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 دٌمــــــــتق

 

ٌّة أَماطَ إّن الواقع الّراهن الذي ت ٌّة  مرُّ به عّدة دّول عرب اللّثام عن تحّدٌات تنمو

ٌّة باتت أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى. ومن أبرز هذه التحّدٌات قضاٌا  جوهر

ٌّات الفقر والّتدرٌب المهنً المرتبطة قضاٌا فضال عن ،  بها البطالة وإشكال

ٌُحّسُن من  مدوضرورة  االجتماعيالّضمان  مظلته على كّل قطاعات اإلنتاج بما 

ٌّة وضرورة الّرفع من معّدالتها مإشرات العمل ال  لالرتقاءاّلئق، وقضاٌا اإلنتاج

ٌّة  ٌُمّكُن من توسٌع القُدرة التشغٌل  .يات العربية لالقتصادباألداء االقتصادي بما 

ٌّة فً  وبعد توصٌف وتحلٌل هذه التحّدٌات وإبراز جهود منّظمة العمل العرب

 االقتصاديةاصلة المقاربات المنّظمة على مو ه المجاالت وغٌرها وعزممختلف هذ

ٌّة، ٌسعى هذا الّتقرٌر المعروض على  واالجتماعية ( لمإتمر العمل 43الدورة )الكل

على رإى جدٌدة لسوق العمل من زاوٌة تحلٌلٌة تستنُد  تسلٌط الضوءإلى  العربى

ٌّة بمفردات الُبعد المٌكرو  / اقتصادي والُبعد المٌكرو / إلى المعالجات الجزئ

ٌّة غٌر المستغلّة بالقدر  االقتصاديةلتعبئة كّل الموارد  اجتماعً والموارد البشر

 الكافً.

 االقتصادالتً ستعمل المنّظمة على مزٌد تثمٌنها  االقتصاديةومن هذه الموارد 

ٌّة لمجابهة بطالة الشباب وكذلك المهن الجدٌدة  الّرٌادي الذي أضحى رافعة أساس

مع الذكاء التً باتت تمّثل طًٌفا واسًعا لعمالة مجتالمعرفً و باالقتصادالمرتبطة 

بالتالً توفٌر فرص العمل ذات القٌمة التجارٌة العالٌة لخرٌجً و،  المعرفة

 الجامعات.
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التً تنوي المنّظمة النهوض بها فتتمّثل فً االهتمام  االجتماعيةأّما الموارد 

ٌُشك باالقتصادبقدر أكبر  ٌّته الاالجتماعً الذي  ٌّة فضاءً ل بدٌنامٌك ًٌّا  تضامن تشغٌل

ُُ اإلخالالت فً القطاعٌن العام والخاص ، باإلجدًٌدا واسًعا  ضافة إلى كونه ٌصّح

 .الدولٌة كما ٌتجلّى ذلك من مختلف الّتجارب 

ٌّة  االنكبابوفً هذا التوّجه الجدٌد، تتطلّع المنّظمة أًٌضا إلى  على إشكال

 تسهٌل ادماجه فى القطاع المنظمالقطاع )أو االقتصاد( غٌر الّرسمً وضرورة 

مع هذا  التعامل، مع توّخً الحذر فً  واالجتماعي االقتصاديللّرفع من أدائه 

ٌّته على مستوى الّرٌادة  ومساهمته  االجتماعيةالقطاع للمحافظة على دٌنامٌك

ٌّة   عموًما. االقتصاديةالكبٌرة فً تولٌد فرص العمل وفً الحرك

التوّجه والمكّثفة فً النقاط المشار إلٌها فً هذا  إّن المالمُ العاّمة لهذا

ٌّة الّراهنة بمفردات البطالة المزمنة وما ٌرتبط بها  الّتقرٌر، أملتها التحّدٌات التنمو

 تدنً مستوٌات اإلنتاجٌة.و االقتصاديتواضع األداء ومن قضاٌا 

ورة باإلضافة إلى ذلك ٌستنُد هذا التوّجه إلى فكرة ناظمة تتمّثل فً ضرو 

ٌّة،  " الّدٌموغرافً االنتقال إلى ظاهرة " االنتباه التً دخلت فٌها عّدة دول عرب

ٌّة الّدول األخري بدرجات متفاوتة . وتتمّثل مرحلة   االنتقالوتقف على أعتابها بق

ٌّة فً سّن النشاط )  سنة ( وبالتالً توّسع  64 -15السّكانً فً توّسع الفئة العمر

 حجم القّوى العاملة.

ٌّة مجتمعة تحتاج إلى إٌجاد   ملٌون 35وإذا ما استحضرنا أّن الّدول العرب

 28، و2020فرصة عمل لتخفٌض معّدالت البطالة الحالٌة إلى النصف مع حلول 

 نفسه فرصة عمل الستٌعاب الوافدٌن الجدد إلى سوق العمل فً العام ملٌون

                                                 
  ً24، ص 4102االقتصادي العربً الموحد، التقرٌر  / المصدر: صندوق النقد العرب. 
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تحّدٌات المستقبلٌة بفعل الهرم السكانً الجدٌد، ُندرك خطورة هذه ال 2020

لتحوٌل ظاهرة  واالجتماعية االقتصاديةوالضرورة الملّحة الستنفار كّل المداخل 

ٌّة "  االجتماعي لالنتظامالّدٌموغرافً" من تهدٌد  االنتقال" إلى " فرصة ذهب

ٌّة وفً مقّدمتها التشغٌل والحّد من البطالة.  لتحسٌن مختلف المإشرات التنمو

اإلرتفاع المتوقع الّدٌموغرافً و االنتقالأُإّكد أّن ظاهرة  وفً الختام أودُّ أن

أكبر تحّد السنوات القلٌلة القادمة  ىف تمثللمعدالت مشاركة المرأة فً سوق العمل 

مجتمعة ما لم نتحّسب له لتوسٌع دائرة المشاركة للدول العربٌة فرادى و

 .االقتصادية

ٌّة " ولالستفادة ٌّة القصوى من العوائد التنمو ٌُّن الّتخطٌط  " للهبة السّكان ، ٌتع

ٌّة ُمبّكرة  إلى متطلّبات التحّوالت  لالستجابةلهذه المرحلة واعتماد سٌاسات تنمو

ٌّة المرتقبة.  الّسكان

وإّنً إْذ أطرح على حضراتكم هذه التوّجهات العاّمة للمرحلة القادمة، نتطلع 

وضوع  ، والسعى إلى المثراء إلإلى ما تتفّضلون به من مالحظات وتوصٌات 

توحٌد الرإى وتدعٌم العمل العربى المشترك فى ظل هذه التحدٌات الراهنة التى 

 .تواجهها المنطقة العربٌة 

ًّ التوفٌق  وهللاُ ول

 فاٌز علً المطٌري

 منظمة العمل العربٌةلعام المدٌر ال

 

 2016القاهرة ، مارس / آذار 
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 مـــةمقدّ 

 

األخٌرة أصعب مراحله على اإلطالق فً  الّسنواتالوطن العربً خالل  ٌشهدُ 

الخطٌرة فً  المستجّداتى هذه تتجلّ  تارٌخه الحدٌث. وكما هو واضُ للعٌان

ٌّةول دّ عّدة فً  الحاّدة واالحتجاجاترات التوتّ و الّصراعات  . عرب

 آتٌة   عها موجة  تدفُ  المستجّداتهذه  أنّ  الحظٌُ  الّراهنل فً هذا الواقع والمتؤمّ 

ٌّةنا إلى القضاٌا حٌلُ من بعٌد تُ  ٌّة التنمو  الّدولفً أغلب  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةال  .األمن القومًص من درجة تحصٌن األمن الوطنً ووهو ما قلّ  ،عرب

ٌّةومن منطلق رسالتها  قناعة منها و ،صل بهافً مجاالت العمل وما ٌتّ  القوم

المجتمعات  أمن وسالمةعلى الخطٌرة بخطورة أوضاع سوق العمل وتداعٌاتها 

ٌّةال فً  خاّصة المتمّثل عًاالجتما الستقرارلامن عوامل  لى الحدّ إوسعٌا منها  ،عرب

ٌّةالالعمل  منّظمةسعت  ، البطالةتفاقم مشكلة   قبل وبعد -وأنجزت  جاهدة عرب

لتشخٌص واقع  الّدراساتو الّتقارٌرالعدٌد من  - أشكالهالحراك األخٌر بمختلف 

ات بلورة وإطالق األجندات واإلستراتٌجٌّ و ،سوق العمل من مختلف جوانبه

بهدف  االجتماعٌةشرٌعات وتحسٌن التّ  ،من البطالة والحدّ  الّتشغٌلوالبرامج لدفع 

فً القطاع  نوالعاملالقطاعات ومنها  لتشمل كلّ  االجتماعٌةتوسٌع مظلّة الحماٌة 

ةال الّتوصٌة. ومن المبادرات األخٌرة فً هذا الخصوص الزراعً ٌّ  (9رقم ) عرب

التً اعتمدها  المنّظمي غٌر االقتصادللعاملٌن فً القطاع  االجتماعٌةبشؤن الحماٌة 

 . 2014مإتمر العمل العربً فً دورته الحادٌة واألربعٌن للعام 
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ٌّةالالعمل  منّظمةجهت جهود ، اتّ للّتشغٌل عًاالجتمامع البعد وتكامال  فً  عرب

ٌّةبطالة إلى تعزٌز المقاربة لمعالجتها ل ٌّةوذلك عن طرٌق إبراز ،  االقتصاد  األهم

لقطاع العام على مستوى النمّو ا وإشراكه معالقصوى لدور القطاع الخاص 

ى القطاع الخاص كما ٌبرز ذلك والحّد من البطالة. وٌتطلّب إطالق قوّ  الّتشغٌلو

المنتدى "ومنها توصٌات  ةالمنّظموالمنتدٌات التً عقدتها  الّندواتمن مختلف 

 (2008، الّرباط) "الّتشغٌلحول دور القطاع الخاص فً التنمٌة و األّولالعربً 

ٌُمكن إجمالها فٌواّتخاذ العدٌد من اإلجراءات   :ما ٌلًوالتً 

 وإطار تشرٌعً  رّ قمزٌد تحسٌن مناخ األعمال: إطار اقتصادي كلًّ مست

ٌّةبنٌة مرن، و  . ، وتسهٌل ممارسة األعمال مةئمال أساس

  ٌّةمزٌد تنمٌة الموارد  . االقتصادياحتٌاجات الّطلب  معبما ٌتماشى  البشر

  ٌّةبناء شراكات األدوار  افٌه بٌن القطاع العام والقطاع الخاص تتكاملُ  تعاقد

ٌّةبحٌث ٌنحصر دور القطاع العام فً القطاعات  ٌّةغٌر  اإلستراتٌج ، التنافس

ُُ وٌُ  ٌّةالمجال للقطاع الخاص فً القطاعات  فت  .التنافس

عبر الحوار حول هذه القضاٌا حشد الطاقات من  ةالمنّظموقد تمّكنت 

ًٌّابٌن أطراف اإلنتاج  عًاالجتما ًٌّاو وطن إقرار موضوع  فً توفّقت. كما قوم

ٌّةوالبطالة كبند من بنود القمم  الّتشغٌل ٌّة التنمو ٌّةال االجتماعٌةو االقتصاد  .عرب

 الّسابقة رةالمقدّ  هودالجُ  ةواصلٌإّكد م الّتقرٌرن هذا وأُسارُع إلى القول هنا إ

 الّتصّديلمزٌد  المعالجةو الّتحلٌل دائرةع من وسّ ٌُ ذاته الوقت  وفً وٌبنً علٌها

 .التً قد ال ننتبه إلٌها كثٌرا الّتشغٌلاستغالل كل مكامن و رصد للبطالة من خالل

 األنهار الكبٌرة تتكون من روافد نهرٌة صغٌرة. ؤنّ با علمً 
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ٌّةالمقاربات ب االهتمامتواصل  وازي معوبالتّ  –ومن هذا المنطلق   االقتصاد

إلى توسٌع دائرة  الّتقرٌرٌهدف هذا   –والبطالة  الّتشغٌلالكلٌة لقضاٌا  االجتماعٌةو

ومٌكرو/  اقتصاديمن منظور مٌكرو/ إضافٌة معالجة  بالتؤسٌس إلى إىالرّ 

جارب على المستوٌٌن مساعد للتّ  ت خبرةبٌْ كَ   ةالمنّظمثري رصٌد ٌُ  اجتماعً

 ياالقتصاد واالندماج جدٌدة لفرص العمل آفاقفتُ الوطنً والعربً بهدف 

الّدٌموغرافً فً عدٌد  االنتقالفً مرحلة  الّدخولفً ضوء  خاّصة عًاالجتماو

ٌّةالالّدول  ٌّة على سوق العمل ما لَْم َنَتحّسب  عرب ٌُمّثلُه ذلك من ضغوطات إضاف وما 

 .لذلك بصفة مبّكرة

ٌّةالعلى هذه و  :فً َبابٌن كبٌرٌن الّتقرٌر ، ٌنتظمُ خلف

ٌّة اتالتحّدٌتذكٌر بؤبرز  :األّولالباب  والبطالة فً  الّتشغٌلمن زاوٌة  التنمو

 . الوطن العربً

ٌّةالالعمل  منّظمةتطلّعات : الباب الثانً  الّتركٌزب ومراكز اهتمامها الجدٌدة عرب

الدٌموغرافً ومتطلّبات "الّنافذة  االنتقالمن  الّثالثةفً المرحلة  الّدخولعلى 

 .الّتشغٌلٌة" من زاوٌة السّكان
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ٌّةال الّدولفً  عًاالجتماو ياالقتصادالعام  الّسٌاقأوال :   :عرب

ٌّةال الّدول بعضُ  هي تشهدذال الّراهنُ  الواقعُ كشف    عن متعّددةبؤشكال  عرب

ٌّات ٌّة إشكال شرارة األزمات التً  النطالقافعة ربة الدّ لت التّ ة مثّ جوهرٌّ  تنمو

ٌّاتأبرز هذه  ومن نعٌشها.  :اإلشكال

 كّمٌةال اتمإّشرة المرتبطة لٌس فقط بالبمضامٌنها المستجدّ  الّتنمٌة تحّدٌات 

ٌّة المحلٌّةبالنواتج  الّصلةات ذ  الّتنمٌة اتمإّشرولكن أٌضا ب ،اإلجمال

ٌّةو االجتماعٌة ٌّةو البشر  .الثقاف

 (  المناطقٌة ) المحلٌّة الّتنمٌةستدامة فً عالقتها بالمُ  الّتنمٌة تحّدٌات

 القادمة.إلنصاف األجٌال الحاضرة و استدامتهاوشروط 

 واالستفادةالمعولم  االقتصادإلى  الّدخولالمعرفة التً باتت مفاتٌُ  تحّدٌات 

 .النموّ تٌحه من فرص لتسرٌع وتائر مما ٌُ 

 ٌتطلب شبكات قراءة  الذي أصبُ عًاالجتماو ياالقتصادالمشهد  تحّدٌات

هذا  اهتمام فً القضاٌا محلّ  خاّصة لفهمه والفعل فٌهتحلٌل جدٌدة و

التً قرعت وما زالت أجراس  والبطالة الّتشغٌلوهً قضاٌا  ،الّتقرٌر

  .الخطر

ٌُعرُف م الجدٌدة فٌفً القٌّ  اتالتحّدٌمكن إجمال هذه وٌُ  بالجٌل الثانً ما أصبُ 

 العمل وحقّ  هذه الحقوق على وجه الخصوص فً حقّ  تتمّثلو لحقوق اإلنسان.

. وقد أُشٌر إلى هذه الحقوق فً ةالمواطن وحقّ  االجتماعٌةالحماٌة التشرٌعٌة و

ٌّة"العهد العالمً للحقوق   هدافاألوالثقافٌة" وكذلك فً " االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةل اإلنمائٌة  .2000فً العام  المّتحدةاألمم  منّظمةالتً أقّرتها " أللف
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ٌّةإن هذه القضاٌا  ٌّةالت الكبرى والتكتّ  اتالتحّدٌفً ضوء  التنمو  االقتصاد

ٌّاتالعمالقة أصبحت تتخطى  ٌّاتها إال بتجسٌد مكن حلُّ وال ٌُ  ،القطر الواحد إمكان  آل

ٌّةالقادة العرب فً القمم  تقراراست لها التً أسّ  العربً الّتعاون ٌّة التنمو  االقتصاد

( بما  2013ٌاض الرّ  / 2011ٌخ شرم الشّ  /2009) الكوٌت  االجتماعٌةو

العمٌقة  تالتحّوالن قٌادة وٌإمّ  ،ةمن ناحٌّ  لكّل األطرافٌضمن المصالُ المشتركة 

 وفً عالقتها ،من ناحٌة ثانٌة عًاالجتماو ياالقتصادالعربً  الّتكاملب فً عالقتها

هذا فضال  ، الّشاملةٌة المدفوعة بالعولمة الّدولجمعات اإلقلٌمٌة وبالتّ  ة ثالثةمن ناحٌّ 

 تحصٌن األمن الوطنً واألمن القومً على المستوى اإلستراتٌجً. عن رفع درجة 

ٌّاتأّن معالجة هذه  الّتؤكٌد ،كرارالتّ  من بابلٌس و زمنة تقتضً المُ  اإلشكال

ٌّةإٌالء اإلنسان  ا موردً نفسه . وفً الوقت الّتنمٌةصوى باعتباره غاٌة القُ  األهم

ٌّا  .كسب رهاناتها بشروطها الجدٌدةالمنشودة و الّتنمٌةلتحقٌق هذه  أساس

 فع منالرّ و ، اتاالستثمار دعم وتوفٌر المزٌد من الّشروطهذه  ومن ضمن

ٌّةو ،وتعظٌم قدراته على تولٌد فرص العمل  ،وجودته النموّ  معّدالت نسق  إنتاج

عن  ودعم رصٌده المعرفً تهتنافسٌّ و االقتصادوتحسٌن أداء  ،عوامل اإلنتاج

 فً مسارات اإلنتاج مخرجاتها واستثمار الّتدرٌبو الّتعلٌمطرٌق تطوٌر نظم 

ٌّة  .بالمواصفات الّدول

ف ال تتوقّ  (( inclusifشتمالً" المستحدث فً معناها "اال الّتنمٌةجودة  إنّ 

 ،نصفة للجمٌعمكٌن المُ التّ متطلّبات تؤمٌن  التشمل أٌضً  هُ بل تتجاوزُ  ،عند هذا الحدّ 

ٌّةو،  االجتماعٌة الّتنمٌةو  الّتنمٌةو ، المتوازنة ةمناطقٌّ ال الّتنمٌةو ، العادلة البشر

 . لضمان حّق األجٌال القادمة مةاالمستد
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ٌّةالالعمل  منّظمةسعت  الّسٌاقوفً هذا  العربً فً  الّتعاونإلى تعزٌز  عرب

ٌّةالات العمل ومنها اتفاقٌّ  العّمالو قضاٌا العمل ( 19التً بلغت تسع عشرة )  عرب

ٌّةالوتوصٌات العمل  اتفاقٌة  ( توصٌات.9التً بلغت تسع  ) عرب

" موضوع البند الّتشغٌللدعم  العربً وآفاقهُ  الّتعاونُ " من جانب آخر كانو

( المعروض على مإتمر العمل العربً فً دورته الحادٌة  األّول) القسم  األّول

الثالثً لتجسٌد التحالف  عًاالجتمال " الحوار . كما شكّ 2014واألربعٌن للعام 

( لمإتمر  األّول) القسم  األّول" موضوع البند  الّتشغٌلالعربً من أجل التنمٌة و

 .2015األربعٌن للعام العمل العربً فً دورته الثانٌة و

. متعّددة اقتصادٌة العربً ٌؤخذ أشكااًل  الّتعاون لى أنّ إا من اإلشارة أٌضً  وال بدّ 

 :شملٌاها لة بل ٌتعدّ البٌنٌّ  الّتجارةو االستثماراتوال ٌقتصر األمر هنا على 

  ٌّم بشروط مٌسرة عبر القنوات الثنائٌةقدّ ة التً تُ المساعدات اإلنمائ . 

 ٌّةمة من الجهات المنُ غٌر المشروطة المقدّ الهبات و  . الحكوم

  ٌّّةة والجهات غٌر مة من الهٌئات الخٌرٌّ المساعدات المقد  .الحكوم

ٌّةلى دعم المشروعات إ الّتعاونوٌهدف هذا  ومكافحة  الّتشغٌلوتنمٌة  التنمو

 الفقر وتحسٌن ظروف العٌش.

ٌّةة الكوٌت خالل القمّ دولة دد إلى مبادرة ر اإلشارة فً هذا الصّ وتجدُ   التنمو

ٌّة ت إلى فتُ حساب خاص فً ( التً أدّ 2009الكوٌت ) االجتماعٌةو االقتصاد

لتموٌل ودعم مشارٌع القطاع  عًاالجتماي واالقتصادندوق العربً لإلنماء الصّ 

ٌّةالول طة فً الدّ الخاص الصغٌرة والمتوسّ   . عرب
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ٌّةالبلغت المساعدات اإلنمائٌة والهبات والمنُ بٌن الدول  وإجماالً  فً العام  عرب

 .ى ملٌار دوالر أمرٌك 13.7 نحو 2013

ها على ومن ،الّشاملة الّتنمٌةأهداف  اتدرٌجٌّ  تخدم مجتمعةً  هذه العناصرُ  إن

ا وازن فً سوق العمل عرضً وتقرٌب التّ  ،العّمالقضاٌا العمل و وجه الخصوص

 الّتدرٌجً واالمتصاصوتكثٌف اإلحاطة بكل أصناف طالبً الشغل   ،اوطلبً 

 .الّتقرٌراألساسً لهذا  االهتمام وهو مركز .لمخزون البطالة

 

 البطالة: تحّدٌاتثانٌا : 

 : رح العامالطّ   .0

ٌّة اتالتحّدٌمن أبرز  ٌّةالفً المنطقة  إلحاًحاوأكثرها  التنمو  البطالة مسؤلةُ  عرب

ًٌّاتنامً للعاطلٌن عن العمل المُ  المخزون إنّ  .التً استعصت عن الحلّ  ًٌّاو وطن  قوم

من ناحٌة ثانٌة،  ككلّ  المجتمعسر واألُ باب ونتظارات الملّحة للشّ واال ،من ناحٌة

ٌّةات للحاجٌّ  المستمرّ  تطّورالو  العملرات سوق تسارع لمتغٌّ سق المُ والنّ  االقتصاد

باتها من ناحٌة ثالثة ٌقتضً فكرا ومتطلّ  الّنشاطظم اإلنتاج وأشكال نُ  تطّور كمِ حُ بِ 

لرصد ٌقظة دائمة الإستراتٌجٌة  ومقاربةً  ،بإستمرار جّدداتم واجتماعٌا اقتصادٌا

مستجّدات المرحلة  استشرافالعاجلة و العّمالالعمل وقضاٌا  ةعالجات ومتطّورال

ًٌّاو واقتصادٌا اجتماعٌاالقادمة   .دٌموغرافٌا وكذلك  معرف

فهً لم  .ركٌبالتّ  ومعقّدةُ  مزمنة   ّن البطالة ظاهرة  أ التوّجهرات هذا ومن مبرّ 

المتعارف علٌه فً النظرٌات  عًاالجتماو ياالقتصادعدها تعد تنحصر فً بُ 

ٌّة ات األخٌرة تطّورالتكتسً أٌضا ) كما كشفت عنه  َغَدتاللٌبرالٌة . بل  االقتصاد
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ٌّةال الّدولفً بعض  ٌّاا عدً ( بُ  عرب ٌّةالخٌارات ب مّتصال  سٌاس  بالّرغمالمختلّة  التنمو

. وقد نتج موفّقةغٌر نجّر عنها من سٌاسات تطبٌقٌة اوما  ،من كّل الجهود المبذولة

بفعل تراكم مسّببات البطالة وإهدار  واقتصادٌا اجتماعٌامدّمرة  عن كّل ذلك آثار  

ٌّةالطاقات   .البشر

إلى جانب ذلك فإّن البطالة ال تقف عند حدود فقدان الّدخل وتعطٌل الطاقات و

ٌّةاإل ها إلى ابل تتعدّ  الّتدرٌبو الّتعلٌمبمفردات  االجتماعٌة االستثماراتوهدر  نتاج

 . االنتماءإضعاف وعور باإلقصاء واإلحباط الشّ 

تمّثل هاجسا لمختلف تإّرق الحكومات وإّن البطالة بكّل هذه المعانً باتت 

ا الوصول لها ٌتطلّب حتمً  الّتصّديوإّن  للجمٌع. ةً مسإولٌّ ُتحّمل القّوى المجتمع و

ٌّةإلى تحدٌد مساحة من الخٌارات  واإلجراءات العملٌة وأدوات تدّخل  اإلستراتٌج

ا ون منطلقً كُ تَ نتاج اإلبٌن أطراف فق علٌها تّ مسإولٌات مُ تقاسم وتوزٌع أدوار و

ٌّة هاتتوجّ ل ٌّة اتالتحّدٌمنسجمة مع  تنمو  االجتماعٌةستحقاقات واال االقتصاد

ٌّةوالموارد  والبطالة الّتشغٌل تضعسٌاسات فً إطار  الجدٌدة فً عموما  البشر

ٌّاتصدارة سلّم   . الّتنمٌة أولو

ٌّة الّتنمٌةوفً ضوء مقتضٌات  من  االجتماعٌة الّتنمٌةومتطلبات  االقتصاد

ك وفً ضوء الهامش المحدود لتحرّ  ،نتظارات العاجلة من جانب ثان  واال ،جانب

ٌّةال الّدولأغلب  ٌّةال الّتنمٌةلتلبٌتها من جانب ثالث فإن واقع  عرب آفاقها ٌتطلب و عرب

ٌّةخطط بناء  نحو التوّجهحتما   فاع الشامل""الدّ  مفهوم لمقتضٌات تخضعُ  تنمو

ُ  وُمجمع   مستحدث واقتصاديعقد اجتماعً صٌاغة  ٌاتهامن تجلّ  ٌكونُ   إّمنعلٌه ٌـ

ٌّةاألاألهداف   : الّتالٌة ساس
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ً )القطاع الّسوق االقتصاد خاّصة، قتصاد لال ٌةالّتشغٌلطاقة ال توسٌعُ  -

 ؛(market economy) الخاص(

ٌّةمشاركة ال توسٌعُ  - عن طرٌق دعم القدرات  عًاالجتما واالندماج االقتصاد

 . مكٌنٌة للجمٌعالتّ 

 . ةٌبعشلا االجتماعٌةبالنسبة للشرائُ  خاّصة، العٌش مستوٌات  تحسٌنُ  -

ٌّةالالئق فً كل القطاعات عمل ال مإشراتمن  الرفعُ  -  ةالمنّظم االقتصاد

 . ةالمنّظموغٌر 

ٌّة خاّصة، عوامل اإلنتاج  اتمإّشرب االرتقاء -  . ةالعّمال إنتاج

ٌّةتعزٌز  - ٌّة التنافس  .ةة والخارجٌّ المنافسة الداخلٌّ  تحّدٌاتلمجابهة  االقتصاد

المتبادلة على كل  الّثقةترمٌم إعادة األمل و التوّجهنتظر من هذا ومن أهم ما ٌُ 

 : االتجاهاتالمستوٌات وفً كل 

  ٌُّةوالمجتمع فً العملٌة  الّشباب ثقة  االجتماعٌة االستحقاقاتانطالقا من  التنمو

ا من أركان ا ركٌنً كنً رُ  الّتشغٌلومنها على وجه الخصوص اعتبار  ،بكّل أبعادها

 .د وحقّا أصٌال من حقوق المواطنة كرامة الفر

  ُتهوشفافٌّ  األعمالفً استقرار اإلطار المإّسسً ومناخ  الّثقة . 

  ُالّتشرٌعاتوفً  الّتنمٌةفً آفاق  واألجانبوالعرب ٌن المستثمرٌن المحلٌّ  ثقة 

ٌّة ة القضاء وفً مختلف اإلصالحات وفً حٌادٌّ  االجتماعٌةو االقتصاد

 .المعتمدة
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  ٌُّةاألسواق  ثقة وتؤتً  . االقتصادٌة فً الّدولاإلقلٌمٌة و الّتموٌلوهٌاكل  المال

ٌّةقة بدرجة هذه الثّ  ات ئتمانً القتصادٌّ اال الّتصنٌفمن تقارٌر وكاالت  أساس

ول. ومن أهّم هذه الوكاالت: "ستاندرد آند بورز" و" فٌتش" و"مودٌز" التً الدّ 

عتبر هذه ي. وتُ االقتصادعلى المستوى  البلدانتقوم بتقٌٌم وتنقٌط وترتٌب 

ٌّاتالّدولٌة من أهّم اآل اتالّتصنٌف ومخاطرها والتً فً تقدٌر آفاق االستثمار  ل

 فً أّي بلد.    االستثمارخاذ قرار ٌستند إلٌها المستثمرون فً اتّ 

العمل أًٌضا على  التنموي اإلرادي نموذجاللتحقٌق هذا  الّثقةٌتطلّب بناء كما 

وبٌن الفرد والمإّسسة  االقتصادصالحة بٌن المجتمع والمُ جاه قافً باتّ المستوى الثّ 

فى  دور القطاع الخاص، والتركٌز على أهمٌة  معهاوبٌن اإلدارة والمتعاملٌن 

 . التنمٌة

 

ةال الّدولتوصٌف موجز للبطالة فً  .2 ٌّ  :عرب

ًٌّاأصال  ٌئةأوضاع سوق العمل السّ إّن  ًٌّاو وطن طٌلة السنوت األخٌرة  قوم

ٌّةال الّدولالتً تمر بها حالٌا عدٌد  االنتقالٌةفً الفترات  اسوءً ازدادت  بفعل  عرب

 وإرباك االستثماروتراجع  وتدهور الوضع األمنً عدم االستقرار السٌاسً

ٌّةال ٌّة حرك  االئتمانً الّتصنٌفوعجز الموازنات العاّمة وتخفٌض  االقتصاد

 .الخارجً االقتراض. وهو ما ٌنجّر عنه صعوبة للّدول ٌاديالسّ 

ٌّةالالعمل  منّظمةوحسب آخر تقدٌرات  - الّظروفوفً هذه  ل بلغ المعدّ  - عرب

ٌّةال الّدولفً  اإلجمالً للبطالة  20 علىما ٌزٌد  تطال أي أنها % 17حوالً  عرب

 . 2014عام  نسمةملٌون 
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ٌُضاف إلى هذا المعّدل العام للبطالة، البطالةُ  المقّنعة بفعل تفّشً أنواع  و

ًٌّزا كبًٌرا من  المنّظمالهّش وغٌر المعٌاري فً القطاع غٌر  الّتشغٌل الذي ٌمثل ح

ٌّةال ٌّاتاالقتصاد ا غٌر المعٌاري طال أٌضً  الّتشغٌلمع اإلشارة إلى أن . عرب

 :(فً تفاصٌلها الّدخولدون ) ومن أبرز خصوصٌات البطالة .ةالمنّظمالقطاعات 

 : شبابالبطالة . 1.2

وفق أحدث المعطٌات  %27 علىبما ٌزٌد  الّشبابٌُقّدر المعّدل العام لبطالة 

ٌّةالالعمل  منّظمةالمتاحة ل عرب
وهو ما ٌمّثل أكثر البلدان العربٌة  فىبشكل متفاوت  1

 . 2(2012فً  %12.7فً العالم ) الّشبابمعّدل بطالة  ىمن ضعف

ة الفرد حٌث ر لشخصٌّ ها النفسً المدمّ عدُ األمر األخطر فً البطالة بُ  ولعلّ 

فقدان األمل فً الحصول فعل الٌؤس وسوق العمل بٌنسحب العدٌد من العاطلٌن من 

إلى اإلحباط وٌإّدي هذا . واالنتماءعور بالمواطنة فقدان الشّ  على شغل  إلى حدّ 

ٌّةالبحث عن مشارٌع ما ٌسّمى "البطالة الّنائمة" أو فٌ الّدخول ة خارج وحٌاتٌّ  مهن

إلى مناطق  رةالجامحة فً الهج الّشبابحدود الوطن. وأقوى دلٌل على ذلك رغبة 

" فحسب بل وكذلك موجات الهجرة ةالمنّظم. ولٌس الهجرة "ياالقتصاد االزدهار

ٌّة رغم مخاطرها.   السر

 

 

 

                                                 
 .2013منظمة العمل العربٌة، الكتاب الدوري إلحصائٌات العمل فً الدول العربٌة،  1
 .2012أ. عادل عبد الرحٌم، مكانة الشباب فً سٌاسات التشغٌل فً الدول العربٌة، أكتوبر/تشرٌن األول،  2
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 ساء :جال و النّ بٌن الرّ بطالة تّتسم بفجوة واسعة  .2.2

، %27بــ  كما سبق ذكره التً ُتقّدر الّشباببطالة  معّدالت ارتفاعإضافة إلى 

ٌُقّدر مكتب العمل عًاالجتماة على مستوى النوع الهوّ  باتساعتّتسم هذه البطالة  . و

  41وبطالة اإلناث بـــ ،    %23بطالة الذكور بـــ  2011ً بالنسبة للعام الّدول

ٌّةالفً المنطقة  %  تقلّصفً حٌن أّن هذا الفارق  ، ٌةئونقطة م 18أي بفارق  عرب

ٌّةاألخٌرة بصفة ملحوظة فً كّل األقالٌم ال الّسنواتفً  حٌث ال ٌتجاوز فً ،  عالم

، ونقطتٌن فً جنوب آسٌا بىٌراة والكسبة ألمرٌكا الالتٌنٌّ نقطة بالنّ  12نفسه العام 

 .3نقاط فً جنوب شرق آسٌا 3و

 

 العالً: الّتعلٌمبطالة خرٌجً  .3.2

ٌُمّثل حاملو بالمقارنة مع مختلف شرائُ طالبً الشّ  الجامعٌة  الّشهاداتغل، 

إلى  معّدالتهذه ال ارتفاعوٌعود ،  جارب القطرٌةالبطالة فً كل التّ  معّدالتأعلى 

 الّدولالعالً فً  الّتعلٌمساع منظومة بٌن اتّ  الّتوافقمنها عدم  ، عدٌد العوامل

ٌّةال ا على إحداث ما ٌكفً من مواطن العمل كمًّ  االقتصادومحدودٌة قدرة  عرب

ٌّةا. هذا باإلضافة إلى ونوعً  ٌّاتو الّتعلٌمالمواءمة بٌن مخرجات  إشكال  الحاج

ٌّة ٌّةا فً تخطٌط الموارد قصورً ٌُعّد . وكّل هذا االقتصاد والموارد  البشر

ٌّة  . االقتصاد

 

 

                                                 
3
 BIT (2012), Rapport V : la crise de l’emploi des jeunes : Il est temps d’agir 
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 أهّم أسباب تفاقم البطالة فً الوطن العربً :ثالثا : 

ًٌّا ٌّةالالتً تمّر بها المنطقة  االنتقالٌة الّظروفعن البٌان أّن  لقد أصبُ غن  عرب

. فاقمت من ظاهرة البطالة.   ُ للبطالة أسبابها  حٌُ أٌضا أنّ الصّ  ولكنهذا صحٌ

ٌّة  اآلتٌة من بعٌد. الهٌكل

 

 ٌة :السّكان المحّددات .1

ٌُغذي  ، سوق العملتفعل فعلها فً  ةالّدٌموغرافٌالعوامل  مازالت وهو ما 

ًٌّا % 2.3ً الذي ٌقّدر بـ السّكان النموّ باستمرار  فً سّن  السّكانونمّو حجم  سنو

ًٌّا % 2.5المقّدر بـ  الّنشاط  . سنو

فً  ثّم االستقرار تقلّصتنحو باّتجاه ال ةالّدٌموغرافٌوإذا كانت هذه العوامل 

ٌّةل سٌاق دخول عّدة دوّ  ، )انظر الباب الثانً( الّدٌموغرافً االنتقالمرحلة  عرب

المتــوقّع لنسبة نشـاط  االرتفاعالقـادمة سٌتؤّتى من  الّسنواتفإّن الّضغط األكبر فً 

ٌّةالالعمل  منّظمةالمــرأة الذي تقدره  .  % 24.2بـ  المتوفّرة الّسنواتألحدث  عرب

ٌّةالً إلى أّن معّدل مشاركة المرأة فً سوق العمل الّدولوتشٌر إسقاطات البنك   عرب

 20204فً  % 35سترتفع إلى حوالً 
. 
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 BM (2009), Indicateurs de développement dans le monde 
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ٌّة المحّددات .6  : االقتصاد

ةالّتشغٌلومضامٌنه  ياالقتصاد النموّ عدم كفاٌة  ٌّ : 

 :ياالقتصاد النموّ . 1.2

ٌّةال الّتشغٌلمن أهّم محّددات  ٌّة حرك فً هذا  الحظ إجماالً . وما ٌُ االقتصاد

ظّل محدودا حٌث ال ٌتجاوز  على المستوى العربً اإلجمالى االستثمارالمجال أّن 

اإلجمالً المحلًّ، وأّن حّصة القطاع الخاص فٌه  الّناتجمن  %25فً المعّدل العام 

% فً العام  4.2ي التً بلغت االقتصاد النموّ  معّدالت. كما أّن % 14ال تتجاوز 

كما ٌبرز ذلك من  األخٌرة الّسنوات خالل متراجعة أحٌاًناو متذبذبةظلّت  2013

 :الموالً الرسم

 

 

ةالنمو الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة للدول  معّدالت ٌّ  عرب

 

 

 ي العربً الموّحد. االقتصاد(، التقرٌر 2014المصدر: صندوق النقد العربً )

 

ٌّةالنمّو فً المنطقة ال معّدالتوُتعتبر  المسّجلة فً األقالٌم  معّدالتدون ال عرب

 اآلسٌوٌة.
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 األسٌوٌةاألقالٌم فً  النموّ  معّدالت

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 8.6 8.2 8.5 9.8 7.1 7.8 12.1 10.9 شرق آسٌا

 7.6 7.1 7.2 9.2 6.2 5.9 9.4 8.9 جنوب آسٌا

 BIT = Tendances mondiales de l’emploi  2014: المصدر

 

ٌّة فرادى، فإّن معّدالت النمّو المسّجلة فً العام  أّما على مستوى الّدول العرب

 %، كما ٌّتضُ من الجدول الموالً:4فً أغلب الّدول لم تتجاوز  2013
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ٌّةمعدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للدول ال  (2013و 2012) عرب

 الدول

ٌّةفً الدول المعدل نمو الناتج المحلً   عرب
الناتج معدل نمو 

 المحلً للفرد
معدل نمو الناتج 
 المحلً بالدوالر

 باألسعار الجارٌة باألسعار الثابتة باألسعار الجارٌة باألسعار الثابتة

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 8.6 7.3 1.0 0.4 8.6 7.3 3.3 2.7 األردن

 8.1 7.2 4.1 3.7 8.1 7.2 5.2 4.7 اإلمارات

 6.9 5.6 4.6 -0.8 6.9 5.6 5.4 3.4 البحرٌن

 4.1 -1.5 1.6 2.6 8.4 9.2 2.7 3.6 تونس

 10.6 2.5 0.7 1.3 12.2 9.1 2.7 3.3 الجزائر

 7.6 9.1 1.9 1.7 7.6 9.1 5.0 4.8 جٌبوتً

 2.0 9.6 1.1 2.9 2.0 9.6 3.8 5.8 السعودٌة

السودان 
(1) 

3.0- 3.7 30.5 21.0 15.6 0.5 2.3- 9.0- 

         سورٌا

 6.1 16.9 2.6 7.7 6.1 16.5 5.2 10.3 العراق

 2.8 11.5 -1.3 -5.0 2.8 11.5 5.1 5.0 عمان

 6.6 11.9 3.9 2.9 6.6 11.9 6.1 6.2 قطر

 3.0 -2.2 1.2 0.6 7.6 5.4 3.5 3.0 القمر

 1.0 13.0 -2.9 2.8 2.3 14.6 0.8 6.2 الكوٌت

 5.5 6.7 0.7 1.1 5.5 6.7 1.3 1.7 لبنان

 -22.5 126.8 -5.7 101.2 -21.5 134.2 -2.5 104.5 لٌبٌا

 3.5 11.4 -0.4 -0.3 11.3 14.9 2.1 2.2 مصر

 9.5 -3.1 3.5 1.6 7.1 3.2 4.6 2.7 المغرب

 6.4 -3.7 4.2 4.5 6.4 0.3 6.7 7.0 مورٌتانٌا

 12.1 3.2 1.2 -0.5 12.4 3.5 4.2 2.4 الٌمن

 .ي العربً الموحد االقتصادالتقرٌر  (،2014)صندوق النقد العربً المصدر : 
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 إلى ما ٌلً : الّسٌاقوتجدر المالحظة فً هذا 

 ،غٌر  فهً -العالمً متوّسطإن كانت قرٌبة من الو – معّدالتهذه ال أّوال

قادرة على رفع تحّدي البطالة. ذلك أّن تقلٌص مستوٌات البطالة بشكل 

ًٌّا % 8نمّو فً حدود  معّدالتملموس ٌتطلّب  حسب تقدٌرات البنك  سنو

 ؛ًالّدول

 ،ّن الحظ أوالمُ . النموّ فً  أرفع اتشغٌلٌّ ٌتطلّب خفض البطالة محتوى  ثانٌا

ات الّطلب بالكاد األخٌرة ٌغّطً الّسنواتفً  للّتشغٌلالسنوي  النموّ 

وهو ما ٌفّسر  امتصاص مخزون البطالة.فً فضال عن عجزه  ،اإلضافٌة

 .الّظاهرةالبعد التراكمً لهذه 

 

 :الّتشغٌلنمّو  .2.2

ٌّةسب النّ  تطّورأعاقت  ياالقتصاد النموّ  معّدالتعدم كفاٌة إن  إلحداثاث  السنو

الوافدٌن الجدد على سوق العمل بما  عدد تطّورً مواطن العمل التً تكاد ال تغطّ 

 لمخزون البطالة.   الّتدرٌجًخفٌض ال ٌسمُ بالتّ 

 2011-2001 الّتشغٌلالمعّدل السنوي لنمّو 

 2001-2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 2.3 3.8 4 1.7 3.9 4.6 دول الشرق األوسط

 0.0 2.2 2.2 2.9 3.7 3.4 دول شمال إفرٌقٌا

 BIT(2012) = Tendances mondiales de l’emploiالمصدر: 
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 2016و 2015لسنتً  الّنموّ  معّدالت ا إلى أنّ وتجدر اإلشارة هنا أٌضً 

 هنعكاساتافط وألسعار النّ  الحادّ  االنخفاضستتراجع عن مستوٌاتها الّسابقة بسبب 

ٌّةل ة دوّ فً عدّ  الّتشغٌل نموّ  معّدالتوعلى  النموّ  معّدالتعلى   .عرب

 

   : ةٌّ الّتدرٌبٌة و الّتعلٌم المحّددات .3

ِم ُنظإلى الفجوة الواسعة بٌن ُمخَرجات ا أٌضً تعوُد أسباُب معضلِة البطالة 

ًّ و الّتعلٌمالعام و الّتعلٌم وذلك على مستوى  واحتٌاجاِت سوق العمل الّتدرٌبالمهن

ٌّةالظاهرة  عاّمة فً البلدان  ذه. وهاعمةوالمهارات النّ  الفّنٌةالمهارات  تتجلّى  عرب

 . ِة األجنبٌةالعّمالعلى نحو  خاّص من خالل اإلقباِل المتزاٌد على 

َعولمًة وخاضعًة فً جانب  ففً الوقت الذي أصبَحْت فٌه منظومُة اإلنتاج مُ 

 –كبٌر منها إلى "عمالة المعرفة" وبمعاٌٌَر دولٌة، وفً الوقت الذي تسارَعْت فٌه 

ٌّراُت أسواق العمل  -نتٌجًة لذلك  ٌة بحٌث أصبَحْت مفتوحًة وتنافسٌة، الّدولمتغ

ٌّةالظلّت أسواُق العمل  ٌة الّتعلٌمٌة وُنظِمها الّتنظٌمبؤبعادها الّتشرٌعٌة و عرب

ات تطّورالث لمالحقِة التحّدٌبطٌئَة  -من كّل الجهود المبذولة  بالّرغم –ٌةالّتدرٌبو

فضاًل عن مواكبِة  .عموًما الّتنمٌةالمتسارعة الحتٌاجاِت سوِق العمل واحتٌاجات 

ٌُِد البطالة وهدِر اإل ٌة. وهذاالّدولالمعاٌٌر  ًّ من عوامِل تزا ٌّاتعامل  أساس  مكان

ٌّة من مجموع المستخدمٌن( فً  % 30الفقراء ) العّمالواتساِع ظاهرة  البشر

ٌّةالالمنطقة    .عرب
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  :قضاٌا الفقررابعا : 

ٌّة اتالتحّدٌمن التً ُتعتبر  قضاٌا الفقر ،ا عن البطالةولٌس بعٌدً  فً  التنمو

ٌّةال الّدولأغلب  ا من األسباب سببً أّن الفقر مّثل  وحدٌثهُ  رٌخ قدٌمهُ اٌشهد التّ و .عرب

ٌّة ٌّةورات فً اندالع أكبر الثّ  الرئٌس  فً التارٌخ البشري. االجتماعٌةو السٌاس

وفً عصرنا هذا الذي ٌعّج بالقٌم والمفاهٌم الجدٌدة لم ٌعد الفقر فقًرا بالمعنى 

  اّتسع لٌشمل: بل، المالً أو الفقر الماّدي فقر الّدخل أو الفقرأي  قلٌديالتّ 

 متوّسطإلى المقارنة ب استناًداالفقر النسبً وهو عدم المساواة فً المعٌشة  -

الذٌن ٌعٌشون دون  السّكانقاس ذلك بعدد الفقراء من الّدخل الوطنً. وٌُ 

نفقات  متوّسطدخل األسرة أو  متوّسطالّدخل الوطنً ُمعّبرا عنها ب متوّسط

 .الفرد 

قصد به فقر قدرات المشاركة وقدرات الفقر البشري أو اإلنسانً وٌُ  -

 الّتعلٌمو االجتماعٌة الّتغطٌةكالّصحة و االجتماعٌةالوصول إلى الخدمات 

والثقافة. وٌحدث هذا النوع من الفقر حٌنما تضُعُف أو تنعدُم القدرات للتمّتع 

مكن إجمالها فً حقوق ة للمواطنٌن والتً ٌُ الّدولبالخدمات التً توفّرها 

 . المواطنة

إلى الخدمات الجماعٌة كالمٌاه  باالفتقارالفقر الجماعً عندما ٌتعلّق الفقر  -

فً  السّكانمجموعة من النقٌة وقنوات الصرف الصّحً والبٌئة السلٌمة ل

 مكان محّدد.

ٌّةإن مفهوم الفقر بهذه المعانً ظاهرة  ٌّةأٌضا ظاهرة  لكّنها. وعالم فً  عرب

ٌّة الّسٌاسات فً إخالالتناتجة عن  الّدولب أغل ة المتمّثل االجتماعٌةو االقتصاد

 فً: خاّصة
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 . الّراعٌةة الّدولمفهوم من خالل  النموّ لثمار  البعد التوزٌعً -

 .تشرٌعات العمل من خالل عد التعدٌلً البُ  -

 .ألفراد من قدرات استغالل المتاح تمكٌن امن خالل سٌاسات مكٌنً عد التّ البُ  -

ٌّةعد الحمائً للكرامة البُ  - ٌّةاألمن منطلق منظومة حقوق اإلنسان  اإلنسان  .ساس

. فالفقر مرتبط  إّن ظاهرة الفقر غٌر بعٌدة عن البطالة كما تّمت اإلشارة إلى ذلك

ٌّاغالبا بظاهرة البطالة التً تعدُّ شرطا  والتواصل  ياالقتصاد لالندماج أساس

ٌّة. فالتعطل عن العمل لفترة طوٌلة وتآكل المهارات عًاالجتما زوف والعُ  المهن

األحٌان إلى الفقر الماّدي  أغلباألمل ٌإدي فً  تقلّصعن البحث عن عمل بفعل 

كما ٌالحظ فً  –لفقر أٌضا ٌنتج . كما أّن ا االجتماعٌةفقدان الذاتٌة ووإلى العزلة 

ٌّةال المجتمعات  أحٌاًناو المنّظمعن العمل غٌر المعٌاري فً القطاع غٌر  - عرب

 .ةالمنّظمحتى فً القطاعات 

ٌّة وتركٌبة الحراك الشع فً بعض الّدول  بً األخٌر )والمتواصل(والّدارُس لدٌنامٌك

ٌّةال ٌُالحظ أّن ٌولوجٌّ من زاوٌة سوس عرب فً القطاع غٌر  العّمالالفقراء و العّمالة 

 إلى جانب العاطلٌن عن العمل. االحتجاجاتهم من أشعلوا فتٌل  المنّظم

ٌّةومن الُمفٌد اإلشارة هنا إلى أّن المنطقة ال حقّقت على المستوى العام تقّدًما  عرب

% فً  4.1إلى  1990% فً العام 5.5الفقر من  معّدالتملحوًظا فً تقلٌص 

. وٌحجب 20125% فً العام 7.4قفزت إلى  معّدالت. إالّ أّن تلك ال2010العام 

ًٌّا تفاوتا كبٌرا بٌن الّدول، كما ٌّتضُ من الرسم  هذا المعّدل اإلجمالً المنخفض نسب

 الموالً:

                                                 
 (، التقرٌر االقتصادي العربً الموّحد.2013صندوق النقد العربً )  5
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ٌّةالنسبة فقر الدخل فً الدول   عرب

 حسب خط الفقر الوطنً )وفق أحدث بٌانات متاحة(

 

 

 

 

 

 

 

 ي العربً الموّحد.االقتصاد(، التقرٌر 2014المصدر: صندوق النقد العربً )

 

 : عًاالجتماقضاٌا الضمان خامسا : 

ٌّةبالّرغم من الجهود المتواصلة لمنّظمة العمل ال فً مجال ظروف  عرب

تحتاج إلى  عًاالجتماما زالت شبكة الضمان  االجتماعٌةومعاٌٌر العمل والحماٌة 

ٌّةفً الّدول الٌن عٌاالجتماحٌث ال تتجاوز نسبة المضمونٌن  االهتماممزٌد من   عرب

فً  معّدالت. ولئن كانت هذه النسبة أعلى من ال2010% فً العام  33مجتمعة 

ٌّةاألقالٌم  الّنامٌة والّصاعدة فإّنها أقّل بكثٌر مقارنة بالّدول المتقّدمة. كما  االقتصاد

 ٌّتضُ من الرسم الموالً:

  

46,5
44,8

43,2 42,0 42,0

38,0

22,9 22,0 21,9

15,5 14,4
12,3 11,0

9,0 8,0
5,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

السودان القمر الصومال جٌبوًت ٌا مورٌتان الٌمن العراق مصر فلسطٌن تون  األردن سورٌا ٌن البحر المغرب لبنان الجزا ر



 

 33  وتطلعات منظمة العمل العربية التحديات التنموية 

 

 2010عام -  عًاالجتماة التً ال تخضع للضمان العّمالنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

روبرتا غاتً وآخرون ، "السعً إلى وظا ف أفضل : تحدٌات العمل فً القطاع غٌر الرسمً فً منطقة الشرق األوسط و  : المصدر

 .2011شمال أفرٌقٌا"، البنك الدولً ، سبتمبر 

 

ٌّةقضاٌا اإلسادسا :   :نتاج

ٌّةُتعتبر اإل ٌّةمن أهّم المفاهٌم  نتاج باعتبارها حاصل عدٌد المدخالت  االقتصاد

ًٌّا بطرٌقتٌن فً اإلنتاج  : . وُتجّمُع أدوات القٌاس نظر

  ُكّمٌةالعوامل الذي ٌستند إلى مختلف مدخالت اإلنتاج لتحقٌق  متعّددُ  القٌاس 

ات والموارد الّتقنٌنة من اإلنتاج: عنصر العمل وعنصر رأس المال ومعٌّ 

 نظٌم.لٌب والتّ واألسا الّتطوٌرة والبحث والطبٌعٌّ 

  ُالعوامل الذي ٌضع العالقة بٌن اإلنتاج وُمدخل  واحد:  أُحاديُّ  القٌاس

ٌّة ٌّةالعمل أو  إنتاج  النجاعة لكّل منهما. مإّشررأس المال وقٌاس  إنتاج
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ٌّةعلى  الّتركٌزوعادة ما ٌتّم  تها المباشرة ة لسهولة احتسابها وألهمٌّ العّمال إنتاج

ٌّةاقتصادٌا بمفردات  ٌّةالكلٌة و التنافس  واجتماعٌاة من ناحٌة، الجزئٌّ  التنافس

ٌّةل والمجزي من ناحٌة أخرى. وُتختزُل المإهّ  الّتشغٌلبمفردات  العمل فً  إنتاج

ٌّةالكفاءات  ة والموارد ومدى قدرتها على توظٌف الموارد المعرفٌّ  البشر

ٌّة  .التكنولوج

ٌّةوتعّرف  اإلنتاج من الّسلع والخدمات على  كّمٌةالعمل بكونها قسمة  إنتاج

 أو بعدد ساعات العمل. العّمالوحدات اإلنتاج التً تقاُس بعدد 

ٌّةفاإل ًٌّا ألداء االقتصادعلى المستوى  نتاج  ٌّاتاالقتصادي تعتبر محّدًدا أساس

ٌّة، فاإل اجتماعٌاوالنواتج المحلٌة اإلجمالٌة. أّما   عًاالجتماات الرخاء مإّشرو نتاج

ٌّةاإل نّ إ" ، حٌث  ًٌدا بٌد تسٌُر "  تمّكن من: نتاج

  تحسٌن األجور والمداخٌل والّرفع من مستوى العٌش عموًما عن طرٌق

ٌّةتوزٌع ثمار اإل ٌُقاس أثر  نتاج وبالتالً تقلٌص ظاهرة الفقر. وهنا ال 

ٌّةاإل ٌّةبالعالقة بٌن اإل نتاج الذي ٌعكس نجاعة العمل  العّمالوعدد  نتاج

ٌّةفحسب ولكن أًٌضا بالعالقة بٌن اإل اإلجمالً أي  السّكانوعدد  نتاج

 غٌر المشتغلٌن، وهو ما ٌعكس ثروة المجتمع ككّل. السّكانباعتبار 

 فرص عمل ألصحاب المهارات العلٌا تولٌد . 

  ٌّةتوفٌر  . التقلٌص من ساعات العمل إمكان

  ّالّتركٌزٌف من الضغط على الموارد الطبٌعٌة بخفالمحافظة على البٌئة والت 

 على مصادر النمّو الجدٌدة.
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ٌُقاس بحجم وفً المحصلة العامة فإّن مستوى ونوعٌة العٌش فً أي  مجتمع 

ٌّةتوزٌع ثمار اإلإنتاج الثروة و . وهذا ما ٌفّسر بشكل أساسً تفاوت الّرخاء نتاج

 بٌن المجتمعات.

ٌّةالوفً الحالة  ٌّة معّدالتتدّنً  الّتقارٌرتلف برز مخ، تُ  عرب مما  العمل إنتاج

ٌّةال ٌّاتاالقتصادأثره السلبً على أداء أغلب كان له  بمفردات النواتج المحلٌة  عرب

 .وجودة الوظائف ومستوٌات األجور

 

 رٌة والّنزوح الجماعً فً الفترة األخٌرة :سالهجرة القسابعا : 

التً شهدتها عدة  وحالة عدم االستقرار راتراعات والتوتّ لقد أفرزت الصّ 

ٌّةل دوّ  األخٌرة موجات نزوح داخلٌة كبٌرة وهو ما ٌربُك على  الّسنواتفً  عرب

رٌة إلى دول جوار س، وكذلك موجات هجرة قالّتشغٌلخدمات  المحلىالمستوى 

ٌّة مثل األردن ولبنان ومصر ، وهو ما زاد من الضغوطات على سوق العمل  عرب

 . االستقبالالمعقّد أصال فً دول 

اعتماد إجراءات وتدخالت عاجلة ومنّسقة بٌن  االستثنائًوٌتطلُّب هذا الوضع 

ٌّةالالعمل  منّظمة ٌّةالوالهٌئات  عرب ٌّة  عرب المختّصة بالّتنسٌق مع دّول واألجنب

 غاثة هإالء المهاجرٌن.إل االستقبال
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ةال العمل منّظمة جهودثامنا :  ٌّ  : عرب

ٌّةانطالقا من مسإولٌاتها  ٌّةالالعمل  منّظمةبادرت  القوم منذ نشؤتها بوضع  عرب

ٌّةاستراتٌجٌات وخطط وبرامج  بها قطرٌا من  لالستئناسا عت تدرٌجًٌّ توسّ  عرب

 .عربٌا من جهة ثانٌة عًاالجتماو ياالقتصاد الّتكاملناحٌة، ولمزٌد 

ٌّةالالعمل  منّظمةالتً أطلقتها  من بٌن أحدث المرجعٌات الفنٌةو  :عرب

 

 (:2008العربً المعٌاري للمهن ) الّتصنٌف .1

المعٌاري  الّتصنٌفإلى  استناًدا 2008فً العام  الّتصنٌفهذا  تّم إصدار

 ضبط مسمٌاتها وتوصٌفها مع مهنة 3000 وقد اشتمل على حوالً .الدولً للمهن

 وشروط ممارستها.

ٌّةمن المقاربة بٌن المهارات المعٌاري  الّتصنٌفوٌمّكُن هذا  جات واحتٌا المهن

األجور واختٌار مجاالت ومستوٌات التخصصات فً  سلّمسوق العمل، وبناء 

ٌساعد على بناء  الّتصنٌف. هذا باإلضافة إلى أن الفّنً الّتعلٌمو الّتدرٌببرامج 

ٌّةات مإّشرال آلٌة فنٌة مساعدة  الّتصنٌفوتوحٌد المصطلحات. كما ٌمثل هذا  المهن

ٌّةالة بٌن الّدول العّمالتنقّل  تٌسٌر على  .العربً البٌنً الّتعاونفً إطار  عرب

 

 (:2020-2010) للّتشغٌلالعقد العربً  .2

ٌّةال( خالل القمة 2020-2010) للّتشغٌلالعقد العربً تّم إقرار  ٌّة عرب  التنمو

ٌّة اشتمل هذا العقد على أهداف . وقد (2009، الكوٌت) االجتماعٌةو االقتصاد

 فً: تتمّثل ،دةاستراتٌجٌة محدّ 
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  ٌّةالالبطالة فً جمٌع األقطار  معّدالتتخفٌض  . بمقدار النصف عرب

 النصفم عن خط الفقر المعتمد إلى تخفٌض نسبة من ٌقل دخله . 

  ٌّةالة العّمالتٌسٌر تنقل ٌّةالبٌن األقطار  عرب  . عرب

 ٌّةرفع معدل النمّو فً اإل % خالل فترة العقد فً كل 10بنسبة  نتاج

ٌّةالاألقطار   . عرب

 من 50المهنً إلى  الّتدرٌبو الّتقنً الّتعلٌمرفع نسبة الملتحقٌن ب %

 .العام الّتعلٌمالملتحقٌن ب

 

 : (2009الحد من البطالة ) و الّتشغٌلالبرنامج المتكامل لدعم   .3

 :مشارٌع  ٌشمل هذا البرنامج ستّ 

 ٌّةال الّشبكة  . لمعلومات سوق العمل عرب

  اتهاتطّورمشروع المرصد العربً لمتابعة أسواق العمل ورصد . 

  ة الوطنٌةالعّمالمشروع توطٌن الوظائف لمتابعة تطبٌق برامج تشغٌل . 

  سوق العمل واحتٌاجات الّتدرٌبو الّتعلٌممشروع المواءمة بٌن مخرجات. 

  العربً الّشبابمشروع تشغٌل . 

  غٌرةمنشآت الصّ إنشاء وتطوٌر الدعم القدرات فى مجال مشروع 

  .والمتوسطة ) الرٌادى ( 
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ٌّة .4 ةال اإلستراتٌج ٌّ  :( 2010) والمهنً الّتقنً الّتعلٌمدرٌب وللتّ  عرب

ٌّةتم إقرار هذه  خالل مإتمر العمل العربً فً دورته السابعة  اإلستراتٌج

وتمثل خطة عمل طوٌلة المدى متفق علٌها لرفع أداء  (2010 ،المنامة)والثالثٌن 

 منظومة التعلٌم والتدرٌب التقنى والمهنى .

ٌّةوقد تضمنت هذه   الّتدرٌببمنظومة  األّول، ٌتعلق الجزء  ٌنأجز اإلستراتٌج

ٌّةالوالمهنً فً الدول  الّتقنً الّتعلٌمو . وٌتعلق الجزء الثانً بعناصر عرب

ٌّة  تواإلجراءامع بٌان األهداف المرتبطة بكل عنصر والسٌاسات  اإلستراتٌج

 العامة الالزمة لدعمه على المستوٌات الوطنٌة وعلى المستوى العربً.

ٌّةهذه  وتكمُن أهمٌة ٌّةالالدول فً مساعدة  اإلستراتٌج  فىمنفردة ومجتمعة  عرب

ٌّةمجابهة كثٌر من التحدٌات  توفٌر قوى عاملة  من خالل االجتماعٌةو االقتصاد

 والمهنً. الّتقنً الّتعلٌمو الّتدرٌبمإهلة عن طرٌق الرفع من أداء منظومة 

 

ةال الّشبكة .5 ٌّ  : (2014) لمعلومات سوق العمل عرب

 الّتقنً الّتعلٌمو الّتدرٌبات مإّشرتوصٌف واقع الّسعً إلى مزٌد فً إطار 

العمل  منّظمةأنجزت العربً المعٌاري للمهن،  الّتصنٌفضافة إلى باإلوالمهنً، و

ٌّةال ٌّةال الّشبكة" عرب مشروًعا من مشارٌع  التً كانتلمعلومات سوق العمل"  عرب

وثٌقة أقّر "مإتمر العمل العربً"  . وقد2009البرنامج المتكامل المقترح فً 

 .2014فً دورته الواحدة واألربعٌن للعام  الّشبكة
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محّدث سوق العمل بشكل تنظٌم بٌانات إنتاج وإلى  الّشبكةهذه وتهدف 

ألطراف اإلنتاج الثالثة وتوفٌرها د ومتكامل على المستوى العربً باستمرار وموحّ 

 واالستخدام بهدف الحّد من البطالة. الّتشغٌلو الّتدرٌبوذلك لتطوٌر سٌاسات 

العربً المعٌاري للمهن  الّتصنٌفة جمع البٌانات على فً عملٌّ  الّشبكةوتعتمد 

 .الّشبكةاختصاصات  جمٌعفً 

 

ٌّة .6 ةال اإلستراتٌج ٌّ ٌّةفً مجال التنمٌة  االتصالولإلع م  عرب  االقتصاد

 (2015قضاٌا العمل ) و االجتماعٌةو

ٌّةقد انبنت هذه ل   :الّتالٌةوفق المداخل المنهجٌة  اإلستراتٌج

  حول  تطّورفً الحاجة إلى توفٌر إعالم  اقتصادي م تتمّثلو، الرإٌة

ٌّةالمجاالت   . و قضاٌا العمل التنمو

  ٌّةالفً توفٌر البٌئة المالئمة لوسائل اإلعالم  تتمّثلو، الرسالة للقٌام  عرب

 . بدورها اإلعالمً التنموي

  ته.ومصداقٌّ ته دقّ فً شفافٌة اإلعالم و تتمّثلو ،القٌم 

تطوٌر والبطالة  وطؤة والحّد من الّتشغٌلوتهدف هذه الجهود إلى تنمٌة 

 ةالمنّظممن على المستوى العربً إدراكا  الّتدرٌبوالمهنً و الّتقنً الّتعلٌممنظومة 

ًّ  ياالقتصاد تطّورالأهم مقّومات  أحدبؤّن القوى العاملة هً  فً  عًاالجتماوالرق

إضافة إلى إعدادها  -مفهوم القوى العاملة لٌشمل  ةالمنّظمكّل دولة. وقد وّسعت 

ٌّةالمة ة والسّ والصحّ  االجتماعٌةالتؤمٌنات  -وتؤهٌلها  االجتماعٌةوالرعاٌة  المهن
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بٌن الّدول  ماة فٌالعّمالتنقّل تٌسٌر و ً والحوار بٌن أطراف اإلنتاجالعّمالوالتثقٌف 

ٌّةال  .عرب

فً الفترة األخٌرة وفً هذا اإلطار تزاٌد اهتمام مإتمرات العمل العربً 

)العقد العربً  الّتشغٌلوأجندات  بمواضٌع البطالة والمشروعات الصغرى،

 ياالقتصادالعربً  الّتعاونو االجتماعٌةالمتوازنة والحماٌة  الّتنمٌةو (للّتشغٌل

ٌّةومعلومات سوق العمل، ودعم القدرة  عًاالجتماوالحوار  عًاالجتماو  التنافس

ٌّة   .الّتشغٌللتعزٌز قابل

األخٌرة إلى  الّسنواتوالبطالة فً  الّتشغٌلفً رفع قضاٌا  ةالمنّظمكما توفّقت 

ٌّةة فً القمم المتمّثلأعلى سلطة القرار العربً  ٌّة التنمو  االجتماعٌةو االقتصاد

( التً اعتمدت فً شؤنها 2013، الرٌاض 2011، شرم الشٌخ 2009)الكوٌت 

ٌّةقرارات إستراتٌجٌة على غاٌة من   .األهم

ٌّة حشد جهود كّل األطراف عقدت  ٌّةالالعمل  منّظمةوعلى خلف العدٌد من  عرب

 المنتدٌات والمإتمرات ُكلّلت بإصدار إعالنات وبٌانات من بٌنها:

  ًالّتشغٌلللّتنمٌة و األّول"إعالن الّدوحة" الّصادر عن "المنتدى العرب ،"

 . (2008وحة، نوفمبر/تشرٌن الثانً، )الدّ 

  ًالّشبابلتشغٌل  األّول"بٌان الجزائر" الّصادر عن "المإتمر العرب "

 . (2009صمة، نوفمبر/تشرٌن الثانً، )الجزائر العا

  ّالّتقنً الّتدرٌبٌاض" الّصادرة عن "المنتدى العربً حول "وثٌقة الر 

، ر / كانون الثانى ٌناٌ الّرٌاض، وق العمل" )والمهنً واحتٌاجات س

2010) . 
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 الّتشغٌل"إعالن الرٌاض" الّصادر عن "المنتدى العربً الثانً للتنمٌة و "

أجل  الّتحالف من ( والذي اعتمد مفهوم "2014،  شباط )الّرٌاض، فبراٌر/

ٌّةالفً الّدول  الّتشغٌلالّتنمٌة و  . "منفردة ومجتمعة عرب

 ٌّةم الشٌخ" الّصادر عن "المجالس "إعالن شر  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةال  . (2015" )شرم الشٌخ، عرب

  ٌّة" بشؤن إنشاء رابطة المجالس الّرباط"إعالن  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةال  (.2015، الّرباط) عرب

ٌّةالالعمل  منّظمةوتواصاًل مع هذه الجهود المخلصة، عقدت  فً الفترة  عرب

 :ـ ب خاّصةتّتصل  الّندوات( عدٌد 2015القلٌلة الماضٌة )

  اإلعالم الّتنموي حول قضاٌا العمل بالتنسٌق مع مجلس وزراء اإلعالم

 . عرب وبمشاركة القٌادات اإلعالمٌةال

  ٌّةالواقع المرأة  . والمهنً الّتقنً الّتدرٌبو الّتعلٌمفً  عرب

  ٌّةالمعاٌٌر العمل  . عرب

 تفتٌش العمل . 

  االجتماعٌةالمفاوضة . 

 العربً المعٌاري للمهن واستخداماته. الّتصنٌف 

ٌّة لمزٌد رصد  ٌّاتوقد ُتّوجت هذه األنشطة ببٌانات ختام قضاٌا العمل  إشكال

 لمعالجتها.  الّتوصٌاتواقتراح المقاربات و العّمالو
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 الثانىالباب 

ٌّة عاتتطلّ   منّظمة العمل العرب

 ومراكز اهتمامها الجدٌدة
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ٌّةوازي مع مواصلة العمل على األبعاد بالتّ  ٌّة الّتعلٌمالكلٌّة واألبعاد  االقتصاد

ٌّةالالعمل  منّظمةٌّة، تسعى الّتدرٌبو إلى توسٌع دائرة المقاربة لمعالجة قضاٌا  عرب

 والبطالة. الّتشغٌل

ٌّةوٌستنُد هذا التوّجه إلى   : الّتالٌة المنطلقات المنهج

  ٌّّةالً الذي ٌّتجُه إلى هٌكلة جدٌدة فً الّدول السّكانحلٌل الت وانعكاسات  عرب

ٌّةى العمل، وهو ما ٌتطلّب تعبئة كّل الموارد ذلك على قوّ   االقتصاد

ٌّة التً ٌطلُق عات الدّ تطّورلمجابهة هذه ال االجتماعٌةو ٌها لٌموغراف

 . الدٌموغرافً االنتقال

 ٌّة لمقاربة سوق العمل ٌُقتصُر فقط فً هذه المعالجة  على  ، نظرة نقد حٌث 

 مبدأي العرض والطلب.

 .المقاربات الحدٌثة لسوق العمل 

 

 :( الدٌموغرافً  التحّول ) االنتقالأوال : 

 الدٌموغرافً: االنتقالمفهوم  .1

 وفًقا لتجارب البلدان المتقّدمة، ٌمّر التحّول الّدٌموغرافً بؤربع مراحل:

 معّدالت والدات ومعّدالت وفٌات تكاد تكون متعادلة بحٌث  : المرحلة األّولى

 ٌكون تطّور عدد السّكان قرًٌبا من الّصفر.

 معّدالت الوفٌات فً تراجع )بحكم تطّور السٌاسات  : المرحلة الثانٌة

وهو معّدالت الوالدات تظلُّ مرتفعة )والصحٌة وظروف العٌش( و االجتماعٌة

 الدٌموغرافً (. االنفجارما ٌعرف بمرحلة 
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 :استمرار التراجع الّتدرٌجً لمعّدالت الوفٌات مع استمرار  المرحلة الّثالثة

الّتعلٌم وتؤخٌر سن الزواج وتزاٌد  انتشارتراجع معّدالت الوالدات بحكم 

من نظام  الدٌموغرافً االنتقالبداٌة متطلبات الحٌاة. وتعتبر هذه المرحلة 

 سكانً تقلٌدي إلى نظام جدٌد ٌتمثل فً: 

  سنة 15انخفاض  الفئة العمرٌة دون . 

 سنة ( 64 -15مرٌة فً سن النشاط )الفئة الع ارتفاع . 

 لكبار السن. معتدل ارتفاع 

 وتتمٌز ،  الدٌموغرافً االنتقالمرحلة ما بعد الّدخول فً  : المرحلة الرابعة

ملحوظ لفئة كبار السن  ارتفاعوجع الفئة العمرٌة فً سن النشاط ببداٌة ترا

ٌّة جدٌدة لرعاٌة المسّنٌن.  ٌُمكن تجسٌم هذه وهو ما ٌتطلّب سٌاسات اجتماع و

 :ى الشكل التال ىالمراحل األربع ف

 

 

 

 

 

 

ٌّة دخلت و   -ولو بدرجات متفاوتة  –تجدر المالحظة  هنا  أّن الّدول العرب

 الدٌموغرافً. االنتقالالّثالثة من  المرحلة
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وقد أثارت هذه المرحلة السّكانٌة التً مّرت بها المجتمعات المتقدمة وبعض 

 االنتقالالّدول الّصاعدة جدال نظرٌا واسعا تمّثل فً التساإل التالً: هل مرحلة 

ٌّة" )فرصًة( لتسرٌع الّتنمٌة؟ أم تشّكل قنبلة سكانٌة  الّدٌموغرافً ُتشّكُل "هبة سّكان

 ؟عًجتمااال واالنتظامتهّدد الّتنمٌة 

ٌّة  ٌّة والتجربة الهند متى  -أن التحّول الّدٌموغرافًفى وتفٌد الّتجربة الصٌن

ٌّةفرت له الّظروف اتو كان عامَل دفع للّنمو  -المناسبة االجتماعٌةو االقتصاد

 والّتنمٌة بمفردات زٌادة الّناتج المحلً اإلجمالً وزٌادة نصٌب الفرد من الّناتج.

 

ٌّة:بوادر التحّول  .2  الدٌموغرافً فً الّدول العرب

مّثل ٌُ  ٌة فً العقدٌن األخٌرٌنالسّكانبفعل العوامل  الّدٌموغرافًعد مازال البُ 

ولكن هناك بوادر انفرا  . الّتنمٌةا على سوق العمل وعلى جهود  ضاغطً عاماًل 

ً السّكان للنموّ  الّتدرٌجً الّتراجعلة فً متمثّ األخٌرة  الّسنواتفً  على هذا الصعٌد

فً  الّدخولر إلى إشّ وهو ما ٌُ  .الّدولفً بعض  خاّصةً العام على المستوى العرب

ن " والتً ٌتعٌّ ةالّدٌموغرافٌالهبة " أو ما ٌسّمى ب الّدٌموغرافً االنتقالمرحلة 

: لبنان ًرا هذه المرحلة مثلالتً دخلت مبكّ  الّدولفً  خاّصةمنها  االستفادة

، %(1.07تونس )، %(0.99الصومال )، %(0.76)البحرٌن  %(،0.64)

%(، وكذلك الّدول 1.83%(، سورٌا )1.10%(، المغرب )1.07) اإلمارات

ٌّؤة للّدخول إلى هذه المرحلة مثل الجزائر )  . %(2.22%( واألردن )2.04المه

ٌّةالفً المنطقة  الّدٌموغرافً االنتقالوٌتمّثل هذا  كما هو الشؤن فً كّل – عرب

 :الّتالٌة ٌّةالسّكان فً الخصائص -التً مّرت بهذه المرحلةالبلدان 
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  ع أن . وٌتوقّ 2011% فً  2.3 الذي بلغ ً اإلجمالًالسّكان النموّ تراجع

 . (2005)اإلسكوا،  2020% فً  2.04ٌنخفض إلى 

 ص من قلّ سنة وهو ما ٌُ 15دون للشرٌحة العمرٌة  -نتٌجة لذلك- الّتراجع

 . ةن من إدخارات إضافٌّ مكّ اإلعالة وٌُ  معّدالت

 فما فوق ( سنة65) 60ة رٌحة العمرٌّ المعتدل للشّ  االرتفاع . 

 ع الرأس المال اإلنتاجً.سنة أي توسّ  (64) 60-15رم العمري هتوسع ال 

 :ٌنالموالٌوالجدول سم وتتجلّى هذه العناصر من الرّ 

 

ٌّة )  (2011تطّور مؤّشر الخصوبة فً بعض الّدول العرب

 

 

 

 

 

 

 

 OIT-2010المصدر :            
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 )%( (2013-2012معّدالت النمّو السكانً )

 الدول
معدل النمو )%( 

2012-2013 

 
 الدول

معدل النمو )%( 

2012-2013  

ٌّة  6.40 عمان  2.33 مجموع الدول العرب

 - (2فلسطٌن )  2.22 األردن

 2.20 قطر  1.07 اإلمارات

 2.33 القمر  0.76 البحرٌن

 3.71 الكوٌت  1.07 تونس

 0.64 لبنان  2.04 الجزائر

 3.24 لٌبٌا  3.10 جٌبوتً

 2.52 مصر  2.73 السعودٌة

 1.10 المغرب  3.16 (1)السودان 

 2.43 مورٌتانٌا  1.83 سورٌا

 2.92 الٌمن  0.99 الصومال

    2.61 العراق

 العربً الموّحد.ي االقتصاد(، التقرٌر 2014المصدر: صندوق النقد العربً )

 

ٌّة من نظام  وٌّتضُ من هذه المعّدالت الخروج الّتدرٌجً للّدول العرب

دٌموغرافً تقلٌدي ٌّتسم بارتفاع معّدالت الخصوبة والّدخول فً نظام دٌموغرافً 

ٌّة إذن تحدُث عندما  ٌّا. فالفرصة السّكان جدٌد ٌّتسم بتوّسع السّكان النشطٌن اقتصاد

 نمّو الفئات الُمعالة )األطفال وكبار السّن(. علىفً سّن العمل ٌتفّوق نمّو السّكان 

 

ٌّة: .3  أثر التحّول السّكانً على الّتشغٌل فً الّدول العرب

ٌّة فً سّن الّنشاط  ٌّة باتجاه توّسع الفئة العمر استنادا إلى تطّور العوامل السّكان

ٌّة للبطالة من  حلة التحّول الّدٌموغرافً وبناءً فً إطار مر على المستوٌات الحال

ٌّةناحٌة، وتوقّعات تطّور حجم القّوى العاملة وارتفاع المشاركة  للمرأة  االقتصاد
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ٌّا إالّ  ٌُفترُض للّدول  23.2من ناحٌة ثانٌة )التً ال تمّثل حال من القّوى العاملة(، 

ٌّة مجتمعة فً أفق   أن توفّر: 2020العرب

 35 ٌّة إلى الّنصف مع  معّدالت ملٌون فرصة عمل لتخفٌض البطالة الحال

 . (2020-2010) للّتشغٌلوفق أهداف "العقد العربً  2020حلول 

 28  ملٌون فرصة عمل الستٌعاب الّداخلٌن الجدد إلى سوق العمل فً العام

2020. 
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 2020وظٌف المطلوب عام تقدٌر حجم الت

 البطالة الحالٌة واستٌعاب الداخلٌن الجدد لقّوة العمل معّدالتلمناصفة 

الوظا ف 
المطلوبة مع 
حلول عام 

2020 
الستٌعاب 

الداخلٌن الجدد 
لقوة العمل 

 )باأللف(

الوظا ف 
المطلوبة مع 
حلول عام 

2020 
لمناصفة 
 معّدالت
البطالة 
 )باأللف(

قوة العمل 
المتوقعة عام 

2020 
 )باأللف(

حجم 
 الّتشغٌل

المستهدف 
لمناصفة 
 معّدالت

البطالة عام 
2020 

معدل 
البطالة 

المستهدف 
عام 
2020 

(%) 

معدل 
المشاركة 
فً قوة 

العمل عام 
2020 

(%) 

 السّكانعدد 
سنة  15

فاكثر عام 
2020 
 )باأللف(

قوة العمل 
الحالٌة 
 *)باأللف( 

حجم 
 الّتشغٌل
الحالً 
 )باأللف(

 

 الجزائر 10810 11984 30894 44.7 4.9 13133 13809.4 2323 1825

 البحرٌن 673 700 1181 69.0 1.9 799 814.8 126 115

 القمر 182 233 516 57.6 11.0 265 297.3 82 64

 جٌبوتً 133 288 646 53.2 27.0 251 343.8 118 55

 مصر 23070 26640 63670 49.8 6.7 29583 31707.7 6513 5068

 العراق 7166 7789 25496 42.8 5.5 10312 10912.3 3146 3123

 األردن 1466 1678 5362 42.2 6.3 2120 2262.8 654 585

 الكوٌت 1542 1585 3023 67.9 1.4 2025 2052.5 482 467

 لبنان 1397 1552 3960 48.3 5.0 1817 1912.5 420 360

 لٌبٌا 1852 2300 4906 51.9 9.8 2298 2546.2 446 246

 مورٌتانٌا 831 1188 2819 54.5 15.0 1306 1536.2 474 349

 المغرب 10452 11549 25909 51.5 4.8 12709 13342.9 2258 1794

 فلسطٌن 863 1127 3237 43.0 11.7 1229 1392.0 366 265

 عمان 1102 1378 3477 68.8 10.0 2153 2392.1 1051 1014

 قطر 1426 1431 2202 85.6 0.2 1882 1884.7 456 454

 السعودٌة 10382 10998 24059 53.8 2.8 12582 12944.0 2200 1946

 الصومال 1931 2957 6945 56.5 17.4 3243 3924.2 1312 967

 السودان 9580 11391 27314 54.0 8.0 13577 14749.3 3997 1358

 سورٌا 3595 5531 17858 44.3 17.5 6527 7911.0 2932 2380

 تونس 3323 3923 9083 47.3 7.7 3967 4296.1 644 373

 اإلمارات 5817 6072 8819 80.4 2.1 6942 7090.8 1125 1019

 الٌمن 3980 6634 17979 50.8 20.0 7307 9133.5 3327 2500

 المجموع 101575 118929 289354   136026 147256.1 34451 28327

 ي العربً الموّحد.االقتصاد(، التقرٌر 2014المصدر: صندوق النقد العربً )
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ٌّة بحاجة إلى توفٌر  ملٌون فرصة عمل جدٌدة  63وإجماالً  فإّن الّدول العرب

ٌّة ٌّة الحال مع نهاٌة العشر
معّدالت  االجتماعٌة. وتقتضً مواجهة هذه التحّدٌات 6

ٌّا أرفع فً معّدالت النمّو ومجاالت استثمار جدٌدة،  نمّو أعلى، ومحتوى تشغٌل

ٌّةوتعبئة كّل الموارد  وتنظٌمها وتؤطٌرها ومنها مجاالت  تماعٌةاالجو االقتصاد

 والتضامنً والقطاع غٌر المنّظم. عًاالجتما االقتصاد

 

ٌّة: .4  متطلّبات التحّول الدٌموغرافً فً الّدول العرب

ٌّة مكن ال ٌُ  ٌة الجدٌدة من تهدٌد اجتماعً السّكانتحوٌل الهٌكلة فً الحالة العرب

ٌّة إلى "هبة  ياالقتصاد الّتخطٌطما لم نسارع إلى أي إلى عائد تنموي ، " سكان

المناسبة للحّد من البطالة وإحداث أكبر قدر ممكن من  الّظروفإلٌجاد  عًاالجتماو

ٌّةفً مختلف المجاالت  عًاالجتما االندماجفرص العمل وتوسٌع مساحة   االقتصاد

لٌست مفتوحة بل  الّدٌموغرافً االنتقالمرحلة  ؤنبالمستجّدة. علًما و االجتماعٌةو

 سنة. 20و 15ون بٌن الّدٌموغرافٌٌقّدرها  زمنٌة قصٌرةمحدودة لفترة 

ٌّةّن العوائد إوخالصة القول  ٌّةالسّكانللهبة  التنمو ٌّة ٌة لٌست حتم ، ولٌست تلقائ

ٌّةبل ٌجب الّسعً إلٌها واإلعداد لها لتوسٌع دائرة المشاركة  عن طرٌق  االقتصاد

ٌّة واعتماد سٌاسات تنموٌة مبّكرة ومنها على وجه السّكانالتخطٌط لمرحلة الفرصة 

 الخصوص:

 

                                                 
 (، التقرٌر اإلقتصادي العربً الموّحد2013صندوق النقد العربً )  6
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 الّداعمة لتحقٌق التحّول الدٌموغرافً للوصول إلى "الفرصة  الّسٌاسات

ٌّة وتنظٌم األسرة السّكان فً  واالستثمارٌّة" من خالل برامج الصّحة اإلنجاب

 ي للمرأة.االقتصادوتحسٌن الوضع  الّتعلٌم

 ٌة" عن السّكانمن عوائد "الفرصة  االستفادةالُمساعدة على  الّسٌاسات

 الّتشجٌعرونته وخلق فرص العمل المنتج وطرٌق توسٌع سوق العمل ومُ 

ٌّةعلى المبادرة  وتوسٌع  الّتدرٌبو الّتعلٌمالذاتً وتطوٌر  الّتشغٌلو الفرد

ٌّةالخٌارات وفرص المشاركة   .االقتصاد

 ٌة" من خالل وضع السّكانلما بعد ذروة "الفرصة  االجتماعٌة الّسٌاسات

ٌّاتاآل  االجتماعٌةوالبرامج والخطط لتحسٌن الخدمات والتؤمٌنات  ل

 والتنمٌة المستدامة.  عًاالجتماوالضمان 

 

تعارف علٌها تقلٌدٌا لسوق العمل = العرض المقاربات المُ تذكٌر بثانٌا : 

 الّطلبو

ٌّةتعالج النظرٌات  ٌّة" االقتصاد " سوق العمل )مع بعض التماٌزات( التقلٌد

 .الّطلبالعرض و على أنها سوق ككل األسواق ٌحتكم فٌها إلى مبدأي  

 عرض القوى العاملة: .1

ٌّةإعداد الموارد  منظومةِ ى العاملة" بف "عرض القوّ ٌُعر   تعلًٌما وتدرًٌبا  البشر

مالمُ فنٌة من قدرات ونهم مٌن إلى سوق العمل، بما ٌمكّ تؤهٌال وتوظًٌفا للمتقدّ و

قابلة " للتسوٌق" فً سوق العمل تساعدهم على االنتقال من عالِم الدراسة إلى 

ٌّةالحٌاة  ا أمامٌا لضمان أوفر شروط عدً بُ  الّتدرٌبو الّتعلٌم. وتعتبر وظٌفة المهن
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ٌّةالمواءمة بٌن الموارد   الّتنمٌةبات سوق العمل واحتٌاجات ومتطلّ  البشر

ٌّة ٌُعتَبر هذا الدوُر من المسإولٌات  جتماعٌةاالو االقتصاد ٌّةاألعموما. و ة للّدول ساس

ٌّة والّشراكة الّتعاونبالّتنسٌق و ٌن ٌاالقتصادمع مختلف الفاعلٌن  التعاقد

 ٌن.عٌاالجتماو

 

 ى العاملة:على القوّ  الّطلب .2

ٌّةمن القطاعات  ه متؤتّ على القوى العاملة" بؤنّ  الّطلبف "ٌُعر    االقتصاد

ٌّة التً توّظف خرٌجً منظومات   اإللتحاقاغبٌن فً والرّ  الّتدرٌبو الّتعلٌموالخدم

 بسوق العمل.

ًّ شكّ وٌُ  وتثمٌِنها فً  الّتدرٌبو الّتعلٌمنواتج  الستثمارل هذا الجانُب الُبعَد الخلف

ٌّةهنا على أن اإلعداَد األمثَل للموارِد  الّتؤكٌدمن  مسارات اإلنتاج. وال بدّ   البشر

ًّ ٌظل محدوَد األثر  ًّ ما لم ٌواكْبُه فً بُ  واجتماعٌا اقتصادٌابُبعدِه األمام عده الخلف

ُ ب ًٌّ للمهاراِت، وتعّهدها . فً القطاع اإلنتاجً المستمرّ  الّتدرٌبتوظٌف  استراتٌج

ذلك أّن استدامَة العمل واستدامَة تنافُسٌة المإسسة )على األقل فً جانب منها( 

ٌّةباستدامِة جودِة الموارد لٌس فقط مرتبطتان  عدها األمامً ولكن أٌضا فً بُ  البشر

ٌّةبصقلها باستمرار فً المنشآت  ٌّرت االقتصاد ٌّةات تطّورال. لقد غ  االقتصاد

ًٌّ الّراهن ٌّرت عالَم اإلنتاج المؤلوف. وغن عن البٌان أن  ة عالَم العمل القدٌم، كما غ

ٌّراتهذه  ٌّةتقتضً من المإّسسة  المتغ فً رصٌدها  االستثمارزٌادَة  االقتصاد

 البشرّي لٌتواءم مع شروط اإلنتاج الحدٌثة.
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ةالالعمل  منّظمةدور ثالثا :  ٌّ  :فً تقرٌب العرض من الطلب عرب

ٌّةالالعمل  منّظمةتهدف األدوات التً أطلقتها  ٌّةبصفة  عرب  االقترابلى إ أساس

من هذه المرجعٌات كما أشرنا وقٌق التوازن فً سوق العمل عرضا وطلبا. من تح

المهنً و الّتقنً الّتعلٌممنظومة و المعٌاري للمهن العربى الّتصنٌفتلك المتصلة ب

 بٌانات سوق العمل.و الّتدرٌبو

ٌّةالالعمل  منّظمةمن مهام و  : للفترة القادمة فً هذا المجال عرب

 تسددددوٌقها علددددى المعتمدددددة عربٌددددا والتددددروٌج لهددددا و مزٌددددد تفعٌددددل األدوات

 . على المستوى القومًالمستوٌات الوطنٌة و

  ًددةالنظددر فدد ٌّ تطبٌقهددا بإلددزام الدددول المصدددقة علددى هددذه المرجعٌددات  إمكان

ٌّةالة العّمالل وفً مجال تنقّ  ةالمنّظمفً تعاملها مع  واعتمادها بٌن دول  عرب

 . االستقبالل اإلرسال ودوّ 

  العمل على إنجاز "اإلطار العربً للمهارات(CNQ): " 

ٌّةات كماالً للمرجعٌّ تاس ٌّن بناء  المهن "إطار عربً ُموّحد المعتمدة ٌتع

العربً المعٌاري للمهن انطالقا من بوادر إنجاز  الّتصنٌف" ٌتكامل مع للمهارات

ٌّةالؤّن عدٌد الدول بللمهارات. علًما األطر الوطنٌة  بلغت مراحل متقّدمة على  عرب

 :ى والد كما ٌبرز ذلك من الجدول المهذا الصعٌ
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ةالالتقّدم فً إنجاز األطر الوطنٌة للمهارات على مستوى الدول  ٌّ  عرب

 مرحلة التصمٌم مرحلة التجسٌم

إقرار ضمان  الّدولة
 الجودة

تعٌٌن الجهة 
 المنفذة

إصدار اإلطار 
 القانونً

صٌاغة 
 المشروع

ًاألّولاإلعداد   

     الجزائر 

     البحرٌن 

     ًجٌبوت 

     مصر 

     العراق 

     األردن 

     الكوٌت 

     لبنان 

     لٌبٌا 

     المغرب 

     عمان 

     فلسطٌن 

     قطر 

     
ٌّةال  عرب

 السعودٌة

     سورٌا 

     تونس 

     
اإلمارات 

ٌّةال عرب  

     الٌمن 

      

غٌر متوفّر  --  
لم ٌسجل  

 تقدم
تم إعداد بعض العناصر    تم اإلعداد  

 

ٌّةال ةالمنّظمالمصدر:   .2012فً الوطن العربً، تقرٌر المرصد العربً للتربٌة  الّتعلٌمللتربٌة والثقافة والعلوم،  عرب
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  : العملالمقاربات الحدٌثة لسوق رابعا : 

ٌّةجارب إلى تستند المقاربات الحدٌثة لسوق العمل فً كّل التّ   ارتفاع خلف

ٌّةالعد فً الحالة ضاف إلى هذا البُ وتُ البطالة.  معّدالت ٌّة عرب  التحّول خلف

ٌّةكل الموارد وما تقتضٌه من تعبئة  الّدٌموغرافً  الّتشغٌلوكل مكامن  االقتصاد

(market niches) فً ُبعدٌن: غٌر المستغلة التً ُنجملها هنا 

 الُبعد المٌكرو/ اقتصادي . 

  ُعد المٌكرو/ اجتماعً.والب 

 

 الّرٌادي االقتصاد:  اقتصاديعد المٌكرو/ البُ  -أّوال

 :األعمالادة رٌّ  .1

، أي إقامَة مشروعات  صغرى وصغٌرة األعمالقصد بالّرٌادة رٌادَة ٌُ 

ٌُطلَق علٌه "الّرٌادة الخارجٌة"؛ مع اإلشارة إلى اتساع هذا متوّسطو ة، وهو ما 

ٌّةاألخٌرة لٌشمَل "الّرٌادة  الّسنواتالمفهوم فً  "، أي المبادرة ضمن العمل الّداخل

ٌّةالمإجر فً صلب المإسسة   .االقتصاد

ٌّةال الّدولفً أّن من أسباب البطالة أًٌضا هنا بداٌة  الّتؤكٌدوٌجدر   هاعدبُ  عرب

من شٌوع  بالّرغم والمجتمع االقتصادفً تدنً ثقافة الّرٌادة فً  المتمّثلالّرمزّي 

والخطاب اإلعالمً  ياالقتصادمفهوم الرٌادة فً الخطاب السٌاسً والخطاب 

ٌّةالفً الّدول ٌن الّرٌادٌوتجدر اإلشارة أًٌضا إلى أّن  . والخطاب المتخّصص  عرب

ة اضطراًرا ألّنهم لم ٌحصلوا على فرصِة الّرٌادٌعلى قلّتهم ٌّتجهون إلى األنشطِة 



 

 58  وتطلعات منظمة العمل العربية التحديات التنموية 

 

ٌُقِبلون فً الغالب على الّرٌادة مع االحتفاظ بالعمل المإّجر لعدم  عمل. كما أّنهم 

 ثقتهم فً نجاِح المشروع. 

ًّ على العمل  الّشبابضعُف إقبال تجلٌّات هذا الموضوع  ومن أهمّ  العرب

ٌّةالالمستقّل، وهو ما ٌجعل معّدل الّرٌادة فً المجتمعات  ا بسبب  عرب ا جّدً  ٌ متدّن

السلوكً بمفردات  الّتؤهٌلو الفّنٌةلبناء القدرات  الّرٌاديلتعلٌم ا إلى االفتقار

ٌّة ُتقاُس المهارات "الّرخوة" وروح المخاطرة ٌّة المشارٌع . وانطالًقا من كون العقل

ٌّةبكثافِة المنشآت  ُُ من  السّكاننسبًة إلى عدِد  االقتصاد  الّتقارٌرالّنشطٌن، ٌّتض

ٌّةالفً المنطقة  المإّسساتٌة أّن كثافَة الّدول ا مقارنًة باألقالٌم  عرب ظلّت محدودًة جًدّ

مقابل ، ساكن  نشٌط  1000مإّسسات لكل  8األخرى. حٌث ال تتجاوز هذه الكثافة 

فً بلدان  45، فً أوروبا الوسطى والشرقٌة  29و، فً أمرٌكا الالتٌنٌة  19

ٌّة الّتنمٌةو الّتعاون منّظمة ٌُعٌق  7 االقتصاد ٌّة. وهو ما  الّصناعات الّناشئة  حرك

ًّ وتجّدد حٌوٌته بالقدر الكافً. ياالقتصادوتوّسع الّنسٌج   العرب

ٌّةلقد أصبحت ّ المنظومة  ٌّة االقتصاد ٌّرات فً ظلّ  التقلٌد المتسارعة  المتغ

ًّ جدٌد ٌستند إلى  الّتشغٌلفً عالقتها  ب خاّصة والبطالة محكومًة بتحّول  هٌكل

،  الّرٌادي االقتصاد ًّ ًّ على المبادرة والتجدٌد بمفردات العمل الذات المبن

من  % 80و 50ة التً توفّر بٌن متوّسطوال الّصغٌرةالصغرى و المإّسساتو

ًّ فً بلدان االتحاد  الّناتجمن  % 65و 40فرص العمل، وبٌن  ًّ اإلجمال المحل

 األوروبً.

ٌّةاأل الّشروطومن  ٌّةلحفز المبادرة  ساس  :الفرد

  ٌُّةالشّ  الّرٌادي مٌزات  . خص

                                                 
7 Eurostat, 2010 



 

 59  وتطلعات منظمة العمل العربية التحديات التنموية 

 

  ُالّتدرٌبو الّتعلٌمالمهارات وتطوٌر ثقافة الّرٌادة عبر منظومِة  صقل . 

 المناسب األعمالمناِخ  فّرُ اتو . 

 ٌّة المساعدة على الّرٌادة. فّرُ اتو  البٌئِة المإسس

ٌّةتؤسًٌسا على و ٌّةالالبطالة فً البلدان  خلف  المتمّثلالجدٌد  التحّديا إلٌها ضافً مُ  عرب

 الّتقنً الّتعلٌمالرفع من جودة ُمخَرجات  أهّمٌة، وعلى ٌة الجدٌدةالسّكانفً الهٌكلة 

ًّ و قٌاس األداء  اتمإّشرلمجابهتها من ناحٌة، واستئناًسا بؤبرز  الّتدرٌبوالمْهن

ٌة من ناحٌة  ثانٌة، واعتباًرا لكون سوق العمل الّدولٌة فً األدبٌات الّتدرٌبللمنظومة 

وكذلك ،  الّطلبو العرضتكّون من جانَبً ت -وهو المصّب النهائً للمهارات  –

بات من المتؤّكد التوّجه  )وهو ُبعد  مستحَدث لسوق العمل( العمل المستقلّ جانب 

ٌّةمدخل من المداخل األكالقوى إلى اعتماد الرٌادة  للحّد من البطالة وضمان  ساس

ٌّة   .روَتشبٌبِه باستمرا االقتصاددٌنامٌك

أّن الّرٌادة على صعٌد أقالٌم العالم المتقّدمة  عندما ُندِرك أهّمٌةوتزداد هذه المسؤلة 

 والّصاعدة باتْت على مستوى المفهوم والمقاربات:

  ٌّة تساهم فً إعادة تشكٌل ٌّة واجتماع  االقتصادظاهرًة اقتصاد

 . والمجتمع وسوق العمل

  الّرٌادة موضوَع أبحاث  مركَز اهتمام  فكرّي مستجّد بحٌث أصبحت

 . أكادٌمٌة

  ًفً كّل المستوٌات. الّتعلٌما من مجاالت مجااًل جدٌد 

وعلى  ، العام وانطالقا من توّسع ظاهرة البطالة العالمً الّسٌاقوفً هذا 

ٌّة ٌّةالوضرورة مجابهته فً المنطقة  الّدٌموغرافً التحّول خلف جدٌدة  آفاقبفتُ  عرب

ب تضافر كل الجهود ٌتطلّ  التوّجهواعتبارا لكون هذا  ،عموما الّتنمٌةو للّتشغٌل
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ٌّةالالعمل  منّظمةلٌُمكن  ،ٌادةلتروٌج وتسوٌق مفهوم الرّ  آلٌة  عً إلى إنشاءالسّ  عرب

ٌُمكن عربٌة لدعم وتكرٌس مفهوم رٌادة األعمال ،  أن لمثل هذه اآللٌة العربٌة كما 

  ." األعمالالعربً لرٌادة  االتحاد "تتكامل مع 

 

 :المعرفة باقتصادالمهن الجدٌدة فً ع قتها  .2

 بعض العناصر المفهومٌة: .0.6

بمجموعة من الكفاءات والمهارات التً ٌحملها اإلنسان للقٌام  المهنة تعّرف

ٌّن فً وضع مهنً محّدد.  بنشاط مع

فُتعّرف بكونها ناتجة عن تحول تصوري جذري بفعل  المهنة الجدٌدة اأمّ 

 المعروفة :مع ما هو معهود فً ممارسة المهن  التغٌراتثالثة أصناف من 

 .لعمل بحكم استعمال تقنٌات جدٌدة تكنولوجٌة فً أداء ا تغٌرات -

 .نظٌم اإلنتاج والعمل فً المإسسة فً أسالٌب ت تغٌرات -

 على مستوى التوزٌع وطرق إسداء الخدمات الجدٌدة. تغٌرات -

ٌّةراكم المعرفً الذي سّجلته إذن هً نتٌجة طبٌعٌة للتّ  فالمهن الجدٌدة  اإلنسان

تحت وقع اتساع دائرة  ٌناألخٌر ٌنفً العقد خاّصةوالذي تسارعت وتٌرته 

 العولمة وما ٌشحذها من تقنٌات اإلنتاج واالتصال والمعلومات الجدٌدة.
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ٌّة اتالّتقنٌالمهن الجدٌدة المرتبطة ب .2.2  : اإلستراتٌج

الجدٌدة )ٌحّددها بعضهم  اتالّتقنٌفً العالم عدٌد  االستشرافٌة األعمال صُ ُتشخّ 

العالمً فً العقـود القادمة، ومنها على سبٌل  االقتصاد( التً سُتهٌمن على 120بـ 

 ذكر :ـال

 ٌما ٌتعلق بتقنٌات إنتاج المواد الغذائٌة من أصل نباتفٌ خاّصةالغذائٌة  اتالّتقن ً

 .ذات القٌمة الغذائٌة المرتفعة 

  ّبالعربات الكهربائٌة والتحكم فً استهالك  المتعلّقةتلك  خاّصةقل تقنٌات الن

كات للطاقة، والمحركات غٌر الملوثة وتصور مراكز للمراقبة والقٌادة المحرّ 

 .ة اآللٌّ 

  ة ومعالجة فً الموارد الطبٌعٌّ  التصّرففً مجاالت  خاّصةتقنٌات المحٌط

وتقنٌات ة وغٌرها ة والصناعٌّ المنزلٌّ  والنفاٌاتالمٌاه والتربة والهواء والدخان 

ٌّةوكذلك المهن  ،ثس والرصد لكل مظاهر التلوّ االقٌ  .بالبٌئة  المتعلّقة القانون

 ٌٌّةالجٌنٌة وتطبٌقاتها المختلفة فً مجال الصحة  اتالّتقن وتربٌة المواشً  البشر

 …البٌولوجٌة، إلخ والزراعة

 الجدٌدة عدٌد المهن الهندسٌة المستحدثة. اتالّتقنٌعن هذه  وسٌنتجُ 

ا جدٌدة أخرى كانت هذه المهن محدودة االنتشار حالٌا فإن هناك مهنً ولئن 

ٌّةأصبحت تطغى على األنشطة  وهً تقنٌات االتصال ،  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةفً مختلف األنشطة  وانتشارها والمعلومات والحٌاة  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّة  .الشخص
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ٌّاعامال  اتالّتقنٌ هذه  لقد أصبحت لتحسٌن األداء البشري عموما وهو ما  أساس

 من اختزال مراحل طوٌلة من العمل التنموي. الّنامٌةن البلدان مكّ ٌُ 

إلى تكامل تقنٌات ثالث هً الملتمٌدٌا والمعلوماتٌة  اتالّتقنٌٌعود انتشار هذه و

تولد عدٌد المهن  اتالّتقنٌة. ونتٌجة لذلك أصبحت هذه البصرٌّ وة السمعٌّ  اتالّتقنٌو

 فً أربعة أصناف كبرى : هاٌمكن تؤلٌفالتً الجدٌدة 

  مهن التصور واالستنباط. 

  ( …الّتنمٌةو الّتطوٌر)مهن  الفّنٌةالمهن. 

 ( …مهن اإلنتاج )المسإول عن الموقع، رئٌس المشروع، منتج المحتوى. 

  (.والزبائنالمهن التجارٌة )اإلشهار والتسوٌق والتعامل مع الشركاء 

مهًنا المهن المرتبطة مباشرة بهذه القطاعات واألنشطة المستحدثة هذه  وتولّد

 الّتنظٌممراقبة الجودة وتقنٌات سالمة المعلومات وكمهن أخرى مرتبطة بها 

ٌّةو الفّنٌة االستشارةومختلف خدمات  الّتنمٌةوالبحث و ٌّةو القانون  ة.والتجارٌّ  المال

 

 المهن المعّدلة: .3.2

لى ضرورة إبل تعّدتها  ، كلٌّةً ال تتوقّف المهن الجدٌدة عند المهن المستحدثة 

ٌّةإعادة هٌكلة المهن " ٌّةوتوسٌع مساحتها  "التقلٌد  اتالّتقنٌفسحت ألقد . المهن

ٌّةالمجّددة ذات  المإّسساتالجدٌدة المجال واسعا إلقامة  المرتفعة والقٌمة  المردود

الذي أصبُ ٌمثل جوهر  واالبتكاريجدٌدي المضافة العالٌة. إن هذا المنحى التّ 

ضرورة تطوٌر المهن واألنشطة القائمة )أو ما أصبُ ٌقتضً الجدٌد  االقتصاد
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ٌّةه بٌمكن تسمٌتُ  ٌّةالحدٌثة قصد تحسٌن اإل اتالّتقنٌ( وذلك بتوظٌف التقلٌد  نتاج

 ء قدرة تنافسٌة علٌه.وتجوٌد المنتوج وإضفا

ٌّة من خالل تحلٌل المبادالت  الّدراساتوفً هذا الصدد ت برز عدٌد  التجار

ٌّةال ٌّاتر ٌة توفّ الّدول الّسوقأن اتجاهات  عالم ثمرة انخراط مازالت مُ  إمكان

ة وصناعة الورق وصناعة النسٌج والصناعات المٌكانٌكٌة ناعة الكٌمٌاوٌّ كالصّ 

فضال عن التجدٌد  ، قطع غٌار السٌارات والطائراتوالكهربائٌة وتصنٌع 

ٌّةفً الصناعات  واالبتكار فً تنمٌة  أهّمٌةومهن التراث لما لهذا القطاع من  التقلٌد

 ة.ة السٌاحٌّ ٌّ الحرك

 

 اجتماعًالُبعد المٌكرو/  -ثانٌا

 :: المفهوم واألبعاد والتجلٌات الّتضامنًو عًاالجتما االقتصاد .1

ات المختلفة والمتسارعة مقاربات تطّورالتشهد مختلف المجتمعات تحت وقع 

  فً عدٌد المجاالت ومنها :)األهلً( جدٌدة تقوم بها مإسسات المجتمع المدنً 

 .نمٌة للتّ  عًاالجتماعد البُ  تكرٌسُ  •

ٌّةالمشاركة  توسٌعُ  •  . االقتصاد

 .على البٌئة  الحفاظُ  •

تنمٌدة  ،المحلٌّدة)مبدادرات االسدتخدام  الّتشدغٌلاعتماد مقاربات جدٌددة لمسدؤلة  •

ٌّةالمبادرات   . المحلًّ الّتبادلنظام ،  الفرد
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 عًاالجتماااا االقتصاااادوٌمكدددن إجمدددال هدددذه المقاربدددات فدددً مفهدددوم  عدددام : 

 .الّتضامنًو

 

  : الّتضامنًو عًاالجتما االقتصادمفهوم  .1.1

رّوج له عدد من المفّكرٌن  ٌعود هذا المفهوم إلى القرن التاسع عشر. وقد

هذا المفهوم  تطّوروقد  .عًاالجتماو ياالقتصادٌن انطالقا من الواقع عٌاالجتما

 :الّتالٌةوصوالً به إلى المضامٌن ا تدرٌجٌّ 

ٌّاتإٌجاد  • همٌش ومختلف التؤثٌرات قضاٌا البطالة والفقر والتّ لمعالجة  آل

ٌّة ٌّةللسٌاسات  السلب  . الكلٌة االقتصاد

 .وضع شبكات أمان اجتماعٌة  •

 ." بٌن طبقات المجتمع عًاالجتما"التناسق  السعً إلى •

 ." للجمٌع االجتماعٌةالّسعً إلى توفٌر أكبر قدر ممكن من "السعادة  •

 ة" لتٌسٌر الوصول إلى االقتراضالشعبٌّ  الّتموٌلومإّسسات  إنشاء "البنوك •

 .الّصغٌر

 

  )منظومة القٌم( : الّتضامنًو عًاالجتما االقتصادأبعاد . 2.1

 م من أهّمها :على منظومة مبادئ وقٌّ  الّتضامنً / عًاالجتما االقتصادٌرتكز 

 . بالنسبة لرأس المال عًاالجتماالمــوضـوع  وأهمٌةاإلنـســان  رفع قٌمة •

ٌّة محدودة • ٌّنة العمل غٌر الّربحً )أو ربح  .( بشروط مع
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 .ضامن وخدمة المجموعة اإلرادي دعما لقٌم التطّوع والتّ  االنخراط •

 .ة القرار والّتسٌٌر استقاللٌ •

المنخرطٌن فً  ة من قبل األعضاءالخضوع إلى الّرقابة الدٌمقراطٌّ  •

  .عًاالجتمامإّسسات العمل 

هذه المبادئ والقٌــم من إحداث فضاء اقتصــادي جــدٌد ٌمكن وقد مّكنت 

 : ٌتمحور حول : بفضاء هجٌنتسمٌته 

والخدمات باعتماد  الّسلعً : بمعنى توزٌع الّسوقجاري أو التّ  االقتصاد •

ٌّات  .، أي بمقابل الّسوق آل

ً : بمعنى توزٌع الخدمات عن الّسوقغٌر التجاري أو غٌر  االقتصاد •

ة )بعد جمع الضرائب(، أي بدون مقابل فً أغلب األحٌان )أو الّدولطرٌق 

 بمقابل رمزي(.

ٌُدٌره المجتمع األهلًإذن هو  )المـدنً( لتغطٌـة طٌـف واسـع من  قطاع ثالث 

 الخدمات.واألنشطة 

 

ات . 3.1 ٌّ  : الّتضامنًو عًاالجتما االقتصادتجل

 : ًٌّات على المستوى الّنوع   التجل

  ُىاالقتصاد األداءات سلبٌّ  معالجة . 

  ُاإلغراق فً الفردانٌة  معالجة. 



 

 66  وتطلعات منظمة العمل العربية التحديات التنموية 

 

  ُفً مجتمع تزاٌدت فٌه  عًاالجتماو ياالقتصادعـالقات جـدٌـدة بٌـن  بنـاء

 مخاطر التهمٌش.ومخاطر اإلقصاء ومخاطر البطالة ومنها  المخاطر

  ُتضامنٌة  فً دٌنامٌكٌات تتمّثلوالمجتمع  االقتصادمفاصل قوٌة بٌن  إٌجاد

 . جدٌدة

 استهالك الخدماتٌة جدٌدة لألسر بالتوّجه إلى هٌكلة استهالك العمل على 

 . المحلٌّةة العّمالمكّثفة  الّسلعو

  ُ؛اجه وتـوسٌع المشاركة فً اإلنتاجوإعـادة إنت عًاالجتمارأس المال  تعبئة 

  ُالمحلٌّةوالمجتمعات  ٌّاتاالقتصاد تنمٌة . 

  ٌُّاتم وقٌّ  غـرس المنفعة و التطـّوعو التضـامن ومنهاجـدٌدة  سلوك

ٌّةمقاومة التواكل وو وااللتزام المبادرةو االجتماعٌة  .السلب

ٌّةوتهدف كّل هذه األبعاد والتجلٌّات  إلى إعادة تـؤسٌس الـرابطة  الّنوع

 .االجتماعٌة

  : ًٌّات على المستوى الكّم  التجل

دّول اإلّتحاد األوروبً فً العام فً  الّتضامنًو عًاالجتما االقتصادٌوفّر 

فرصة ملٌون  14 علىمن مجموع المشتغلٌن أي ما ٌزٌد  % 6.5 حوالً 2010

 المحلًّ اإلجمالً.  الّناتجمن  %10 زهاء كما ٌمّثل عمل.

 واقتصادٌاا واقعا إنسانٌّ  الّتضامنًو عًاالجتما االقتصادوبوجه عام، أصبُ 

ٌّةنسكندوالبلدان اإل فً برٌطانٌا وألمانٌا وفرنسا خاّصة، فً أوروبا جدٌدا   . اف
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كقطاع ثالث  واجتماعٌا اقتصادٌا الّتضامنًو عًاالجتما االقتصاد أهّمٌةإّن 

ٌّةالالعمل  منّظمةبٌن القطاع العام والقطاع الخاص ٌتطلب من  ٌتمحور  عرب

ٌّة الّدراساتاالهتمام بهذا القطاع وإعداد  ٌّة الّتقارٌرو العلم فً الّدول  بشؤنه التفصٌل

ٌّةال  . عرب

ٌّةالالعمل  منّظمة وقد ترى ٌّةشبكة إنشاء "أهمٌة ، الّسٌاقفً هذا  عرب  عرب

 ".الّتضامنًو عًاالجتما ل قتصاد

 

    : الّتشغٌلودٌنامٌكٌة  المنّظمغٌر ( االقتصاد)القطاع . 2 

والّصاعدة  الّنامٌة الّدول اقتصاداتة فً مساهمة هامّ  المنّظمل القطاع غٌر مثّ ٌُ 

ٌّةال ٌّاتاالقتصاد من ضمنها ، وذلك على عدٌد المستوٌات ومنها بالخصوص عرب

خفٌف من وطؤة البطالة والفقر استٌعاب الٌد العاملة الفائضة والتّ على مستوى 

ٌّة االحتٌاجاتفضال عن سّد  ،خل الفرديوتحسٌن الدّ  لشرٌحة كبٌرة من  االقتصاد

 .السّكان

ٌّة وتعودُ  عتبر عائقا أمام هذا القطاع إلى تحّرره من القٌود المختلفة التً تُ  حرك

ٌّةمن هذه  بالّرغموممارسته. و الّنشاطبدء  ٌّة األهم فإّن جزءا  االجتماعٌةو االقتصاد

ٌّةالفً المنطقة كبٌرا من هذا القطاع الواسع  مجهول وٌخرج عن دائرة  عرب

حول هذا الموضوع مازالت  الّدراسات نّ إحٌث  الّتنظٌمو الّتخطٌطاإلحصاء و

ٌضّم تشكٌلة واسعة من  المنّظممنها ٌإّكد أّن القطاع غٌر  توافرمحدودة. إال أن ما 

ٌّةاألنشطة وٌساهم بقدر كبٌر فً  ٌّة الحرك  .االجتماعٌةو االقتصاد
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ٌّةا من هذه وانطالقً  فإن هذا القطاع بحاجة ماّسة إلى ضبط منهجٌات  األهم

 الّتعرٌفمن حٌث بالّرغم من الّصعوبات  الّظاهرةالبحث للوقوف على واقع هذه 

مع القطاعات  تداخالتهوكذلك من حٌث ، وصٌف وأدوات القٌاس اإلحصائٌة والتّ 

 .بالّتجارب الّناجحة فً هذا المجال باالستئناس ةالمنّظم

 

 : المنّظمالقطاع غٌر مفهوم .  1.2

باعتماد ثـــالثة مقــاٌٌس تستنــــــــد  المنّظممكن تعرٌف القطــاع غٌـــر ٌُ 

من زاوٌة  المنّظموالقطاع غٌر  المنّظمأساسا إلى المقــــــارنة بٌن القطاع 

ٌّة الّصبغة )أ( قــــانونٌة. وهذه المقـــــاٌٌس هً :  )ب(لــوحدة اإلنتاج ؛  القانون

 .عًاالجتماووضعهم  العّمالحجم الوحدة من حٌث عدد  )ج(سجّل المحاسبة ؛ 

على أساس :  المنّظموبناء على هذه العناصر ٌتّم تعرٌف وحدات القطاع غٌر 

ٌّة الّصبغةاالفتقار إلى  )أ( عدم )ج( إلى سجّل محاسبة  االفتقار )ب(؛  القانون

 صرٌُ بهم لدى الّدوائر المعنٌة. والتّ  العمالتسجٌل 

 : ةالمنّظمة غٌر العّمال .2.2

ٌّةال ٌّاتاالقتصادالحظ فً مّما ٌُ  ع العاملٌن فً القطاع غٌر دواف دُ عدّ ت،  عرب

  . ومن هذه الّدوافع:المنّظم

 توفٌر موارد الّرزق بدافع  المنّظمالقطاع غٌر فً  االضطراري االنخراط

 لحفاظ على البقاء. ل

  ٌّة العمل وعدم الخضوع إلى تراتٌب فً  االستقاللٌةحّب ٌّة وإجرائ إدار

ٌّدة. معقّدة و  مق
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 ًالمتزاٌدة المعٌشٌة متطلباتاللحصول على دخل ثان لتؤمٌن ا الرغبة ف .  

 فً بعض مجاالت  خاّصة، إلى الحصول على دخول مجزٌة  التطلّع

 الموازٌة. الّتجارة

إلى ثالث مجموعات، تشمل  المنّظممكن تقسٌم العاملٌن فً القطاع غٌر وٌُ 

المجموعة ، و ةالمنّظمغٌر  الصغرى المشروعاتى أصحاب األّولالمجموعة 

فتشمل  الّثالثةأّما المجموعة  .الثانٌة تشمل األشخاص العاملٌن لحسابهم الخاص

 العاملٌن لحساب الغٌر.

 

 الخلفٌات والّدالالت :. 3.2

ٌّةالفً المنطقة وانتشاره  المنّظمتعود نشؤة القطاع غٌر  إلى عدٌد العوامل  عرب

ٌّؤة لذلك  ها :من أهمّ و ،المه

  ٌُّة العوامل  وضعف ياالقتصاد النموّ ة فً عدم كفاٌة المتمّثل االقتصاد

ع فً العمل المنتج والمإّهل والمجزي الخاص ومحدودٌة التوسّ  االستثمار

ٌّة الّتشغٌل معّدالت تطّوروالمستدام. وهو ما حّد من  وأّدى إلى بطالة  السنو

وفً المناطق  الّشبابفً صفوف  خاّصة، هٌكلٌة مرتفعة ومزمنة 

ٌّة  .الّداخل

  ُكانت محدودة لفتها العالٌة من كُ  بالّرغمشٌطة التً النّ  الّتشغٌل سٌاسات

حٌث تحّولت بالنتٌجة الّنهائٌة من برامج  ، األثر على اإلدماج الفعلً

االحتكاكٌة للوافدٌن الجدد على سوق  البطالة  نشٌطة تهدف إلى معالجة

 تكاد تكون هٌكلٌة. االجتماعٌةحوٌالت إلى برامج للتّ  العمل
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  ٌُّةالسّ  اآلثار ٌّف( لبرامج التعدٌل  عًاالجتماعلى المستوى  لب الهٌكلً )التك

ٌّةال الّدولبعض مدت فً التً اعتُ  سعٌنات. خالل عقدي الثمانٌنات والتّ  عرب

لّتنمٌة مساعدة على اوعلى الّرغم من اعتبار هذه البرامج التحّررٌة نظرٌا 

ٌّات البنك  ً، فقد كان لهذه الّدولً وصندوق الّنقد الّدولكما تإّكد أدب

ة. ومن تجلٌّات ذلك ة على الفئات الشعبٌظباه اجتماعٌةلفة كُ  الّسٌاسات

الناقص  الّتشغٌلواّتساع دائرة  العملفً سوق  االختالالتبروز عدٌد 

ا واسعة من الفقر وقد أفرزت كّل هذه العوامل جٌوبً  .الهشّ  الّتشغٌلو

 . المنّظمالفقراء. وال ملجؤ لهإالء إالّ القطاع غٌر  العّمالو

ٌّةال الّدولفً  المنّظمّن ظاهرة القطاع غٌر إمكن القول وإجماال ٌُ  مّتصلة  عرب

ٌّراتبعدٌد   الّتنمٌةات المتواضعة فً مجاالت مإّشروال كالبطالة والفقر المتغ

ٌّة ٌّة المبادرة وحوكمة  االجتماعٌةو البشر . ومن هذه الزاوٌة فهً االقتصادوحر

ٌّة الّسٌاسات لإلخالالت فًا ا تؤلٌفٌّ مإّشرُتعتبر  . وبهذا االجتماعٌةو االقتصاد

هو عبارة عن مٌكانٌزمات تعدٌلٌة تتّم بصفة تلقائٌة  المنّظمالمعنى فإّن القطاع غٌر 

ٌُمارُس وبدافع الحاجة   ة وقوانٌنها.الّدولخارج إطار و

 

 : المنّظمغٌر  الّنشاطمجاالت . 4.2

ٌّةال الّدولفً  المنّظمغٌر  الّنشاطٌشتمل   األعمالعلى تركٌبة واسعة من  عرب

ٌّةنجز خارج إطار القواعد والتً تُ  ٌّةلألنشطة  ةالمنّظم القانون والعالقات  االقتصاد

ٌّة ووضع  الّنشاطالسائدة. وهذه األنشطة غٌر متجانسة من حٌث طبٌعة  المهن

)المعٌنون  من ٌعمل بؤجر، ومنهم من ٌعمل بدون أجر العّمالالعاملٌن. فمن هإالء 

ٌّون(  ون ومنهم أصحاب عمل.مستقلّ  ال  ، ومنهم عمّ العائل
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 أصناف كبرى : أربعةوٌمكن إجمال هذه األنشطة فً 

  ٌُّةاإل األنشطة ٌّةوالصناعات كالزراعة  نتاج وبعض  السّجادوحٌاكة  التقلٌد

ٌّةاألنشطة الصناعٌة كخٌاطة المالبس والجوارب والمالبس  وما  الّداخل

ٌّةشابه، وأنشطة اإلنشاءات، وتصنٌع بعض المواّد  كالزٌوت  الطبٌع

 واألعشاب إلخ...

  ًٌُّا عتبر بعض األنشطة فً هذا المجال اإلنتاجً أكثر تنظٌماوت ألنها  نسب

ٌّةوابط ال تخضع للضّ  هاإالّ أنّ  .الّصغٌرةتكتسً صبغة المنشآت  رغم  القانون

عن طرٌق المناولة.  ةالمنّظم المإّسساتأن عددا كبٌرا منها ٌشتغل لحساب 

تهّرب لتقلٌل كلفة اإلنتاج وال ةالمنّظم المإّسساتوهذه طرق تلجؤ إلٌها هذه 

 بقوانٌن العمل. االلتزاممن من الضرائب و

  ُالحضانة، العناٌة بالحدائق الخدمات كالخدمات المنزلٌة )التنظٌف،  أنشطة

المنزلٌة......( والخدمات الموّجهة لألفراد )العناٌة بكبار السّن والتمرٌض 

صلٌُ والصٌانة الخفٌفة وخدمات الوساطة بالمنزل.....( وخدمات التّ 

فً الورشات والدروس  الّتدرٌب)الوساطة العقارٌة...( وخدمات 

الخصوصٌة وخدمات النقل )نقل البضائع ونقل األشخاص(. وٌشمل هذا 

ٌّةأٌضا حتى الخدمات  الّنشاط باعتبار وجود قطاع مالً غٌر منّظم  المال

ضافة إلى خدمات صرف العمالت باإل، ةالمنّظملتموٌل األنشطة غٌر 

 واالّتجار بها.)الّصرافة( األجنبٌة 

  ُة الموازٌة كالباعة بالشوارع )على األرصفة أو وفق التجارٌّ  األنشطة

الحافالت ي )قل البرّ النّ وسائل نقل فردٌة( وفً مداخل ومخارج محّطات 

ٌُمارس هذا (والقطارات وازي فً المحالّت التجاري المُ  الّنشاط. كما 

 الّتجارة فإنّ  ،ادرةلمواد النّ إلى ا ضافةباإل. و وفً األسواق الّصغٌرة
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وبالتالً ُتباع  ،المستوردة بطرٌقة غٌر شرعٌة الّسلعموازٌة تشمل عدٌد ال

ّتجار بالممنوعات كتسوٌق خفضة. كما تشمل أٌضا االبؤسعار من

 والّسجائر المهّربة والمخّدرات.المسروقات والمشروبات الكحولٌة 

ٌّة األنشطة اإل ٌّةوباستثناء األنشطة المحظورة قانونا، فإّن بق والتجارٌة  نتاج

ٌّة شبه كاملةغٌر المرّخص فٌها تُ  وال  بالّرغم من المضاٌقات مارس عموما بحر

 وتفتٌش عًاالجتمامان ٌخضع أصحابها إلى تتّبعات من إدارات الضرائب والضّ 

العمومٌة  اتالذٌن ٌّتهمون السلط المنّظمرغم تشّكٌات ممّثلً القطاع  العمل

 بالّتسامُ والتغاضً عن هذه المنافسة غٌر الشرٌفة.

 

 : الّتنمٌةفً  المنّظمغٌر  الّنشاطمساهمة  .5.2

 ياالقتصادومردودها  ةالمنّظملٌس من الٌسٌر تقدٌر حجم األنشطة غٌر 

ُّ البٌانات حول هذا  الّدولفً سائر  عًاالجتماو أو القطاع نظرا  االقتصادلش

من ذلك وانطالقا من فرضٌات شبه مإكدة ُتجمع  بالّرغملطبٌعته غٌر المعلنة. و

 االقتصادٌلعب دورا مرّكبا فً  المنّظمغٌر  الّنشاطعلى أن  الّدراساتمختلف 

ٌّةال الّدولالمحلً فً   :حٌث ،عرب

  ُوالعمل للحساب الخاص للّتشغٌلمجاالت واسعة  ٌوفّر . 

  ُوفترات  ياالقتصاد االنكماشفً فترات  خاّصة، الّدخل للعاملٌن فٌه  ٌولّد

 . االجتماعٌةاألزمات 

  خاصة فى فترات الرواج المدربة التى ٌحتاجها سوق العمل ، ٌوفر العمالة

 .االقتصادى 
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  ُعلى بعض المنتجات التً ٌصعب إقامة مشارٌع  الّطلبفً تغطٌة  ٌُساهم

 . المحلٌّة الّسوقكبرى إلنتاجها نظرا لضٌق 

  ُلشرائُ واسعة من المجتمع. فً خفض كلفة المعٌشة ٌُساهم 

على  المنّظمهذا باإلضافة إلى قدرة وحدات اإلنتاج المدرجة فً القطاع غٌر 

ٌّف مع  المحلٌّةاستعمال الخامات  وعلى سرعة االنتشار فً كّل المناطق وعلى التك

ٌّرات   .الّسوقمتغ

 اقتصادٌا المنّظمالقطاع غٌر  أهّمٌةوصٌف السرٌع، تّتضُ إلى هذا التّ  استناًداو

 تجّنب سلبٌاته.بؤدائه الّنوعً و لالرتقاء، الشًء الذي ٌدعو إلى تنظٌمه واجتماعٌا

ٌّةواإل ن فً ضرورة ال تكمُ  هو األكثر أهّمٌة فً الموضوع( وهذا) هنا شكال

ة بل فً كٌفٌّ  ،االنتشارا واسع الذي أصبُ اقتصادا موازًٌ  تنظٌم هذا القطاع

ته التً  عًاالجتماو ياالقتصادتنظٌمه ورفع جودة أدا ه  ٌّ دون كسر دٌنامٌك

ٌّزه عن سا ر القطاعات  .الّتنظٌمؤّن هذه الدٌنامٌكٌة متؤّتٌة من عدم ب. علما تم

لهذا القطاع مرونة الّتعاطً مع مسؤلة  الّناجحة ٌةالّتنظٌمومن أهّم المداخل 

ٌّتهتنظٌم القطاع للمحافظة على   لى:إبه  االرتقاءبهدف  حرك

ٌّات  • عن طرٌق توفٌر فرص عمل ُتراعً حقوق  ياالقتصادل ندما   آل

 .العّمال

ٌّات •  اإلقراض الصغٌر بـرنامج تعلٌـم الكبـار، مثل  عًاالجتمال ندمـا   آل

 .ٌل المشروعاتلتمو

ٌّات •  والرٌفٌة  المحلٌّةالحضرٌة و  الّتنمٌةبـرامج لدعم ل ندما  الجغـرافً  آل

 .المندمجة
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ٌّةالالعمل  منّظمةوٌتطلّب هذا العمل على مستوى   :عرب

  فٌها الشركاء االجتماعٌون ٌشترك وتقارٌر تفصٌلٌة  وافٌةإجراء دراسات

واستعراض تجارب ناجحة فً عملٌة القرار فً الدول العربٌة  وصانعو

على غرار عدد من التجارب فً بعض الدول  المنّظمتنظٌم القطاع غٌر 

. وٌمكن طرح هذه  ( لتفصٌلها الّتقرٌرالتً ال ٌتسع مجال هذا  ) اآلسٌوٌة

ٌّةفً منتدٌات وندوات قصد إعداد استراتٌجٌة  الّتقارٌرو الّدراسات  عرب

وإلحاقه  عًاالجتماو ياالقتصاده ئأدالتنظٌم هذا القطاع والرفع من 

ًٌّا باألنشطة  ٌّة  ةالمنّظمتدرٌج بما ٌجّنب الّثنائٌة بٌن المركز والمحٌط والثنائ

 .المنّظمر ٌغ االقتصادو المنّظم االقتصادبٌن 

 ٌّةال الّتوصٌةتطبٌق  إلىول الدّ  دعوة للعاملٌن  االجتماعٌةبشؤن الحماٌة  عرب

( والتً 2014)مإتمر العمل العربً،  المنّظمي غٌر االقتصادفً القطاع 

المهنً،  الّتؤهٌلو الّتدرٌبتمّثل مدخالً لتنظٌم هذا القطاع فً مجاالت 

قابٌة، وحماٌة عمل المرأة واألطفال، ، والحقوق النّ االجتماعٌةوالحماٌة 

 .المنّظمفً القطاع  الّتدرٌجً واالنخراط

 المنّظملقطاع غٌر تضمٌن ا إلى األعمال والعمالأصحاب  منّظمات حث 

 االنتقالضمن اهتماماتهم من أجل إٌجاد الحلول واآللٌات المناسبة لتسهٌل 

 .   عًاالجتماي واالقتصادوالرفع من أدائه  المنّظملقطاع إلى ابه 
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 ةــــــــــالخاتم

 

ٌّةأإّكُد مجّدًدا أّن القضاٌا  قرٌرفً نهاٌة هذا التّ  وفً مقّدمتها قضاٌا ،  التنمو

ى عل الّتركٌزوالبطالة فً الوطن العربً وما ٌّتصل بهما تتطلّب مواصلة  الّتشغٌل

ٌّةالمقاربة  ٌّة بمفردات الرفع من  باعتبارهاالكلٌّة  االقتصاد المعالجة الجوهر

ٌّةبإدارة سوق العمل وجودة الموارد  واالرتقاءوالّنمو  االستثمار معّدالت بما  البشر

ٌّةال ٌّاتاالقتصادٌخدم تحسٌن أداء  فً عالقتها بتوفٌر فرص العمل  خاّصة،  عرب

 والحّد من البطالة.ئق المستدام والمجزي والالّ 

 الّتشغٌلللتقرٌر العربً الخام  حول " ارتؤٌتوانطالًقا من هذه القناعة، 

ٌّةدعم القدرة موضوع " 2016للعام  "والبطالة ٌّة  التنافس ". للّتشغٌللتعزٌز القابل

محاور فّنٌة تتعلُّق بالُمقاربات  2016كما تضّمنت بنود مإتمر العمل العربً للعام 

ٌّة ، وكذلك بند  تنظٌم أسواق العمل" ىومنها بند "تبادل المعلومات وأثرها عل الكل

 )دور االقتصاد االجتماعى والتضامنى " التعاونٌات " فً زٌادة فرص التشغٌل (

 مجابهةُ  ي، تتطلّب فً تقدٌر اقتصادٌةوازي مع هذه المقاربات الماكرو/ وبالتّ 

جٌوب الفقر من ناحٌة، وانتشار األنشطة غٌر  البطالة وتوّسعُ  معّدالتارتفاع 

 ،ظامٌة التً تكّرس الفقر تحت مفعول العمل غٌر المعٌاري من ناحٌة أخرىالنّ 

 تاالقتصادٌافً  (market niches) الّتشغٌللتشخٌص كّل مكامن  جدٌدةً  مقاربةً 

ٌّةال  وتؤطٌرها وتنمٌتها. وتعبئتها ودعمها عرب
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ٌّةالالعمل  منّظمةوٌؤتً هذا التوّجه ل فً سٌاق بوادر التوّسع المتزاٌد  عرب

 االنتقالفً ظاهرة  الّتدرٌجً االنخراطعن  الّناتج اقتصادٌا للّسكان النشٌطٌن

ٌّةالالّدٌمغرافً فً عدٌد الّدول   .عرب

ٌة الجدٌدة وتحوٌلها من تهدٌد السّكانولالستفادة القصوى من هذه الهٌكلة 

 دماجللمجتمع إلى "هبة سكانٌة" أصبُ من الضرورٌات الحتمٌة توسٌع دائرة اإل

. ومن هذا المنطلق، ٌطرح الّتقرٌر المالمُ العاّمة لهذا عًاالجتماي واالقتصاد

التً ترّكز  اجتماعٌة والمٌكرو/ ، اقتصادٌة المٌكرو/التوّجه المبنً على المقاربة 

 :على

 ٌّةرافعة ضحت اباعتبار أن الرٌادة  الّرٌادي االقتصاد من رافعات  أساس

ق العمل، فضاًل عن كونها جوهر ومقاربة جدٌدة لسو الّشبابمجابهة بطالة 

فً الحالة  الّرٌاديالّنشاط  مع التؤكٌد مجّددا أنّ  نافسً.التّ  الّرٌادي االقتصاد

مزٌد الّدراسة والّتروٌج والّتسوٌق إلٌجاد بٌئة  إلىمازال ٌحتاج ة العربٌّ 

ٌّةتتكامل فٌها المحّددات األ  :  للرٌادة ساس

  ي والمإّسساتً المناسباالقتصادالمحٌط . 

  ٌّة إلى استثمار وجود قطاع رٌادي قادر على تحوٌل الموارد المال

 . منتج

 .الُبعد الثقافً المشّجع على المبادرة والعمل الحّر 

  ٌّةالمهن المعرفً وتكنولوجٌا  االقتصادالجدٌدة المرتبطة ب اإلستراتٌج

والمعلومات. وٌمّثل هذا الجانب طًٌفا واسًعا لعمالة المعرفة من  االتصال

فضاًل عن كون هذه المهن تعّزز األصول  ، العلٌا الّشهاداتحاملً 

ٌّة للمإّسسات  ٌّةالمعرف الجدٌدة  االجتماعٌة. وكذلك المهن االقتصاد
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الحاجٌات والخدمات الّنوعٌة المستجّدة لألفراد واألسر  تطّورالمرتبطة ب

بالمنزل  وذوى االحتٌاجات الخاصةمثل خدمات العناٌة بكبار السن 

تهم إلى المدرسة وخدمات الحضانة وخدمات رعاٌة األطفال ومرافق

ٌُمّثُل هذا المكمن  ٌّة المباشرة،.. و مجااًل واسًعا  (niche)والخدمات المنزل

. وٌمكن التعاطً معه عن طرٌق إقامة المشروعات الصغرى للّتشغٌل

 إلسداء هذه الخدمات.

 ٌّة فضاءً الذي أصبُ ٌشكّ  عًاالجتما االقتصاد ًٌّا  ُل بدٌنامٌكٌته التضامن تشغٌل

ٌُصّحُ اإلخالالت فً القطاعٌن العام والخاص. وٌرتبط هذا القطاع  جدًٌدا 

المحلًّ  الّتبادلونظام  ) (local jobsبمفهوم "مهن الجوار"  االرتباطشدٌد 

 والتنمٌة  المحلٌة.

 غٌر الّرسمً وضرورة تنظٌمه مع ضرورة الحذر فً الّتعاطً  القطاع

ٌّته على مستوى الّرٌادة  ومساهمته  االجتماعٌةمعه للمحافظة على دٌنامٌك

ٌّةالكبٌرة فً تولٌد فرص العمل والمساهمة فً الحركٌة  . هذا االقتصاد

ٌّة فً المحافظة على "المعارف  فضالً عن مساهمة عدٌد األنشطة الحرف

. االندثارالمتوارثة وحماٌتها من  (popular knowledge)ة" الشعبٌّ 

على ات العمل الالئق مإّشرلهذا القطاع بتحسٌن  الّتدرٌجًوٌرتبط التنظٌم 

كما ٌتجلّى ذلك من كّل التجارب ،  االجتماعٌةمستوى األجور والحماٌة 

 الّناجحة فً هذا المجال.

ٌّةإّن مواصلة الجهود على مستوى المقاربات  الكلٌة بمفردات  االقتصاد

والنمّو والمشروعات الصغٌرة والمتوسطة من ناحٌة، ومقاربات تنمٌة  االستثمار

ٌّةرد االمو والمهنً وصقل المهارات من ناحٌة ثانٌة،  الّتقنً الّتعلٌمبمفردات  البشر

والصحٌة ومعاٌٌر العمل  االجتماعٌة الّتغطٌةبمفردات  االجتماعٌةوالمقاربات 
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ٌُغنً العّمال وتنقل ٌّةالالعمل  منّظمةة من ناحٌة ثالثة ال ٌّاتعن البحث عن  عرب  آل

 تدّخل جدٌدة. 

فً هذا التقرٌر حول األبعاد الواردة  األفكار المكّثفةفإّن  الّسٌاقوفً هذا 

فً ع قتها بضرورة استثمار كلّ  اجتماعٌة والمٌكرو/ اقتصادٌة المٌكرو/

ٌّاتاإل ٌّةلمعالجة أبرز القضاٌا  مكان ٌّة  التنمو متخّصصة بحاجة إلى دراسات علم

ٌّة للوقوف بكلّ دّقة على واقع  وأوراق عمل وبناء قواعد بٌانات وتقارٌر تفصٌل

 . الّدٌموغرافً االنتقالمع ربطها بظاهرة  وآفاق هذه المجاالت

ةالالعمل  منّظمةإلٌه  تتطلّعوهذا ما  ٌّ  .أٌٌد بشأنهوتسعى لكسب التّ  عرب

 

 


