة      " آبنك تونس العربي الدولي"ولقد استجاب العديد من الشرآات والبنوك  ل انت ام حف الذي أق

ا  شابًا من ح  120ووقع إثره عقود تشغيل لـ) 2011ماي  13يوم (التكوين المهني والتشغيل  ع   3املي الشهادات العلي ، وق
  .تكوينهم لمدة ثالثة أشهر قبل تعيينهم بصفة نهائية بمراآز عملهم

آما أعرب العديد من الشرآات عن رغبته لتوفير فرص التشغيل واإلدماج للشباب من مختلف المستويات التعليمية، 
 2011موطن شغل سنة   64إليجاد  (CTMCCV)" المرآز الفني لمواد البناء والبلور"فتعددت العقود آالذي وقع عليه 

المتخصصة في صناعة وتسويق    DYTECHآما وقعت شرآة . 2013موطنًا سنة  63، و 2012موطنًا سنة  63، و
اج     ة إلدم وق األوروبي ابح للس رآة   200المس خص ، وش ا "ش اد " POULINAبولين ن    2105إليج ل م واطن عم م

                                                 
ة       1 ة اإللكتروني وان البواب ى فضاء      .  www.concours .gov.tnعن ة عل ذه البواي وي ه ان (تحت اعثي    ) مك المشاريع   لطالبي الشغل ، فضاء لب

 .الجديدة ، فضاء أصحاب المصانع ، وفضاء المستثمرين
رة                   لقد أآد وزير التشغيل في  )  2 د فك ا أآ دان التشغيل، آم يد اإلدارة في مي دوات مع الصحفيين ضرورة ترش د من ن بة وفي العدي ر من مناس أآث

جتماعية يجب أن تساهم للوصول   قتصادية و االراف الناشطة االآل األط"آل العاملين في قطاع التشغيل إلى جانب الحكومة مصّرحا بأن  مشارآة
ة والخاصة         الصغيرةإلى التغلب على ظاهرة البطالة، فالشرآات  ي، العمومي وين المهن ا ومؤسسات التك رى منه يجب أن تعمل   ، والمتوسطة والكب

 .ب  الشهادات العلياندماج في سوق الشغل، فالدولة غير قادرة على تشغيل آّل أصحاعلى تسهيل عملية اال
ة  اال    : التالية الخصائصنتداب على لقد اعتمد في هذا اال  3 ى الشهادة، والحال ة ،  المستوى التعليمي،  التكوين الدراسي، تاريخ الحصول عل جتماعي

 .وجهة اإلقامة 
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ة      إطارات ومهندسين وفنيين ساميين وعمال ، آ ثالث المقبل ربص خالل سنوات ال -2011(ما منحت هذه الشرآة عقود ت
  .شابًا على التوالي 190و 120و 65لـ ) 2013

ة   رآة األلماني دت الش ا تعه اد  KROMBERGو SCHUBERTآم نتين   3بإيج الل الس غل خ وطن ش آالف م
رآة   2011-2012 يارات،     COFAT، وش ل للس ناعة الكواب ي ص ة ف ال  500المتخصص وطن خ رة،  م س الفت ل نف

ة  ية األلماني ران  DEMATوالشرآة التونس دات الطي ي صناعة مع اد  Aéronautiqueالمختصة ف موطن  100بإيج
  .شغل

  ): PPP(إيجاد مواطن جديدة من خالل المشارآة بين القطاعين العام والخاّص • 
ع              ع من نسق النمواالقتصادي ودف ى  الرف ط إل يس فق تسعى فكرة إيجاد مشراآة بين القطاع العمومي والخاّص، ل

ة لطالبي           ّدة البطال ة وم ة اإلجتماعي ار العمر والحال النمو الجهوي وإنما أيضا إلى توفير الشغل للشباب، آخذين في االعتب
  .الشغل

روعًا ن   ين مش ن ثالث ر م ة أآث ت دراس د تم اع   ولق ومي والقط اعين العم ين القط ارآة ب ذه المش ار ه ي إط ًا ف موذجي
  .الخاص
  ) :أوالمنظمات غير الحكومية(تنشيط الشغل بمنظمات المجتمع المدني • 

ل           ة في حق ّيرة والعامل اءات المس ة من الكف ر الحكومي تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتقّصي حاجيات المنظمات غي
فالتربصات  . الرفع من إدماج ذوي الكفاءات من طالبي الشغل، خاصة حاملي الشهادات العليا المجتمع المدني وحثها على

اءات  إضافية               ى اآتساب المتربصين آف ة آانت تهدف إل ات والمنظمات الوطني دها بالجمعي ى عق ة إل التي سعت الحكوم
  .قتصاديةتمكنهم الحقا إّما من اإلندماج بالجمعيات والمنظمات األهلية أوبالمؤسسات اال

دد  غيل والتضامن (ويح امج التش راءات برن ل إج امج ) دلي ذا البرن تهدفة به ات المس املي : " الفئ ن ح غل م طالبوالش
تة         دة س توفوا م ذين اس ات وال ل التخصص ي آ ا ف هادات علي هادة     ) 6(ش ى الش ولهم عل ن حص ل م ى األق هر عل ، " أش

  .1وصيغ اإلنتفاع بالبرنامج) المنظمات الوطنيةجميع أصناف الجمعيات و(والجمعيات والمنظمات المستهدفة 
  : الرفع من نسبة العمل بالخارج• 

ة مع                ات الموقع ل االتفاقي ى تنشيط وتفعي ة إل ّد من البطال امج العاجل للح ة في إطار البرن لقد سعت الحكومة المؤقت
  .ليد العاملة في سوق الشغل العالميةإلدماج نسبة من ا...) اليابان ، والصين( البلدان األجنبية واآتشاف أسواق جديدة 

غر    -ب ة الص كال متناهي رآات وأش ث الش ارآة وبع ة المش يع عملي آزرة ) micro finance(توس ع م م
  :المستثمرين للحفاظ على مواطن الشغل المحدثة 

وين    ل وتك لقد تبنت الحكومة المؤقتة إثر االحتجاجات الشعبية العديد من اإلجراءات والقرارات التي تعمل على تأهي
ة        الشباب لمؤازرتهم في عملية إقامة أو بعث مشاريعهم وتحفيزهم إلى االستثمار في قطاعات واعدة وفي جهات محروم

  . من االستثمارات
  :ومن أهم هذه اإلجراءات 

  : باعثي المؤسسات الصغرى) مرافقة(مج مساندة أوبرنا  -
ال             ى إعداد دراسة المشروع ومخّطط األعم رة المشروع وعل ى تشخيص فك يهدف هذا البرنامج إلى المساعدة عل

ة               . الخاّص به ى إدارة أوالتصرف في المؤسسات وفي المجاالت الفني درات عل ى اآتساب الق امج إل ذا البرن ا يسعى ه آم
  . المشروعات ، خاصة المؤسسات الصغرى الضرورية لبعث 

                                                 
  :هي  نتفاع بالبرنامجصيغ اال  1

د مرور          3سنة قابلة للتجديد يتم إبرام عقد تربص بين الجمعية أو المنظمة والمنتفع لمدة  • رّبص بع ذا الت يم ه ا تقي تّم وجوب أشهر   6مرات وي
 .للنظر في مدى تطابق مؤهالت المعني باألمر مع موطن العمل المحدث

ع تساوي        • دة المنتف ناد منحة لفائ د بإس د         250يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل خالل مدة العق ر خاضعة للحجز تحت بن ارا، شهريا ،غي دين
ين  الم ة         . ساهمة اإلجتماعية والضريبة على دخل األشخاص الطبيعي ناد منحة تكميلي ة بإس ة ليست مطالب ات والمنظمات الوطني وإن الجمعي

 .للمنتفع
 . جتماعي المطبق على الطلبةيغطى المنتفع طيلة مدة التربص بنظام الضمان اال •
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دمها              ة والتي تق ة للمؤسسات أوالهياآل العمومي ل خدمات موآول وطني للتشغيل بجزء من مقاب ويتكفل الصندوق ال
ّدة أقصاها        . مؤسسات صغرى وين في بعث المؤسسات لم ساعة وبمصاريف    200آما يتكفل الصندوق بمصاريف التك

  . ساعة 400ريع وبالتكوين التكميلي في اإلدارة وفي المجاالت الفنية لمّدة ال تتجاوز المساعدة الفنية لباعثي المشا
 : مؤازرة الشرآات التي عرفت صعوبات والحفاظ على مواطن الشغل الموجودة بها -

د      ة بع ة واألجنبي بالد،        14لقد توقف نشاط العديد من المؤسسات الوطني ا ال ي عرفته ّراء االضطرابات الت انفي ج ج
واطن الشغل     دان اآلالف من م ة ،         1فأسفر هذا التوقف عن فق ة تشغيلية مرتفع ذه المؤسسات آانت ذات آثاف خاصة أن ه

ؤخرا   ذي أصدره م ر ال ل التقري ك جع ل ذل دولي "وآ اون ال يط والتع وزارة التخط يصف " مرصد الظرف االقتصادي ب
الزلزال السياسي  "مخلفات هذه األحداث   ائال  " ب ذي شهدت  :مضيفا ق ة   ال ونس بداي ى االقتصاد       2011ه ت ا عل ّد وقع ان أش آ

  .2009-2007الوطني من األزمة المالية واالقتصادية التي عصفت بالعالم في الفترة 
در بـ       ذه السنة يق ا خالل ه إن قطاع    %  25فإذا آان تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة قد عرف تراجع ا، ف تقريب

ّل ع  (السياحة  ام    %  7ن الذي يساهم بما ال يق ي الخ اتج المحل وق       ) من الن ا يف ر تضّررا مسجال تراجع ان األآث %  50آ
  .2خالل هذه السنة 

ن         د م ذ العدي ة بأخ ة المؤقت رعت الحكوم ة والسياسية،أس ة االجتماعي ه الحال ت إلي ذي آل اخ ال ورة المن را لخط ونظ
ى   واطن الشغل الموجودة   اإلجراءات واإلصالحات العاجلة في مصلحة الشرآات المتضّررة وللحفاظ عل ى سبيل   . ( م عل

  : من هذه اإلجراءات ) آالف موطن شغل على خلفية اإلفالس وغلق المعامل 4المثال، في شهر أفريل فقط فقدت 
 :إجراءات مالية وضريبة تهدف إلى دفع عجلة الّنمواالقتصادي  - أ

  :مواطن الشغل في النقط التاليةيمكن حصر القرارات الساعية إلى إعانة الشرآات المتضّررة والحفاظ على 
م       • ذين نقصت ساعات عمله ال ال تتكفل الحكومة بتغطية آل أو جزء من مصاريف األعراف للتغطية االجتماعية للعم

 .3والذين هم في البطالة الفنية

 .لكل الخسائر التي لحقت بالشرآة %  50تتحّمل الحكومة في حدود  •

 . 2011وزارة المالية خالل في مصالحة ) األداءات(تأخير دفع الرسوم  •

اوز   • ي ال تتج ة الت روض البنكي د الق ة لفوائ ل الحكوم ى   5تحّم ة إل تثمارات والهادف ة لالس روض الموجه نوات والق س
 .تعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث وحوادث الثورة

 :إجراءات مهنية وعملية في مصلحة العمال واألجراء المتضّررين من األحداث  -  ب
م نتيجة األحداث             لقد شرعت وزار دوا عمله ذين فق ال ال اه العم امج نموذجي تج ي والتشغيل في برن ة التكوين المهن

ة لمن      10وإغالق مؤسساتهم،هذا البرنامج الذي يهم أآثر من  ة الفني دة البطال آالف أجير يهدف في الحقيقة إلى استغالل م
ار  ى مه اظ عل ى الحف ي يسعى إل وين مهن ن خالل تك ك م غله ، وذل د ش ي فق ى اإلسراع ف ة وإل دراتهم الفني ة وق تهم المهني

  .إدماجهم من جديد في الحياة النشيطة وإعادة مؤسساتهم إلى العمل
ـ           اهز ال ذين عددهم ين ا وال دين من ليبي ال العائ امج العم ا زاد في حدة       80آما يساعد هذا البرن ألف شخص، وهوم

  .الجتماعي بها، وبالتالي في تفاقم التوّتر ا4ظاهرة البطالة بالبالد
  " :قابلية التشغيل"المساندة الفعالة لطالبي الشغل وتنمية قدراتهم التشغيلية و   -ج

دماجهم فى سوق        تهدف المساندة النشيطة إلى تنمية الكفاءات للمستهدفين وذلك بقصد الرفع من فرص تشغيلهم وان
ع من    . الشغل ا الرف ة التشغيل  "فهذا البرنامج ال يستهدف باألساس إيجاد مواطن عمل وإنم راغبين    " قابلي طالبي العمل وال

  :مساندة أساسا فيما يلى وتتمثل هذه ال، )ثابت(في إيجاد شغل دائم أو قاّر 
 التكوين المهني  -

                                                 
ة توقف نشاطها من مجموع        اإلحصاءاتحسب بعض   1 ذا        4.  3، ما ال يقّل عن خمسين مؤسسة أجنبي ونس، فأسفر ه آالف مؤسسة تنشط في ت

 .طن شغلامو 2500التوقف عن فقدان ماال يقل عن 
 ) . ثابت(ار آالف مواطن ق 3،  و ) ثابت(ألف شغل غير قار  19مّما تنتج عنه إتالف  الصيف انهائيا في هذ أغلقت) فندقًا(نزًال  22)    2
  .الشرآة نتيجة الصعوبات المالية أو غيرها -أو آل  -البطالة الفنية هي التي تنتج عن غلق جزء من )  3

م        100إضافة إلى ذلك، يتمتع العمال العائدون من ليبيا بمنحة   4 دارس لمن له ى الم ودة إل ديناروبتكفل الدولة بنفقات األعياد الدينية ومصاريف الع
 ).جتماعيةأو اال(ن الدراسة ، وبالتغطية الصحية أطفال في س
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 ".الرسكلة"إعادة تدريب المنتفع في حالة عدم وجود شغل في اختصاصه فيما يسمى ، بالتدريب التحويلى أو -
 .الميدانية في القطاع العمومي والخاص وفي جمعيات المجتمع المدني) الدورات التدريبية(التربصات  -

  
  :دة من أهمهاوفي هذا اإلطار وجدت برامج محد

 :برنامج تعليم الكبار •
دماج في موطن           ا لالن هدفه تقليص نسبة األمية من ناحية ، وإتاحة الفرصة لطالبي الشغل من حاملي الشهائد العلي

  .عمل مقابل أجر من ناحية أخرى ، إذ هم الذين يقع انتدابهم للقيام بالدروس فى برامج تعليم الكبار 
 : شغال ذات مصلحة عامةفي إطار أ) التدريب(لتربص ا •

ى أشغال                  د عل ة في سوق الشغل وتعتم ى في قطاعات مطلوب وين المهن ة التك ع عملي امج دف ذا البرن والهدف من ه
اء ودهن        ( المصلحة وعمومية في نطاق المشاريع ذات الصيغة الجهوية أوالبلدية  ة وبن اءات العمومي من أجل صيانة البن

  ) .إلخ...وترصيف
 :قطاع الصناعات التقليدية برنامج التدريب في •

ة       ة بالصناعات التقليدي دريب في اختصاصات متعلق امج    . وهو يهدف إلى تمكين المشتغلين من الت ذا البرن ع به وينتف
  سنة  29و 18طالبوالشغل المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والذين تتراوح أعمارهم بين 

 : تأهيل األشخاص المعاقين •
خاص من آفاءة مهنية تتماشى ومستواهم التعليمي ونوعية إعاقتهم آما يهدف البرنامج إلى تيسير وهو ما يمكن األش

  .إدماج المنتفعين في الحياة النشيطة
 :للبحث النشيط عن شغل" أمل" برنامج  •

امج  ر برن ل"يعتب ن    " أم ع م ة والرف ن البطال ّد م ونس للح ة بت ة المؤقت ن طرف الحكوم ة م رامج المتبع م الب ن أه م
ا " ّل عن           . تشغيلية حاملي الشهادات العلي ا ال يق امج النموذجي م ذا البرن ع به رة انتف ألف   156فحسب اإلحصائيات األخي

  .منتفع من رجال ونساء وذلك منذ الشروع في العمل به في الفاتح من مارس الماضي
ي            اطلين عن العمل من ذوي الجنسية التونس دة الع ند لفائ امج، تس ذا البرن يم     وفي إطار ه ة من حاملي شهادات التعل

ا  " .البحث النشيط عن شغل   " عنوانها  1دينار تونسيا 200العالي وطالبي الشغل ألول مرة، منحة بصفة شهرية بقيمة  آم
  . يتمتع المنتفع بهذا البرنامج بالتغطية الصحية وذلك خالل مدة أقصاها سنة 

  :رولقد تعددت شروط التمتع بهذا البرنامج آخذة في االعتبا
 .طول مدة البطالة  -
 .الوضعية اإلجتماعية للمترشح للبرنامج  -
 .مستوى التنمية في الجهة التي ينتمي إليها المترشح -

دعوة       ) i(إال أنه من الضروري أن يلتزم المنتفع بهذا البرنامج  ه ال ا وجهت ل ) ii(بالحضور إلى مكتب التشغيل آلم
ة التشغيل     إدراج البيانات المتعلقة بنشاطه للبحث عن شغل  ى لوآال ع اإللكترون بالنافذة المخصصة لهذا الغرض على الموق

)iii (2والقيام بتحديث التسجيل بمكتب التشغيل شهريا.  

 :عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي •
وين               ين مؤسسة خاصة وهيكل تك اون ب ة بالتع ا من اآتساب مؤهالت مهني ع به ين المنتف تسعى هذه العقود إلى تمك

  .مي أوخاص ، وذلك وفقا لمتطلبات موطن شغل تتعهد المؤسسة بانتدابه فيهعمو
رة            ذين تجاوزت فت ة وال ى شهادة معادل يم عال أوعل ى شهادة تعل ويهم هذا البرنامج طالبى الشغل من الحاصلين عل

رم مع المؤسسة ل     اج يب ى     بطالتهم السنوات الثالث بداية من حصولهم على الشهادة المعنية فعقد االدم دة أقصاها سنة عل م
  .أساس مخطط للتأهيل طبقا لموطن العمل الذي سيشغله المنتفع

                                                 
وشرع في تطبيقه بداية من شهر مارس في مختلف المناطق  2011فيفري  22في مجلس وزاري يوم الثالثاء " أمل" لقد وقع قرار بعث برنامج    1

 .بالبالد مع مساهمة ممثلين عن المجتمع المدني
  .ملفات آل المنتفعين بهذا  البرنامجتتعهد مكاتب التشغيل الجهوية بمتابعة   2 
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  :أما فيما يخّص اإلمتيازات الممنوحة للمنتفع فهي متعددة ، أهمها 
  .دينارا 150تقديم منحة شهرية قدرها  -
  .تقديم منحة إضافية للمنتفع الذي يقيم خارج واليته طيلة آامل فترة العقد -
  .دينارا 400بكلفة التكوين في حدود تكفل الدولة  -
  تعهد المؤسسة بانتداب المنتفعين  -
  .بعد االنتداب) د1000(إسناد منحة إدماج للمؤسسة في حدود ألف دينار  -
  .سنوات بتدرج بعد االنتداب 7تكفل الدولة باألعباء االجتماعية لمدة  -

  ) :SIVP(تربصات اإلعداد للحياة المهنية  •
اة النشيطة ، إال         يهدف هذا البرنامج إلى ك لتيسير إدماجه في الحي ة وذل مساعدة المنتفع على اآتساب مهارات مهني

ى شهادة            -أوالتدريب –أن التربص  رة والحاصلين عل ق بطالبي الشغل ألول م يقع باألساس فى القطاع الخاص ، ويتعل
  .تعليم عاٍل أوشهادة معادلة منذ مدة ال تقل عن ستة أشهر  فقط

ربص حسب                 ويبرم عقد ال د الت ا يمكن تمدي ى، آم د األسر الستة األول ربص بع ذا الت يم ه تم تقي دة سنة وي ربص لم ت
رتين        6الحاالت لمدة أقصاها   ربص م ذا الت ام به ة القي وين       . أشهر مع إمكاني ة بمصاريف تك ل الحكوم ا يمكن أن تتكف آم

  .ساعة 200إضافي بطلب من المؤسسات في حدود 

 :ي لغير المتحصلين على شهادات علياعقد التأهل واإلدماج المهن •
ة               ذين ال تستجيب مؤهالتهم  األولي يم عال وال ى شهادة تعل ر المتحصلين عل امج طالبي الشغل غي يخّص هذا البرن

ات عرض       . لحاجيات المؤسسات والقطاع ة لمتطلب ة موافق فالهدف منه هو تمكين طالب الشغل من اآتساب مؤهالت مهني
د   شغل تقدمت به مؤسسة خاصة وتعذرت اإلستجابة له لعدم توافر اليد العاملة المطلوبة في سوق الشغل فالمنتدب يبرم عق

  .ادماج وتأهيل لمدة أقصاها سنة واحدة مع المؤسسة على أساس مخطط للتأهيل طبقا لموطن الشغل الذي سيشغله المنتفع
  

  :زات التي يتمتع بها وهى آما أن صيغ اإلنتفاع بهذا البرنامج تحدد التزامات المنتفع واإلمتيا
 .دينارا فقط 80إسناد منحة شهرية تقدر بـ  -
 .إلزام المؤسسة بتقديم منحة تكميلية  -
 .دينار خالل مدة العقد  400تكفل الدولة بكلفة التكوين في حدود  -
 .تعهد المؤسسة بانتداب المنتفع -
 .تكفل الدولة بالتغطية االجتماعية خالل مدة العقد -

ام      وتجدر المالحظة  ين فى ع ى  أن عدد المنتفع ا إل ى      2011هن در أن يصل إل ألف شاب من حاملي      40من المق
 .1شهادات التعليم الثانوي

  :اإلصالحات اإلدارية المرافقة لبرنامج التشغيل -3
رامج      ؤازرة مجموعة الب ى م لقد تعددت اإلجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة باإلصالحات اإلدارية والساعية إل

واطن التونسي ،           ال ين اإلدارة والم ة ب ة، واسترجاع الثق ة الجهوي ر بالتنمي اء أآث ة ، واالعتن خاصة بالحّد من ظاهرة البطال
  :وذلك فى المجاالت التالية  

 :تعزيز الشفافية ومساهمة المجتمع المدني•  

                                                 
نة الماضية         اإلحصاءات حسب بعض     1 ود خالل الس ذه العق ع به م ينتف ري   La presse   24أنظر صحيفة  .   ألف شاب   25إال ) 2010(، ل فيف

2011 . 
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ة التشغيل إل ى عملي ة عل ا انعكاسات آني ون له ي يمكن أن تك ات الت ة تسعى مجموعة اآللي وق المدني ز الحق ى تعزي
ى      –إلى أقصى حد ممكن  –للمواطن ومشارآة المجتمع المدني  ا يل من خالل القيام بمراجعات وتعديالت عدة تستهدف م

 :  
ات       -أ  ات الجمعي ي تخّص حري ة الت ا          1تنقيح النصوص القانوني ك مع إعطائه ات وذل وين الجمعي ع تك ك لتسهيل ودف وذل

 .وإداريةاستقاللية أآثر وتسهيالت مالية 
ة    - ب  ات المحلي ل الجمعي رق عم ة ط ديات ( مراجع ات والبل الس الوالي ن مج واطنين  ) م يطة للم اهمة النش وير المس لتط

 .ومنظمات المجتمع المدني وتحسين طرق عمل هذه الجمعيات المحلية للمراقبة ومتابعة مصاريف الميزانية السنوية
ات      - ج  ى المعلومات والبيان يح        تمكين المواطن من الحصول عل ك من خالل تنق ة، وذل ة واإلداري االقتصادية واالجتماعي

القوانين ، وتغيير اإلطار العام لذلك، حيث االتصال المباشر للمواطن عبر البوابة االلكترونية يعتبر المؤشر الرئيسي  
اآله األساسية         ّل مش واطن لح يل واألداءات آالتشغ (للشفافية في المعامالت والمساعد الحقيقي لتقريب اإلدارة من الم

  ).وغيرهما" الرسوم"
ة       -د  ات الرقاب ك بوضع آلي دني وذل ع الم ات المجتم واطنين ومكون ن طرف الم ة م ة المصاريف المحلي ة ومتابع مراقب

  . بالمائة من الشباب  30من النساء و%  40والمتابعة مع الحفاظ على نسبتى 
ة      -ه  يدة   "تعزيز المساعى من أجل إقام ة الرش ا  " الحكوم اإلدارة وب ّل قسم ومسئول       ب ام آ د دور ومه ك بتحدي لبنوك وذل

  " . الوآالة التونسية للتكوين المهني"و" الوآالة الوطنية للتشغيل الحّر"وخاصة إعادة هيكلة آل من 
داني ، واالستماع      ....  ى معاضدة العمل المي وتطبيقا لهذه القرارات،عملت وزارة التكوين المهني والتشغيل عل

غل ، خاصة في المناطق الداخلية بالبالد ، إذ أعّدت برامج آاملة لزيارة هذه المناطق والتعرف  إلى مشاآل طالبي الش
ات            ى حاجي ائق والتعرف عل ى تقصي الحق ا ساعد عل ل، وهو م على متطلبات الجهات و مشاآل المعطلين عن العم

باب اص مّكنه    . 2الش اع الخ دني والقط ع الم ات المجتم ى مكون تح اإلدارة عل ا أن تف أطير   آم ي ت اهمة ف ن المس ا م م
  .ومساعدة طالبي الشغل

  :ضرورة التغيير في منهجية معالجة مشكل التشغيل  -و 
د من                 ا العدي ة النمواالقتصادي يتطلب حتم ع عجل ة ودف ّد من البطال ي وضعت للح رامج الت إن إنجاح مجموعة الب

املين في الق         اءة الع ة تحسين آف ة لغاي ك للنهوض بعمل اإلدارة      اإلصالحات في قطاع اإلدارة العمومي طاع العمومي وذل
  .واسترجاع الثقة بينها وبين المواطن وفهم مطالبه وتحقيق طموحاته

ع بعض    اون م غيل بالتع ي والتش وين المهن الي ووزارة التك يم الع ين وزارة التعل ترآة ب ة المش كيل اللجن ويجيء تش
ل في البحث          القطاعات االقتصادية آدليل على بدء العمل من أجل إصالح التع  ة يتمث ذه اللجن ل ه دور مث يم والتشغيل ، ف ل

  .   القصير والمتوسط والطويل: الشباب والسعي إلى إيجاد الحلول على المستوى " تشغيلية" ومعرفة الدراسات التي تنّمي 
فعلى . خالل العشريات األخيرة%  60خريجيها  فحسب بعض الدراسات، نرى أن هناك جامعات تفوق نسبة بطالة

ن      ّل ع ا ال يق اك م ظ أن هن ال نالح بيل المث ة أو     18س دان اإلعالمي ي مي ل ف ن العم ل ع ف معط ة(أل ) المعلوماتي
informatique          ّل ى ح واطن الشغل ويساعد عل د من م وفر العدي في حين أن هذا االختصاص آان من المفروض أن ي

  .مشكل البطالة
ئلة         والممرضات ، " الممرضين "آذلك الشأن بالنسبة لتكوين  د ، وهويطرح األس ا انفك يتزاي إن عدد الخريجين م ف

ى الشعب واالختصاصات        ة إل ه الطلب ى توجي حول نجاعة مثل هذا التكوين ، مع أهمية تغيير طرق التدريس أو العمل عل
  .األآثر تماشيا مع سوق الشغل، واألوفر حظًا إلدماج أصحابها في عالم األعمال 

  :تعزيز برامج التنمية الجهوية    - ز 
ول     ة التح ير عملي تقرار السياسي وتيس اء االس ى إرس اهمة ف ة وللمس ة المؤقت تعجالي للحكوم امج االس ة للبرن مرافق

  :تقّرر في األشهر األخيرة ما يليالديمقراطي ، 

                                                 
 . 1992و  1988والتغييرات الحاصلة   1959نوفمبر  7قانون الجمعيات لـ   1
ة عدم     ،حليل هياآل ومكونات سوق الشغل والبطالة ومعرفة األسباب التي أدت إلى الوضع الحاليمكنت هذه الزيارات من ت -2 فمن األسباب العميق

ة           مالءمته ة مضافة ضعيفة وتنمي ى قيم د عل البالد والمعتم د ب التكوين الجامعي والتعليمي مع متطلبات سوق الشغل ونظام التنمية والتصنيع المعتم
 . قليلة" تأطير"بشرية محدودة أو نسب 
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ات         • ّد شبكة الطرق يم وم ة من صحة وتعل الحّد من الفوارق الجهوية في مجال الحصول على الخدمات االجتماعي
 .وغيرها 

عي • ة ،      الس اطق الجغرافي ة والمن ات االجتماعي ين الفئ وارق ب ن الف ّد م ى الح ة إل دمات االجتماعي ال الخ ي مج ف
ات الضرورية   ة ضبط أو       . ومساعدة الفئات والمناطق الضعيفة والمحرومة من الحاجي ذا الهدف تحسين طريق ويتطلب ه

ى        تحديد من يمكن اعتبارهم من مجموعة المحرومين أوضعاف الحال، إذ آانت       د في األساس عل ة تعتم ة القديم الطريق
رات          1مستوى الدخل للفرد وعدد أفراد أسرته وظروف العيش    ايير ، فى ضوء التغيي ذه المع ادة النظر في ه ، ويجب إع

ار              ة التونسية ، ومن أجل األخذ باالعتب ى مستوى هياآل العائل رد والتطور الحاصل عل الحاصلة في نمط االستهالك للف
ة   خصوصيات آل  ع بالحماي جهة من الجهات الداخلية ، وهوما يضمن عدالة أآثر وتوسيع نطاق الفئات التي يمكن أن تتمت

 . 2االجتماعية
  :اإلجراءات العامة المدعمة لبرامج التشغيل -4

اج    لقد تعددت اإلجراءات المتخذة لمساندة برامج الحكومة في مصلحة التشغيل والتنمية الجهوية ، واإلسراع في إدم
تثمارات من الخارج وبعث المشاريع              ة االقتصادية واستقطاب االس ع العجل ى دف ادا عل ك اعتم المعطلين عن الشغل، وذل

  :ومن هذه اإلجراءات ما يلى الصغرى والمتوسطة ، وذلك على األخص في داخل البالد ، 
 :شهر التشغيل والتنمية الجهوية "تنظيم • 

ّم فرص التعريف      3" الشغل هو مسئولية الجميع" والذي آان شعاره " شهر التشغيل والتنمية الجهوية"يعتبر  من أه
ل يهدف   . بمشاآل التشغيل وتحسيس آل األطراف بخطورة ظاهرة البطالة فهذا الشهر يعتبر بداية أو انطالقة برنامج طوي

ة  "التنديد إلى دفع عجلة النمواالقتصادي واالجتماعي ودعم االستثمارات، األجنبية منها والوطنية ، و ذي  " بسوء الحوآم ال
ة               ي مستوى اإلدارة العام ثًال ، عل ة، حيث أدى انتشار الرشوة م ة االقتصادية واالجتماعي ات التنمي ر معوق يعتبر من أآب

  . وإدارة األعمال ، إلى تعميق الفوارق الجهوية واالجتماعية وتفاقم ظاهرة البطالة بالبالد
البي    ى ط ة إل ة خاص ذه الفاعلي ه ه ات     وتتوج ة ، والنقاب ة والخاص ي العمومي وين المهن ات التك غل ، ومنظم الش

هى تقريب تسهيل اإلعالم   " الشهر"أو) األيام(فالغاية من هذه . والجامعات والباحثين واألحزاب السياسية ووآاالت األنباء
ة واالتصالي          ة اإلعالمي ل سوق الشغل ، فالحمل ى     وتبادل اآلراء بين آل األطراف الناشطة في حق ذا الشهر تعمل عل ة له
  . مزيد من التواصل وتقريب وجهات النظر بين آل الناشطين في مجال التنمية الجهوية والتشغيل

وض          ة النه طة آوآال غيرة والمتوس اريع الص اعثي المش اندة ب ي مس ة ف ات المتخصص ت بعض المؤسس د لعب ولق
  .دورا آبيرا في إنجاح هذه التظاهرة) API(باالستثمارات 

ي  غيل" وف ثًال  " معرض التش ل م ة ناب يم بوالي ذي أق بتمبر(ال ن  )2011س ات ع ات المعلوم ذه المؤسس ، أعطت ه
  ). الدائم(إمكانات التكوين المهني وما يمكن أن تحققه من تأهيل للشباب إلى العمل القاّر 

ين  ين المنتفع ن ب ان القطاع الزراعي م غيل"وآ ارض التش ن " بمع م تك ذه، حيث ل ة ه ة والسياس راءات المتبع اإلج
ة من    الزراعية تشجع على مشروعات الشباب على حسابهم الخاّص، وذلك نظرا لصعوبة الحصول على القروض الالزم

  . 4طرف البنك الفالحي التونسي والمشاآل العقارية بقطاع الزراعة وغيرها
تثمارات     ق اس ة، وفي       ومساندة لذلك، سعت وزارة الفالحة إلى اإلسراع في تحقي ة بالجهات الداخلي ة التحتي في البني

ة  ) للشرب والّري(قطاع المياه  وفي تهيئة المناطق السقوية والطرقات المعبدة والتنقيب عن المياه العموقة واألشغال المؤقت
  5.في الغابات ورعاية األرض وغيرها

  :المؤقتة  االعتماد على التمويل الداخلي والخارجي إلنجاح برامج التشغيل للحكومة -5
اتسمت سياسة التشغيل بتونس، إضافة إلى مجهودات القطاع الخاص ومؤسسات التكوين المهني والتشغيل باالعتماد 

  :وفيما يلى إيضاح لذلك .. على التمويل المصرفى ، والتمويل األجنبى 

                                                 
 .فالمعايير المستعملة أصبحت غير مالئمة وال تعكس في الحقيقة الواقع المعاش  ،ات من القرن الماضييتعود هذه الطريقة إلى أوائل التسعين  1
ية ، باإلضافة ألف أسرة إضاف 60أي بزيادة  ،ألف أسرة 270ألف أسرة إلى  130حسب بعض التصورات ، يمكن الرفع من عدد المستحقين من   2

 . إلى عدد األسر العائدة من ليبيا 
د    -2011سبتمبر  30إلى  12حددت مدة هذه التظاهرة من   3 دني والقطاع          افتتحه اوآان ق ين عن المجتمع الم وزير األول بحضور ممثل يد ال الس

 .العمومي والخاص وغيرهم
 .أتلفت العديد من المحاصيل الزراعية ومن قطع الماشيةحتجاجات الشعبية التي لقد عانى قطاع الزراعة مخلفات اال  4
اه     216: سليانة، قابس، قفصة، القيروان، سيدي بوزيد، وبنزرت : لقد خصصت التمويالت التالية بالواليات الداخلية   5 مليون دينار في قطاع المي
قوية و   60و  اطق الس ة المن ار لتهيئ ون دين اه ب 80ملي ار لصيانة المي ون دين الجنوب و ملي ل ب ات النخي ذه   41غاب ات به ار لصيانة الغاب ون دين ملي

 . الواليات
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 :دعم التمويل المصرفي لبرنامج التشغيل• 
ل المؤسسات الصغرى       آالبنك(لقد سعى العديد من البنوك المختّصة  الزراعي والبنك التونسي للتضامن وبنك تموي

الرفع       ...) آالبنك المرآزي التونسي والشرآة التونسية للبنك( والعامة ...) والمتوسطة رامج التشغيل سواء ب اندة ب ى مس إل
  .الشبابمن مواطن الشغل المقامة لديها  أوبتوفير قروض أآثر ، خاصة لحاملي الشهادات العليا من طرف 

د من االنخراط في         ى مزي از البنكي عل وترآزت توصيات البنك المرآزي التونسي فى هذا المجال ، في حّث الجه
ليانة ودعم        د وقفصة وس ل سيدي بوزي تمويل التنمية الجهوية ، وذلك باإلسراع في فتح فروع جديدة للبنوك في مناطق مث

  . تمويل المشاريع التنموية والتشغيل بهذه  الجهات
ان   "آما آان إلقامة   ا            " صندوق االئتم ة بم أخرا مقارن ّك يسجل ت ا انف ذي م الي ال ة أداء القطاع الم البالد ومراجع ب

الم     ة واإلع ياحة والزراع ي الس اريع ف اهي الصغر، وبعث المش ل متن م التموي ي دع ر ف ي الخارج،الفضل الكبي يحدث ف
  . 1وغيرها 
  :يلدعم التمويل الخارجي لبرنامج التشغ  -ب

اعتبارا للتطورات الظرفية االستثنائية التي يمر بها االقتصاد، بادرت الحكومة بإعداد برنامج مبدئي للعمل من أجل  
وعرضها على شرآائها في نطاق التعاون الدولي  لثنائي ومتعدد . م د3500محاولة تعبئة موارد خارجية إضافية تقدر بـ 

 . االطراف
ر االحتجاجات  ددت، إث ذلك تع ا ل ة وغيره ات المالي دول والمنظم د من ال ع العدي ادرات م ات والمب عبية، االتفاقي الش

  .والهادفة إلى دعم االنتقال الديمقراطي وإلى معاضدة برنامج التشغيل ودفع التنمية الجهوية بالبالد
ات    وقد وقعت الحكومة االنتقالية مع االتحاد األوروبي اتفاقية لتسويق اإلنتاج الفالحي بالسوق ا ة حسب آمي ألوروبي

ل    . محددة  ى المدى الطوي ي مصلحة القطاع الزراعي عل ى قروض ف ا تحصلت عل ع ) سنة  25(آم رة  5م سنوات آفت
ي في مؤسسات          ) المبادرين(سماح، لتأجيل بدء السداد، بهدف تمكين الباعثين أو وين المهن دان من التك ذا المي الجدد في ه

  . 2من الناحية التقنية وإدارة األعمال زراعية للرفع من مهاراتهم واختصاصاتهم
تثمار  ي لالس ك األوروب إن البن ا يخص القطاع الصناعي، ف ا فيم ة  BEIأم ويالت بقيم د بوضع تم ار  1.9تعه ملي

ورو ق (ي ا يواف ارا تونسي 3.8أي م ار دين ة ) ملي ات ذات األولوي يم الحاجي د تقي ك بع ونس وذل ة ت ى ذم ذه . عل دف ه وته
دى البنك    التعهدات المبدئية إل ل ل ى تشجيع إقامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطويرها من خالل توفير خطوط تموي

  ).مليون دينار تونسي 500أي ما يعادل (مليون يورو 260بقيمة ) إيجار تمويلى(لفائدة بنوك تونسية ومؤسسات 
ى إنجاز   ) دينار تونسيمليون  270أي (مليون يورو 140ويعتزم البنك من خالل التعهد بتوفير تمويالت بـ المساعدة عل

  .تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقصد دعم موقعه على مستوى التصدير) بوالية قفصة(وحدة انتاج جديدة بالمضيلة 

ورو   160آما سوف يعمل البنك على تعبئة تمويالت بقيمة  ون ي ار   310أي نحو  ( ملي ين دين ة لوضع   ) مالي موجه
  .الطرق، تعطى فيه األولوية للمناطق الداخلية للبالدبرنامج واسع لتحديث شبكة 

ة بتخصيص         ذه المؤسسة األوروبي ك، تعهدت ه ى ذل ورو   310زيادة عل ين ي ا    600أي ( مالي ار تقريب ون دين ) ملي
  ). السيما الغاز ( لتمويل المشاريع في المناطق الفقيرة، خاصة فى  قطاع الطاقة 

  : لوحظت المساهمات التالية " لالستثمار البنك األوروبى"وباإلضافة إلى مساهمة 
  .م دوالر لدعم إصالحات على المدى القصير 1000تعهد البنك اإلفريقي للتنمية بتوفير  -
  .م دوالر لدعم المؤسسات الصغرى 500ووافق البنك العالمي على إمكان تقديم قرض يبلغ  -
-Microآما سوف يسهم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  بتقديم تسهيالت لفائدة التمويل الصغير   -

projets  )75  م د.( 
غ  " البنك التونسي للتضامن "أما البنك اإلسالمي للتنمية فقد وافق على تقديم الدعم لمصلحة  - ي جانب   ) م د 30(بمبل إل

  ). م د 400" (ة للكهرباء والغازالشرآة التونسي"قرض لمصلحة  
  ).م يورو 77(آذلك المفوضية األوروبية تعهدت بتخصيص دعم مالي في شكل هبات  -

                                                 
قة في القطاع البنكي والمالي واإلصالحات في ومن أولوياته اإلصالحات العم المقبلةلقد أعدت الحكومة المؤقتة برنامجا سيعرض على الحكومة    1

 .الرشيد قطاع اإلدارة العمومية والعناية برأس المال البشري والحكم
ة           2 م المتحدة للزراعة والتغذي ة  األم ة  ومنظم ين الحكوم اد ) FAO(وقعت اتفاقية ب واطن شغل وشرآات صغرى ومتوسطة في قطاع         إليج م

 . الزراعة للشباب الذين هم في ظروف عسيرة
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دأ      2011م دوالر خالل  100أما على المستوى الثنائي فقد وفرت الجزائر  دول، من حيث المب ، ووافقت بعض ال
غ      ديم قرض بمبل ى تق ا عل ا    350 على تقديم قروض ميسرة، حيث وافقت فرنس ورو، وايطالي ورو، والصين    135م ب م ي

  .م دوالر  20م أورو، والواليات المتحدة األمريكية  8.5هبة بقيمة 
  :مالمح الخطة الوطنية للتشغيل في األجل الطويل بتونس  -6

الرغم من ن              ود، ب ذ عدة عق ع من ة بعجز النظام االقتصادي المتب ائق المتعلق ة الحق ة المؤقت سبة  لقد أوضحت الحكوم
رة  %  5.2(النمواالقتصادي المرتفعة نسبيا  ة األخي ة     )فى المتوسط خالل العقود الثالث ى النهوض بالجهات المحروم ، عل

  .داخل البالد ، والحّد من البطالة ، خاّصة عند الشباب حاملي الشهادات العليا والنساء
واطن الشغل          د في م ه تزاي تج عن ا ن ر متنوعة، مم اج بقيت غي ة     فهياآل اإلنت ك خاّص وب وذل دون المستوى المطل

روة         . بالنسبة للشباب المثقف  البالد من رأسمال وث ات المتاحة ب آذلك  بقيت اإلنتاجية بالبالد منخفضة وال تعكس اإلمكان
نفس         .  بشرية ع ب ي تتمت دان الت ه بعض البل ذي وصلت إلي فال غرابة إذن أن تكون القدرة التنافسية لتونس دون المستوى ال
ات والظروفاإلمك ن   . ان ر م دة أآث ع بفائ ك للتمّت بالد وذل ة لل ية الهيكلي ن التنافس ع م ودات لّلرف ن مضاعفة المجه ّد م فالب

  .االندماج بالسوق العالمية
ع من نسق النّمواالقتصادي        ات ، وأصعب التحديات ، للرف ا  . آما يبقى تحفيز عملية االستثمار من أهم األولوي وآم

ا           ذآرنا سابقا، فلقد أبرزت تثمار ،خاصة منه ة االس ائص الظروف المحيطة بعملي االحتجاجات الشعبية مدى خطورة ونق
  " .حوآمة المشاريع"النقص الفادح في 

إن تفشي   اريع االقتصادية ، ف اعثي المش اندة لب ة المس ة والتصريحات اإلداري ّدد النصوص القانوني الرغم من تع وب
ى أخذ            الفساد، وعدم احترام القوانين الُمسّنة ،  ر مشجع عل اخ غي اد من ى إيج ا إل امالت، أّدت آله فافية في المع ونقص الش

  .وما تفاقم نسبة البطالة إال نتيجة لذلك المناخ السائد بالبالد منذ عقود. المبادرة وإيجاد المشاريع الجديدة 
ابقة    إضافة إلى آل هذه العراقيل أمام المستثمرين التونسيين واألجانب ، آان لضعف التنسيق ب   ة الس ين هياآل الدول

ة           رارات ومراقب اذ الق دني في اتخ وبطء وتشعب اإلجراءات اإلدارية وضعف وسائل اإلعالم وعدم مشارآة المجتمع الم
  1.تنفيذها أثرها العميق في عملية االستثمار وفي بعث المشاريع وفي إيجاد مواطن الشغل بالبالد

ة ا   ن طرف الحكوم ّد م امج المع ل البرن ذلك عم ين  ل ا ب رة م ة للفت نوات( 2016و 2012لمؤقت ذي ) خمس س ، ال
اعثي    ة لب ادة الثق ى إع دف إل ة ته راءات جذري ي إصالحات وإج ى الشروع ف ه، عل ة لتبني ة المقبل ى الحكوم يعرض عل س

  .لويضع برنامج الحكومة هذا مشكلة التشغيل في المقام األول على المدى المتوسط والطوي. المشاريع ودفع االستثمارات 
رة     ّد للفت امج المع -2012وبما أن ظاهرة البطالة تهّم باألساس الشباب، خاصة منهم حاملي الشهائد العليا، فإن البرن

ذين ال تستجيب    2016 يؤآد ضرورة مراجعة سياسة التكوين المهني والتخصص الفني وإعادة تكوين حاملي الشهادات ال
ألف شاب   70خريجي التعليم العالي سيناهز في السنوات المقبلة الـ  مؤهالتهم إلى متطلبات سوق الشغل ، خاصة أن عدد

  .سنويا
ر    آذلك، يسعى البرنامج المستقبلي للحكومة المقبلة إلى إنجاز تحوالت جذرية في النظام اإلقتصادي وذلك لبعث أآث

باب ،       ن الش ة م اج ذوي االختصاصات الراقي ى إدم ادرة عل افة وق ة مض ى قيم ة ألعل اريع محقق جيع  مش الل تش ن خ م
تج    D& R ودفع االعتناء بميدان البحث والتطوير )   Innovation(االستثمار في قطاع االبتكار والتجديد  وآل ذلك ين

  .عنه الحّد من البطالة وإدماج حاملي الشهادات العليا في سوق الشغل
ونس نحو تنمي         دفع بت ة هوال ين      وأهم أهداف هذا النظام االقتصادي للخماسية المقبل ادل ب التوزيع الع دة تّتسم ب ة جدي

  . الفئات والجهات وبالرفع من المستوى المعيشي لألفراد
ي    ) 2013إلى  2012من ( مرحلة االلتحاق : ولتحقيق ذلك، يحّدد البرنامج مرحلتين اتج المحل دل نموالن ويكون مع

  %..7نموبها في حدود ، ويكون معدل ال)2016إلى  -2014من ( ، ومرحلة البروز % 6و 5اإلجمالي بين 
  :وترتكز هذه األهداف على ثالثة محاور 

ة سنة    (االرتقاء بعملية التشغيل   -أ  اد   %  10.5تساوي   2016الوصول إلى نسبة للبطال ألف موطن    500بفضل إيج
  ).شغل خالل الفترة

 .تحقيق االندماج والترابط الجهوي والتقدم االجماعي  - ب 
                                                 

تيعاب  امن الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة ال تسمح ب % 12لم تتجاوز نسبة اإلستثمارات   1 بة        س ذه النس ا ه البالد ، أّم دة ب ات الشغل المتزاي طلب
  .فقط % 5للقطاع الخاّص فهي ال تفوق 
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 .التنمية المستديمة تحقيق التوازن الجهوي العام في إطار   - ج 
اد             ع إيج رح يتوق امج المقت إن البرن دًا، ف ا تحدي ألف   300وفيما يخص إحداث فرص الشغل لحاملي الشهادات العلي

ة من الشباب         275موطن شغل جديه مقابل زيادة في طلبات العمل تقدر بـ ذه الفئ ة له ألفًا  وهو ما يقلص من نسبة البطال
ى   غل إل ن الش ي س نة %  15.5ف ل  2016س نة %  25.5مقاب ذه الس أطير  ). 2011(ه بة الت ن نس يرفع م ا س آم

  : وهذا ما يعكسه الجدول التالي،  2016سنة %  21.0إلى  2011سنة %  16.7بالمؤسسات اإلنتاجية  من 
  

  .82،  ص  2016 – 2012برنامج الحكومة لـ : المصدر
  

  الخاتمــة 
ى دعم               ة إل ونس الهادف ة ت ي يمكن استخالصها من دراسة تجرب دروس الت ة عن ال قد يتساءل المرء في هذه الخاتم

  . التشغيل والحد من ظاهرة البطالة والتهميش على أثر االهتزازات واالحتجاجات االجتماعية في األشهر السابقة
  :ويمكن إستنتاج العبر التالية

دماجهم بسوق             أهمّية االعتناء الكبير  - ى يسهل ان ة تشغيلهم حت ا وتنمي بتشغيل الشباب ،خاصة حاملي الشهادات العلي
 .العمل

ات          - ى متطلب ة إل ة والتدريبي ة التعليمي ى تستجيب المنظوم ي حت تعزيز االهتمام بالتعليم والتربية ،خاصة التكوين المهن
 . مثل اإللكترونيات الشغل ، من خالل تأهيل طالبي الشغل في ميادين جديدة لم يعهدوها، 

ة،       - ناعية واإلنتاجي اريع الص ث المش ة لبع روف المالئم ة والظ ى التحتي اد البن ك بإيج ة وذل ات الداخلي اء بالجه االعتن
 .بمساعدة أبناء هذه الجهات الذين ليس لديهم التمويالت الذاتية لبعث مشاريعهم

ة من أ      - اطق المهمشة والمحروم زات       السعي إلى تحسين ظروف العيش بالمن وفير التجهي ك بت اة وذل بسط مرافق الحي
 .الصحية والتعليمة وغيرهما

ومي     - اع العم ب القط ى جان ة إل ل األطراف اإلقتصادية واإلجتماعي اهمة آ تم مس ة يح اهرة البطال ى ظ ب عل إن التغل
 .والدولة وحتى الممولين من الخارج

ه في األجل ا         - ى جانب        االعتراف بأن حل مشاآل التشغيل ال يمكن الوصول إلي ا طويال إل ا يتطلب وقت لقصير وإنم
البالد  ا في وقت            . مراجعة النظام االقتصادي المتبع ب ود ال يمكن التغلب عليه ى مدى عق ي تراآمت عل فالمسائل الت

 .قصير بل هي تتطلب اإلصالحات الجذرية والهيكلية
 .ادات وفي عالقة اإلدارة مع المواطندعم الشفافية والعدالة في آل المجاالت ، خاصة في عملية انتداب حاملي الشه -
ة   - ات سوق الشغل واآتشاف نشاطات           ) تشريك (أهمي ة متطلب ة في معرف وى الحي دني وآل الق منظمات المجتمع الم

وق      ات س ة وبآلي ات االجتماعي اد المضّرة بالعالق وة والفس اهرة الرش ن ظ ّد م ن خالل الح دة، م ة جدي ادين مهني ومي
  .الشغل

ع نسق بعث       تنسيق أعمال مختلف األ -1 جهزة والشرآاء في عملية إيجاد المشروعات االصغيرة والمتوسطة ، لرف
 .هذه الشرآات وتشغيل الشباب

ذا المجال         -2 ة السياسات المتخذة في ه ة، ومتابع إيجاد الهياآل الضرورية لدراسة مشاآل التشغيل والتنمية الجهوي
 .لتقييم مدى نجاعتها واقتراح تعديالتها في الوقت المناسب

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  78  78.0  76.3  77.5  79.5  82.5  )باآلالف(تطور طلبات الشغل  

  21  18.9  18  17.4  16.6  16.7  مواطن الشغل باآلالفتغير إيجاد 

  10.5  11.7  12.7  13.7  14.7  14.5  )%(نسبة التأطير 

 120 110 105 90 75 16  )%(معدل البطالة الجملة 
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  التعاون العربي لدعم التشغيل
  والحد من البطالة

  
  :مقدمة 

دول        ة في ال ة أسواق العمل المختلف تنطلق أهمية التعاون العربي في مجال دعم التشغيل والحد من البطالة من طبيع
اءة   العربية وأنظمتها االقتصادية المتعددة ، فأمام هذا التعاون مجموعة من الفرص  ا بكف والتحديات التي إذا ما تمت إدارته

ى االقتصادات     ًا عل نعكس إيجاب ن أن ت ة، يمك ن البطال د م غيل والح ال التش ي مج ة ف ة مهم ائج إيجابي رت نت ة ألثم وفاعلي
  .العربية ومستويات المعيشة للمواطنين 

ل قد  ة ب ان وليست بطارئ ى بره اج إل ة ال تحت ي حقيق اون العرب ة للتع ك األهمي ل إن تل دايات العم ذ ب رزت من ة ب يم
  .العربي المشترك إثر استقالل العديد من الدول العربية منتصف القرن المنصرم 

رة      ي الفت ة ف دول العربي ي ال عبية ف ات الش ور االحتجاج ع ظه ح م كل مل رزت بش ة تضاعفت وب ذه األهمي إالَّ أن ه
  . المتوقعة، على الدول العربية مجتمعة األخيرة، وآثارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، الحالية و

دول     إن إمكان انتقال آثار هذه التغيرات المختلفة إلى سائر الدول العربية بشكل أو بآخر ، وصعوبة انحسارها في ال
ذه   التي تحدث فيها ، يجعل التعاون العربي في التعامل مع الفرص والتحديات التي تولدت ، أو من المتوقع أن تتولد عن ه

تغيرات، أمرًا بالغ األهمية في تحديد مستقبل هذه الدول ، خاصة التعاون في مجال التشغيل والحد من البطالة التي آانت  ال
  .أحد المسببات المهمة لتلك االحتجاجات الشعبية 

رات ال         ك األحداث والتغي ا أن تل رة ، لعل أهمه ه صعوبات آثي  والحـق أن البحث في هذا الموضوع ومناقشته تكتنف
ل        ا  ب ع آثاره تزال حديثة العهد، وبعضها مستمر، وقد نتوقع انتشارها في دول عربية أخرى؛ لذا يصبح من الصعب توق

ة       ا في اللحظة الراهن ة حوله بيًا         . من الصعب توفير بيانات موثوق ذه االحتجاجات نس ا ه ي توقفت فيه ة الت دول العربي فال
ة   وحدثت فيها تغيرات سياسية واقتصادية آبيرة ،  ال تزال سلطاتها ترآز اهتمامها على الجوانب السياسية المستجدة وآيفي

ذه             ول المناسبة له اد الحل ة إيج ل ، وعملي ة أق ى الجوانب االقتصادية واالجتماعي ا عل معالجتها ، مما يجعل إمكان ترآيزه
ة الصعوبة   ي غاي رًا ف ة، بصفة خاصة، عن اآلث . القضايا أم دول ضغوطا ناجم ك ال اني تل لبية، االقتصادية وتع ار الس

  .واالجتماعية، الناجمة عن تلك األحداث، والمتمثلة في تراجع الوضع االقتصادي وازدياد نسب البطالة
ك      دء تل ل ب ة قبي في ضوء ما سبق ، يتناول هذا المحور عرضًا لواقع التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطال

ة  التغيرات أو االحتجاجات الشعبية؛ وبشك ل خاص سيتناول قرارات ونتائج القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعي
ة ، وسيتطرق          ) 2009الكويت ، يناير ( ي الشامل للتشغيل والحد من البطال امج العرب بشأن العقد العربي للتشغيل والبرن

رة ، وآث     دفق      لموضوع تنقل األيدى العاملة بين الدول العربية في ظل المستجدات األخي ى فرص ت ذه المستجدات عل ار ه
  . االستثمارات البينية العربية ، بما لها من دالالت إزاء موضوع التشغيل 

وسيتطرق أيضًا إلى تفعيل االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، ودور منظمة العمل العربية في ظل 
ة في      المستجدات األخيرة في الدول العربية ، ثم نطرح إطار ًا عامًا لمشروع تعاون عربي لدعم التشغيل والحد من البطال

  .الدول العربية 
  :واقع التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة قبيل االحتجاجات الشعبية  -1

ام          ى ع ة، حت دعم التشغيل والحد من البطال ي ل ة      2008اقتصر التعاون العرب ك رؤي ة ال تمل ى مجاالت متفرق ، عل
ات                ى وضع اتفاقي ا عل ي رآزت خالله ة ، الت ة العمل العربي ة ونشاطات منظم ؤتمرات العمل العربي شمولية في إطار م

رش العمل والدورات التدريبية المتخصصة ، وتنفيذ بعض  العمل العربية ومتابعة تصديقها وتنفيذها وإقامة المؤتمرات وو
  . الدراسات واألبحاث حول البطالة وسياسات التشغيل في الدول العربية 

دعم السياسي ، وضعف            زام وال ا ، ضعف االلت دة أهمه اني صعوبات عدي وآان التعاون العربي في هذا المجال يع
ا   اون ب ة       التمويل ، باإلضافة إلى ارتباط هذا التع دول العربي ين ال رة ب ات السياسية المتغي دم     . لظروف والعالق ولعل من أق

د            د ، وعق ا األم م يطل به ي ل ة للتشغيل الت ة المؤسسة العربي مالمح هذا التعاون آان في مجال تنقل العمالة العربية ، اقام
  .العديد من اتفاقيات العمل العربية  

:المحور الثامن   
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ا اغتنمت فرصة التحضير        وإدراآا من منظمة العمل العربية لخطورة بق ام الشكلي، فإنه اء األمور في إطار االهتم
ة بالكويت        ة والتنموي ة االقتصادية واالجتماعي ة العربي اير  (للدورة األولى للقم دى     ) 2009ين د منت أت التحضير لعق ، فهي

ة، بصدور           )2008الدوحة (التنمية والتشغيل  ال القم ي في أعم ه صداه الفعل ان ل لفنا، وآ ا أس اون    ، آم ز التع رار بتعزي ق
د   ة ،  والعق دول العربي ي ال ة ف ن البطال د م غيل والح ل للتش ي المتكام امج العرب رار البرن غيل، وإق ال التش ي مج ي ف العرب

غيل ي للتش تقبل  . العرب ي المس ة ف ي بخطوات متدرج ي الفعل اون العرب وفر أرضية لتطوير التع ك ي ل ذل و وال شك أن آ
  .القريب

اون            ونخصص الفقرة التالي  ة شاملة للتع ه آرؤي رًا ألهميت ذي نظ د العربي للتشغيل وبرنامجه التنفي ة لعرض العق
  .العربي في هذا المجال 

  :العقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي  - 2
ة   ) 2009(تضمنت قرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية في الكويت  فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطال

  :اط التالية النق
رة   -أ  اد الفت ام    ) 2020-2010(اعتم ول ع ى النصف بحل ة إل غيل وخفض البطال ًا للتش دًا عربي اء  2020عق ، وإعط

أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل ، والحد من    
 .البطالة ، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين 

ع            - ب  ال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ، ورف دريب الفع ترآيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والت
 .الكفاءة اإلنتاجية للعامل العربي ، والسعي لتطوير ثالثة من مراآز التدريب القائمة في الدول العربية 

 .أليدي العاملة العربية بين الدول األعضاء وفقًا لمتطلباتهاتتخذ الحكومات العربية اإلجراءات الالزمة لتسيير تنقل ا  - ج 
ة            -د  رامج التشغيل وخفض معدالت البطال ذ ب ة لتنفي ل العربي دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التموي

 .على المستويين الوطني والعربي 
ا     تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول   -ه  ة وأجهزته ة العمل العربي العربية من خالل منظم

 .القائمة والجهات المعنية في الدول العربية 
 .تكليف منظمة العمل العربية واألمانة العامة للجامعة العربية بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة   -و 

ة         ة، بإعداد وثيق رار القم د صدور ق ة، بع ذي       قامــت منظمـة العمل العربي ي للتشغيل وبرنامجه التنفي د العرب ( العق
ـ      ) 2010-2020 ه ال ي في دورت ة  ) (  37( ، التي اعتمدها مؤتمر العمل العرب ة البحرين ، مارس    –المنام آذار -مملك
2010.(  

ل       ا قب اون لتحقيقه ا والتع ام  تضمن العقد العربي للتشغيل في توجهاته العامة ، أهدافًا نوعية وآمية يتم التخطيط له ع
  :ومن تلك األهداف . ، والتي أصبحت تمثل تعهدًا عربيًا تضامنيًا تعمل الحكومات العربية على تنفيذها 2020

 .عقدًا لخفض معدل البطالة إلى النصف ، آما ذآرنا   2020 – 2010اعتماد الفترة   -أ 
 .تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف  - ب 
دل ال  - ج  ع مع بة رف ة بنس ي اإلنتاجي و ف ل  % 10نم ة عم وفير بيئ ة  ، وت دان العربي ل البل ي آ رة ، ف ذه الفت خالل ه

 .مناسبة تحفز على رفع اإلنتاجية وفق المعايير الدولية 
ع نسبة     -د  تحسين جودة برامج التعليم عمومًا ، والتعليم الفني والمهني والتطبيقى والتدريب المهني خصوصًا ، ورف

ه إل ين ب ة   % 50ى الملتحق الي ، والعناي يم الع يم األساسي والتعل ين التعل ا ب التعليم م ين ب ن الملتحق ى م د أدن آح
 .ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خالل العقد

ادئ   وتضمنت وثيقة العقد العربي للتشغيل منطلقات عامة تسهم في تحقيق متطلبات العقد، باإلضافة إلى مجموعة مب
ة العمل    –)  2020-2010( راجع وثيقة العقد العربي للتشغيل (ل هدف من أهدافه وسياسات تساعد على تحقيق آ منظم

  ).2010العربية 
امج إطارًا             ذا البرن د، وتضمن ه ذا العق ق أهداف ه ي للتشغيل لتحقي د العرب آما تضمنت الوثيقة برنامجًا تنفيذيًا للعق

ي والقطري          ى المستويين العرب ك عل ة ، وذل ة الالزم م   . عامًا لألدوات واآلليات المطلوبة واإلجراءات التنفيذي وآانت أه
  :لى المستوى العربي، مايلي األدوات واآلليات التي تضمنها البرنامج، ع
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ارير    -أ  ع مجموعات آانت إحداها      :  الدراسات والمطبوعات واإلصدارات والتق ي حول    " وتضمنت أرب ر العرب التقري
الذي أصدرت منظمة العمل العربية العددين األول والثاني منه ، وهذا هوالتقرير الثالث مع حلول " التشغيل والبطالة 

 . 2012عام 
يم   : وحددت لها مجاالت أساسية:  دوات وورش العملالمؤتمرات والن  - ب  دريب والتعل التشغيل ، تنقل العمالة العربية، الت

ذ إعالن   .      المهني  ونشير هنا بصفة خاصة إلى أهمية انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، ومتابعة تنفي
ة  رم  )2008(الدوح ت وش ؤتمري الكوي ذ توصيات م ة تنفي ة،   ، ومتبع ادية واالجتماعي ة االقتص يخ للقم  2009الش

 .2010و

تعدها المنظمة ، وتكون ذات طابع تنفيذي ، ويتم تمويلها من موازنتها أو من مصادر أخرى : المشاريع اإلنجازية  - ج 
 :وحددت الوثيقة مايلي. 

ام   " االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني "  • م   2010التي صدرت ع ا من بعض    ، وت اعتماده
 .الدول العربية 

 .الذي بدأ تنفيذه، وما  زال مستمرًا " تفعيل استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن "  •

 .تفعيل الجمعية العربية للتدريب •

 .تفعيل الجمعية العربية للضمان االجتماعي •

 " .مراآز تدريب وتأهيل المدربين والمشرفين " مشروع  •

 " .التوجيه واإلرشاد للمهنة مراآز " مشروع  •

 " .التصنيف العربي المعياري للتعليم " مشروع   •

 " .إطار المؤهالت والمعايير المهنية العربية " مشروع  •

 " .تسهيل تنقل العمالة العربية " مشروع  •
 .وتضمن هذا المكون عددا من النشاطات واإلجراءات ذات العالقة :  التدريب وبناء القدرات  -د 
 .التعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية والوزارات والمنظمات العربية المعنية التنسيق و  -ه 
 :ومنها التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،   -و 

 .المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  •

 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  •
 .عالم فيما يتعلق بالعقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي التوعية واإل  - ز 
ي للتشغيل ، وإجراء            - ح  د العرب ة ، والعق ة ذات العالق تراتيجيات العربي ق االس المتابعة والتقييم ورصد التطورات لتطبي

  .تقييم دوري لتطبيق البرنامج التنفيذي 
ره   ة تقري ل العربي ة العم ام منظم دير ع دم م د ق ذا ، وق ام  ه غيل لع ي للتش د العرب ق العق ،  2010األول حول تطبي

  :ويالحظ منه الصعوبات التالية 

  .ضعف التزام عدد من الدول العربية بمتطلبات العقد العربي للتشغيل على المستوى القطري  •

  .تواجه المنظمة صعوبات آبيرة في توفير التمويل الالزم لتنفيذ مشاريع البرنامج التنفيذي  •

  .يق بين المنظمة واألمانة العامة للجامعة فيما يخص تنفيذ متطلبات العقد ضعف التنس •

صعوبة توافر البيانات حول التشغيل والبطالة في عدد من الدول العربية وضعف الشفافية في تصنيفها ونشرها     •
.  

ة      دول العربي رة في ال د    إن العقد العربي للتشغيل اليزال وليدًا جديدًا ، ولكن التغيرات األخي واالحتجاجات الشعبية ق
راهن         رات ، فالوضع ال ذه التغي ذي ، في ضوء ه تستدعي إعادة النظر في بعض جوانب هذا العقد، خاصة برنامجه التنفي
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فرض على الدول العربية التزامات عاجلة ال تحتمل التأجيل ، وفي بعض الدول سيؤدي التراجع االقتصادي الحاصل فيها 
ى       نتيجة لظروفها السياسية و ل عل ة، ب ا، وتخفيض البطال دة فيه األمنية إلى تراجع مماثل في إمكانة إيجاد فرص عمل جدي

ى المستوى      ي للتشغيل عل العكس ، فإن نسب البطالة فيها ترتفع ، مما يشكل تحديًا آبيرًا أمامها لتحقيق أهداف العقد العرب
  .غيل فيها من خالل برامج إسعافية فعالة وتظهر الحاجة الملحة لدعم عربي لوقف تراجع أوضاع التش. القطري 

دء بدراسات حول انعكاسات          تمرًا ألوضاع التشغيل والب آما أن األوضاع المستجدة تتطلب من المنظمة رصدًا مس
  .تلك المستجدات لتحديد متطلبات الدول المعنية من الدعم العربي وأنواعه 

ات حول أوضاع التشغيل        درة المعلومات والبيان رات ، واستمرار         آما أن ن ك المتغي ا تل ي حدثت فيه دول الت في ال
ك    ر تل تطور األحداث فيها ، يجعل من الصعب على الباحث توقع المسار الدقيق لتطور أسواق العمل ، مما يجعل قياس أث

الي              الغ الصعوبة بالت رًا ب ذا المجال أم ي في ه اون العرب ى التع ي للتشغيل وعل اج  األحداث على تنفيذ  العقد العرب ، ويحت
  .لجهود متضافرة بين المنظمة وحكومات الدول العربية والمنظمات الدولية والعربية واإلقليمية ذات العالقة 

ه،  في      وفي سيبل ذلك، قامت منظمة العمل العربية بمواالة االهتمام بالعقد العربي للتشغيل، والتطورات المحيطة ب
ة بالكويت        فبعد أن تم إقرار الفكرة .  جميع المجاالت ة االقتصادية واالجتماعي ؤتمر القم ا في م رار به  20-19( واتخاذ ق

ين         )  2009آانون ثاني /يناير ابعة والثالث ه الس ي بدورت ؤتمر العمل العرب د في م ه  (تم إقرار وثيقة العق البحرين  –المنام
بح )  2010 غيل "وأص ي للتش د العرب ي    " العق ل العرب ؤتمر العم ى م ا عل دا دائم دور( بن اهرة  ال ين بالق ة والثالث ة الثامن
د "وأصبح لزاما على آل دولة أن تقدم تقريرا حول ما تم إنجازه من   ) 2012، والتاسعة والثالثين بالقاهرة 2011 ". العق

دريب،           ة للت ة العربي وين الجمعي ي، وتك ي والتقن دريب المهن يم والت ة للتعل وبالتوازي مع هذا، تم إقرار االستراتيجية العربي
ة حول      .   ية العربية للضمان االجتماعيوالجمع دوة القومي د الن ة بعق " وباإلضافة إلى آل ذلك، قامت منظمة العمل العربي

غيل   ي للتش د العرب از العق ي إنج دم ف ات التق اهرة" ( متطلب وفمبر 29-28: الق اني / ن رين الث راء ) 2011تش اء الخب و لق
  .2012تموز / يوليو 16-15بالقاهرة في " العقد"لمتابعة التقدم في إنجاز 

ا في دعم      -   3 ة ودوره آثار االحتجاجات الشعبية في الدول العربية على فرص تدفق االستثمارات البينية العربي
  :التشغيل والحد من البطالة 

ع           ة تراج ات المتوقع ذه االنعكاس ين ه ن ب عبية ، وم ات الش ادية لالحتجاج ات االقتص ر االنعكاس ذا التقري اقش ه ن
ع     : رات بأنواعها االستثما د القريب ، يتوق المحلي ، والعربي واألجنبي، فهناك تكلفة اقتصادية لإلصالح السياسي في األم

ل نقص                ة مث دول العربي تثمار في ال اخ االس ى تحسين من د ، تساعد عل د المتوسط والبعي ى األم أن تقابلها عوائد مهمة عل
يادة    فافية وس امش الش اد ه اد ، وازدي اد واإلفس ية   الفس توى التنافس ع مس ار ويرتف ل االحتك ًا أن يق ر أيض انون ، وينتظ الق

  .عمومًا
إن اتجاهـات تدفق االستثمارات العربية البينية ستؤثر حتمًا على واقع التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ، 

ة ، تعتب    ة اإلنتاجي ة في       فال شك  أن االستثمارات العربية البينية التي تضاف إلى الطاق ة التنمي وى لعملي ة محرك ق ر بمثاب
ك          ل تل م تفعي ة ، وإذا ت ار العربي ر األقط ة عب تثمارات البيني ك االس اعي لتل ع القط ن التوزي ا أحس ة ، إذا م دول العربي ال

  . االستثمارات من منظور إنمائي تكاملى 
دول ا   زال      ومن حيث مساهمة تلك االستثمارات في دعم التشغيل والحد من البطالة في ال ه ال ي ا نجد أن ة ، فإنن لعربي

ة        ة العربي ى مستوى الطموحات اإلنمائي ولكن  . حجم تلك التدفقات ودورها اإلنمائي والتكاملي محدودًا للغاية وال يرقي إل
رة    ات المؤسسة          )  2010-2005( نالحظ أنه في السنوات األخي رة ، إذ أشارت بيان رة آبي دفقات طف ذه الت شهد حجم ه

مان ة لض ى  العربي د زادت إل رة ق ة المباش ة البيني تثمارات العربي دفقات االس ى أن ت ادرات إل ان الص تثمار وائتم االس
و نوي  138.1نح ار دوالر ، بمتوسط س ال    23ملي تة أمث ى س د عل ا يزي ا ، أي م ار إليه رة المش ار دوالر خالل الفت ملي

ا   19.4والبالغة نحو  ) 2004-1999(إجمالي التدفقات خالل الفترة  ار دوالر  3.23ر دوالر ، بمتوسط سنوي   ملي . ملي
  :وقد أرجع الخبراء أسباب هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أهمها

ة  : اإلصالح اإلداري  -أ  حيث تحسنت أساليب الترويج للمشروعات الجاذبة لالستثمار، مع تبسيط لإلجراءات اإلداري
  .الالزمة إلقامة تلك المشروعات

ة    - ب  ادية المتكامل دن االقتص ي الم ع ف ة      : التوس ة العربي ي المملك د اهللا ف ك عب ة المل ا مدين ن أبرزه ان م ي آ والت
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة " جبل علي " السعودية ، وتوسيع مدينة 

 .على االستثمار في الخارج نتيجة األزمة االقتصادية العالمية انخفاض العائد  - ج 
  .السياحة، والعقارات ، واالتصاالت : في عدد من القطاعات االقتصادية ، خاصة  حدوث دفعة قوية  -د 
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ي       ان الصادرات ف تثمار وائتم ة لضمان االس ة العربي ا المؤسس ارآت به ي ش ل الت ة العم ت ورق د بين ؤتمر " وق م
ين      الذي عقد في " الواقع واقتراح الحلول  –االستثمارات العربية البينية ومشاآل تسوية منازعاتها  رة ب اهرة خالل الفت الق

اني  12و10 رين الث وبر  –تش رة   2011أآت الل الفت ه خ دفقات   ) 2010-1995(، أن ت ت ًا، بلغ ر عام تة عش ة س البالغ
ولكنها موزعة . مليار دوالر  10.5مليار دوالر ، بمتوسط سنوي  165االستثمارات العربية البينية المباشرة الواردة نحو

ة ، إذ حصلت السعودية       % 78من الدول ، حيث توزعت نسبة  في معظمها على عدد قليل  ى خمس دول عربي ًا عل تقريب
منها ، فلبنان بنحو % 14.1مليار دوالر وحصة  23.3، تلتها السودان بنحو %  39.7مليار دوالر بحصة  64.3على 

ة   14.8 ار دوالر وحص و  % 9ملي ا ، ومصر نح ة   14.4منه ار دوالر وحص م ا %  8.7ملي ا ، ث و  منه ارات بنح إلم
  .منها % 6.8مليار دوالر وحصة  11.3

ة الماضية ،  نوات القليل ي الس ة ف ة البيني تثمارات العربي ا لتطورات االس ع متابعته ه من واق وأوضحت المؤسسة أن
د    الحظت حدوث تغيرات إيجابية ليس فقط على صعيد الحجم وإنما أيضًا على صعيد التوزيع القطاعي ، من خالل ، تزاي

د دور قطاع تجارة    االس تثمارات العربية البينية في قطاع الزراعة ،السيما في مصر والسودان وسوريا والجزائر ، وتزاي
ه قطاع االتصاالت ،               وم ب ذي يق دور ال د ال ذا المجال ، وتزاي رى في ه ة آب التجزئة عبر توسعات طموح لشرآات عربي

ة عن خطط إنشاء          وقطاع السياحة ، باإلضافة إلى زيادة دور قطاع الصناعة دول العربي ، خصوصًا مع إعالن معظم ال
  .المزيد من المناطق الصناعية، وتوسيع القائمة منها 

ابقة ،         رة الس ًا في السنوات األخي ًا ونوع ة حجم إذن ، تشير البيانات إلى تحسن نسبي في االستثمارات البينية العربي
  خيرة في الدول العربية ؟ بعد التغيرات السياسية األ  2011ولكن ماذا عن عام 

ام   تثمار   " ضمن موضوع    2011رأت المؤسسة العربية لضمان االستثمار في نشرتها الفصلية الثالثة لع اق االس آف
ام     ة لع دول العربي ام        )  16-13ص " ( 2011األجنبي المباشر في ال ي لع ي البين تثمار العرب دفقات االس ه بخصوص ت أن

ين خصوصًا سواء           ، فمن المرجح أن تتراجع نظ   2011 تثمرين العرب والخليجي ى المس ة من الحذر عل رًا لسيطرة حال
المستثمرون الحاليون الـذين في طور التفاوض على وضعية استثماراتهم داخل بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية 

ى واألمنى على األرض ، أوالمستثمرون الجدد الذين يفضلون الترقب الستيضاح ما قد تسفر عنه تطورات الوضع السياس
.  

  :فيما يلي  2011وتمثلت أبرز مالمح التدفقات العربية البينية المتوقعة لعام 
احتمال انخفاض استثمارات الدول العربية النفطية المصدرة لرأس المال إلى المنطقة العربية ، السيما مع التطورات    •

تقبلة التق    ة المس دول العربي اخ          السياسية العميقة في عدد من ال ى من أثيرات قصيرة المدى عل ا صاحبها من ت ة وم ليدي
  .االستثمار 

ع لنشاط    • دوء المتوق ة  (اله ر الوطني ياحة واالتصاالت     ) الشرآات عب يما في قطاعات الس ة ،ال س ة العربي في المنطق
  .والعقار والمصارف وتجارة التجزئة بسبب التغيرات السياسية ورغبتها في ترقب ما ستسفر عنه األحداث

ام  " االستحواذ"و" الدمج"وقع هدوء أنشطة ت • ى     2011في المنطقة العربية في ع دما تضاعفت إل ار دوالر   31بع ملي
  . 2010صفقة في المنطقة خالل  500مع اإلعالن عن أآثر من  2009مقارنة بعام  2010عام 
  

ين بعض د        ا ب ة فيم ة المتوقع ة العربي دفقات البيني يج     إال أنه ، وفي المقابل ، فإن الت ين دول الخل ا ب يج أو فيم ول الخل
والدول التي لم تشهد أحداثًا سياسية آبرى ، يمكن ان تستمر على وتيرتها أوربما تزداد ولكن ليس من المرجح أن تعوض 

  .االنخفاض المتوقع في التدفقات اإلجمالية 
لبية         ار س رة آث ة األخي تثماري ، وبشكل     نرى مما سبق ، أنه قد آانت للتطورات السياسية واألمني اخ االس ى المن عل

ى           ة إل ة البيني تثمارية العربي دفقات االس الي من المرجح أن تتراجع الت خاص في الدول التي شهدت تلك التطورات ، وبالت
ة        ارتها لفرص عمل قائم دول أوحتى خس .  تلك الدول ، مما سينعكس سلبًا على إمكان إيجاد فرص عمل جديدة في تلك ال

رجح تقرار   ولكن من الم ى سرعة اس ا عل دى ويتوقف تالشي أثره لبية قصيرة الم ذه االنعكاسات الس ون ه أيضًا أن تك
ة    ادة ثق األوضاع السياسية واألمنية للدول المعنية ، وقدرة حكوماتها على إعادة السيطرة على المناخ االستثماري فيها وإع

  .المستثمرين 
صيرة المدى في التشغيل والبطالة وضغوطًا شعبية لطلب العمل في   لذا ، من المتوقع أن تواجه هذه الدول تحديات ق

القطاع العام وتحديات أخرى تتعلق، أوال، بتحفيز االستثمار المحلي وتشجيع رأس المال الوطنى على البقاء داخل البالد ، 
  .وعدم  الهجرة إلى الخارج ، وثانيًا على زيادة استثماراته 



 
 

 151                        حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الثالثالتقرير العربى 
 
 

ة   ة المدى           إال أن هذه التحديات المؤقت تراتيجيات متوسطة وطويل ذ االس يجب أال تشغل الحكومات عن وضع وتنفي
ى   ى األخص عل ة عل رة االنتقالي ل خالل الفت ار أن تعم ين االعتب ذ بع ة ، واألخ ة التنمي ة لعملي تثمارات العربي لجذب االس

وار    ن الم ا م وفير احتياجاته ع ت ة ، م ة المتنوع تثمارات المنتج ة لالس ة مالئم ق بيئ فء وذات  تحقي ة الك رية المحلي د البش
ذا المجال     . المهارة لدعم تنافسية هذه االستثمارات المتوقعة وتوفير فرص نجاحها ي في ه وخاصة  (ويلعب التعاون العرب

وارد البشرية وتصميمها         ") منظمة العمل العربية"من خالل  ة الم رامج تنمي دول من ب ك ال دورًا مهما لتحديد احتياجات تل
  .ل فترة تراجع االستثمارات المرجح حاليًا وتنفيذها خال

  :تنقل العمالة العربية في ظل المستجدات السياسية في الدول العربية  - 4
ي في مجال              اون العرب رًا التع ا مبك ي عالجه ى القضايا الت ة من أول دول العربي ين ال ة ب د العامل ل الي د تسهيل تنق يع

ود      التشغيل والحد من البطالة ، وبذلت من أجلها  ك الجه دء تأسيسها ، وأثمرت تل منظمة العمل العربية جهودًا آبيرة منذ ب
ة                ل المنظم ذل من قب ود تب ذه الجه زال ه ذا المجال ، وال ت تراتيجيات المشترآة في ه ة واالس ات العربي العديد من االتفاقي

  .الغاية بشكل ُمْرٍض لتحقيق نتائج عملية ، إال أن الواقع يشير إلى صعوبات آبيرة تقف في وجه تحقيق هذه 
د من            وافرًا في العدي د أصبح مت ه ق د أن ولن نرجع آثيرًا إلى الوراء في عرض تاريخي لهذا الموضوع ،حيث نعتق

ذا الموضوع في         ا ورد من دراسة له اني حول التشغيل      " الوثائق الصادرة عن المنظمة ، وخاصة م ي الث ر العرب التقري
، وتضمن مراجعة وتقويمًا لتنقل العمالة  2010أغسطس  –صدر عن المنظمة في آب الذي " والبطالة في الدول العربية 

يم      ال، والتنظ ل العم يم تنق أن تنظ ة بش ة الثنائي ات العربي ة ، واالتفاقي ل العمال أن تنق ة بش ل العربي ايير العم ة ، ومع العربي
ة    ل العمال وطني لتنق انوني ال رة    . الق ى وجود مجموعة آبي ا أيضًا إل ة  ونشير هن من الدراسات واإلحصائيات عن العمال

  .العربية في الدول العربية واتجاهاتها 
دول                  ين ال ة ب دى العامل ل األي اون العربي في مجال تسهيل تنق ه من الضروري عرض آخر مستجدات التع إال أن

ة      دول العربي ي ال عبية ف ات الش رة واالحتجاج ية األخي ورات السياس ل التط ة قب را . العربي ن ق دأ م ة  ونب ة العربي ر القم
  :مضمنين نقاطه األساسية في الفقرة التالية )  2009يناير : الكويت (االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى 

ًا             "  دول األعضاء وفق ين ال ة ب ة العربي دي العامل ل األي ة لتيسير تنق ة اإلجراءات الالزم تتخذ حكومات الدول العربي
رغم من أن  " لمتطلباتها  رة    وعلى ال ارة األخي ا   " العب ًا لمتطلباته رار وأضفت غموضًا         " وفق ذا الق ة ه د حدت من فاعلي ق

  .يحتمل التأويالت ، فإنه يعد خطوة إيجابية على مستوى القمة في دفع التعاون العربي في هذا المجال 
ل في    )  2020-2010( وبناء عليه ، تضمنت وثيقة العقد العربي للتشغيل  يًا تمث ى     "هدفًا أساس اد عل ادة االعتم زي

  :وذلك من خالل ، " العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية 
تويات           -أ  االت والمس ي المج ة ف ن العمال ا م ة وحاجته ل العربي واق العم ائص أس ن خص ات ع يم المعلوم وفير وتعم ت

  .المختلفة بشكل دوري 
  .ة واستقدام العمالة األجنبية في األقطار العربية تطوير التشريعات واإلجراءات المنظمة النتقال العمالة العربي  - ب 
ي        - ج  ال الت ا ومستويات األعم توفير وتعميم المعلومات حول العمالة الوافدة في األقطار العربية من حيث مجاالت عمله

  .تمارسها وشروط وظروف عملها والكلفة االجتماعية لها 
ي والقطري ،        استثمار التصنيف العربي المعياري للمهن الذي يوفر لغة   -د  ى المستويين العرب موحدة لقضايا العمل عل

وذلك للمساهمة في تسهيل تنقل العمالة العربية وتوحيد أطر ومنطلقات المناهج والبرامج التعليمية ومستويات األجور 
 .ومعايير التقييم للمتعلمين والمتدربين 

ل الع   -ه  ة بتنق ة المعني وزارات العربي ين ال يق ب ات التنس وفير متطلب ي والقطري ،  ت تويين العرب ى المس ة عل ال العربي م
 .وبخاصة وزارات الداخلية والعمل 

تم إنشاء          -و  دما ي ا عن ة تنقله ى حري المباشرة في اتخاذ خطوات من شأنها تسهيل تنقل العمالة العربية تدريجيًا وصوًال إل
ام    ي ع ومقرر ف ا ه دة حسب م ة الموح وق العربي ل ال 2020الس ة تنق ار أن حري الم  ، باعتب ن المع ة م ة العربي عمال

  .الرئيسية لتحقيق السوق العربية المشترآة 
ذا            ات واألدوات الخاصة به ددًا من اآللي ي للتشغيل ع د العرب ذي للعق امج التنفي ولتحقيق هذه المنطلقات تضمن البرن

ي مشروع      ى المستوى العرب ة     "الهدف ، من أهمها عل ة العربي ل العمال ى    " تسهيل تنق ذي يهدف إل ال    ال ل العم تسهيل تنق
درج في تطوير التشريعات واإلجراءات والخدمات          ين الت ة تب العرب بين األقطار العربية ، عن طريق وضع خطة زمني
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ام   تعدادًا   2020والتسهيالت ذات العالقة خالل سنوات العقد العربي للتشغيل، لتحقيق حرية تنقل العمالة العربية قبل ع اس
  .ترآة إلنشاء السوق العربية المش

ي      د العرب ات العق ة لمتطلب دول العربي ازات ال ول إنج ة ح ل العربي ة العم ام لمنظم دير الع ر الم ة تقري د مراجع وعن
ى    2011للتشغيل لعام  يتبين أنه في مجال هدف تسهيل تنقل العمالة العربية آانت اإلنجازات القطرية قليلة واقتصرت عل

  .وتحسين بعض خدمات مكاتب التشغيل  2008ياري العربي للمهن اعتماد قليل من الدول العربية للتصنيف المع
زال صالحًا ليكون      ه ال ي ونظرًا لحداثة العقد وبرنامجه التنفيذي وصعوبة تقييم إنجازاته خالل فترة قصيرة، نرى أن

ى المس             ذها عل ة لتنفي ة المنظم د ضرورة متابع ة، ونؤآ ة العربي ل العمال ي  خطة عمل عربية مناسبة لتسهيل تنق توى العرب
  .والقطري 

ة ، وفي             دول العربي ة للتطورات السياسية واالحتجاجات الشعبية في بعض ال أما بخصوص االنعكاسات المحتمل
  :ضوء البيانات المتوافرة ، فنلخصها فى التالى 

د              • ى ال ا التطورات إل ي حدثت فيه ة الت دول العربي ى المدى القصير من ال ة عل ول ظهور ضغوط جديدة لهجرة العمال
ة   المستقبلة للعمالة ، خاصة دول الخليج العربي ، وذلك بسبب تراجع فرص العمل الجديدة وفقدان فرص العمل القائم

ا    دول المصّدرة         . في تلك الدول بسبب االنعكاسات السلبية لألحداث فيه تقِبلة مساعدة ال دول المس ذا من ال ويتطلب ه
  .ودعم التشغيل فيها لتخفيف هذه الضغوط على الهجرة  للعمالة على تجاوز االنعكاسات السلبية لألحداث

م    • ي ل ة الت دول العربي ذلك ال ة ، وآ ة الملح ية واألمني داث بالقضايا السياس ملتها األح ي ش دول الت ات ال غال حكوم انش
ا قضية ت   سهيل  تشملها األحداث لكنها معنية بها ، وبالتالي تراجع جهود هذه الحكومات المتعلقة بقضايا التشغيل ومنه

  .تنقل العمالة العربية 
ا          • رة مم ة من التطورات األخي ا المتباين ة نتيجة مواقفه تراجع العالقات السياسية واالقتصادية بين بعض الدول العربي

  .يعوق جهودها في تسهيل تنقل العمالة العربية 
ة     ل العمال ى المدى القصير ،     وبناء عليه ، يتوقع تراجع اإلنجازات المحرزة في تحقيق هدف تسهيل تنق ة عل العربي

ة     ات السياسية واألمني وهذا يفرض على المنظمة عبئًا إضافيًا في متابعة األمر، وإعطائه األهمية الكافية في زحمة األولوي
  .التي تشهدها الدول العربية 

ونس وم         ة من آل من ت ال العمال رة انتق اه   وتجدر اإلشارة مع ذلك إلى احتمال حدوث تزايد نسبى فى وتي صر باتج
  .، خالل الفترة المقبلة " إعادة اإلعمار"ليبيا ، فى إطار ما يسمى 

  :تفعيل االستراتيجيات العربية المشترآة في المجاالت التنموية   -5
ل            ي ظ ة ف كل أولوي ًا وال يش د ترف ة يع ترآة أو قطري ة مش تراتيجيات عربي ن اس ديث ع بعض أن الح رى ال د ي ق

القتصادي واالجتماعي الراهن الناجم عنها في المنطقة العربية ، وقد يرى أن األولوية اآلن التطورات السياسية والوضع ا
الء      . يجب أن تكون للخطط والبرامج التنفيذية الطارئة  م إي و ت وبالمقابل ، قد يعتقد بعض آخر أن العكس هوالصحيح ، فل

ت األمور إلى حالتها الراهنة ولما اضطررنا إلى خطط هذه االستراتيجيات األهمية الكافية خالل السنوات السابقة لما وصل
  .وبرامج طارئة 

ات                ة ذات أولوي رامج طارئ ى خطط وب ًال إل اج فع راهن يحت ى حق ، فالوضع ال ريقين عل ا أن آال الف نحن نرى هن
ه يجب إعط              ة الساخنة ،ولكن في الوقت ذات ة وقضايا التشغيل والبطال ام  تعالج القضايا االقتصادية واالجتماعي اء االهتم

الكافي للبعد االستراتيجي للمشكالت لمعالجتها على المدى المتوسط والبعيد وليس فقط على المدى القصير ، حتى ال نبقى  
ع  ي مرب ق ( ف ا القضايا   ) إدارة الحرائ ب عن ا ، وتغي ن أهميته رغم م ى ال ة عل ي القضايا الطارئ رق ف غل ونغ ث ننش حي

ذ دى ، فتتحول ه دة الم ية بعي ة حل  األساس ي دوام ى ف اء ، ونبق ى إطف ة إل دة بحاج ق جدي ى حرائ ع الوقت إل رة م ه األخي
  .المشاآل الطارئة والمستعجلة 

ة المشترآة           تراتيجيات العربي ائق واالس ا المتخصصة مجموعة من الوث ة ومنظماته لقد صدرت عن الجامعة العربي
دول ا رار من مختلف ال راء عرب وصناع ق ود خب ة جه ة ، نتيج اديًا التنموي ًا استرش ًا ونموذج ارًا عام ة شكلت إط لعربي

لوضع وتنفيذ استراتيجيات قطرية مقابلة لها ، ولكن من المالحظ من التقارير الصادرة عن الجامعة العربية ومنظماتها أن 
  .خدامها اإلنجازات في هذا المجال ال تزال متواضعة من حيث اعتماد هذه االستراتيجيات رسميًا في الدول العربية واست

ى     تراتيجيات عل ذه االس ل ه دة لتفعي ات وأدوات جدي ة ، البحث عن آلي ذه المرحل ي ه ن الضروري ف رى م ذا ، ن ل
دول   ي ال ًا واقتصاديًا ف يًا واجتماعي ة سياس تجدات الراهن ي ظل المس ا ف د أولوياته ًا وتحدي ي والقطري مع توى العرب المس

  .العربية 
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الوثائق أواالستراتيجيات العربية التنموية ذات العالقة األقرب بموضوع   وسنقتصر هنا على عرض موجز لبعض 
  :دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ، ومن أهم تلك االستراتيجيات مايلي 

  ) . 2020-2010( العقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي   -أ 
  .االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل   - ب 
  .االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني   - ج 

ذه خالل         ة في تنفي دول العربي يم إنجازات ال وقد ناقشنا سابقًا مضمون العقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي وتقي
ة         2010عام  دول العربي ه من المف  . وأهميته في ظل التطورات السياسية واالحتجاجات الشعبية في ال ديم    ولعل ا تق د هن ي

  .عرض موجز لالستراتيجيتين األخيرتين وأهمية تفعيلهما لمواجهة اآلثار الناجمة عن تلك التطورات
  ) :2003تونس (االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل      -أ

ونس   ين بت ه الثالث ي دورت ي ف ل العرب ؤتمر العم تراتيجية م ذه االس ر ه ديل 2003أق ك آب ن  ، وذل ور ع متط
ابقتين   تراتيجيتين س وان  : اس ى بعن ة   " األول ة العربي وى العامل ة الق تراتيجية تنمي ة " ،  1985اس تراتيجية " والثاني االس

  .وآان من الطبيعي أن ترتبط تنمية القوى العاملة بالتشغيل ".  1993العربية للتشغيل 
دف إلى مجاالت أنشطة تسمح بتحقيقه ، وبلغت جملة هدفًا ، وتفرع آل ه 18منطلقًا و 26وتضم هذه االستراتيجية 

ا تستأنس         153مجاالت هذه األنشطة  ًا مهم اليين ، ونموذج دين الت ة خالل العق نشاطًا ، آانت آفيلة بتغطية أنشطة المنظم
ات    . به األقطار العربية في وضع خططها الوطنية  ى  آما تضمنت هذه االستراتيجية آليات تنفيذها وجاءت في ست آلي عل

  .المستوى القطري ، وسبع آليات على المستوى العربي، وأربع عشرة آلية على مستوى منظمة العمل العربية 
  :وسنقتصر هنا على عرض أهداف االستراتيجية لنتمكن من مناقشة تفعيلها ، ومدى مالءمتها للفترة الحالية 

اد اقتصادية وا        -أ  انية وحضارية ، ذات أبع ة إنس ة       تأآيد أن العمل قيم د دوره في التنمي ة ، يتزاي ية وديني ة ونفس جتماعي
 .والرفاه ، ويستحق تكريس احترامه بكل الوسائل 

 .تنمية القوى العاملة العربية في إطار التنمية البشرية المستديمة والتكامل العربي   - ب 
 .العمل بكل الوسائل لزيادة اإلنتاجية بصورة مستديمة   - ج 
 .التشغيل الكامل السعي الجاد المتواصل لتحقيق   -د 
 .توافق تنمية القوى العاملة والتشغيل مع اقتصاد السوق االجتماعي والعولمة  -ه 
 .خفض معدالت البطالة في البلدان التي تعاني ارتفاع تلك المعدالت   -و 
 .معالجة مشكلة بطالة الشباب ، خاصة حملة المؤهالت الدراسية   - ز 
 .العناية بفرص تشغيل المرأة   - ح 
 .بلدان قليلة السكان وذات موارد مناسبة توطين الوظائف في ال  -ط 
  .توجيه التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتالؤم مع احتياجات سوق العمل آميًا ونوعيًا   - ي 
  .العمل على تقليل سلبيات تطبيق برامج التعديل الهيكلي على التشغيل والتدريب واألجور  -ك 
 .العربية تعزيز فرص التشغيل للمتنقلين العرب بين البلدان   -ل 
 .الحفاظ على فرص التشغيل للمهاجرين العرب   - م 
  .العناية بالتشغيل في القطاع غير المنظم   -ن 
  .تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل   -س 
  .تطوير نظم إدارة التشغيل في البلدان العربية   - ع 
  .تطوير مكاتب التشغيل الحكومية   - ف 
  .دعم نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   - ص 
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دعم التشغيل والحد          ي ل اون العرب تراتيجيًا للتع نعتقد أن هذه االستراتيجية مع العقد العربي للتشغيل تصلح إطارًا اس
ا      ى إقراره انى سنوات عل ذه    . من البطالة ، مع ضرورة إعادة النظر فى بعض مكوناتها، نظرًا لمرور ثم د اُعتمدت ه وق

ة ،    دول العربي ن ال ل م دد قلي ي ع تراتيجية ف رة ،      االس ورات األخي د التط ة بع ا ، خاص رويج له تمرار الت ن اس د م والب
ة       رامج التشغيل والحد من البطال ه   .العتمادها واستخدامها من قبل حكومات األقطار العربية في وضع خطط وب رى أن ون

دأت   لوتم ذلك بشكل فعال سابقًا من قبل تلك الدول ، لتجنبت آثيرًا من المسببات التي أدت إلى االحتجاج ي ب ات الشعبية الت
  .  بمطالب معيشية وعلى رأسها  التشغيل والحد من البطالة 

  ) :2010الرياض (االستراتيجية العربية للتعليم والتدريب المهني والتقني  -ب
، بعد أن تم  2010مارس آذار  –في المنامة  37تم إقرار هذه االستراتيجية في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 

ة وضعه ل الدولي ة العم ل منظم ن قب زءين . ا م تراتيجية ج ذه االس د تضمنت ه يم : وق ة التعل اول الجزء األول منظوم تن
رص              عف والف وة والض ب الق ة وجوان ذه المنظوم ع ه ث واق ن حي ة ، م ار العربي ي األقط ي ف ي والتقن دريب المهن والت

تراتيجية ومكوناتها المختلفة مع تحديد األهداف المرتبطة   والتحديات التي تتسم بها ، أما الجزء الثاني فتناول عناصر االس
ها ،                ة نفس دول العربي واله ال ذي تت ى المستوى القطري ال ه عل ة لدعم ة الالزم بكل عنصر والسياسات واإلجراءات العام

ة   وعلى المستوى العربي الذي تتولى المبادرة فيه منظمة العمل العربية بالتعاون مع الدول والمؤسسات والمنظ مات العربي
  . وغير العربية 

ات           ين متطلب ة ، وب ي من جه دريب الهني والتقن يم والت تراتيجية التعل ومن الواضح االرتباط الوثيق بين توجهات اس
  :وقد تضمنت هذه االستراتيجية العناصر الثمانية التالية . العقد العربي للتشغيل من جهة أخرى 

  .التخطيط والحوآمة   -أ 
  .التمويل   -ب 
  .والفاعلية الكفاءة   -ج 
  .التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي  -د 
  .المؤهالت العربية والمعايير المهنية   -ه 
  .نظم المعلومات   -و 
  .دور القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي  -ز 
  .البعد الدولي   -ح 

دول العر     ة ، مع   تعد هذه االستراتيجية حديثة العهد من حيث إقرارها ، ورغم ذلك اعتمدت رسميًا في عدد من ال بي
ك    اإلشارة إلى أن بعض هذه الدول آانت تمتلك أصًال استراتيجيات مماثلة ، ولكن تبقى هذه االستراتيجية مهمة بالنسبة لتل
الدول ، من حيث تطوير استراتيجياتها الوطنية ومالءمتها مع االستراتيجية العربية تسهيًال للتعاون العربي في هذا المجال 

  .خرى المشترآة مثل تسهيل تنقل العمالة العربية ، ومجاالت التشغيل األ
ال   أتي من احتم ة ، ت دول العربي ي ال رة ف رات األخي ي ظل التطورات والتغي تراتيجية، ف ذه االس ل ه ة تفعي إن أهمي

لكنه من المتوقع على المدى المتوسط  . تراجع االستثمارات وخسارة فرص عمل قائمة في تلك الدول على المدى القصير 
ل والبع ادة فرص العم تثمارات وزي اش االس د انتع دريب  .  ي ات الت وير منظوم ت لتط تغالل الوق م اآلن اس ن المه ذلك، م ل

ـد للـمنظـمة ،          ذا ، الب ة ، ول والتعليم المهني والتقني لتأهيل قوى عاملة ماهرة تتالءم مع احتيـاجـات سـوق العمل التنموي
وتقديم الدعم الفني للدول لتبني هذه االستراتيجية ، وعلى الدول نفسها أن  على المـسـتوى العـربـي ، من استمرار الترويج

  . تقوم بتأمين متطلبات تنفيذ االستراتيجيات الوطنية في هذا المجال 
ل      ادة تأهي ل وإع غيل ، آفرصة لتأهي ع التش ث يتراج ات ، حي تغالل األزم ن اس ه يمك ى أن ير إل دول تش ارب ال فتج

ة ألسواق            الموارد البشرية ، خاصة ف   ة والمتوقع ي، بحيث يتوافق مع االحتياجات الحالي ي والتقن دريب المهن ي مجال الت
م من             . العمل العربية  نهم ، ه ة خاصة الشباب م دول العربي ين عن العمل في ال ة المعطل ويتأآد ذلك إذا الحظنا أن غالبي

ين من      حملة المؤهالت العلمية غير المهنية أوالتقنية آاآلداب وفروع العلوم ا وافر من الفني ى إن المت لنظرية األخرى ، حت
التقنيين العاطلين عن العمل ال تتوافر فيهم المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل نظرًا لتراجع مستوى مخرجات    

  . منظومة التعليم المهني والتقني في معظم الدول العربية 
ذآر      ونشير هنا  أيضًا إلى أهمية تفعيل االستراتيجيات ة ، ون األخرى للعمل العربى المشترك في المجاالت التنموي

ر    -. االستراتيجية العربية لتطويرالتعليم في الوطن العربي  :هنا على وجه الخصوص  االستراتيجية العربية للحد من الفق
  .استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستديمة-. وبرنامجها التنفيذي 
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ت   ى ماقام ير إل ا نش ل وضع      آم ة، مث ود مكمل ن جه ة م ل العربي ة العم ه منطم وار   (ب أن الح اديء بش الن مب إع
ة،   /القاهرة(لمؤتمر العمل العربي ) 39(االجتماعي في البلدان العربية والذي تم إقراره في الدورة  جمهورية مصر العربي

م ) 1-8/4/2012 رار رق ذا )1479(بموجب الق وق والحري (، وآ ان الحق روت بش ةإعالن بي رى ) ات النقابي ذي ج وال
اريخ      روت بت ة في بي دورة     17/2/2012إصداره بداي راره في ال م إق ي أيضا، وبموجب      ) 39(، وت ؤتمر العمل العرب لم

 .القرار السابق
ي ظل     - 6 ة ف ل العربي ة العم ة، ودور منظم ن البطال د م دعم التشغيل والح ي ل اون العرب رح للتع ام مقت ار ع إط

  :التطورات األخيرة 
ة والتشغيل   يعت بر العـقد العربي للتشغيل وبرنامجه التنفيذي ، باإلضافة إلى االستراتيجية العربية لتنمية القوى العامل

د          د ، وال ب دين المتوسط والبعي ى األم ة عل ، آافيين ألن يشكال خطة شاملة للتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطال
ات واألدوات ا  ًا لآللي ا وفق ن تفعيلهم ة   م تجدات الراهن ي ضوء المس ديثها ف ن تح ي يمك ا ، والت ا . لمتضمنة فيهم ن م ولك

ة أن           دول العربي ذي يمكن لل ى المدى القصير ، وال ة عل دعم التشغيل والحد من البطال ي ل اون العرب ام للتع هواإلطار الع
  أجيل ؟تواجه من خالله قضايا مهمة ومستعجلة تحتاج إلى برامج تنفيذية إسعافية ال تحتمل الت

راء وصناع         ود  الخب ى جه اج إل إن وضع خطة طارئة قصيرة المدى للتعاون العربي في هذه المجاالت الملحة يحت
راهن ألسواق العمل ،خاصة في        ع ال القرار في الدول العربية، بإشراف منظمة العمل العربية ، يتم من خاللها تقييم للواق

ية  ا تطورات سياس دثت فيه ي ح ة الت دول العربي رامج   ال ات ووضع ب د األولوي ك لتحدي عبية ، وذل ة واحتجاجات ش جذري
  .تنفيذية طارئة قصيرة المدى لمنع تدهور أوضاع التشغيل في تلك الدول وتفاقم البطالة 

إال أنه يمكننا هنا وضع إطار عام لهذا التعاون العربي على المدى القصير يتضمن الخطوات األساسية التي يمكن   
  :أن تتخذ عربيًا 

ا         -أ  ة في مرآز األحداث وآثاره دول العربي دراسة عاجلة ، انطالقًا من التقرير الحالى ، لواقع أسواق العمل في ال
 .على أسواق عمل الدول العربية األخرى

ي تتناسب مع أوضاعها الخاصة        - ب  ال  ( تحديد احتياجات آل دولة من الدول المعنية، من البرامج الطارئة الت : مث
 .بالتنسيق مع تلك الدول ) المصريين من ليبيا إلى مصر عودة العاملين 

ي    - ج  تصميم البرامج المطلوبة وتوفير متطلبات تنفيذها بدعم من المنظمة والدول العربية األعضاء ، خاصة تلك الت
 ) .إلخ ..تمويل ، دعم فني ، دعم لوجستي (تتوافر لديها اإلمكانات لهذا الدعم 

  .ية وتقييم ومتابعة نتائجها تنفيذ البرامج المشترآة والمحل  -د 
  :أما عن مجاالت تنفيذ هذه البرامج فيمكن اقتراح التالى

  .دعم قدرات حكومات الدول المعنية للرصد المستمر ألوضاع سوق العمل فيها  -أ 
  .بناء القدرات ، والتدريب ، وفق برامج تناسب متطلبات سوق العمل المحلية والعربية   - ب 
  .سهيل تنقل اليد العاملة العربية اتخاذ إجراءات عربية سريعة لت  - ج 
  .وضع وتفعيل برامج ريادة األعمال وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة   -د 
  .برامج عاجلة لمعونات البطالة   -ه 
  ).مكاتب التشغيل ، اإلرشاد الوظيفي ، التدريب واالستشارات ( برامج تطوير خدمات التشغيل العامة   -و 
  .االجتماعي في الدول المعنية   برامج دعم فني لصناديق الضمان  - ز 
  .برامج تحفيز الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج الثالثة والشرآاء االجتماعيين   - ح 

ل       ى األج ه عل ة ، فإن ن البطال د م غيل والح دعم التش ي ل اون العرب ل التع ة لتفعي ل العربي ة العم ن دور منظم ا ع أم
ي للتشغيل وبرنامجه     المتوسط والطويل نجد أن المنظمة إلى حد بعيد ، قد قدمت وثائق بالغة األهمية وبخاصة العقد العرب

الزم               ي ال دعم الفن ديم ال ذه، وتق ة تنفي ًا ، ومتابع اده وطني ة اعتم ه ، ومتابع رويج ل ة الت التنفيذي ، ونرى أن تواصل المنظم
ة    للدول األعضاء لتطبيق ما تضمنه العقد وبرنامجه التنفيذي من التزامات، وذلك ضمن ما ي ات فني تاح للمنظمة من إمكاني

  .ومالية 
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دعم              اون العربي ل ة للتع ى وضع خطة طارئ ة في اإلشراف عل يمكن أن تسهم المنظم أما على المدى القصير ، ف
ا              ة ، وفق م ا من خالل األنشطة التالي ذها ومتابعته ى تنفي ا ورد أعاله ، وتساعد عل التشغيل والحد من البطالة وفق م

  :ذآرنا آنفًا
  .ة رصد أسواق العمل في الدول المتأثرة باألحداث األخيرة متابع  -أ 
وافرة         - ب  ة المت رات الفني تفادة من الخب ذها باالس المساهمة في وضع برامج طارئة حسب احتياجات تلك الدول وتنفي

  .لدى المنظمة 
  .تنفيذها التنسيق بين الدول العربية والمنظمات العربية وغير العربية ذات العالقة، لوضع تلك البرامج و  - ج 
ام بااللتزامات            -د  دول األعضاء للقي ز ال ة ، وتحفي متابعة تنفيذ البرنامج العربي المتكامل للتشغيل والحد من البطال

  .المحددة في البرنامج 
ًا في                ي تشهد تراجع ة الت ي في الظروف الراهن اون العرب ل التع رار بصعوبة تفعي ا اإلق إن الموضوعية تقتضي من
د                 دول تحيي ك ال ة تقتضي من تل دول العربي ة لل ى المستوى السياسي ، ولكن المصلحة القومي ة عل ات العربي بعض العالق

ي في الم    اون العرب ة       العوامل السياسية ما أمكن ، وتشجيع التع ة والتربوي ة والتقني ة والعلمي جاالت االقتصادية واالجتماعي
  .                          والثقافية وغيرها ، مما سيكون له أثر تنموي إيجابي على جميع الدول العربية 

  
* * * * * 
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  )النتائج والتوصيات (
  

  :حول األبعاد االقتصادية لالحتجاجات الشعبية العربية  : أوال  
م تكن    بالرغم من ترآيز معظم المحللين على األسباب السياسية للثورات  واالحتجاجات العربية، فإن تلك الثورات ل

القتصادية لتجد  تلك االستجابة الشعبية من قطاع عريض من الجماهير العربية في غياب األسباب االقتصادية؛ فاألسباب ا
ة          دول العربي ة، و تتفق ال هي التي وفرت الدعم الكافي لتلك الثورات من الفئات الضعيفة اقتصاديا في المجتمعات العربي

ا    " نوعية حياة"التي اندلعت فيها هذه الثورات في آثير من الظروف االقتصادية، التي أثرت في  الشعوب ودرجة رفاهيته
ة اإل  .  روف حال ذه الظ ة ه ي مقدم رامج       وف مي بب ائج مس بب ضعف نت دان بس ذه البل عوب ه ا ش يبت به ي أص اط الت حب
ا في        ) اإلصالح االقتصادي( ر من القطاعات االقتصادية، وإخفاقه بصفة عامة، وتسببها في العديد من المشكالت في آثي

 .الحد من معدالت الفقر، وتوفير فرص العمل
      -  

ة    ونرصد فيما يلى أهم العوامل االقتصادية  دول العربي التي أسهمت في اندالع االحتجاجات والثورات الشعبية بال
  ):باستثناء مؤشرات البطالة  التي تناولناها آثيرا فيما سبق(

ل تتراجع،     تباطؤ معدالت النمواالقتصادي-1 ، وشعور المواطن في هذه الدول بأن مستويات المعيشة ال تتحسن ب
أرقام في هذا المجال، فمعدالت النمو المحققة تفقد اهميتها، مع االوضاع المعيشية    وال تتواآب مع ما تعلنه الحكومات من 

  " .غير النفطية"التي بينها غالبية أبناء الدول العربية 
ة، وبعض      تزايد معدالت الفقر-2 دول العربي د من ال ، وسقوط النسبة األآبر من السكان تحت خط الفقر في العدي

ـا   طين والصومـ ل فلس دول مث و     ال ا نح ر فيه بة الفق غ نس ودان  تبل يمن والس ا واألردن وال ، % 40ل وموريتاني
آما تشير . )دائما 2010فى عام ( في سوريا والعراق وتونس والجزائر%  10في مصر، و%  21وتجاوزت 

ر  ديرات مؤش اني"تق ر االنس ي   " الفق ية ف دمات األساس ى الخ رون ال كان يفتق ة الس ى أن غالبي ة إل دول العربي بال
  . جالى الصحة والتعليم وإلى مقومات العيش الكريمم

واطنين   -3 ة للم ة المقدم دمات العام ودة الخ ع ج حة     تراج يم والص ل التعل ة، مث دول العربي ن ال ر م ي آثي ف
اع معدالت             ى ارتف ا اإلشارة إل اة، ويكفي هن ى جودة الحي اته عل ه انعكاس والمواصالت، وهواألمر الذي آانت ل

ة   دول العربي ي ال ة ف و األمي ت نح ي بلغ و  %  33.6، الت ثال، ونح ر م ي مص يمن %  41.1ف ي ال ام  ( ف ى ع ف
2010(.  

الم  يوجد   الفساد الذي استشري في المجتمعات العربية -4 ة   5، فحسب مؤشر الدول األقل فسادا في الع دول عربي
أخر ي ترتيب مت ة ف دول العربي اقي ال ي حين جاءت ب ل ، ف ي الخمسين االوائ ط ف ذ. فق ه تفسير  اوه ىجلعل  زئ

النخفاض نصيب الدول العربية من االستثمار االجنبي المباشر، ألن الحد من الفساد يعد من أهم عناصر تحسن   
  .مناخ االستثمار

الرغم من   التضخم  -5 ، تشير البيانات الى معاناة معظم االقتصادات العربية من التضخم خالل السنوات الماضية، ب
ام    أن مسبباتها قد تختلف من دولة عربية الى في  % 11و% 12و % 13نحو  2010اخرى، فقد بلغ خالل ع

  .السودان واليمن ومصر، على التوالي
  :وفي ضوء ما سبق، فإن من أهم التوصيات في المجال االقتصادي ما يلي

ى خاص،    : تطويق الفساد • ام إل الفساد ظاهرة سياسية ، اجتماعية، اقتصادية ، ثقافية معقدة، تنتهي إلى تحويل المال الع
إن القضاء    . وإلى هدر الموارد وسوء التوزيع، وضياع اإليرادات، ومن شأنه أن يؤثر في آل مناحي الحياة م ف ومن ث

  .  على الفساد أصبح  أحد الشواغل الكبرى في سياق عودة تلك الدول إلى المسار الصحيح

  .ت ال تخدم سوى جماعات ضيقةوضع حد لهدر النفقات العامة وتوجيهها لتمويل التنمية بدال من توجيهها لمجاال  •

راض،      • ي، وتعرف أسباب االقت رقابة شعبية حقيقية على المالية العامة، بما في ذلك سياسة االقتراض المحلي واألجنب
ا،     وفيما تستخدم األموال المقترضة، وهل توجه ألغراض استهالآية أم ألغراض إنتاجية، وما الشروط المصاحبة له

  .  إن وجدت

:خالصة التقرير   
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  .أن تكون للموازنة أهداف لرفع  مستوى التنمية، وليست مجرد خانات لإليراد والنفقات  •

قيام الجهاز المصرفي  بدور أآبر في التنمية العربية، والتخلص من سيطرة السياسة على حرآات االئتمان فيما سمي  •
  .باالئتمان السياسي، والعمل على تشجيع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ى بورصات       تغيي   • اربة ال ن بورصات مض ل البورصات م ة،  وتحوي وق األوراق المالي ي س ل ف ات العم ر توجه
  .إستثمار، وأن تعمل بشفافية، وإلغاء بيوع المشتقات وتبني سياسة الضرائب التصاعدية على أرباح البورصة

  . شمول الرعاية الصحية لجميع أبناء المجتمع، من خالل أنظمة فعالة  للتأمين الصحي •

  .تحسين القدرة على التفكير  اإلبداعي : رفع مستوي التعليم وجودته وتحقيق الهدف منه، بما في ذلك  •
  

  :نتائج وتوصيات خاصة بمشكلة البطالة بالرجوع إلى األوضاع السائدة قبيل االحتجاجات الشعبية 
منطقة العربية، يمكن استنتاج في ال 2011من خالل دراسة وضعية التشغيل والبطالة قبيل االحتجاجات الشعبية 

             :     ما يلي
دى     -1 ا ل ارف عليه نظرا إلى أن مجموعة الدول العربية  ال تنتمي في مجملها إلى أي من المجموعات االقليمية المتع

ا   المؤسسات الدولية، فإن الباحث يواجه صعوبات جمة نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات تخص المجموعة بأآملها مم
تدعي قيام منظمة العمل العربية بالبحث إليجاد مصادر تمويل إنشاء قاعدة بيانات علمية وعملية تخص السكان   يس

 .   والتشغيل والبطالة في الوطن العربي آكل تسهيال لعمل الباحثين وصناع القرار
رة   -2 الل الفت ة خ ت المنطق اض م     2008-2003عرف غل وانخف دالت الش ي مع ا ف نا مهم ا تحس ي مجمله دالت ف ع

ا              ة يكون فيه ي سياسات بديل ة بحاجة إل إن المنطق ة ف دان العربي ين البل را ب البطالة، ومع العلم أن هناك تفاوتا معتب
  .  التشغيل أولوية األولويات

ر من الرجال     ) 2008 – 2003(بالرغم من أن هذا التحسن فى فترة  -3 تفدن أآث مّس الجنسين معًا،  فإن اإلناث اس
تضييق الفجوة بين الجنسين ،  أما بالنسبة لفئة الشباب فقد آان معدل نموها الديموغرافى أعلى نسبيا مما أسهم في 

ـ    .   من معدل نمومناصب الشغل التي استفادت منها ذا نوصي ب السياسات في   " تشبيب "و" تأنيث "وبالرغم من ه
  .المنطقة مع إشراك الشباب في رسمها ومتابعة تطبيقها

ا        بالرغم من التنامي السر -4 زال مرتفع ر ال ي ذا األخي إن ه ة، ف يع للعمالة وانخفاض ملحوظ لمعدل البطالة في المنطق
ات السياسات          ادة النظر في أولوي ا يتطلب إع المي مم إذا ما قورن بالمجموعات اإلقليمية األخرى أو المتوسط الع

ى التشغيل           ز عل ى الترآي وى السوق إل ى النمو وق ز عل ة في ظل      التنموية باالنتقال من الترآي ة االجتماعي والعدال
  ).  الحوآمة(

ن     -5 ر م ة أآث اني البطال ة تع ي المنطق ة ف وى العامل ي الق اهمتها ف بة مس ن ضعف نس الرغم م اث ب ة اإلن زال فئ ال ت
  .الرجال

ه ،  ) 2008 – 2003(يبدو أن التحسن الـكبير في التشغيل خالل فترة  -6 من الناحية الكمية، آان على حساب نوعيت
ة العمل الالئق من        حيث لوحظ أن  نسبة آبيرة من مناصب الشغل المنشاة خالل الفترة ال يمكن أن ترتب في خان

ادة         , حيث الديمومة واألجر وظروف العمل األخرى ا يتطلب إع راء ،  مم املين الفق اع نسبة الع وهوما يفسر ارتف
  .ندماج في القطاع المنظم النظر في بيئة االستثمار وإيجاد تحفيزات للعاملين في القطاع غير المنظم لال

ة     -7 تمثل الهجرة إلى الخارج في العديد من الدول ذات الكثافة  السكانية المرتفعة قناة مهمة للتخفيف من وطأة البطال
دانهم األصلية عن     وتسهم في تحسين ميزان المدفوعات ومستوى المعيشة ألسر العاملين وللتنمية بشكل عام في بل

د من       . والعينية طريق تحويالتهم النقدية  ة  يقي دان المضيفة نحواالنتقائي إال أن التحول الذي حدث في سياسات البل
د      ا ق ى الغرب، مم ة إل دان العربي ا من البل ارات العلي ارات المنخفضة ويشجع هجرة المه ات ذات المه هجرة الفئ

يفة تك       دان المض ل البل ارات دون تحم ن  المه ة م راغ المنطق ي إف تقبل ف ي المس اهم ف ا يس ر . اليف تكوينه وتظه
ر       ر وتشمل الجنسين ، البطالين وغي اإلحصاءات األخيرة أن هجرة األدمغة نحو الغرب من المنطقة في تزايد آبي
ق تشجيع أنشطة            ا وخاصة عن طري ا محلي ا لتوطينه ارات العلي ة للمه البطالين ، مما يستدعي توفير البيئة المالئم

  . المنطقة البحث والتطوير وتحسين ظروف عملها في
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تراتيجيات    -8 إن البطالة في المنطقة العربية هي بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية وأن القضاء عليها يتطلب اس
  .وسياسات تنمية طويلة المدي ، واستباقية بدال من الظرفية التي تعمل بها معظم األنظمة حاليا 

ة الشباب أي         -9 ا فئ ا تخص أساس ك أنه ة ذال إن البطالة في الوطن العربي تختلف تماما عن البطالة في الدول المتقدم
ل هؤالء      دريب لتأهي ى الت الباحثين عن العمل ألول مرة ، مما يستدعي التعامل معها بطرق مختلفة ،  بالترآيز عل

  .  ت السوق في معظم البلدان العربيةلسوق العمل، وخاصة في ظل عدم مالءمة التعليم مع متطلبا
بالرغم من أن معظم البلدان العربية تقوم بإصالحات  اقتصادية منذ ما يقرب من ثالث عقود فإن تلك اإلصالحات  -10

تثمار           ه  لالس دي المجتمع بكل قطاعات ا ويضعف الحوافز ل تفتقد البعد االجتماعى الحقيقى ، مما يرفع من تكاليفه
 .الالئقة، وبالتالي تحقيق النمو وتحسين مستوي التشغيل والحد من البطالة والفقر إيجاد الوظائف 

  
  :ثانيا  حول األبعاد االجتماعية لالحتجاجات الشعبية 

ات       ام  للعالق اخ الع ي المن دة ف ل العدي واطن الخل ان يغطي م ذي آ اء ال رة الغش عبية األخي ات الش ت االحتجاج أزال
ة  االجتماعية في المجتمعات داخ ل البالد العربية، وما تراآم من ممارسات تتعلق باألمور المعيشية والعالقات البينية القائم

  .على تفضيل شرائح بعينها من المجتمع لالستفادة من فرص التشغيل وآسب الدخول دون غيرها
ي وادٍ        ت ف ة آان ات العربي راءات الحكوم ات وإج ة أن سياس ة المجتمعي ي العالق د ف ا زاد التعقي ب  ومم ،  والمطال

افع       لها المن م تص ت أو ل ي حرم ة الت اطق المهمش رة والمن ات الفقي ة والفئ ابة والعامل ة الش رائح االجتماعي ات للش والحاج
  .والمكاسب جراء الخطط التنموية الحكومية المتعاقبة ، في واٍد آخر 

اد     إن تكدس الثروة في أيدي القلة من الناس في أي بلد تكون نتيجته الحتمية  تكو ا الفس ين  بيئة خصبة يترعرع فيه
ونس  ي ت ا حدث ف اهزا للتصعيد آم رة وأصبح المسرح ج ا بوضوح االحتجاجات األخي د آشفت عنه والمحسوبية ،  وق

  .ومصر وغيرهما 
ا       ة  ، آم دان العربي آما أن تزعزع وانفالت األمن وغياب االستقرار أثر على فرص العمل الضئيلة المتاحة في البل

ى المدى المتوسط ، لحين هدوء األوضاع            أثر أيضا  ا عل ى حد م على تنفيذ المشاريع التنموية على المدى القصير ، وإل
  .الداخلية واستتباب األمن والبدء بعملية اإلصالحات والبناء

ة المع    دول العربي ة  وقد أوجـدت هذه األوضاع حراآًا مهنيًا وفئويًا وجهوّيًا على المستوى الوطني بشكل عام فى ال ني
ذين            ال ال ابقة وبخاصة العم ا نتيجة األوضاع الس ر من غيره أثرت أآث ، وخصوصا لدى المهن والفئات والمناطق التي ت

ذلك     ة وآ املون  "يعملون لحسابهم الخاص والعمالة المؤقتة في المؤسسات الخاصة أو في الدوائر والمؤسسات الحكومي الع
  .فى القطاع غير النظامى" لدى الغير

املين   " المطالب الفئوية"ذه الظروف إلى بروز ظاهرة تغليب وقد أدت ه على المصالح العامة لدى بعض شرائح الع
  . غير آبهين إلى ضرورة القيام بأداء ما تفرضه مسئولية العمل من واجبات تجاه المجتمع 

ن          ا م ئولية ، خصوص ل المس ارآة وتحم ة للمش واحي االيجابي ة بعض الن ت مالحظ رى ، تم ة أخ ن جه ل  وم قب
  .القطاعات التي آانت مهمشة ، واالنفتاح على التمثيل النقابي لقطاعات المجتمع بمختلف أطيافها 

ر            ه األث ان ل ة  ، آ ى األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعي ه الشباب عل آما أن الدور االيجابي الذي أخذ يلعب
  .بيةالواضح في تعديل مسار العالقات المجتمعية  في البلدان العر

ا   د، فإنه ة بالتحدي ل العربي ال أسواق العم ي مج ة  أو  وف لة للعمال دول المرس واء  ال ددة ، س اآل متع انى مش تع
ة     . المستقبلة لها لة للعمال رغم من أن دول مرس فالدول المرسلة تعاني تزايد نسب البطالة بين مواطنيها ويالحظ انه على ال

لة أجنبية اوآسيوية  في بعض المهن ، هذه الدول حاليا غير مستعدة الستكمال  وتعاني آثافة سكانية فإنها أيضا تستقبل عما
  .تهيئة عمالتها  لتكون أقدرعلى المنافسة في أسواق العمل نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها 

والتي وعلى الجانب األخر فإن الدول المستقبلة للعمالة أصبحت تعاني بعض التأثيرات السياسية على اقتصادها  
وهذه الدول أيضا تعاني وجود أعداد من  المعطلين من المواطنين ، حيث تبلغ نسبة  . أدت إلى تباطؤ النمواالقتصادي بها 

ة نحو      % 10البطالة في المملكة العربية السعودية  ى     % 3.7وفي مملكة البحرين بلغت نسبة البطال ذا إل ، ويرجع آل ه
ة في المجتمع     . من العمالة الوطنية  اختالف احتياجات سوق العمل عن المعروض والى طبيعة األنشطة االقتصادية الغالب

  . والتي تحتاج الى نوعيات معينة من المهن ال يقبل عليها الباحثون عن عمل من المواطنين
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ة     د العمال غيل بع ي التش ة ف ة العربي ة  تعطي األفضلية للعمال دول الخليجي ي ال ل ف وانين العم ن ان ق الرغم م وب
ة  نتيجة        الو ة أو العربي ة المحلي ة بالعمال ة مقارن طنية فإن الواقع يعكس تفضيل العمالة اآلسيوية  في أسواق العمل الخليجي

 .  لبعض مميزات هذه العمالة، من وجهة نظر قطاع األعمال 
  :يمكن تقديم التوصيات التالية.. وانطالقا مما سبق 

ذا      -1 ة، ل ة أوالحرفي ن الخدمي بعض المه ة ل ع الدوني رة المجتم ي نظ ق ف ا تتف ة تقريب دول العربي ع ال را ألن جمي نظ
اه   يتوجب ان تكون هناك سياسة ثقافية وإعالمية لنشر الوعى بالعمل بين أفراد المجتمع وتغييرالنظرة السائدة تج

  . بعض المهن
ين   تعاني العمالة العربية نقصًا في أعداد ونوعي -2 ا ب ات العمالة الماهرة من جهة؛ ومن جهة اخرى هناك فجوات م

رات            ة التغي دريب المقدم رامج الت ذا ينبغي ان تراعي  ب ل، ل ات سوق العم مهارات وقدرات هذه العمالة ومتطلب
  .التكنولوجية التي تمر بها اسواق العمل 

ة او        -3 ى المهن الحرفي إن الفجوات ما بين قدرات ومهارات العمالة ومتغيرات سوق العمل السريعة ال تقتصر عل
ل مجاالت الطب ، والهندسة ، والبرمجة؛              ة مث ة والعلمي ى المهن الفني ق عل الخدمية ولكن أصبحت أيضا تنطب

ي مشر  تدعي تبن ا يس ة، مم ات العربي درات  الجامع ى تواضع ق ك راجع إل ذه وذل امل  لتحديث ه ي ش وع عرب
 . الجامعات التي بها لبنة يمكن البناء عليها لألفضل والعمل على إنشاء جامعات عربية متطورة 

 العمل على إصالح نظم التعليم من أجل إيجاد جيل من العمالة العربية القادرة على تحمل مهام التنمية  -4
در   -5 ي الحرص والت ي ينبغ ل، الت لوآيات العم ة بس ة   العناي ن خالل المؤسسات التعليمي ا  م ا، وتطويره يب عليه

 .والتدريبية ذات الكفاءة
 

ة لالحتجاجات الشعبية      -ثالثا  حول سياسات التعامل الحكومية وغير الحكومية إزاء االنعكاسات االقتصادية واالجتماعي
: 

  :لك من خاللضرورة تبني سياسات لالقتصاد الكلي قادرة على دعم التشغيل والحد من الفقر، وذ -1
ة    ..تسريع النمواالقتصادي، عبر تحقيق معدالت نمو مرتفعة لمتوسط الدخل الفردي الحقيقي  -أ  وقد تبينت أهمي

ة     تراتيجية التنموي هذا الجانب، في الظروف االجتماعية والدولية القائمة، منذ سنوات، آجزء ال يتجزأ من االس
ال       ّدر أن من ال ة، حيث ق ة العربي ى نحو       المبتغاة في المنطق الي إل دل النمو اإلجم ادة مع ادة  % 7زم زي ، و زي

بما يعني األخذ بعين االعتبار (معدل النمو الصافي والحقيقي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
% 3بنسبة  ) آًال من معدل النموالسكاني ومعدل التضخم وخصمهما من معدل النمواإلجمالي باألسعار الجارية

  .من أجل تقليل معدل انتشار الفقر إلى النصف خالل عشر سنوات -آحد أدنى  –سنويًا 
النموالموالي    - ب  ا يسمى ب ق م ة، لتحقي ط النمواالقتصادي آثيف العمال ي نم راء) أوالمناصر(تبن ير .. للفق وتش

تخدام ن   ة االس ا آثيف ي األنشطة والتكنولوجي ب تبن ر يتطل دة الفق ى أن تخفيف ح دولي إل ك ال ات البن بيًا دراس س
درة     –من ثم  –لعنصر العمل، نظرًا لفائدتها في رفع مستوى الدخول، وإلى أن الزراعة  هي أول القطاعات ق

دهما           ييد، وبع اع التش ا قط ى، يليه ودانى والمغرب ري والس اد المص ة االقتص ي حال ن الفقر،ف ل م ى التقلي عل
ة       بينما تعتبر قطاعات الخدمات والمرافق العام –الصناعة التحويلية  ى المساعدة بصورة فعال ادرة عل ر ق ة غي
  . في مواجهة الفقر

ق هدف        اٍف، لتحقي ر آ ه غي إن النمواالقتصادي في حد ذاته، ولوآان سريعًا، إنما يمثل شرطًا ضروريًا ولكن
أن فلكْي يسهم النمو في تحقيق هذا الهدف يتعين أن يكون مقرونًا بعدالة التوزيع من جهة أولى، و. القضاء على الفقر

ة  ة ثاني ن جه غيل م ون التش بية لمك ة نس ز بكثاف ة  . يتمي بية المرتفع ة النس م باألهمي و المتس ل النم ك أن هيك ي ذل ويعن
رات األخرى            دخول والمتغي ر تحسين ال ر، عب ة الفق ى مواجه در عل للقطاعات القادرة على استيعاب العمالة يكون أق

 .المرتبطة بالعمل، اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا
ام،        إن  -2 اق الع ة باإلنف ات المتعلق ين لألولوي تراجع دور الزراعة والصناعة في مجال التشغيل يرتبط بسيطرة نمط مع

دمتها  اجي            : وفي مق تثمار اإلنت ة األساسية الحضرية،على حساب االس التشغيل في القطاع الحكومي ، ومرافق البني
الي        ومن شأن ذلك،..عمومًا، واالستثمار الزراعي والريفي خصوصًا  دعم الم وفير ال ى ت ة عل درة الحكوم الحد من ق
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ذه المشروعات       –والفني والتدريب الالزم للتشغيل في الريف والقطاع الزراعي    خاصة للمشروعات الصغيرة ، ه
  .التي يمكنها استيعاب شطر مهم من العمالة الريفية

اعلين       -3 ة والف اج الثالث راف اإلنت ين أط ي ، ب ق المجتمع اء التواف رورة بن ة   ض وميين، آعملي ر الحك وميين وغي الحك
ين      اون الوثيق ب مستديمة وليس عملية طارئة أومؤقتة ، بما يتضمن اعتماد آليات لتطوير السياسات االقتصادية بالتع

رآاء ك   الش تدامة، وذل ة المس ة االقتصادية واالجتماعي ق التنمي اعيين آضمان لتحقي ة التماسك  االجتم دف تقوي به
اء ال اعي، وبن ة  االجتم ة االجتماعي الح، والعدال م الص ل   ... حك ة ومصلحة لك اعي حاج وار االجتم ون  الح ا يك وهن

ى االنسجام مع            األطراف ، وأن  ة تهدف إل ر الصيغة الثالثي اعي عب دة  "مأسسة الحوار االجتم الالئق   العمل " أجن
ة   األهلي والعدالة االجتماعية ، وصوال إلى االستقرار والسلم لمنظمة العمل الدولية  والتنمية االقتصادية واالجتماعي

 .المستديمة
ويكون التوافق المجتمعي من خالل آليات محددة لتفعيل حزمة اإلجراءات العملية والتى  تشمل  إيجاد  خطة  

جماعية، وحل   االجتماعيين ، وتطوير آليات لمفاوضات عمل لترويج الحوار االجتماعي وثقافة الحوار بين الشرآاء
  .العمالية بروح المشارآة والمسئولية النزاعات 

دني   -4 ة  "تشكل مؤسسات المجتمع الم رد  " الوسائط االجتماعي ين الف واطن (ب ة  ) الم ويتضمن المجتمع   ). السلطة (والدول
يم  ة تنظ ذلك مهم دنى ب اعيين"الم اعلين االجتم ن  " الف راد م ين األف ى تمك ل عل ة تعم ية أهلي وات مؤسس من خالل قن

وتتميز مؤسسات المجتمع المدنى بالمرونة والدينامية ، فهى  . عام وتوجد بينهم آليات تضامنيةالمشارآة فى المجال ال
ة        ة العام ى المصالح المشترآة والمجتمعي تندة إل . تنشأ وتتطور على أساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبية المس

ة مع         ة (وهى تنمو وتتطور فى سياق نمط من العالق اظ ع   ) الدول تقالليتها  ولكن مع الحف ى اس ة    .. ل ى قيم ا تتجل وهن
املة           ة ش ق توافق مجتمعي يسهم في تنمي ا لتحقي الشراآة المجتمعية بين اطراف مستقلة مؤسسيا لكنها تتكامل وظيفي

  .ومستديمة 
د من إجراءات داعمة     ، ومن أجل تعزيز فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوافق المجتمعي الب

ية  ملزمة بالمشارآة مع الحكومات والمؤسسات اإلنتاجية ، من أجل إيجاد تحالفات مجتمعية ومن ذلك نصوص قانون
ق     تقرار والتواف ق االس عة تحق ق         . واس ي التواف ة ف ات العمالي ا المنظم ا فيه ات بم راد والمنظم ز دور األف ولتعزي

  . المجتمعي البد من تطوير وتنمية معارفها وخبراتها التفاوضية
ال أنفسهم             إْذ آيف يمكن و ة بمعزل عن مشارآة العم تراتيجيه للتشغيل والتخفيف من البطال ذ اس ضع وتنفي

  .باعتبارهم الفئة المستهدفة من تلك االستراتيجية ، أو بغياب معرفة حاجاتهم آما يعبرون عنها بأنفسهم؟
جتماعي والسياسي من خالل يجب االهتمام بتوسيع شبكة األمان االجتماعي لما لها من أهمية في إيجاد االستقرار اال -5

ما تلعبه من ادوار هامة في تمكين الفقراء من سبل المعيشة في حدها األدنى ، ومن دورها في خلق فرص عمل من 
خالل الشراآة مع منظمات مهنية ونقابية تعيد تأهيل العاملين الحتياجات جديدة تتطلبها سوق العمل وفق تمكين 

  .صغيرة مدرة للدخل المستفيدين منها من بناء مشاريع
ة ،     -6 دول العربي إعادة صياغـة دور الدولة فالواقع العربي المعاش يتطلب رؤية ثاقبة لدى صناع القرار التنموى فى ال

اء            اتهم من إلغ اقم معان اطلين وتف راء والع د حجم الفق ل فى تزاي نظرًا لعَظم التحديات ، ذلك أن حجم التحديات المتمث
ى السلع وا   دعم عل االختالالت االقتصادية    أوخفض ال بط ب د ارت ر في أسعارها، ق اع آبي ية مع ارتف لخدمات األساس

اد  ق اعتم ة وف اجي المباشر ) اقتصاد السوق(والمالي اطها االقتصادي واإلنت ة أن تحد من نش ذي تطلب من الدول ال
ا عن سياسية التوظيف للخريجين       ا .. وتقليص دورها في مجال الخدمات االجتماعية وتخليه أعقب وترافق مع     وم

  . ذلك من االحتجاجات الواسعة التي ربطت بين المطالب النقابية والمعيشية وبين مطالب سياسية محددة
ة "وفى ضوء ذلك ، تبدوأهم مالمح التجديد في نشاطات   ة       " الدول ين أطراف العملي نهج المشارآة ب اد م اعتم

  . النقابات العمالية والمنظمات المدنية اإلنتاجية والسياسية واعتماد آليات التوافق المجتمعي مع
  
  ) :من واقع حالة تونس( في مجال الخطط الوطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة   -رابعا 

من أهم النقاط  التي يمكن استخالصها من دراسة تجربة تونس على أثر االهتزازات واالحتجاجات االجتماعية 
  : في الفترة األخيرة، ما يلي

دماجهم بسوق         أهمّية  • ى يسهل ان ة تشغيليتهم حت ا وتنمي االعتناء الكبير بتشغيل الشباب ،خاصة حاملي الشهادات العلي
  .العمل
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ل           • ات الشغل، فتأهي ى متطلب ة إل ذه المنظوم ى تستجيب ه ي حت تعزيز االهتمام بالتعليم والتربية ،خاصة التكوين المهن
أنها    طالبي الشغل خاصة في ميادين جديدة ونشاطات لم يتع ا من ش هدوا بها آالنقابات المهنية واإللكترونيات وغيرهم

  . أن تساعد على االندماج في سوق الشغل
االعتناء بالجهات الداخلية وذلك بإيجاد البنى التحتية والظروف المالئمة لبعث المشاريع الصناعية واإلنتاجية وعلى  •

  .الذاتية لبعث مشاريعهماألخص بمساعدة أبنائهم الذين ليس لديهم التمويالت 
زات             • وفير التجهي ك بت اة وذل ة من أبسط مرافق الحي اطق المهمشة والمحروم السعي إلى تحسين ظروف العيش بالمن

  .الصحية والتعليمة وغيرها
ومي     • اع العم ب القط ى جان ة إل ل األطراف االقتصادية واالجتماعي اهمة آ تم مس ة يح اهرة البطال ى ظ ب عل إن التغل

  .الممولين من الخارجوالدولة وحتى 
ى جانب               • ا طويال إل ا يتطلب وقت ه في األجل القصير وإنم االعتراف بأن حل مشاآل التشغيل ال يمكن الوصول إلي

ا في وقت              ود ال يمكن التغلب عليه ى مدى عق ي تراآمت عل البالد، فالمسائل الت مراجعة النظام االقتصادي المتبع ب
  .والهيكليةقصير بل هي تتطلب اإلصالحات الجذرية 

  .دعم الشفافية والعدالة في آل المجاالت، خاصة في عملية انتداب حاملي الشهادات وفي عالقة اإلدارة مع المواطن •
اطات       • اف نش غل واآتش وق الش ات س ة متطلب ى معرف ة ف وى الحي ل الق دني وآ ع الم ات المجتم ريك منظم ة تش أهمي

اهرة الرش  ن ظ ّد م ي الح دة ، خاصة ف ة جدي ادين مهني ات سوق ومي ة وآلي ات االجتماعي اد المضّرة بالعالق وة والفس
  .الشغل

ا      • تنسيق عمل مختلف األجهزة والمتدخلين في عملية إنشاء  الشرآات الصغرى والمتوسطة لإلسراع في إنجاز عمله
  .وذلك لتحسين عملها وزيادة تشغيل الشباب

يم         إيجاد الهياآل الضرورية لدراسة مشاآل التشغيل والتنمية الجهوية • ذا المجال لتقي ة السياسات المتخذة في ه ومتابع
 .مدى نجاعتها واقتراح تعديالتها في الوقت المناسب

  
  : في مجال التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة  -خامسا 

ى    -1 ى مجاالت متفر   2008اقتصر التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، إلى حد آبير ،خاصة حت ة  ، عل ق
ال تملك رؤية شمولية في إطار مؤتمرات العمل العربية ونشاطات منظمة العمل العربية ، والتي رآزت خاللها على 
ة         دورات التدريبي ل وال ؤتمرات وورش العم ة الم ذها وإقام ديقها وتنفي ة تص ة ومتابع ل العربي ات العم ع اتفاقي وض

ة     المتخصصة ، وتنفيذ بعض الدراسات واألبحاث حول البطالة  دول العربي اون   . وسياسات التشغيل في ال ان التع وآ
ل ،          ي ، وضعف التموي دعم السياس زام وال ا ضعف االلت دة ، أهمه عوبات عدي اني ص ال يع ذا المج ي ه ي ف العرب

ذا   . باإلضافة إلى ارتباط هذا التعاون بالظروف والعالقات السياسية المتغيرة بين الدول العربية  ولعل أقدم  مالمح ه
د      التعاو د العدي د ، وعق ا األم ن آان في مجال تنقل العمالة العربية ، وإقامة المؤسسة العربية للتشغيل التي لم يطل به

  .من اتفاقيات العمل العربية  
لقد برزت ضغوط جديدة في مجال التنقالت البينية للعمالة العربية مؤخرا،  وعلى وجه التحديد تنقل العمالة من  -2

حدثت فيها االحتجاجات الشعبية إلى الدول المستقبلة للعمالة ،خاصة دول الخليج العربي ، وذلك الدول العربية التي 
ويتطلب هذا من . بسبب تراجع فرص العمل الجديدة وقلة فرص العمل بسبب االنعكاسات السلبية لألحداث فيها 

لبية لألحداث ودعم التشغيل فيها لتخفيف الدول المستقِبلة مساعدة الدول المصّدرة للعمالة على تجاوز االنعكاسات الس
  .هذه الضغوط على الهجرة 

يالحظ انشغال حكومات الدول التي شملتها األحداث بالقضايا السياسية واألمنية الملحة، وآذلك الدول العربية التي لم  -3
التشغيل ومنها قضية تسهيل   تشملها األحداث لكنها معنية بها ، وبالتالي تراُجع جهود هذه الحكومات المتعلقة بقضايا 

  .تنقل العمالة العربية 
ن              ة م ا المتباين ة مواقفه ة نتيج دول العربي ض ال ين بع ادية ب ية واالقتص ات السياس ع العالق ظ تراج ا يالح آم

  .التطورات األخيرة مما يعوق جهودها في تسهيل تنقل العمالة العربية 
بعض تراجع عدد من اإلنجازات          ع ال ه ، يتوق اء علي ى         وبن ة عل ة العربي ل العمال المحرزة في مجال تسهيل تنق

ة      . المدى القصير ، إلى حد معين  ه األهمي ر، وإعطائ ة األم وهذا يفرض على منظمة العمل العربية عبئًا إضافيًا في متابع
  .الكافية في خضم األولويات السياسية واألمنية التي تشهدها الدول العربية في الوقت الراهن
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