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  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٣ أآتوبر/ألولتشرين ا ١٣- ١٢ان، عّم
  

  من جدول األعمال المؤقت) أ( ٥البند 
  
  
  
  

  العربيةمنطقة الفي  ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعيةقضايا 
  

  التشغيل وأسواق العمل
  

  زـموج
  

.  تحتالن صلب االهتمامات السياسية في البلدان العربية عملالالتشغيل وإيجاد فرص ما زالت قضيتا   
القطاعية  يةبنال ال تزال محدودة النتائج بسببي تبذلها الحكومات لتخفيض معدالت البطالة الجهود التلكن 
  .وافتقادها إلى المرونةعمل السواق أل شديدةالتجزئة الو ات هذه البلدانقتصادال
  

قتصادات العربية، ويخلص إلى لال الحالية البنىالمتوفرة عن  األبحاثويستعرض هذا التقرير   
  .أسواق العمل وفي التشغيل مجال في القائمةالتحديات  معالجة سبلبشأن توصيات استنتاجات و
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  ةـمقدم

  
  فسوق العمل يستقبل آل عام .  تواجه البلدان العربية اليوم عددًا من التحديات في مجاالت عدة  - ١

؛ وارتفاع معدالت )١(مليون شاب تقريبًا، يسعون إلى االندماج بشكل آامل في الحياة السياسية واالجتماعية ٢.٨
الهجرة وأسعار الغذاء والطاقة يستنزف آليات الضمان االجتماعي؛ واستمرار األزمة المالية العالمية يجهد 

  .األسواق المحلية واالقتصادات الوطنية
  
لرأي الشباب  ٢٠١٢في عام  (Burson-Marsteller)بيرسون مارستيلر  آالةوأجرته في استطالع و  - ٢

العربي، تبّين أن من أبرز القضايا التي تشغل الشباب ارتفاع آلفة المعيشة والسعي إلى آسب أجر عادل، في 
إلى  حين أشارت بيانات حديثة إلى أن الحد األدنى لألجور في عدد من البلدان العربية مرتفع جدًا بالنسبة

  .)٢(متوسط اإلنتاجية، مما يعيق التشغيل
  
إلى التجزئة الشديدة في بنية الرأيين ويعود السبب في تناقض  . صحيحينفي الواقع الرأيان قد يكون و  - ٣
ويستعرض هذا التقرير البنى األآثر شيوعًا ألسواق .  قتصادات وأسواق العمل في معظم البلدان العربيةاال

  .ي يمكن إدخال التغيير من خاللهاونتها، وينظر في المجاالت التالعمل وأسباب عدم مر
  
 تها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربيعدإلى الدراسة السابقة التي أفي هذا التقرير ويستند التحليل   - ٤

عمل في ال ة سوقوسياس العمل أسواق: االجتماعية المتكاملة، التقرير الرابع ةالسياس"بعنوان ) اإلسكوا(آسيا 
  .٢٠١٢التي صدرت قبل انضمام تونس وليبيا والمغرب إلى اللجنة في عام  ،"منطقة اإلسكوا

  
  البنى االقتصادية  -أوًال

  
فالقطاعات .  عدة قضاتتناعلى البنى االقتصادية والتشغيلية في معظم بلدان المنطقة تنطوي   - ٥

يعمل فيها عدد قليل  ،آقطاعي النفط والغاز ،اإلجمالياالقتصادية التي تساهم بالنسبة األآبر في الناتج المحلي 
 ،أو خدمات أخرى وال سيما البناء أو السياحة ،أما القطاعات ذات اليد العاملة الكثيفة.  نسبيًا من اليد العاملة

دات وهذا الفرق في اإلنتاجية يؤدي إلى تقسيم االقتصا.  جمالياإلمن الناتج المحلي فتساهم بنسبة ضئيلة نسبيًا 
مردود أعلى وصغيرة الحجم إلى قطاعات ذات مهارات وإنتاجية وقيمة مضافة منخفضة، وإلى قطاعات ذات 

  .نسبيًا
  
صغير الحجم نسبيًا، وقطاع  نظاميفاالقتصادات مقسومة إلى قطاع : ويطال هذا االنقسام أبعادًا أخرى  - ٦

القطاع غير النظامي يساهم في ثلث الناتج  وتشير التقديرات األخيرة إلى أن.  أآبر منه حجمًا نظاميغير 
آذلك يطال التناقض المؤسسات، ففي مقابل المؤسسات الكبيرة .  )٣(ثلثي فرص العملويوفر المحلي اإلجمالي 

وتعاني اقتصادات بلدان .  ثمة عدد آبير من المشاريع المتنوعة الصغرى والصغيرة ،التي تملكها الدولةالقليلة 

                                                       
)١(  World Economic Forum and OECD, 2011, p. 45.   التقديرات مبنية على بيانات منظمة العمل الدولية حول السكان

  .٢٠١٠-٢٠٠٥اديًا للفترة الناشطين اقتص

)٢(  World Bank, 2012a, pp. 141-147.  

)٣(  Gatti et al., 2011, p. 6.  
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يجي من انقسام إضافي بين القطاع العام الشاسع الذي يشّغل معظم القوى العاملة الوطنية، مجلس التعاون الخل
  .األوجه حيث معظم العاملين أجانبوالقطاع الخاص المتعدد 

  
في القطاع الخاص فجوة في ترآيبة ذات القدرة التنافسية المتوسطة الحجم  المؤسساتغياب حدث ُيو  - ٧

خاصة أي استثمارات المؤسسات التي تملكها الدولة  تحبطال صعبة، حيث المؤسسات، ويدل على بيئة أعم
وبالرغم .  وتظهر الفجوة أيضًا في عدم تطبيق القوانين نفسها على الجميع  .)٤(في القطاعات اإلنتاجيةآبرى 

ل فئات البلدان، يؤدي تفضي معظممن توفر قوانين ومجالس لتنظيم التنافس، أو تشريعات لمكافحة االحتكار في 
على غيرها في الحصول على األراضي أو التمويل، أو عدم تطبيق القوانين الضريبية على الجميع دون تمييز 

  .)٥(حاباةالمتسود فيها االستنسابية وإلى بيئة أعمال تنعدم فيها المساواة، و
  
، ويعجز كل عامبش ، فالقدرة التنافسية ضعيفةيماالنظوألن التنافس شبه منعدم بين مؤسسات القطاع   - ٨

حصيلة  يه ةالخاص اتومع أن االستثمار.  العديد من الشرآات في المنطقة عن جذب االستثمارات الخاصة
في السنوات الماضية، مع توجيه القسم األآبر من رؤوس األموال  اعملية انتقائية إلى حد آبير، فقد ازداد حجمه

ة ذات قيمة قليلة بالنسبة إلى االقتصاد آكل، آما في إما إلى قطاع الصناعات االستخراجية، وإما إلى أنشط
، استفادت أربعة بلدان هي اإلمارات العربية المتحدة، وقطر، وليبيا، ٢٠١٠وفي عام .  قطاعي البناء والعقارات

شمال أفريقيا الذي و لمنطقة الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية من ثلثي قيمة االستثمار األجنبي المباشر
االستثمار األجنبي واستفاد لبنان ومصر من ثاني أآبر حصتين من .  )٦(أمريكي مليار دوالر ٦٤.٥بلغت قيمته 

وفي تونس، استفاد قطاع الطاقة من  . )٧(النفطفي المائة من حصتها لقطاع  ٦٥.٤، وخصصت مصر المباشر
لت معظم تدفقات االستثمار األجنبي حووقد . )٨(في المائة من حصة البلد من االستثمار األجنبي المباشر ٦١

آاالتصاالت قطاع الطاقة،  مثًالالمباشر في المنطقة العربية إلى القطاعات المنتجة لسلع غير قابلة للتداول، 
ن قطاعي الصناعة والتصدير في المنطقة آانا يفتقران إلى القدرة التنافسية لجذب أوالسياحة والبناء، ما يعني 

  .)٩(ةاالستثمارات األجنبي
  
وجاء في تقييم حديث لقدرة االقتصادات العربية على التنافس أنها تعاني من ضعف آبير سببه ضعف   - ٩

وفي حين تضاف آل سنة إلى قائمة المؤسسات المسجلة في البلدان ذات الدخل المرتفع .  ثقافة ريادة األعمال
عدد المؤسسات الجديدة في  ىّدشخص في سن العمل، ال يتع ١ ٠٠٠أربع مؤسسات جديدة آحد وسطي لكل 

  ).١الشكل (مؤسسة  ٠.٦٣منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  
  

                                                       
)٤(  World Economic Forum and OECD, 2011, pp. 43 and 47.  

  .٩٥، ص ٢٠٠٩البنك الدولي،   )٥(

  .قاعدة البيانات اإلحصائية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  )٦(

)٧( , 2012, p. 95Central Bank of Egypt.  

)٨(  http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=841.  

)٩(  World Economic Forum and OECD, 2011, p. 58.  
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٤، حسب المناطق في عدد من االقتصاداتبآثافة الشرآات الجديدة   -١الشكل 
  

  آثافة الشرآات الجديدة بحسب المناطق  -ألف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي عدد من االقتصاداتآثافة الشرآات الجديدة ف  -باء
  

  
  .World Bank 2010 and World Economic Forum and OECD, 2011, p. 48 :استنادًا إلى: المصدر
ئوية من سكان البلد في سن منسبة آنة معينة آثافة الشرآات الجديدة هي عدد الشرآات المحدودة المسؤولية المسجلة حديثًا في س: مالحظة
    .العمل
يزيد من التقلبات  ذات القدرة التنافسيةريحة آبيرة من الشرآات المتوسطة الحجم وعدم توفر ش  -١٠

وفي حين بلغ متوسط معدل النمو في .  االقتصادية ويؤثر سلبًا على النمو فيضعف نوعيته ويحول دون استدامته
الناتج المحلي في المائة في العقد الماضي، لم يتعدَّ متوسط نمو نصيب الفرد من  ٤.٨اقتصادات المنطقة 

وتبين هذه المقارنة الحاجة الملحة إلى قاعدة اقتصادية .  في المائة ٢.٥نسبة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٠جمالي في الفترة اإل
عام إلى تحسين مستويات أآثر اتساعًا، وبنية اقتصادية أآثر تنوعًا، وإلى تحسين اإلنتاجية آي يؤدي النمو ال

  .المعيشة

  

  وب الصحراء الكبرىأفريقيا جن

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  شرق آسيا والمحيط الهادئ

  جنوب آسيا

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  أوروبا وآسيا الوسطى

  البلدان ذات الدخل المرتفع
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وتشير البيانات المتوفرة إلى .  )٢و ١الجدوالن ( جية خالل العقد الماضيوآان من الصعب زيادة اإلنتا  -١١
في المائة من العمال في العراق وفلسطين ومصر واليمن يعملون في قطاعات تتدنى  ٥٥إلى  ٤٠أن من 

في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، لكن ارتفاع  فضل من ذلكوالوضع أ.  إنتاجيتها عن المعدل الوسطي
  .اإلنتاجيةمعدل العام يساهم في تدني  ات العمل في القطاعمستوي

  
  (*)والمحاجر المناجم فيإنتاجية اليد العاملة   - ١ الجدول

  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  البلد

  ...  ...  ...  ٥٤ ٨٩٨  ٥١ ٢٤٣  ٤٤ ٩٨٠  ٤٤ ٥٣٦  األردن
  ...  ...  ٨٠٨ ٢٠٥ ٢٩٠٨٧٥ ٤٣٦٩٨٣ ٢٤٥٨٩٨ ٩٩٣ ١٥٠ اإلمارات
  ...  ...  ...  ١٤١ ٣٤٧  ١١٣ ٥٤٦  ١٢٢ ٧١٩  ١١٤ ٢٣٥  تونس
  ...  ٨٥ ٨٤٧  ٨٥ ٣٦٧  ٨٤ ٤٤١  ٨٣ ٤٣٥  ٨٣ ٤٨٩  ٩٦ ٠٢٣  اسوري

  ٤٤ ٢٩٦  ٤٦ ٣٣٨  ٦٨ ٠٢٩  ٥١ ٦٠٣  ٤٢ ٢٠٨  ٥٣ ٣٥٦  ٤٢ ٩٧٦  فلسطين
  ...  ٥٨٤ ٨٦٠  ٤٠٠ ٤١٤  ...  ٥٣١ ٧٩٨  ٩١٥ ٥٧٦ ١ ١٧٦ ١١٠  قطر

  ٢ ٩٥٢ ٠٤٧  ٣ ١٣٨ ١٧١  ٤ ٢٩٦ ٨٩٦  ٣ ٩٩٥ ٦٥٥  ٤ ٤٢٩ ٥٧٦  ٤ ٦٦٣ ٥٥٣  ٤ ٦٨٢ ٢٦٨  الكويت
  ...  ٩١٩ ٠٨٠  ٩٨٦ ٢٩٤  ٩٧٧ ٥٥٧  ١ ٠١٦ ٤٤٦  ...  ...   السعودية

  .٣، مؤشر رقم ٢٠١٠-٢٠٠٤نشرة االحصاءات الصناعية للبلدان العربية اإلسكوا،  :المصدر

حاجر، بما في ذلك اإلمداد بالكهرباء والمياه، المناجم والم قطاع تشير إنتاجية اليد العاملة إلى القيمة المضافة لكل فرد في(*)  
  .٢٠٠٥بأسعار الدوالر الثابتة في عام 

  
  (*)التحويلية الصناعاتاليد العاملة في  إنتاجية  - ٢ الجدول

  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  البلد

  ...  ١٥ ٠٠٣  ١٤ ٤٢٨  ١٤ ٤١١  ١٤ ٧٩٠  ١٣ ٠٦١  ١٣ ٠٥١  األردن
  ...  ...  ... ٢٨٤١١ ٦٣٥١١ ٠٠٦١٢ ١١ ٤٧٢ تونس
  ...  ٢ ١٨٧  ١ ٩١٥  ١ ٨٩٥  ١ ٦١٤  ١ ٦٩٧  ١ ٧٣٠  اسوري

  ...  ...  ...  ١٦ ٢٧١  ١٥ ٤١٩  ١٤ ٥٠٢  ١٤ ٣١٥  السودان
  ٧١ ٥٢١  ٧١ ٥٢٠  ٧١ ٥١٩  ٧١ ٥١٨  ٧١ ٥١٧  ٧١ ٥١٦  ٧١ ٥١٥  مانُع

  ...  ٨ ٧٤٩  ٩ ٧٠٤  ٩ ١٥٩  ٨ ٢٠٧  ١٠ ٩٤٦  ١٠ ١٨٢  فلسطين
  ...  ٧٠ ٠١٠  ٦٢ ١٤٦  ...  ٦٤ ٩٠٠  ٧٩ ٤٩٣  ٨٢ ٤٦٦  قطر

  ٥٤ ٦٧٧  ٥٠ ٢٧٤  ٤٦ ٨٢٣  ٥٨ ١٤٣  ٥٩ ٣٦٩  ٦٠ ٤٣١  ٦٠ ٠٢٩  الكويت
  ١١ ٣٦٠  ١١ ٣٥٩  ١١ ٣٥٨  ١١ ٣٥٧  ١١ ٣٥٦  ١١ ٣٥٥  ١١ ٣٥٤  مصر

  ٢٠ ٦٠١  ٢٠ ٠٢٣  ١٩ ٤٩٠  ١٨ ٣٦٥  ١٧ ٦٦٢  ١٨ ٧٣٠  ١٦ ٩٦٤  المغرب
  ...  ٤٧ ٣٤٩  ٤٨ ٤٠٩  ٤٨ ٣٠٠  ٤٧ ٦٨٥  ...  ...  لسعوديةا

  ٨ ٤١٩  ٩ ٦٥٤  ١١ ٧٤٧  ١١ ٤٢٦  ٦ ١٧٨  ٧ ٣٤٩  ٧ ٧٥٢  اليمن

  .٤، مؤشر رقم ٢٠١٠-٢٠٠٤نشرة االحصاءات الصناعية للبلدان العربية اإلسكوا،  :المصدر

  .٢٠٠٥بأسعار الدوالر الثابتة في عام  الصناعات التحويليةتشير إنتاجية اليد العاملة إلى القيمة المضافة لكل عامل في قطاع (*)   
  
آخر على مرحلة التطور التي  ًافي الناتج االقتصادي مؤشر ية لعناصر العملالعالوتعتبر المستويات   -١٢

ومن بين البلدان األربعة عشر التي شملها استعراض المنتدى االقتصادي .  بلغتها غالبية االقتصادات العربية
المتحدة ات العربية ، صّنف اقتصاد بلدين، هما اإلمار٢٠١٠لقدرة التنافسية في العالم العربي لعام لالعالمي 

وصّنفت ثمانية اقتصادات بين االقتصادات الموجهة نحو  ؛والبحرين، بين االقتصادات الموجهة نحو االبتكار



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part I)  
  

-٧-  
  

، األردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، وُعمان، وقطر، ولبنان، والمغربوهي اقتصادات الكفاءة 
ادات في فئة االقتصادات المعتمدة على ثروة الموارد، أي وُصّنفت أربعة اقتص ،والمملكة العربية السعودية

  .)١٠(الجزائر، والكويت، وليبيا، ومصروهي اقتصادات  األساسية االقتصادات التي تعتمد على عوامل اإلنتاج
  
ولذلك، يمكن أن تكون إنتاجية اليد العاملة مؤشرًا على مقدار المعرفة في اقتصاد معّين، إذ تبّين مدى   -١٣
عند تقييم سوق العمل، .  د المؤسسات على العنصر البشري أو التكنولوجيا في تعزيز المهارات البشريةاعتما
يتضح االتجاه السائد في اقتصادات البلدان العربية نحو  ،ارتفاع معّدالت البطالة في أوساط المتخرجين ًاوتحديد

  .بالتعليم النظامي سبةسيما المهارات المكت قلة االعتماد على المهارات المتوفرة، وال
  
في عدد من البلدان العربية من عن النفط  والتنويع االقتصادي بعيدًاوقد آان موضوع التحول الهيكلي   -١٤

وُيالحظ ازدياد سريع .  الصحيحمسار ال بشكل عام فيالتحّول اليوم أصبح المواضيع المطروحة منذ زمن، و
.  ذلك حصة قطاع الخدمات، آاالتصاالت والتجارة والسياحةالتحويلية في االقتصاد، وآ اتفي حصة الصناع
آبيرًا من  ًاغير أن عدد.  )١١(التحويلية هو القطاع الثاني من حيث الحجم في األردن ومصر اتفقطاع الصناع

، وتتألف في المهارات والقيمة المضافة واإلنتاجية ةقليل ةفي المنطقة يعتمد على عمال ات التحويليةالصناع
رسم بياني  ٢وفي الشكل .  وهذا التوجه يبّين ضعف المعرفة في االقتصاد.  من الحاالت من المهاجرين الكثير

  .يوضح توزيع اليد العاملة في مختلف المراحل اإلنمائية لالقتصاد
  

  ترآيبة اليد العاملة في مختلف المراحل اإلنمائية لالقتصاد  -٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Tzannatos, 2012 :إلى ًااستناد: المصدر
  
والمواضيع المطروحة في بلدان مجلس التعاون الخليجي آما في البلدان األخرى األعضاء في اإلسكوا   -١٥

فمن جهة أولى، تسعى جميع الخطط والنماذج اإلنمائية المستقبلية إلى بناء اقتصاد قائم .  مواضيع متضاربة
ومن جهة ثانية، تعتمد .  تعليم وتحسين البنية األساسيةعلى المعرفة، فترآز على االستثمار بكثافة في ال

                                                       
)١٠(  World Economic Forum, 2010, pp. 8-9.  

  .http://unstats.un.org/unsd/snaamaقاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية :  شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  )١١(

  االقتصاد التقليدي

  
  عاليةالمهارات ال

  
  

  
  مهارات

من دون 
  مهارات

  مهارات
  
  
  

  من دون مهارات

  
مهارات ال
  عاليةال

  االقتصاد القائم على المعرفة  الناشئاالقتصاد 
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وهذا .  اقتصادات العديد من البلدان على يد عاملة رخيصة، وضعيفة المهارات، وذات إنتاجية منخفضة
  فهو .  النموذج غير قادر على االستفادة من المعرفة والمهارات التي توفرها اليد العاملة الشابة والطموحة

ضعهم في صفوف مل يمكن أن تجذب الشباب الذين أنفقت أموال طائلة على تعليمهم، مما يال يوفر فرص ع
  .العاطلين عن العمل

  
  بنى أسواق العمل  -ثانيًا

  
إلحداث تغيير جوهري في البنية االقتصادية، آالتحول عن التوظيف في القطاع العام، أو التحول من   -١٦

صناعات الضعيفة اإلنتاجية إلى الصناعات العالية اإلنتاجية، يجب الزراعة إلى الصناعة والخدمات، أو من ال
أن تكون اليد العاملة قابلة للتكيف، وأن تتوفر في االقتصاد قدرة آبيرة على إعادة توزيع الموارد البشرية 

ة انخفضت قدرآلما وآلما آان سوق العمل مجزءًا، .  وعدا ذلك، ترتفع معدالت البطالة.  بالسرعة المطلوبة
  .راتاالقتصاد على التكيف مع الصدمات والتغّي

  
في  جدًا في أوساط األآثر تعلمًا والالفت بشكل خاص في بنية البطالة في البلدان العربية أنها مرتفعة  -١٧

غير أن هذا االتجاه معكوس في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان .  القوى العاملة
، ٢٠٠٩في عام  في المائة ٤.٤بلغت معدالت البطالة في أوساط المتخرجين من الجامعات  حيث ،االقتصادي

وعلى .  )١٢(في المائة في أوساط الذين لم ينهوا المرحلة الثانوية من التعليم المدرسي ١١.٥في حين بقيت عند 
آثر تعلمًا ضعف معدل البطالة في في بعض البلدان العربية، غالبًا ما يبلغ معدل البطالة في صفوف األالعكس، ف

  ).٣الشكل (وهذا االتجاه واضح بشكل خاص في صفوف النساء .  صفوف األقل تعلمًا
  

  حسب مستوى التعليم في عدد من بلدان اإلسكوابمعدالت البطالة   -٣الشكل 
  )بالنسبة المئوية(

  
  الذآور              اإلناث

  
؛ )حصاءبيانات الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإل( ٢٠٠٩ بحث القوى العاملة: مصر ؛٢٠٠٤مسح القوى العاملة : البحرين :المصادر

- ٢٠٠٠مسح القوى العاملة : فلسطين ؛٢٠٠٨المسح الدوري للقوى العاملة : ، ُعمان٢٠٠٧المعيشية ألسر االدراسة الوطنية ألحوال : لبنان
؛ اإلمارات العربية ٢٠٠٨العمل  وةمسح ق: الجمهورية العربية السورية؛ ٢٠٠٩بحث القوى العاملة : ؛ المملكة العربية السعودية٢٠١٠
  .٢٠٠٩مسح القوى العاملة : المتحدة
  .جرى توزيع المستويات التعليمية في أربع فئات :مالحظة

                                                       
)١٢(  http://www.oecd.org/newsroom/educationcrisisreinforcesimportanceofagoodeducationsaysoecd.htm.  
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، بلغ معدل البطالة في صفوف التونسيين ٢٠١٠ففي عام .  وتشكل تونس حالة خاصة في هذا اإلطار  -١٨
آذلك فيما يتعلق ببعض القطاعات في المغرب، .  )١٣(يم الثانوي ضعف المعدل الوطني للبطالةالذين أنهوا التعل

حيث معدل البطالة في صفوف الذين حققوا مستوى متقدمًا في تحصيلهم العلمي أعلى آثيرًا من معدل البطالة 
  .)١٤(في صفوف العاملين الذين أنهوا مرحلة التعليم المتوسطة أو االبتدائية

  
ما انخفاض معدالت البطالة لدى الفئات األقل تعلمًا فيتناسب مع المرحلة اإلنمائية التي تمر بها أ  -١٩

ففي معظم البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها، .  ٤و ٣اقتصادات العديد من البلدان العربية آما يظهر في الشكلين 
معدل البطالة رغم ذلك، فإن و.  )١٥(القوى العاملة تشكل الفئة التي لم تنه مرحلة التعليم الثانوي القسم األآبر من

وهذا يعني أن سوق العمل في .  أدنى من معدل البطالة لدى الفئة المتعلمة، ويقل أحيانًا عن نصفه هذه الفئة في
، حيث يعمل القسم األآبر من اليد العاملة األقل تعلمًا، أآبر وأآثر مرونًة من سوق العمل نظاميالالقطاع غير 

  .، الذي يسعى العمال المتعلمون إلى الدخول إليهنظاميالالقطاع في 
  
في المائة من مجموع القوى العاملة  ٧٠بما يعادل  نظاميالوتقدر نسبة العاملين في سوق العمل غير   -٢٠

تكون عادًة صغرى وصغيرة، والعاملون فيها على مستوى متدن  نظاميالومؤسسات القطاع غير .  في المنطقة
فصغر حجمها يمنعها من االستفادة من وفورات .  ، وإنتاجيتها تكون نتيجة لذلك متدنية)١٦(حصيل العلميمن الت

الحجم، واإليرادات التي تحققها ال تكفي لزيادة استثماراتها، وافتقار العاملين فيها إلى المهارات أو التعليم يمنعهم 
  .من االبتكار

  
فبيانات األردن، واإلمارات .  أن سوق العمل شديد التجزئة والمعلومات المتوفرة عن األجور تؤآد  -٢١

العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، ومصر تشير آلها إلى أن متوسط األجور في القطاع 
فاألجور التي .  لكن يجب التعاطي مع هذه البيانات بحذرو.  العام أعلى من متوسط األجور في القطاع الخاص

لعاملين من ها القطاع العام في األردن وفلسطين هي أعلى فقط بالنسبة لذوي المستويات التعليمية المتدنية وليدفع
واألجور التي  . )١٧(أما أجور القطاع الخاص فترتفع آلما ارتفع مستوى العاملين التعليمي . األجور آخر سلم

، وآذلك بالنسبة إلى األجور )١٨(فعها القطاع العامفي اليمن أعلى من تلك التي يد نظامياليدفعها القطاع الخاص 
  ).٤الشكل (التي تدفعها الشرآات الدولية أو المشاريع المشترآة في مصر 

  
  
  
  
  

                                                       
  .٢٨، ص ٣٦والجدول  ٢٤، ص ٢٦الحسابات على أساس الجدول   .٢٠١١تونس، المعهد الوطني لإلحصاء،   )١٣(

  .٣٦، ص ٢٠١٠، المغرب، مديرية اإلحصاء  )١٤(

  .٤أ، الجدول ٢٠١٢إلسكوا، ا  )١٥(

)١٦(  Gatti et al., 2011, p. 18.  

  .Miaari, 2009, p. 24: فيما يتعلق بفلسطين ؛http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm: فيما يتعلق باألردن  )١٧(

)١٨(  yemen.org/content.php?lng=english&-http://www.cso.  
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  أجور ساعات العمل في القطاعات الفرعية: مصر  -٤الشكل 
  

  
  .٢٠٠٦وق العمل المصري لعام مسح سالبيانات مستخلصة من  . El-Ghamrawy and Amer, 2011, p. 5 :استنادًا إلى :المصدر

  .للساعة الواحدةبالجنيه المصري األجور محددة : مالحظة
  
.  والخالصة أن الفرق في األجور بين القطاعين العام والخاص يتوقف على طريقة الحساب المعتمدة  -٢٢

جور المدفوعة فعندما تكون البيانات مستخلصة من مسوح القوى العاملة آما في مصر مثًال، يشمل الحساب األ
خلصت أما في حال اسُت.  )١٩(، مما يؤدي إلى خفض متوسط األجر في القطاع الخاصنظاميالفي القطاع غير 

  البيانات من مسوح المؤسسات آما في األردن مثًال، فهي ال تشمل سوى الشرآات المسجلة رسميًا، مما قد 
  ى والصغيرة، وفي القطاع ال يعطي فكرة واضحة عن األجور المدفوعة في المؤسسات الصغر

  .)٢٠(النظاميغير 
  
والفرق .  نظاميالتقل آثيرًا عن أجور العاملين في القطاع  نظاميالوأجور العاملين في القطاع غير   -٢٣

في  ٥٠وفي المائة تقريبًا في الجمهورية العربية السورية،  ١٠األجور يختلف بين البلدان، فهو يبلغ حجم بين 
في  ٥٠في المائة تقريبًا، ويتخطى أحيانًا نسبة  ٣٠ويصل في لبنان ومصر إلى .  المغربالمائة تقريبًا في 

  .ناث في مصرفيما يتعلق باإل )٢١(المائة
  
تتعلق بزيادة ساعات العمل،  نظاميالوتضاف مشاآل أخرى إلى انخفاض األجور في القطاع غير   -٢٤

توفر ضمان اجتماعي أو معاش تقاعدي أو تأمين وانخفاض مدة اإلجازة السنوية، وسوء ظروف العمل، وعدم 
الضمان  يحصلون علىال تبلغ نسبة العاملين الذين شمال أفريقيا، و الشرق األوسط وفي منطقة.  صحي

  .)٢٢(في المائة تقريبًا ٧٠االجتماعي 
  

                                                       
: متاح على) ٢٠١١- ١٩٩٩(متوسط ساعات العمل واألجور األسبوعية في القطاعين العام والخاص   )١٩(

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=338. 

  .الصغيرة مستخلصة من مسح بالعينةوبيانات المؤسسات الصغرى و . أآتوبر/جمعت البيانات في شهر تشرين األول  )٢٠(

)٢١(  Gatti et al., 2011, p. 22.  

  .٦المرجع نفسه، ص   )٢٢(



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part I)  
  

-١١-  
  

رهم، التقرير إلى التناقض بين تطلعات الشباب العربي إلى تحسين أجوتمت اإلشارة في بداية هذا و  -٢٥
هذا التناقض .  والبيانات التي تشير إلى أن الحد األدنى لألجور مرتفع جدًا إذا قيس على أساس اإلنتاجية الفعلية

فالعديد من الشباب، وال سيما من ذوي .  لعملليشير إلى وجهتي نظر متعارضتين تنتميان إلى عالمين مختلفين 
وتطلعاتهم إلى تحسين أجورهم .  النظاميفي القطاع غير المستوى العلمي المتدني، يبدأون حياتهم العملية 

إلى القطاع  النظاميمنهم سيحظى بفرصة االنتقال من القطاع غير  قليًال ألن عددًا فهومةوظروف عملهم م
  .)٢٣(النظامي

  
الحد األدنى لألجور في القطاع الرسمي في معظم الحاالت سقفًا لألجور في القطاع غير يشكل و  -٢٦

عتبر مرتفعًا بالنسبة إلى متوسط القيمة المضافة لكل دنى لألجور في البلدان العربية ُيومع أن الحد األ  .النظامي
ولم يؤد االستثمار .  عامل، فاالختالل في التوازن سببه تدني اإلنتاجية في جميع القطاعات وليس ارتفاع األجور

ين النمو االقتصادي ألن العاملين المتعلمين، القادرين الكبير في التعليم الذي قامت به البلدان العربية إلى تحس
  .وهم يتطلعون إلى فرص عمل غير موجودة.  على زيادة اإلنتاجية، عاطلون عن العمل

  
  سياسات سوق العمل  -ثالثًا

  
من األدوات المتاحة  . فيه فجواتيهدف تدخل الحكومة في سوق العمل إلى تخفيف التجزئة وردم ال  -٢٧

بنية سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع وتيسير تنقل العاملين بين  عديلتلللحكومات 
ومجموعة التدابير التي يشار إليها عمومًا بالسياسات ) الحقًا هاتناوليتم (قوانين العمل  ،القطاعات والمهن

توفير ومشارآة في سوق العمل، الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل والتي تهدف إلى زيادة ال
بشكل عام إلى الحماية  األدواتوتهدف هذه  . )٢٤(أنشطة التدريب وبرامج األشغال العامة، ودعم ريادة األعمال

تطوير الموارد البشرية ومن تقلبات الظروف االقتصادية، ودعم التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل، 
ويمكن أن تشمل السياسات الحكومية الهادفة إلى  . ء سوق العملاوتحسين أدالمتوفرة من حيث العدد والنوعية، 

تحسين أداء أسواق العمل الجوانب االجتماعية للعمل من خالل دعم دمج الفئات الضعيفة في الحياة االجتماعية 
ياسات سوقوانين سوق العمل؛ : ويتناول هذا الفصل بشكل مفصل سياسات سوق العمل التالية . واالقتصادية

إعانات التشغيل؛ وتشجيع إقامة مشاريع وبرامج األشغال العامة؛ وبرامج التدريب؛ وخدمات التشغيل؛ والتفعيل؛ 
  .صغيرة ومتوسطة

  
  قوانين سوق العمل  -ألف

  
الغاية األساسية من قوانين سوق العمل هي تحقيق هدفين متناقضين هما توفير مستوى آاٍف من الدخل   -٢٨

ولتحقيق هذين الهدفين عمدت البلدان  . اعية للعاملين وتيسير حرآة اليد العاملة في الوقت نفسهوالحماية االجتم
وأدى   .نفاذهاالتهاون في إ معلحماية العمل ولكن صارمة نسبيًا إلى إعداد تشريعات  وقت قريبالعربية حتى 

يوظف  النظاميفأصبح القطاع  ،ميالنظاوغير  النظامي ينتنقل بين االقتصادالتداخل ومن المعين حد ذلك إلى 
  .تسجيلهم في مؤسسات الضمان االجتماعي ومن دونعماًال من دون عقود عمل رسمية 

  

                                                       
  .٢٣المرجع نفسه، ص   )٢٣(

  .ج٢٠١٢اإلسكوا، : ع على الموجز األخير عن البرامج الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل في المنطقةلالطال  )٢٤(
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نين العمل خاصًة في ُعمان، ومصر، واليمن في عام اخالل العقد الماضي، جرى إصالح قولكن و  -٢٩
، وفي المملكة ٢٠٠٧ي عام ، وفي اإلمارات العربية المتحدة ف٢٠٠٤، وفي العراق وقطر في عام ٢٠٠٣

 . )٢٥(٢٠١٠، وفي األردن، والجمهورية العربية السورية، والكويت في عام ٢٠٠٥العربية السعودية في عام 
مة القوى ءوأّدت معظم اإلصالحات إلى تخفيف شروط العقود المحددة األجل فسهلت على أصحاب العمل مال

  .العاملة لديهم مع الظروف االقتصادية
  
   ،)٢٦(قد تطرح تعويضات إنهاء الخدمة المرتفعة نسبيًا حواجز معّينة في بعض البلدان العربية ولكن  -٣٠
إلى رفع  التأمين، غياب التأمين ضد البطالة وعدم القدرة على إدارة برنامج في ،تلجأ البلدان النامية غالبًاإذ 

عالية لذلك يلجأون إلى استخدام  تترتب على أصحاب العمل تكاليففتعويضات إنهاء الخدمة لحماية العمال 
في البحرين ؛ فويتزايد في بلدان اإلسكوا اعتبار التأمين ضد البطالة بديًال محتمًال . نظاميةالعمال بطريقة غير 

إدخال نظام التأمين ضد البطالة آنظام محدد يتم األردن  فيومصر تتوفر حاليًا خطط فعالة في هذا المجال، و
ملكة العربية السعودية برنامج إعانات البطالة، وتناقش مأدخلت ُعمان وال ٢٠١١ام وفي ع ،)٢٧(االشتراآات

  .)٢٨(اإلمارات العربية المتحدة حاليًا برنامجًا مماثًال
  

  سياسات التفعيل  -باء
  
من الممكن أن و . تهدف سياسات التفعيل بشكل أساسي إلى زيادة الموارد البشرية المتاحة لالقتصاد  -٣١

إلى الحد من االعتماد على المساعدات االجتماعية أو إعادة تفعيل األشخاص الذين يعانون بطالة  تهدف أيضًا
  .طويلة األمد

  
العربية، قد ال تحظى سياسات التفعيل باألولوية في معظم البلدان  نظرًا إلى ارتفاع معدالت البطالةو  -٣٢

  .ًامنطقي أمرًاال يبدو ل من العاطلين عن العمل فحشد المزيد من الموارد البشرية في وجود عدد هائ . الملحة
  في مجاالت محددة  يعملون فقطالسكان أجزاء من في المقابل تدل التجزئة الكبيرة في سوق العمل على أن 
وفي الكثير من البلدان يدل ارتفاع معدالت البطالة  . وال يقبلون القيام بعمل آخر أو ال يملكون القدرة على ذلك

جرة اليد العاملة إلى الداخل في آن معًا على نقص العرض من ناحية اليد العاملة الوطنية في بعض ومعدالت ه
  .قطاعات سوق العمل

  
وتبّين البيانات  . في معظم البلدان العربية ،خاصًة بين النساء ،والمشارآة في سوق العمل منخفضة  -٣٣

مل في بلدان اإلسكوا إّما عاطالت عن العمل أو غير في المائة من النساء في سّن الع ٨٠إلى  ٧٠المتوفرة أن 
عامل في منطقة اإلسكوا مليون شخص  ٧١ فقط من بين امرأةمليون  ١٣يبلغ عدد النساء العامالت و . ناشطات

                                                       
  .أ٢٠١٢اإلسكوا،   )٢٥(

  .World Bank, 2012a: لالطالع على تعويضات إنهاء الخدمة بحسب البلدان  )٢٦(

)٢٧(  http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=3545.  

   .htmhttp://www.imf.org/external/np/ms/2011/12.1911: ن ُعمانع .Knickmeyer, 2012 :عن المملكة العربية السعودية  )٢٨(
 .2012Al Subaihi ,: عن اإلمارات العربية المتحدة



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part I)  
  

-١٣-  
  

في المائة من النساء  ٢٥.٩إلى أن  ٢٠١٠وتشير اإلحصاءات في المغرب لعام  . )٢٩()في المائة ١٨حوالي (
  .)٣١(في المائة ٢٤.٨وفي تونس بلغ هذا المعدل للعام نفسه  ،)٣٠(في سوق العمل في سن العمل ناشطات

  
رقام عن المشارآة في القوى العاملة ألن معظم مسوح القوى العاملة األ عامل بحذر معوال بد من الت  -٣٤

لنظر في من المجدي ا ولكن قد يكون . أقل مما هي في الواقع مشارآة المرأة في سوق العمللتقدم تقديرات 
 ،اتخذت الحكومة، حيث بتطبيق سياسة تفعيل واضحةبدأت المملكة العربية السعودية ف . برامج التفعيل الموّجهة

النساء، تدابير موجهة في مجال السياسات لزيادة مشارآة المرأة في  لمشارآةمعدل المتدني جدًا اللمواجهة 
الذآور السعودية مكان  أةتحل المرل بحزم أآبر ٢٠٠٦ عامفي ق قانون صادر يطبتفعمدت إلى  . القوى العاملة

في الوقت عينه، أطلقت و . )٣٢(نساءزبائن من الللالمخصصة بيع بالتجزئة المعظم متاجر العاملين في األجانب 
إطار االستراتيجية  فيوتندرج هذه المبادرات  . )٣٣(وزارة العمل مبادرة تشجع المرأة على العمل من المنزل

المعتمدة حديثَا والمتعلقة بفرض غرامات الجديدة التي تدعمها السياسة و دة القوى العاملةَوْعَسادفة إلى العامة اله
وتسعى ُعمان آذلك إلى  . )٣٤(على الشرآات التي يفوق عدد العاملين األجانب فيها عدد العاملين السعوديين

تظار للحصول على وظيفة في القطاع جذب المزيد من السكان إلى العمل في القطاع الخاص بدًال من االن
  .)٣٥(العام

  
  خدمات التشغيل  - جيم

  
في  النظاميوغير  النظاميبين القطاعين التنقل من السمات الخاصة بتجزئة سوق العمل الحادة، تدني   -٣٥

خدمات التشغيل وغيرها من البرامج الموجهة إلى العاملين في القطاع غير  من شأنو . معظم االقتصادات
وعادًة تعتبر خدمات  . على االنتقال من ظروف العمل التي تكون غالبًا غير مستقرةأن تساعدهم  اميالنظ

آفاءة  ذاتالتشغيل آتوفير العمل لألشخاص بناًء على مؤهالتهم، والخدمات االستشارية، والتوجيه المهني، 
  .ةالتكلف حيث منوفعالية عالية 

  
ر يخاصًة في البلدان غفي الغالب محدودًا يكون الخدمات الوصول إلى هذه  من المؤسف أنولكن   -٣٦

في المائة فقط من الباحثين عن العمل المسجلين  ٣ ،ففي األردن مثًال . مجلس التعاون الخليجي األعضاء في
 . في فلسطين ولبنان مشابهوالحال  . )٣٦(٢٠١٠و ٢٠٠٤بين عامي  وظيفة عبر مرآز التشغيل الوطنيوجدوا 

في السنة طلبًا  ١ ٣٧٠ دلاعما ي ٢٠٠٥و ١٩٩٨ت المؤسسة الوطنية لالستخدام بين عامي في لبنان تلقف

                                                       
 .أ٢٠١٢اإلسكوا،   )٢٩(

 .١٤، ص ٢٠١٠المغرب، مديرية اإلحصاء،   )٣٠(

 .٢٢، ص ٢٣، الجدول ٢٠١١تونس، المعهد الوطني لإلحصاء،   )٣١(

)٣٢(  Allam, 2012a. 

)٣٣(  Allam, 2012b. 

)٣٤(  Hamdan, 2012. 

)٣٥(  Kerr, 2012. 

)٣٦(  2010.pdf-www.mol.gov.jo/Portals/0/projects2009.  )٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٨ع عليه في طالتم اال.( 
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في المائة من  ٥٠أما في مصر، فوجد  . )٣٧(، غير أّن عدد الذين تّم توظيفهم آان ضئيًالللحصول على عمل
وتحسين الكفاءة وتساعد زيادة االستثمار  . الباحثين عن العمل المسجلين فرص عمل عن طريق آليات المساعدة

  .)٣٨(المؤسسية في زيادة عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من هذا النوع من آليات المساعدة العامة
  
عليها من خالل  اعن فرص العمل وحصلو قد بحثواعادًة  النظاميالعاملون في القطاع غير  يكونو  -٣٧

وعلى الحكومات بذل جهود  . كاتب التشغيلوقّلما يتسجلون في م ،عالقاتهم مع الجيران واألقارب واألصدقاء
  .النظاميلتطال القطاع غير  هاخاصة لزيادة شفافية سوق العمل وتوسيع نطاق خدمات

  
  برامج التدريب  -دال

  
في محاولة لسد على نطاق واسع في البلدان العربية، تستخدم الحكومات برامج التدريب والتعليم المهني   -٣٨

المعارف التي يتمتع بها  عدم مالءمةوتعالج برامج التدريب النقص في المهارات، و . الثغرات في سوق العمل
وقد  . متطلبات أصحاب العمل، والصعوبات التي يواجهها الطالب عند االنتقال من الدراسة إلى العمللالشباب 

  .للتدريبيرة آبأنشأ األردن، وتونس، ومصر، والمغرب وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي بنى أساسية 
  
إسداء المشورة وتوفير التوجيه والدعم مع خدمات خاصًة  ،ولكن بعض النظم غير متكاملة آما ينبغي  -٣٩

زدواجية والتجزئة بين مزودي هذه الخدمات أو ال يستفيد منها سوى الطالب الكثير منها االتشوب و ،المهنيين
  .)٣٩(الشباب من الطبقة الوسطى والمقيمين في المدن

  
 . للباحثين عن عمل ةقدممونجح بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا في إصالح الخدمات ال  -٤٠

في البحرين، وبرنامج التدريب والتوظيف لصندوق  ١٩١٢توظيف الجامعيين  برنامجومن األمثلة على ذلك 
وآالهما يجمع بين التدريب المرتبط بالتشغيل والعمل  تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية،

اليمن مراآز تدريب إضافية في المناطق  أأنش ،صالحاتوعلى محور آخر من اإل . المدعوم لسنة أو سنتين
 حققو . ساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمةيمما تجهيزها قام بوشة األخرى الريفية والمناطق المهّم

فخالل الدورات التدريبية التعاونية، يخصص نصف  . مع إدخال طرق تدريب جديدة يدةجالمغرب أيضًا نتائج 
التدريب  اعُتمدو . مراآز التدريب المهنيفي وما ال يقل عن ثلث الوقت  العمل في مكانالوقت للتدريب 

 ،ةشهادة بالمهارات المكتسبالذي يحصل المشارآون فيه على المهني الحرفي آشكل من أشكال التدريب 
  .)٤٠(لتحسين دمج الشباب في سوق العمل

  
وباإلضافة إلى القطاع العام، يعمل عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة على توفير   -٤١

في األردن مثًال، أقام صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية مكاتب في الجامعات ف . )٤١(شغيلتخدمات التدريب وال
يل الوظيفي وخدمات المساعدة للعثور على عمل من خالل شبكة اتصال مع هيئات القطاعين األردنية تقدم التأه

                                                       
 .٢٠٠٦، المؤسسة األوروبية للتدريب المهني  )٣٧(

)٣٨(  Semlali and Angel-Urdinola, 2012, p. 2. 

)٣٩(  Angel-Urdinola et al.. 

)٤٠(  Boudarbat and Egel, 2012. 

 .ج٢٠١٢اإلسكوا،   )٤١(
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وفي قطر، توفر مؤسسة قطر بدورها فرص التواصل والحصول على الخدمات االستشارية  . العام والخاص
مؤسسة وفي لبنان، تقدم  . حول فرص العمل والتدريب المهني لمساعدة الشباب على دخول سوق العمل بنجاح

وفي  . الصفدي الدعم لألنشطة التعليمية للشباب في منطقة الشمال وتحث على النهوض بالتعليم الرسمي
المهارات لتالئم متطلبات العمل  تعزيزاإلمارات العربية المتحدة، تسعى مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب إلى 

  ".تكاتف"يعرف ببرنامج  وعيًا للشبابتط ًاوهي توفر برنامج ،في القطاع الخاص وفي األسواق العالمية
  

  برامج األشغال العامة  -هاء
  
ن أداء أسواق العمل على تحقيق األهداف االجتماعية المتعلقة يترآز بعض األدوات المستخدمة لتحس  -٤٢

ي وه . شة في الحياة االجتماعيةبتوفير فرص العمل للفقراء والطبقات االجتماعية الضعيفة ودمج الفئات المهّم
االعتماد المباشر على المساعدة االجتماعية ليبقى  جنبالدخل بطريقة تحفظ آرامة الفرد وت توفيرتهدف إلى 

  .السكان ناشطين وملتزمين بعملهم
  
برامج األشغال العامة لتوفير الدخل للفئات السكانية األشد تأثرًا باألزمات االقتصادية وهي  ّممتوُص  -٤٣

هما توفير فرص العمل للفئات الضعيفة وإنشاء بنى اقتصادية واجتماعية حيوية في  تسعى إلى تحقيق هدفين معًا
وفي منطقة اإلسكوا يتمتع آل من العراق، ومصر، والمغرب، واليمن بخبرة واسعة في هذه  . المناطق المهّمشة

  .البرامج
  
توفر  التيمج األشغال العامة المنطقة العربية قامت الهند وجنوب أفريقيا بتجربة ُنهج جديدة لبرا وخارج  -٤٤

ومن األمثلة على ذلك، نظام مهاراشترا لضمان العمل، وبرنامج المهاتما غاندي  . جتماعية أقوىاحماية 
في جنوب أفريقيا الصغير نسبيًا  (Zibambele)الوطني لضمان العمل في الريف في الهند، وبرنامج زيبامبيل 

اإلسكوا بالتعاون مع  وتقوم . )٤٢(محددة ولمدة زمنيةمعينة نية وهي برامج تقدم ضمانات العمل لفئات سكا
شغال وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، ومنظمة العمل الدولية بدراسة إمكانية تحويل برنامج األ

  .)٤٣(كثيفة العمالة إلى خطة لضمان العملال
  
البرامج باعتبارها آليات لمواجهة األزمات  تونس حاليًا االستفادة من اإلمكانيات المتاحة لهذه تحاولو  -٤٥

يجاد فرص عمل من خالل برامج العمل التي إبشكل سريع وقد قامت الجهات المانحة المتنوعة والحكومة ب
 . ورآزت على تحسين األحوال المعيشية في المناطق المحرومة والمناطق الحضرية . تتطلب يدًا عاملة آثيفة

في تونس تشمل البرامج الجديدة  )٤٤(لتي لم تقم بتطوير المهارات بشكل آاٍفوعلى عكس البرامج القديمة ا
  .الدعم المؤسسي وبناء القدرات

  
  

                                                       
)٤٢(  Hagen-Zanker, 2011. 

كثيفة العمالة هو أحد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن ويهدف إلى توفير فرص عمل الشغال برنامج األ  )٤٣(
البرنامج من جهة الحماية االجتماعية وستقّيم جدوى تطبيق حق الحصول  وستتناول الدراسة هذا . محدودة للفئات اليمنية الضعيفة والمحرومة
 .على فرص عمل محدودة لمدة عام واحد

 .ج٢٠١٢اإلسكوا،   )٤٤(
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  إعانات التشغيل  -واو
  
البرامج في منطقة اإلسكوا  وتتجه هذه . ضعيفةطريقة أخرى لدعم دمج الفئات ال إعانات التشغيل هي  -٤٦

البرامج مشروع التدريب والتشغيل الوطني في األردن، وبرنامج ومن األمثلة على هذه  . إلى الشباب خصوصًا
احتياجات الباحثين عن العمل تشغيل الخريجين في البحرين، وبرنامج التوظيف الطالبي في قطر التي تلبي 

وتقدم معظم البرامج إعانات التشغيل ضمن مجموعة متكاملة من  . سنة ٢٩و ١٥في الفئة العمرية بين  خاصة
في المائة من الرواتب، وبعض البرامج آتلك  ٥٠وقد تصل اإلعانات إلى  . الستشارية والتدريبالخدمات ا

ب العمل في الضمان االجتماعي لمدة تتراوح بين احصمساهمات أتدعم أيضًا القائمة في األردن أو البحرين 
  .ستة أشهر وسنتين

  
ونادرًا ما تهدف إلى تمكين الشرآات  تشغيللوفي المنطقة، تقدَّم هذه اإلعانات بشكل أساسي في مجال ا  -٤٧

  تراجع اقتصادي، أو منع البطالة الموسمية أو الدورية،  حال حدوثمن الحفاظ على القوة العاملة لديها في 
  .أو دعم مخططات تقاسم العمل خالل األزمات االقتصادية

  
  )٤٥(النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة  -زاي

  
بغاية األهمية خاصًة في بلدان مجلس التعاون  تدخًالعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم الدُيعتبر   -٤٨

ومن األمثلة على هذه  . اوتنويعه ةاالقتصادي البنيةتوسيع نطاق  إلىهذه البرامج أيضًا  هدفتالخليجي حيث 
اء المشورة الفنية البرامج التي تعمل على النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل التدريب، وإسد

صندوق ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  ،والقانونية وتقديم الخدمات المالية
في اإلمارات صندوق خليفة لتطوير المشاريع وفي المملكة العربية السعودية، ) هدف(تنمية الموارد البشرية 

شأ بنك البحرين للتنمية مرآز البحرين لتنمية الصناعات وقد أن . وشرآة قطر للمشاريع العربية المتحدة،
  .الناشئة

  
من ناحية أخرى، تدعم الصناديق االجتماعية للتنمية في مصر واليمن التمويل الصغير والمشاريع   -٤٩

صندوق التنمية والتشغيل في األردن  قد ُخصصو . البالغة الصغر وتعمل بشكل أساسي آأداة لتخفيف حدة الفقر
ئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية، لتمويل المشاريع البالغة الصغر والهي

وبالتالي دعم األنشطة التي تولد الدخل لألسر المعيشية الفقيرة التي ترأسها النساء في أغلب األحيان وتقع في 
  .المناطق المهّمشة

  
فقد وّسع بنك البحرين للتنمية نطاق خدماته المالية ليستفيد  . شبابويتوجه الكثير من هذه البرامج إلى ال  -٥٠

فالصندوق االجتماعي للتنمية في  . ي األعمال في آل القطاعات االقتصاديةيعدد ممكن من ريادأآبر منها 
في ُعمان، وصندوق المئوية في المملكة العربية السعودية، " شراآة"مصر، وصندوق تنمية مشروعات الشباب 

وهو أحد مشاريع األمانة السورية للتنمية في الجمهورية العربية " شباب"في قطر، ومشروع " صلتك"ؤسسة وم
  .ي األعمال الشبابير الرعاية والتمويل والدعم لرياديالسورية، آلها تقدم الخدمات لدعم االبتكار وتوف

  
                                                       

العمل في مجال تطوير المشاريع الصغيرة  أسواق أداء تحسين إلى الهادفة الحكومية لمزيد من المعلومات عن السياسات  )٤٥(
 .٤٦- ٣٩ج، ص ٢٠١٢اإلسكوا،  والمتوسطة، يرجى االطالع على
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  نموذج صندوق خليفة: الدمجخدمات 
  

ين اإلماراتيين، وال سيما في أبو ظبي، على إقامة أعمال خاصة صغيرة أنشئ صندوق خليفة لمساعدة المواطن  
  :ما يلي ويقدم الصندوق خدمات مالية وغير مالية تشمل  .ومتوسطة

  
  القروض من دون فوائد والمساهمة األولية في الحاالت الخاصة؛  -  
  المساعدة والخدمات االستشارية في مجالي التسويق والتمويل؛  -  
  دريب؛برامج الت  -  
  .مراآز حاضنات األعمال  -  

  
مشروعًا من خالل تقديم قروض بقيمة  ٣٥٦، آان الصندوق قد مّول ٢٠١٢نوفمبر /ومع حلول نهاية تشرين الثاني  

  ).مليون درهم إماراتي ٥٩٠ حوالي(مليون دوالر أمريكي  ١٦٠تقارب 
_______________  

  ).٢٠١٢ديسمبر /آانون األول ١٠عليه في  تم االطالع(.  Pages/default.aspxhttp://www.khalifafund.gov.ae/En/HomePage/ :المصدر

  
ة إلى أن تحقيق النجاح يوبالنسبة إلى فعالية برامج تنمية المشاريع واستدامتها، تشير الخبرات الدول  -٥١

 . إسداء المشورةمالية وغير مالية آتوفير التدريب ومتكاملة األآبر في هذا المجال يعتمد على تقديم خدمات 
  .ويصلح صندوق خليفة لتطوير المشاريع ليكون نموذجًا جيدًا لتقديم الخدمات المتكاملة

  
  االستنتاجات وسبل المضي قدمًا  -رابعًا

  
الحكومات تستمر أزمة العمل في البلدان العربية بالرغم من االستثمارات الضخمة التي قامت بها   -٥٢

خالل العقد الماضي في مجال إصالح سوق العمل وإطالق برامج التي بذلتها  يرةوالجهود الكبوالجهات المانحة 
في تونس، ومشروع  MANFORMEوقد بلغت تكاليف برنامج التأهيل المهني  . فرص العمل توفيرتهدف إلى 

ومشاريع التعليم المهني في مصر والمغرب، وجزء من برامج الشراآة األوروبية  ،)٤٦(المنار في األردن
مئات ماليين الدوالرات ولكن نتائجها غير  ،)٤٧(توسطية في األردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنانالم

آافية وما زالت البطالة والبطالة المقنعة تثير قلق المجتمعات العربية وال يمكن توقع التوصل إلى أي إجابات 
  .سهلة في هذا المجال

  
، "زجزرًا للتمّي"ية للتدريب إلى أن مشاريع اإلصالح أوجدت ويشير تحليل أجرته المؤسسة األوروب  -٥٣
االقتصادات والمجتمعات  في ةالحاد اتنقساماالوتشكل  . )٤٨(ر منهجيتغّيإحداث لم تؤد حتى اآلن إلى  هاولكن

وفي حين يتميز القطاع العام والقطاع  . ر المنهجيالتغّيتحقيق الحواجز الرئيسية التي تعيق على حد سواء 
وبينما  . النظاميالقطاع غير في عمل صعبة الظروف زال تبظروف عمل مؤاتية نسبيًا، ال  النظامياص الخ

                                                       
)٤٦( US/Default.aspx-http://www.almanar.jo/almanaren/Home/tabid/37/language/en. 

)٤٧(  http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_  
                                                                                                                                               .                         mcountries/r15006_en.ht 

 .٢٠٠٦، المؤسسة األوروبية للتدريب المهني  )٤٨(
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البطالة المقّنعة واألجور المتدنية تشكل  ،ألفراد األفضل تعليمًال الرئيسي يشكل إيجاد فرص عمل مالئمة الشاغل
  .ألفراد األقل تعليمًاالشواغل الرئيسية لوساعات العمل الطويلة 

  
القادرين على  األعمال من الطبقة الوسطى يويعود حجم الفجوة بين عالَمي العمل إلى غياب ريادي  -٥٤

وفي هذا الصدد،  . عاملين بمهارات عالية لزيادة إنتاجية االقتصادال إعداد فئة منومن الضروري  . المنافسة
  .التنافسيةتتداخل إلى حد آبير الجهود المبذولة في مجالي تحسين العمل وزيادة 

  
 العام زيادة االستثمارف . ولزيادة القدرة التنافسية ال بد من إعادة النظر في األهداف المتناقضة للسياسات  -٥٥

 إرساءإلى تحقيق األهداف المرجوة المتعلقة بلن تؤدي في مجاالت التعليم والبنية األساسية للتعليم والتكنولوجيا 
توفير  قادرًا علىاالقتصاد  أصبحو ةاالقتصادي بنيةالر يتغيتم رفة إال إذا قائم على المعواقتصاد أآثر تنوعًا 

االعتماد على العاملين القليلي المهارات وذوي األجور  آذلك فإن . فرص العمل ألصحاب المهارات العالية
ؤدي إلى يه لن آبيرة ولكن ًاحقق أرباحالقائم حاليًا يمكن أن ية ينتاجية المتدنالمنخفضة في القطاعات ذات اإل

  .لتنميةل مرحلة التاليةالانتقال البلدان إلى 
  
ويمكن للدولة أن  . من االقتصاديجب أن ينبع أن الطلب على اليد العاملة  هواالستنتاج األول  لذلك فإن  -٥٦

دة دلفترة زمنية محالقائمة  اتالفجوبعض تقدم الدعم عبر طرق متعددة، وأن تقوم بسد تؤثر في هذا المجال وأن 
ولكن ال يمكنها أن تحل مكان  ،فرص العمل في القطاع العام وإقامة برامج األشغال العامة توفيرمن خالل 

وفي حاالت األزمات، على الدولة أن تتدخل ولكن األفضل أال يكون ذلك  . العمل األساسي للقطاع الخاص
فرص العمل للسكان المتعلمين  توفير وال بد من أن تتجه السياسة العامة نحو دعم . سوى لمدة زمنية محددة

  .النظاميواالستمرار في تحسين ظروف العمل في القطاع غير 
  

حوار بين واضعي السياسات والقطاع الخاص إلعادة النظر في أهداف السياسات العامة  إقامة •
ر ويهدف هذا الحوار إلى تشجيع االستثما . ومناقشة الطريق الذي سيسلكه البلد لتحقيق التنمية

بلدان مجلس التعاون  أما في . الذي يؤدي بدوره إلى زيادة القدرة التنافسية وإنتاجية اليد العاملة
 .سياسات الهجرة البعيدة األمدفال بد أن يشمل الحوار الخليجي 

  
ال بد من القضاء على االحتكار في أسواق المنتجات وال سيما  . إجراء إصالحات تنظيمية شاملة •

، وتحقيق المساواة في تطبيق القوانين والقواعد، النظاميوغير  النظامي احتكار القطاعين
 توفيرإلنشاء المشاريع، آخطوات أساسية لدعم  الالزم واإلجراءات المطلوبةوتخفيض الوقت 

تحسين تنظيم األعمال وإدارتها أهم من إصالح قوانين  ُيعتبروفي هذا المجال،  . فرص العمل
 طلبال يخفرص العمل الجيدة بشكل أوسع في القطاعات األخرى، توفرت ف وإذا . )٤٩(العمل

  .على فرص العمل في القطاع العام
  
ربما يعود التفضيل الكبير للعمل في القطاع العام،  . تشجيع العمل بدوام جزئي على نطاق واسع •

ير عمل وبالتالي، من شأن توف . خاصًة بين النساء، إلى ساعات العمل األقل في اإلدارات العامة
  .بدوام جزئي أن يساهم في استقطاب بعض الفئات

  
                                                       

)٤٩(  World Bank, 2012b. 
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نظرًا  . النظاميالمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى في القطاع غير  إقامةدعم ريادة األعمال و •
إلى أن معظم األعمال في البلدان األعضاء في اإلسكوا هي مشاريع صغيرة وبالغة الصغر، قد 

وتتنوع  . اريع الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج هامةتؤدي االستراتيجيات الناجحة لدعم المش
استراتيجيات الدعم بين زيادة إمكانية الحصول على التمويل، وتقديم خدمات الدعم القانوني، 

 . )٥٠(وتعزيز الروابط في مجال األعمال مع الشرآاء وذلك في جميع مراحل سلسلة القيمة
تعمل وزارة ، حيث يكون نموذجًا يحتذى بهويصلح برنامج تنمية الموردين المحليين في مصر ل

التجارة والصناعة في إطار هذا البرنامج مع شبكة من الشرآات المحلية الموردة المحتملة 
  .)٥١(لتستوفي معايير الشرآات الضخمة المتعددة الجنسيات

  
 تتطلب زيادة المشاريع . تكييف السياسات المالية والنقدية مع هدف النهوض بريادة األعمال •

السيطرة على معدالت وبيئة مستقرة على صعيد االقتصاد الكلي؛ : توفر الظروف التالية
نظام ضريبي وأسعار صرف مستقرة؛ ومعدالت فائدة طويلة األمد متدنية وثابتة؛ والتضخم؛ 

وال بد أيضًا من تطوير القطاعين المصرفي والقانوني وتوفير التدريب الالزم  . عادل وفعال
  .حاجات المشاريع الصغيرة لهما بما يلبي

  
التي تستخدمها لتحسين  ودمج األدواتبترشيد  أن تقوم الحكومات على ه يجبهو أنواالستنتاج الثاني   -٥٧

  .عالج التجزئةأن تة في سوق العمل والشفافية والعدال أيضًا أن تزيدوعليها  . أداء سوق العمل
  

المشورة والتدريب متكاملة وأن تكون  ينبغي أن تكون خدمات . تعزيز خدمات العمل ونشرها •
 . أو المجاالت المهنية/المناطق الجغرافية و آل منعالقتها باألعمال ومتطلباتها أآثر منهجية في 

  .النظاميويتطلب ذلك بنية أساسية أآبر قادرة على توفير الفرص للعاملين حاليًا في القطاع غير 
  

باستثناء العمل في  . يادة شفافية سوق العملإضفاء الطابع الرسمي على عملية التشغيل لز •
ومن  . وترتكز على المعارف الشخصية نظاميةالقطاع العام، تتبع عملية التشغيل آليات غير 

على لسكان لأفضل  ًاشأن نشر اإلعالنات العامة واعتماد عمليات اختيار موحدة أن توفر فرص
ويجب إنشاء بنية أساسية  . لعائليةبغض النظر عن عالقاتهم االجتماعية وامساواة ال قدم
وتقضي الطريقة األمثل بمشارآة  . لربط بين آل المشارآين في سوق العملتتيح السياسات ل

الشرآات والعاملين ومؤسسات التدريب والمصارف المحلية ومنظمات المجتمع المدني وإدارات 
  .بين القطاعات رص والتنقلالدولة في شبكة اتصال أفقية تقوم على التعاون من أجل زيادة الف

  
على قدر عال من لعمال اتحادات لصحاب العمل وأللسياسات تضم نقابات لإنشاء بنية أساسية  •

  .عنها لتحسين إدارة سوق العملللحكومات شرآاء ال غنى بوصفها وتعمل  التنظيم
  

لبات الخاصة تصميم التعليم والتدريب المهنيين ليشكال الرابط بين نظم التعليم العامة والمتط •
التعليم العالي الجودة وال بد من  الحلول محلال يمكن للتعليم والتدريب المهنيين   .لسوق العمل

 تصميمهما بتعاون وثيق مع القطاع الخاص وتحديثهما بانتظام ودمجهما ضمن إطار أوسع نطاقًا
  .مؤهالتمن ال

                                                       
 .OECD, 2004: المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ترآيا لالطالع على االستعراض الشامل لسياسات دعم  )٥٠(

)٥١(  OECD, 2010. 
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سات سوق العمل القائمة والسياسات االجتماعية الحاجة إلى زيادة التكامل بين سياهو واالستنتاج الثالث   -٥٨
بين  تخفيف تجزئة سوق العمل، وزيادة تنقل العاملينيساهم في تحقيق التكامل بين السياسات ف . األخرى
ات التعليم والحماية وال بد من أن يشمل هذا التكامل سياس . ، وتحسين نوعية العمل وفرص العملالقطاعات
  .االجتماعية

  
بين مصالح أصحاب العمل ومصالح العاملين وتجنب األعباء في قوانين العمل ازن تحقيق التو •

بدًال  . تحميلهم مسؤولية احترام القوانينفي الوقت نفسه غير الضرورية على أصحاب العمل و
قد يكون من األنسب  مرتفعة، خدمةدفع تعويضات إنهاء على أصحاب العمل فرض أن ُيمن 

وال بد .  صحاب العمل والعاملأضد البطالة الذي يتقاسم آلفته آل من إدراج التأمين المستدام 
  .ستخدم آوسيلة لالبتزازمن أن تكون آليات التفتيش عادلة وموثوقة وال ُت

  
في الحسبان  اإلصالح إصالح نظم الضمان االجتماعي وتوسيع نطاقها على أن يأخذ هذا •

  .العمل حاليًا تكاليف مرتفعة نسبيًا ابحصأيتحمل  . اب العملحصأالتكاليف المترتبة على 
دعم نظم الضمان إعانات لالمواد الغذائية والنفط ب إعاناتوعلى الحكومات النظر في استبدال 

ويتمّيز هذا الدعم بآثاره البعيدة األمد وإمكانية  . االجتماعي خاصًة نظم التقاعد والرعاية الصحية
  .يةاالستهالآ اإلعاناتتوجيهه بفعالية أآبر مقارنًة مع 

  
ال بد من دمج الصناديق والبرامج المجزأة وزيادة قابلية نقل  . إصالح قانون الضمان االجتماعي •

المنافع والمستحقات من أجل تخفيف تجزئة سوق العمل ودعم تنقل العاملين بين المؤسسات 
ؤسسات مؤهالت يشمل ممن الواسع النطاق ضمن إطار  دمج نظم التعليم المهمومن   .والمهن

ومن شأن توحيد محتوى برامج التعليم أن يوفر ألصحاب العمل إطارًا يحدد  . التعليم الخاصة
عدة بلدان  تبدأقد و . المهارات التي يفترض أن يتمتع بها العاملون الحائزون على شهادة معّينة

) ربية السعوديةاألردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، ولبنان، والمملكة الع(في المنطقة 
  .بإعداد هذا اإلطار

  
 . تشغيلضرورة تطوير نظم المعلومات عن سوق العمل واألبحاث المتعلقة بالهو واالستنتاج الرابع   -٥٩

وفي حين تتوفر غالبية المؤشرات األساسية، تبقى التفاصيل المقدمة والتحليالت الجارية في هذا المجال غير 
  .سريع خاصًة في ظل التقلبات السياسية واالقتصادية الشديدةآافية لتوجيه سياسات التدخل ال

  
بتوفير فرص عمل الئقة، إضافًة إلى مؤشرات سوق العمل  ةالمتعلق الخطةجمع معلومات عن  •

العمل واألجور في مختلف وساعات وتتعلق هذه المعلومات بظروف  . األساسية المتوفرة
  .القطاعات وحدوث اإلصابات في العمل

  
المستخدمة لجمع  اإلحصائيةبعض األدوات  . النظاميألبحاث المنهجية في القطاع غير تعزيز ا •

 . ال تشمل القطاع غير الرسمي آما ينبغي مسوح المؤسسات،وال سيما  ،البيانات المتعلقة بالعمل
ظروف العمل التي يواجهها أغلب  آافوال بد إذًا من استكمالها بأبحاث محددة تبّين بشكل 

أيضًا دراسة وضع األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المحرومة األخرى  المهمومن  . السكان
  .بطريقة أآثر منهجية
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لتتبع التقدم المحرز  . قارنة مع مرور الوقتمتحسين نوعية البيانات اإلحصائية وقابليتها لل •
كفي ة موثوقة وثابتة بما يرومعرفة تأثير أدوات السياسة، ينبغي جمع البيانات بطريقة متكر

  .رات الموسمية في المجتمعلتعكس التغّي
  

العالية وعدم حصرها باألفراد ة جودالذات  اإلحصائيةإتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات  •
غالبًا ما تكون القدرات التحليلية في اإلدارات العامة  ألن . وحسبت سياساالالمعنيين بصنع 

آما أن  . مهنية على المشارآة في هذا المجالحث دوائر البحث األآاديمية وال المهممن محدودة 
سوق في المحددة تجاهات االبعض قد يهمها معرفة القائمة في القطاع الخاص الكبرى المشاريع 

  .تها المتعلقة باالستثماراتحسين قرار من أجلالعمل 
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