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تقديم:
في إطار ساالساالة اإلصاادارات التي تقدمها منظمة العمل العربية حول تداعيات جائحة
فيروس "كورونا المسااتجد" على قطاعي العمل والعمال ،والتي تهدف من خاللها إلى رصااد
وتحليال التاأثيرات المرتبطاة بتطورات تاداعياات الجاائحاة في مراحلهاا المختلفاة على العوامال
المؤثرة على عنصر العمل ،الذي يُعد من المدخالت األساسية لكفاءة االقتصاد.
تقدم المنظمة هذه الدراساة التي تتناول جانبا مهما من الجوانب التي تأثرت بشادة من
تداعيات الجائحة ،وهو قضاية التشاغيل في إطار الصادمات التي تعرضا لها أساواق العمل
العربية ،ويتم التركيز في هذه الدراساااة على التالزم بين الجوانب االقتصاااادية من ناحية،
والمتغيرات المتسااارعة في سااوق العمل من ناحية أخرى ،قصااد معالجة االوضاااع الناشاا،ة،
والمتراكمة أيضاا ،بالنظر الى أ االزمة قد كشاف عن مكامن الوهن والقصاور في عدد من
النظم واآلليات الحاكمة ألساااواق العمل ،وعكسا ا في مجملها وجود اختالالت تراكمية في
منظوماة التشااااغيال ،كماا بينا الفجوة المعرفياة النااجماة عن األزماات والكوار المادمرة
لسوق العمل.
وتتطلاب معاالجاة هاذه االختالالت المتراكماة باذل المزياد من الجهود إلرساااااء أسااا
مساتقره لمقاربات جدية ومجددة في إطار شاراكة فاعلة بين الشاركاء االجتماعيين ،وصاوال
لصااايامة مقترحات لعدد من الحلول للحد من اآلثار السااالبية لةزمة في الوق الراهن من
ناحية ،ومن ناحية ثانية االسا تمرار في تعزيز مساار هذه الجهود لتكو نقطة انطالق جادة
لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة لةجلين المتوسط والبعيد.
من المفترض أ تتواكب هذه السااياسااات مع التوجع العالمي والعربي نحو التحول إلى
االقتصااد الرقمي ،وتأخذ في االعتبار االساتفادة من اإلمكانات والمعطيات المادية والبشارية
الهائلة للوطن العربي ،لوضاااع خارطة للموارد العربية ،بما في لال االساااتثمارات المنتجة
والقوى البشارية الفاعلة من أجل تحديد مقومات اإلنتاج بجميع أشاكالع ومجاالتع ،بناء على
قواعاد معلوماات موثقاة وخرائط مكاانياة وجاداول زمنياة وفقاا لادراسااااات الجادوى التقنياة
واالقتصااادية واالجتماعية والبي،ية المتكاملة ،ويسااتهدف كل لال تأسااي

قوة اقتصااادية

وبشاااارياة عربياة ،تادفع بااالقتصااااادات والمجتمعاات العربياة قادمااً في مواجهاة المتغيرات
الراهنة والمساتقبلية ،وتكو معها أساواق العمل العربية في مأمن من مخاطر أي صادمات
مفاج،ة مستقبلية.
فايز علي المطيري
المدير العام
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فريق العمل
• هذه الدراسة صادرة عن منظمة العمل العربية ،في عام .2020
• التحرير الفني  :السيد  /مصطفى عبد الستار
المشرف على إدارة التنمية البشرية والتشغيل
• اإلعداد والتحضير  :فريق إدارة التنمية البشرية والتشغيل
• المتابعة  :السيدة  /شيرين صباح
رئيسة ديوان السيد المدير العام
• التنسيق والطباعة  :السيد  /معتز عزت
ديوان المدير العام
السيد  /مصطفى عمر
وحدة الطباعة

7

8

تمهيد :
كشاف جائحة كورونا عن تصادعات ومكامن ضاعي هيكلية عميقة في العديد من المؤساساات
واالقتصااااادياات ،فقاد أدى انتشااااار الوبااء إلى تفااقم العادياد من التحادياات التي كناا نواجههاا مناذ
سااانوات طويلة كالفقر والبطالة وعدم شااامولية أنظمة الضاااما االجتماعي وعدم كفاية أنظمة
الحوكمة ،وميرها من القضااايا التي تعتبر مثاراً للقلق في منطقتنا العربية .ويبدو أ عواقب هذه
األزمة عميقة وطويلة األمد ،مع بداية انكماش اقتصاااادات دول عظمى وتراجع أساااواق األساااهم
العالمية والعربية ،وبالتالي حرما المنطقة العربية من االساااتثمارات التي تعثرت بفعل الجائحة.
هاذا وقاد أدى االنخفااض في إيرادات الادول العربياة من السااايااحاة والتحويالت الماالياة والتجاارة
واألنشااطة االقتصااادية إلى الحد من الناتم المحلي اإلجمالي وبالتالي قدرتها على االسااتمرار في
تقديم برامم التحفيز لدعم المؤسسات المتعثرة وأسواق العمل.
إ الصاادمة التي أحدثها انتشااار فيروس كوفيد 19-في المنطقة العربية ،كان مزدوجة على
المسااتوى االقتصااادي واالجتماعي تساابب في ارتفاع نسااب البطالة بشااكل ملحون وخاصااة بين
صافوف الشاباب ،كما تسابب في فقدا ماليين العمال لواائفهم إما نتيجة تدابيراإلمالق الجزئي
والكلي التي اتخاذتهاا الادول العربياة ودول العاالم أو نتيجاة تساااريي لعادد كبير من العماال في
القطاعات االقتصاااادية األكثر تضااارراً ،في حين يعتبر النسااااء والعاملين في القطاع مير المنظم
الخاسر األكبر من تداعيات األزمة.
لقد كرسا هذه الجائحة ضاعي العالقة بين النمو االقتصاادي والتشاغيل وأساواق العمل الذي
يعتبر أحاد التحادياات التي تواجههاا العادياد من الادول العربياة ،وقاد يعود لاال إلى قلاة التنوع في
االقتصااادات العربية ،وضااعي اندماجها في سااالساال القيمة العالمية ،وهذا ما ساانتناولع في هذه
تداعيات وتأثيرات األزمة على

الدراساااةل المكونة من أربعة أقساااامل يتناول القسااام األول بع

أساواق العمل العربية  ،ورصاد تحديات ساوق العمل على جانبي العرض والطلب وتوضايي تأثيرات
األزمة على عدد من القطاعات اإلنتاجية المختلفة  ،وفي القسام الثاني تعرضانا لالساتجابات التي
أتخاذتهاا الادول العربياة تجااه مجتمعااتهاا للتصاااادي لتاداعياات األزماة  ،مع اساااتعراض األساااتجااباة
المؤساساية الساريعة لمنظمة العمل العربية ،أما القسام الثالث فقد حاولنا فيع تقديم وجهة نظر
منظمة العمل العربية لدور أطراف اإلنتاج الثالثة حول مساااتقبل التشاااغيل في المنطقة العربية
في ال التاأساااي

للمنظومة االقتصااااادية الرقمياة وفق آلياات الثورة الصااانااعياة الراابعاة  ،وفي

القسام الرابع واألخير  ،قمنا بوضاع خالصاة حول آثار ساالسال القيمة العالمية على أساواق العمل
من واقع الدراساات الدولية  ،وعرضانا بالتحديد ألحد التقارير المهمة الصاادرة عن " منظمة التجارة
العالمية "  ،حيث يتصاال اتصاااال وثيقا بموضااوع الدراسااة  ،وإ كان لع خصااوصاايتع في طريقة
المعالجة  ،كونع مساتمدا مباشارة من وثائق منظمة التجارة العالمية  ،وقد حاولنا فيع تقديم إطار
فكري مقترح لرؤياة منظماة العمال العربياة حول إحادي الفر

السااااانحاة لمساااتقبال العمال في

المنطقة العربية  ،في ضوء مفهوم " سالسل اإلمداد والعرض " .
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القسم األول
أسواق العمل العربية بين صدمات العرض والطلب
مما ال شك فيه أن دول العالم أجمع ،ومن ضمنها الدول العربية ،تشترك في الخطوط الرئيسية
لتأثيرات تداعيات جائحة فيروس "كورونا" على األوضااا االقتصااادية واالجتماعية والصااةية،
ةيث كش ا ت الجائةة عن هشاااشااة أسااوال العمل في دول العالم أجمع المتادمة والنامية منها على
السااوا  ،بينما تختلف شااده ه ا التأثير وفاا لواقع األدا االقتصااادا الوطني واإلطار المؤسااسااي
المنظم لسول العمل من ناةية ،وقدره سول العمل على تةمل صدمات العرض والطلب المصاةبة
لتداعيات الجائةة من ناةية ثانية.
وفي هذا القسممم ،ساانةاول توضاايي طبيعة الصاادمات االقتصااادية ،وتأثيرات جائحة فيروس
"كورونا" ،على أسواق العمل العربية.
أوال  -طبيعة الصدمات االقتصادية:
هناك مظاهر عديده للصادمات االقتصاادية التي يواجهها العالم ةاليا بسابب ه الجائةة ،والتي
يمكن تصني ها على النةو التالى:
 -1انخفاض العرض وانكماش اإلنتاجية
نتيجة إجرا ات الغلق الكلي أو الجزئي ألماكن العمل ،فمن منظور اقتصاادا فإن عمليات
اإلغالل وةظر الساا ر تالل اإلنتاجية بشااكل مباشاار ،وبطرياة تسااببت في إنخ اض الناتج الكلي
وةجم التشغيل مما أدى إلى تسريي شرائي كبيره من ال ئات العاملة.
 -2جانب الطلب
وال ا تالص بشكل كبير ،نتيجة اإلجرا ات االةترازية ،وتاييد ةركة المواطنين والس ر،
مما أدى إلى تاليل ةجم الطلب على األيدا العاملة في ساااول العمل ،وك ا بالنسااابة للمساااتثمرين،
ةيث سااادت ةالة من الة ر والترقب تمنعهم من ضاا أية أموال في مشااروعات أو اسااتثمارات
جديده.
 -3سالسل اإلنتاج والتوريد
تلاى قطا التصاانيع في معظم دول العالم صاادمة قوية ،في ظل التأثير الواضااي لجائةة
فيروس "كورونا" علي ساالسال التوريد العالمية  ،خاصاة في دول اسايا وأوروبا وأمريكا الشامالية،
فااعتباارا من باداياة عاام  2020كاان وباا "كوروناا" متمركزا في الصاااااين ،بجااناب اليااباان وكورياا
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أكثر الدول تضاررا ،وبالنظر إلى مركزية ه الدول في ساالسال التوريد العالمية للعديد من السالع
المصاانعة ،والتي كانت تزود الواليات المتةده األمريكية ،على ساابيل المثال ،بأكثر من  %25من
وارداتها الصااااناعية بشااااكل عام ،وترت ع ه النساااابة ألكثر من  %50عند الةديث عن قطا
الكمبيوتر واإللكترونيات ،فإن ما ةدث تساااابب في كساااااد بعض الصااااناعات ،وأثر على الاطا
الصناعي بشكل عام.
 -4النطاق الزمني والمكاني
إن كل الصاادمات ،التي شااهدها العالم في التاري الةديث ،كان لها نطال جغرافي مةدد،
وكا لاك إطاار زمني بلغات خاللاه الا روه ثم توق ات ،إال أن فيروس "كورونما" أثبات صاااااعوباة
السااااايطره على انتشاااااار  ،فهو ينتشااااار في كال أنةاا العاالم ليترك اثاار الصااااادماة على معظم
االقتصاااادات ،دونما إطار زمني واضاااي من المةتمل أن ينتهي خالله ه ا الوبا  ،وبالتالي هناك
ةاالاة من عادم الياين ةول مادى عمق اآلثاار االقتصاااااادياة المةتمال ةادوثهاا في جميع أنةاا العاالم،
وهو األمر ال ا قد يولد بدور سياسات وردود فعل يصعب التنبؤ بها.
ثانيا  -أسواق العمل العربية :
من األهمية بمكان أن نعرج بشاكل ساريع على ماهية أساوال العمل ،وخصاائصاها ،ومةددات
عرض العمل والطلب عليه ،قبل الخوض في تةليل صاادمات العرض والطلب التي تعرضاات لها
أسوال العمل بسبب تداعيات جائةة كورونا ،ةيث يشير الم هوم البسيط ألسوال العمل إلى المكان
االفتراضي ال ا تتم فيه عملية الت اعل بين قوى العرض والطلب ،عرض العمل والطلب عليه.
وبمالنسممم مبمة لعرض العممل ،فاإناه يتمثال في قوه العمال المكوناة من المشااااااركين في النشااااااط
االقتصاااااادا بمختلف المهن والوظائف ،بالاطاعات المتنوعة المسااااااهمة في توليد الناتج المةلي
اإلجمالي ،سااااوا المشااااتغل بال عل أو المتعطل  ،وتتمثل مةددات عرض العمل في عده عوامل،
ياأتي في ماادمتهاا معادل النمو السااااكااني ،ومنظوماة التعليم بكال مراةلاه وأبعااد الكمياة ،من ةياث
معادل االساااااتيعااب والاياد ،واألبعااد الكي ياة المتعلااة بنوعياة وجوده التعليم ،ومنظوماة التادرياب
بمختلف مساااتوياته وأنواعه ،من التدريب المهني والتاني واإلدارا ،باإلضاااافة إلى مؤساااساااات
التشااغيل والتوجيه المهني ،ومكاتب التشااغيل ،سااوا الةكومية أو الخاصااة ،والمواقع والتطبياات
اإللكترونية على شبكات اإلنترنت المساعده في البةث عن فرص العمل ،والتأهيل للوظي ة .
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أما الطلب علي العمل ،فله مةددات يأتي في صدارتها ،موقف المؤسسات اإلنتاجية ،سوا من
شاركات الاطا العام أو أجهزه الاطا الةكومي ،ومشاروعات الاطا الخاص بمختلف مساتوياته،
المشااروعات الصااغرى والصااغيره العاملة في الاطا الرساامي أو غير الرساامي ،والمشااروعات
المتوسااااطاة والكبيره ،كماا يتةادد الطلاب علي العمال وفق منظوماة الساااايااساااااات والتشاااااريعاات
واإلجرا ات ات العالقة بة ز الطلب الكلي ،والطاقة االسااااتيعابية لالقتصاااااد الوطني ،وتركيبة
الناتج الاومي ،ومعدل النمو ،ومتوساااط نصااايب ال رد من الناتج المةلي والدخل الاومي ،وقواعد
البيانات والمعلومات المتوافره...إل
خصائص أسواق العمل العربية :
يمكن أن نةدد أهم الخصائص المةدده ألسوال العمل العربية على النةو التالى:
 -1تعدد أنظمة وقوانين العمل في عدد من الدول العربية
ومن لاك مثال في بعض الةااالت :قاانون العااملين المادنيين في الادولاة – الااانون المنظم
لاطا األعمال العام وشااركاته الاابضااة وال رعية -قانون العمل (في الاطا الخاص) – الاانون
المنظم للجمعيات األهلية  -الاوانين المنظمة للتعاونيات ،مما يتطلب قبل كل شااي رساام سااياسااة
شاااااملة يسااااهم في تةاياها كل من جهاز الخدمة المدنية (أو الاطا الةكومي) ،والاطا العام ،
والخاص ،والتعاوني ،ومنظمات المجتمع المدني.
 -2التفاوتات والتباينات في المستويات األجرية
والتي ال تتوقف على تباين األنظمة التشاااريعية الةاكمة لرجور ،فاط ،ولكن أيضاااا ل علي
اختالف نوعية النشااط االقتصاادا ،ما بين أنشاطة اإلنتاج السالعي ،وأنشاطة الخدمات ،وفي داخل
كال منهاا ،ةياث نالةظ في العادياد من الادول العربياة مثالل إرت اا مساااااتوى األجور عموماا في
قطاعات الصااناعات االسااتخراجية ،الن طية والمعدنية ،عنه في الصااناعات التةويلية ،كما يزيد
مستوى األجر في قطاعات التشييد والكهربا عن العديد من الاطاعات السلعية األخرى ،وبالمثل،
فاإن من المالةظ في ةااالت متعادده أن األجور في الاطااعاات المادره للنااد األجنبي ترت ع عن
مثيلتها في قطاعات خدمية أخرا ،كما يرت ع مساتوا األجور في أنشاطة االتصااالت وتكنولوجيا
المعلومات عن المسااتوا العام لرجور في معظم الدول العربية ،كما ياع الت اوت في المسااتويات
األجرياة أيضاااااا ةساااااب اختالف المواقع الجغرافياة ،ماا بين الريف والةضااااار ،وبين المنااطق
الةضرية ..إل .
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 -3من حيث شروط العمل الالئق ،وبخاصة
أ -منظومة الحماية االجتماعية ،بما في لك :التأمينات الصااةية ،والتأمين ضااد البطالة،
والمعاشاات التااعدية ،وضاروره وضاع ساياساة فعالة للتعامل مع مخصاصاات صاناديق
التأمين والمعاشات ،لتجنب هدر أموال المؤمن عليهم.
ب -الخدمات العمالية الضممرورية ،بالمسااتوى المناسااب ،وفي مادمتها اإلسااكان العمالي،
ووساائل االنتاال من وإلى أماكن العمل ،وطرل الةماية من أضارار وإصاابات المهنة
(أنظمة الصااااةة والسااااالمة المهنية) والتعويض العادل عنها ،باإلضااااافة إلى توفير
مخصاصاات مناسابة كبدل لمخاطر المهنة في بعض األنشاطة ،خاصاة التعدين ومناجم
ال ةم والةديد.
ج -من ةيث ظروف العمل في القطاعات اإلنتاجية ومختلف األنشاااطة االقتصاااادية ،ومن
لك مثال :تاديم وجبات مجانية للعاملين – أو بسااااعر معتدل – ووسااااائل االنتاال من
وإلى مكان العمل.
 -4تحقيق مستويات لألجور والرواتب ،بالتناسب مع مستويات األسعار
مع األخا في االعتباار معادالت زيااده اإلنتااجياة ،ويتةاق لاك عن طريق توفير أساااااس
وماومات العالقة المتوازنة بشكل صةيي بين أضال مثلث (األجور واألسعار واإلنتاجية).
 -5من حيمث اإلطمار القمانوني والميسمممممسمممممي للعالقمة بين أطراف اإلنتماج الثالثمة الحكوممة
وأصحاب األعمال ومنظمات العمال)
ك الة التنظيم التشاااريعي والمؤساااساااي المناساااب من خالل ت عيل قنوات الةوار المجتمعي
المناسبة واإلداره الجيده للم اوضات العمالية والم اوضة الجماعية.
ومن األبعاد المتعلقة بأداء أسواق العمل العربية والمصاحبة للخصائص السابقة ما يلي:
 -1طبيعمة التوزيع القطماعي للعممالمة ،انعكااساااااا لطبيعاة هيااكال اإلنتااج ،ةياث تتركز معظم
العماالاة في األنشااااطاة المتعلااة باالاطااعين األول والثاالاث (الزراعاة والمنااجم من جهاة،
والخدمات من جهة أخرا) ،فإن إزالة تشاااوهات النظام اإلنتاجي المادمة الطبيعية إلزالة
التشوهات في سول العمل.
 -2العالقة التوزيعية بين نصممممميب عنصمممممر العمل من الدخل القومي مخصمممممص األجور)
ونصميب عوائد حقوق التملك ،ةيث تساتأثر " ةاول التملك " بالشاطر األعظم من الدخل
الوطني بشاااكل عام ،ماابل نصااايب مةدود نسااابيا ل لرجور ،وه ا هو الواقع أيضاااا على
المسااتوى العالمي ككل ،نتيجة تضاااؤل أجور العاملين غير المهره ،ومتوسااطي المهاره،
في ظل الثوره التكنولوجيه الراهنة.
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 -3توسممع " القطاغ رير المنظم " واسممتئثاره بشممطر كبير نسممبيا من سمموق العمل ،وال ا
يصال إلى ةدود أن يكون أكبر مشاغل للعمالة في بعض الدول العربية ،ةيث يهيمن على
نةو  %50من العمالة ،ةسب بعض التاديرات.
ثالثا  -صدمات العرض والطلب:
صممممدمة العرض :تعرف صاااادمة العرض بالزياده المعروضااااة من الاوى العاملة بمختلف
أنواعها ،نتيجة االساتغنا عنها من مجموعة من المؤساساات العاملة ضامن
سول العمل في مختلف األنشطة االقتصادية.
صمدمة الطلب :تعرف باالنخ اض الةاد في الطلب على الاوى العاملة في مجاالت مةدده أو
متعدده نتيجة أزمة اقتصااادية شااديده وفاا لةركة األنشااطة االقتصااادية في
سول العمل.
ه ا ،وب عل صادمات العرض والطلب ،مع ت اقم ةده تأثيرات الجائةة على مساتوا العالم،
أشاارت منظمة العمل الدولية ،في إصادارها الخامس عن األزمة وساول العمل وال ى أشارنا إليه،
إلى أن تأثير الوبا كان أشاد مما تم تادير سااباا ،وة رت من أن انتعاش ساول العمل مجددا ليس
مؤكادا ،ولن يكون كاامال أو كاافياا للعوده إلى مساااااتوياات ماا قبال األزماة ،و لاك ةتى في أفضااااال
السايناريوهات ،باإلضاافة إلى اةتمال اساتمرار فادان الوظائف على نطال واساع ،و كرت أن عدد
سااعات العمل الم اوده في جميع أنةا العالم في النصاف األول من العام الةالى  2020كان أساوأ
بكثير من التاديرات السااباة ،ةيث وصال االنخ اض إلى  %14في سااعات العمل العالمية خالل
الربع الثااني من عاام  ،2020وبماا يعاادل فاادان  400مليون وظي اة بادوام كاامال ،ونوهات إلى أن
تلك تُعد زياده ةاده ماارنة بتادير مرصادها التةليلي الساابق ،وال ا كان يشاير إلى انخ اض نسابته
 %10.7فاط بما يعادل  305ماليين وظي ة.
وأكادت أن ها األرقاام تعكس الوضاااااع المتادهور في العادياد من منااطق العاالم خالل ال تره
الماضاية ،خاصاة في االقتصاادات النامية ،ةيث بلغت خساائر وقت العمل في الربع الثاني من العام
الةالى ما نسااابته  %18.3في األميركتين ،وفي أوروبا واسااايا الوساااطي  ،%13.9وفي اسااايا
والمةيط الهاادا  ،%13.5أماا في الادول العربياة فبلغات  ،%13.2ونوهات باأن الغاالبياة العظمي
من العمال في العالم ،وبما يصال إلى  ،%93يساتمرون في العيش في بلدان بها نو من اإلغالل
في مكان العمل(. )1
 - 1اإلصدار الخامس لمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات فيروس "كوفيد "19-على أسواق العمل  30 -يونيو .2020
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كما أشااارت إلي أن جائةة "كورونا" كشاا ت عن هشاااشااة أسااوال العمل في جميع أنةا
العالم ،ةيث يشير تاديرها إلى ارت ا معدل البطالة في الواليات المتةده األمريكية إلى ،%14.7
مع فادان  20.5مليون وظي ة في شااااهر إبريل الماضااااي ،ماارنة بأدنى مسااااتوى للبطالة كانت
الواليات المتةده األمريكية قد ةااته من خمساين عاما عند  ، %3.5اضاافة إلى زياده في األعداد
التي ساجلت للةصاول على إعانة البطالة ،لتتجاوز  33.3مليون نسامة ،من منتصاف مارس وةتى
بداية مايو  ،2020وبشااكل عام تشااير التاديرات الدولية إلى أن اسااتمرار إغالل الشااركات لمده
شااهر يتساابب في تعرض  %20منها إلى خطر اإلفالس ،وتزداد ه النساابة إلى  %45في ةال
استمرار اإلغالل لمده  3أشهر ،بدون تدخل الةكومات.
في ضااااو

لك نجد أن جميع دول العالم تشااااترك في ةده تاثيرات جائةة "كورونا" على

سول العمل ،وإصابتها بضرر بالغ على جانبي العرض والطلب معا.
وبةساااااب ظروف الجاائةاة وإلمكاان التةليال ،يمكن تاسااااايم مادى تاأثيرات الجاائةاة إلى 3
مراةل على النةو التالى:
المرحلة األولي  -ظهور الفيروس وانتشاره ديسمبر  - 2019مارس :)2020
 مع بداية ظهور ال يروس في الصاين نهاية عام  ،2019ونتيجة العتماد عدد من األنشاطةاالقتصااادية العربية على مكوناتها اإلنتاجية من الصااين ضاامن سااالساال التوريد العالمية،
تأثرت ه المنشااابت بعدم االمداد ،مما تسااابب في الغلق الكلي أو الجزئي ،وفي تساااريي
العمالة أو تخ يض األجور.
 مع زياده انتشاااار ال يروس بعد إعالن منظمة الصاااةة العالمية اعتبار جائةة عالمية فيماارس  ،2020وباداياة اتخاا قرارات ةظر التجوال في معظم الادول ،والغلق الكلي أو
الجزئي ،اتخ ت غالبية الشركات قرارات بالتسريي المؤقت والدائم ل ئات عمالية كثيره في
عدد من الاطاعات االقتصادية مما أدى إلى فادان بعض الوظائف في المصانع ،وانخ اض
أجور بعضها.
 ومع تشااااديد اإلجرا ات االةترازية ،تم غلق العديد من األنشااااطة الخدمية والترفيهية منمطاعم ومةال تجارية ،األمر ال ا أدى إلى تعطل كامل لل ئات العاملة به الاطاعات.
 وبةسااااب طبيعة النشاااااط ،تةولت نساااابة كبيره من الاطا الخاص للعمل عن بُعد (منالمنزل) باسااااتخدام التانيات اإللكترونية ،وت اوتت اإلنتاجية ،ةيث توق ت أنشااااطة اخرى
لعدم إمكان تأدية العمل عن بُعد ،مثل قطاعات البنا والتشييد والنال.
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 كما كانت المنشابت الصاغيره ومتناهية الصاغر من أكثر الاطاعات تأثرا بتداعيات الجائةةلمةدودية إمكانياتها ،وعدم قدرتها على االساااتمرار في وجه الوبا  ،مما تسااابب في الغلق
التام لعدد كبير منها ،وتسريي فئات عمالية كثيره.
 وتسااببت الجائةة في اخت ا مؤقت لعدد من المهن ،واندثار مهن اخرى ،فض اال عن التأثرالشااديد والسااريع للعاملين بالاطا غير المنظم ،والعاملين باطا األنشااطة الترفيهية ،مثل
النوادا الرياضاااية ،والمساااار  ،والساااينما ،وتوقف مؤقت لمعظم العاملين باطا ال نادل
وخدماتها.
المرحلة الثانية  -زيادة حدة الجائحة منتصف مارس – منتصف يونيو :) 2020
 رغم ت ااقم ةاده الجاائةاة ،ونتيجاة إجرا ات الغلق ،مع اساااااتمرار تن يا اإلجرا ات الوقاائياةالتي اتخ تها معظم الدول العربية ،إال أنه تم اسااتمرار العمل اسااتثنائيا بعدد من الاطاعات
الضااارورية ،مثل الاطا الصاااةي والصاااناعات الدوائية والمساااتلزمات الطبية ،وقطا
الصااناعات الغ ائية ،وتجارتها ،وبعض األنشااطة الخدمية المكملة لها (مثل خدمة توصاايل
الطلباات) ،مماا أدا إلى إيجااد وظاائف جادياده ،على الرغم من أنهاا غير منتظماة وتعمال
بشكل مؤقت.
 وعلى إثر تعليق ةركة النال والطيران الدولية ،توق ت الاطاعات التصاديرية واالساتيراديةعن العمل تماما ،وتعطلت سالسل التوريد عن العمل ،وتوق ت بعض المصانع بشكل كامل
نتيجة ل لك ،باإلضافة إلى ظهور ةاالت مصابة بال يروس في كوادرها البشرية.
 كما تساابب تعليق ةركة النال بكل أنواعه ،وإجرا ات التباعد االجتماعي ،وةظر التجوالفي توقف أو تعطل قطا السياةة وال نادل.
 وبالتوازا مع انخ ااض أسااااعاار الن ط ،وتوقف ةركة الساااايااةة بجميع أنواعهاا ،بماا فيهااالساياةة الدينية ،والخدمات المرتبطة بها ،فإن لك أدى إلى االساتغنا عن أعداد كبيره من
العمالة في ه الاطاعات.
 وتضاااررت شاااريةة كبيره من النساااا العامالت ،نظرا لكونهن يمثلن النسااابة الغالبة منالمشااااتغلين في الاطاعات األكثر تأثرا بتداعيات الجائةة ،مثل الاطا الصااااةي ،وقطا
الصناعات التةويلية ،فضال عن زياده اةتمالية تعرضهن لإلصابة بال يروس.
 وأدى إغالل المصاانع ،وتوقف اإلنتاج بشاكل نسابي ،مع توقف ةركة التجاره الدولية ،إلىانخ اض في مستويات األجور ،خاصة لل ئات العمالية من أصةاب المهارات المنخ ضة.
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المرحلة الثالثة  -االنحسار والتعايش منتصف يونيو – أرسطس : (2020
 مع تعافي االقتصاااد الصاايني بشااكل كبير ،والعوده التدريجية للعديد من الدول األوروبيةوالواليات المتةده األمريكية إلى دوران عجلة اإلنتاج في األنشاااطة االقتصاااادية المختل ة
بعدما تأثرت بشده بالتوقف ،فإن لك أدى إلى التةسن في الطلب على العمالة.
 ومع بد ال تي التادريجي لرساااااوال في عدد كبير من دول العاالم ،واهتماام الجميع بمعااييرالساااالمة المهنية ،واإلجرا ات اإلجبارية للصاااةة الوقائية ،للتعايش والتكيف مع تداعيات
الجائةة ووقف نزيف الخساائر ال ادةة ،ال سايما بانةساار تأثيرات ال يروس في عدد كبير
من الادول ،فاإن لاك أدى إلى زيااده الطلاب تادريجياا على ال ئاات العااملاة في عادد من
الاطاعات ،خاصة تلك التي تم االستغنا عنها نتيجة الغلق.
 وبالعوده الجزئية التدريجية لةركة النال والطيران ،عادت ةركة التجاره الدولية في ةدودمعينة ،مما أسااهم في عوده األنشااطة التصااديرية واالسااتيرادية أيضااا ،وبد عوده ال ئات
العمالية التي قد تم االستغنا عنها من قبل.
 ويالةظ أنه من المتوقع بعد بد ةركة سااول العمل في الدوران ،لتأخ مسااارها الطبيعي،سااتزداد الصاادمة في جانب عرض العمل ،نتيجة الداخلين الجدد لسااول العمل من خريجي
الجاامعاات والمادارس ،بااإلضاااااافاة إلى قطاا كبير من ال ئاات التي تم االساااااتغناا عنهاا
وتسااااريةها نتيجة تأثيرات الجائةة ،وتغيير نظم العمل في معظم األنشااااطة االقتصااااادية
باعتمادها على اليات االقتصاد الرقمي.
إضافة إلى ما سبق ،وإنطالقا منه أيضاً ،يمكن أن نسوق بعض الحقائق:
 لم ت ااد األجهزه الةكومياة وقطااعاات األعماال العااماة في الادول العربياة قوتهاا العااملاة ةياثلم يةدث تسريي للعمالة ،وإن تم ف ي أضيق نطال.
 الاطا غير المنظم ،من أكثر الاطاعات التي تأثرت بشده بتداعيات الجائةة. الاطا السياةي وال ندقي واجه هبوطا ةادا في التشغيل. النسااااا من أكثر ال ئات تضااااررا جرا الجائةة ،نظرا لمشاااااركتهن بنساااابة كبيره منالمشاتغلين في قطاعات الصاةة والتعليم ،وعدد من أنشاطة الصاناعات التةويلية ،واألنشاطة
الخدمية المختل ة.
 -تأثر قطا التصدير واالستيراد بشكل كبير جرا الغلق لةركة النال.
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 وقو معظم المنشأت الصغيره ومتناهية الصغر في دائره اإلفالس جرا تداعيات الجائةةوالتي كانت تستوعب أعدا لدا كبيره من ال ئات العمالية.
 ضاااعف البنية التةتية الصاااةية في عدد من الدول العربية ،خاصاااة في الكوادر البشاااريةالمساعده (التمريض ،عمال الصيانة الطبية).
 كشا ا ت تداعيات الجائةة عن ارت ا معدالت البطالة بصا ا ة عامة ،وفي ال ئات الشااابابيةبصا ة خاصاة ،ال سايما في قطاعات النال ،والخدمات الغ ائية ،واألنشاطة الترفيهية ،والتي
كانت تستوعب أعدا لدا كبيره من العمالة غير المنتظمة ،والباةثين عن عمل.
 أظهرت ظروف الجاائةاة ضاااااعف مخرجاات المنظوماة التعليمياة والتادريبياة في عادد منالدول العربية ،وناص المهارات في عدد من الاطاعات ،ال سااايما في الهيكل األسااااساااي
للاطا الصناعي الطبي.
 ال ئاات العااملاة من وا المهاارات المنخ ضاااااة ،أفرادهاا أكثر من يواجهون خطر فاادانوظائ هم ،نتيجة تعثر الصااناعات التةويلية ،كما ساايعاني أصااةاب الوظائف المتخصااصااة
ناص التشغيل بسبب خ ض الرواتب.
 ال ئات العاملة من وا المهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصااااال ،هيمن ال ئات الاليلة التي لم تتأثر بتداعيات الجائةة ،فضااااال عن اساااات اده فئات مةدوده في
بعض البلدان من العمالة غير المنتظمة بالعمل في قطا تجاره التجزئة في المواد الغ ائية،
وخدمات التوصيل.
 ربما يمكن الاول إنه من اإلنعكاساااات اإليجابية للتغيرات األخيره نتيجة االزمة ،التةساااناإليجابي في مواصا ا ات العمالة نتيجة اهتمام الجميع بمعايير الساااالمة ،والتبني اإلجبارا
لإلجرا ات الصةية الوقائية.
رابعا  -تأثيرات وتداعيات أزمة "كورونا" علي القطاعات اإلنتاجية:
أدت جائةة "كورونا" وما تبعها من إجرا ات تاييد الةركة والةجر إلي تالص غير مسااابول
في األنشاااطة االقتصاااادية ،واثار مت اوتة علي الاطاعات اإلنتاجية في مختلف مناطق العالم ،وفي
الدول كافة ،ومن ثم أثرت بالدرجة األولى على قوه العمل الةالية والمتوقعة  ..وفيما يلي نرصااااد
اآلثاار المت ااوتاة على بعض الاطااعاات اإلنتااجياة المختااره ،علماا ل باأناه لم تتم ةتي اآلن دراساااااات
م صاالة ومعماة بالادر الكافي ،ربما لضاايق المدى الزمني المتا للدراسااات االقتصااادية المتأنية،
ولكن توجد بعض الدراساات األولية لعدد من المؤساساات العربية والدولية ،والتي تتم االساتعانة بها
علي سبيل المثال:
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 -1قطاغ النفط (:) 2
يشااااير تارير صااااندول الناد العربي "آفاق االقتصمممماد العربي" إلي أنه قبل ت شااااي جائةة
"كورونا" ،ساجلت الزياده في مساتويات الطلب العالمي علي الن ط انخ اضاا في عام  ،2019بما
يعكس تباطؤ االقتصااااد العالمي ،وعاب انتشاااار فيروس "كورونا" ،قامت منظمة أوبك بمراجعة
تااديراتهاا لمعادل نمو الطلاب العاالمي على الن ط باالخ ض في ماارس (ا ار) ،مماا يعكس تبااطؤ
االقتصااااد العالمي المرتبط بانتشاااار فيروس "كورونا" ،ةيث يمثل ه ا االنخ اض في مساااتويات
الطلب على المنتجات الن طية أكبر الصادمات على صاعيد األساعار في ساول الطاقة ،وبالرغم من
اساتعاده أساعار الن ط معدالتها إلى ةد ما في ه األثنا  ،إال إنها عاودت باالنخ اض ألقل من 20
دوالرا أمريكياا للبرميال (مزيج برنات) في إبريال نيساااااان  ،فااقاده نةو  %70من قيمتهاا ،ومن
ل
المتوقع أن تسااااااعاد عملياات تخ يض اإلنتااج إلي تجنياب أو تاأجيال بلوم مرافق التخزين لطااقتهاا
الاصوى بشكل يضع ةدا الستمرار انخ اض أسعار الن ط .
ويؤكد صاااندول الناد العربي أن تداعيات جائةة "كورونا" ساااوف تؤثر على الدول العربية
المصادره والمساتورده للن ط علي ةد ساوا  ،متوقعة تأثر مساتويات النشااط االقتصاادا في الدول
العربية ،نتيجة تأثر مساااتويات الطلب الخارجي التي تساااهم بنةو  %48من الطلب الكلي ،عالوه
على تأثر اإلنتاج في عدد من الاطاعات االقتصااادية االساااسااية التي تسااهم بنةو  %60من الناتج
المةلي اإلجمالي  ،وتراجع اإلن ال االسااااتهالكي واالسااااتثمارا ،وهو ما سااااينعكس على بعض
االساتثمارات في المرةلة المابلة ،فضاال عن تأثر الارار االستثمارا بما سيؤول إليه الوضع خالل
األشاااااهر المتباياة من عاام  ،2020وهو ماا قاد يؤدا إلي تاأثر المشااااااريع االساااااتثماارياة الااائماة
والمخطط لها .
 -2قطاغ السياحة والسفر(: ) 3
يعتبر قطا الساياةة والسا ر أةد الاطاعات االقتصاادية األكثر تضاررا من تداعيات جائةة
فيااروس "كااااورونا"  ،ةاااايث يةتمل أن تتااااااراو اثااااار الصدمة لصناعة السياةة العالمية بين
 45و %70من إجماالي النااتج اعتماادا على ةاده الجاائةاة ،وتعكف العادياد من الادول ،ومن بينهاا

 - 2صندول الناد العربي :تارير " افال االقتصاد العربي" اإلصدار الةادا عشر  -إبريل .2020
 - 3دراسةة تلليلية حول " ازممات العالمية الاةاة ة ال أ أثرت على االق صةاد والاةياحة والاةرر وم ارن اا م أممة ااحلة كورونا " – ةال عاون ةين
المنظمة العرةية للاياحة واالتلاد العرةأ للن ل الجوي.
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الدول العربية ،على تبني تدابير موجهة لدعم قطا الساااياةة والسا ا ر في بلدانها  ،ةيث أوصاااى
االتةاد العربي للنال الجوا والمنظمة العربية للساااياةة بضاااروره وضاااع معايير عالمية إلعاده
انطالل قطا الساااياةة والسا ا ر ،تضااامن ثاة وساااالمة المساااافرين ،والضااايوف ،والعاملين في
الاطاعات المعنية.
ولاد أدى انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى إغالل معظم دول العالم ةدودها أمام ةركة
النال الدولي ،ومن ضمنها النال الجوا ،مما أثر سلبا على قطا السياةة العربية والعالمية.
ووفاا لتارير صاادر عن مجلس الساياةة والسا ر العالمي ،فإن العالم قد يواجه خسااره 100
مليون وظي ة في قطا السااياةة والساا ر ،بساابب انتشااار وبا "كورونا" ،وه ا الرقم يمثل زياده
 %30ماارنة بالتاديرات األولية الصااادره في شااهر مارس ا ار  ،2020ومن المتوقع خساااره
 75مليون وظي ة في دول مجموعة العشرين وةدها.
كما أنه من المتوقع أن تتراجع مسااااهمة قطا الساااياةة والسااا ر في الناتج اإلجمالي للعالم
العربي في عاام  2020بنةو  126ملياار دوالر مااارناة بعاام  ،2019مماا يعرض نةو  4ماليين
وظي ة للخطر ،إ من المتوقع أن ينخ ض االسااتثمار في قطا السااياةة والس ا ر في العالم العربي
باااانةو  25.4مليار دوالر عام  2020ماارنة بعام  ،2019كما من المتوقع أن تنخ ض إيرادات
السياةة الدولية بين  50و  60مليار دوالر في عام  2020ماارنة بعام . 2019
أما بالنسابة للتأثير على إيرادات وعمليات المطارات ،فاد أشاار التارير إلى توقعات المجلس
الدولي للمطارات بانخ اض ةركة المسااافرين بنساابة  %38في عام  ،2020كما يتوقع انخ اض
إيرادات المطارات بنسااابة  %45للعام ن ساااه لتصااال إلى نةو  96مليار دوالر ماارنة بتاديرات
ساباة لعام  2020كانت قد بلغت  171.8مليار دوالر ما قبل ت شي جائةة فيروس "كورونا".
ويتوقع المجلس الادولي للمطاارات توقف العملياات في العادياد من المطاارات الثاانوياة بين
عامي  ،2021 ،2020ةيث سيؤثر انخ اض الطلب على الس ر بشكل كبير على إيراداتها.
 -3تحويالت العاملين المغتربين(:) 4
أدت تاداعياات جاائةاة "كوروناا" إلي تاأثير كبير على تةويالت العماال المغتربين إلي منطااة
الشاارل األوسااط وشاامال أفريايا  ،وتةديدا تلك التةويالت الوارده من دول أوروبا ودول الخليج،
ف ي عاام  ،2018بلغات الايماة اإلجماالياة لها التةويالت إلي المنطااة نةو  62ملياار دوالر
أمريكي ،وشكلت ارت اعا بنسبة  %9ماارنة بالعام ال ا سباها.
 - 4دراسة ةعنوان "البنك الدولأ ي وق أكبر تراا فأ ال لويالت فأ ال اريخ اللديث "إصدارات البنك الدولأ ة اريخ  22إةريل .2020
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ومن بين دول المنطااة األكثر تاأثرا بها ا االنخ ااض في التةويالت ،والنااجم عن جاائةاة
"كوروناا" مصااااار ولبناان ،ولكن من المتوقع أن تواجاه دول عربياة أخرى ها ا االنخ ااض في
التةويالت ،وخاصة األردن وفلسطين من ناةية ،ودول المغرب العربي بالتةديد (تونس والجزائر
والمغرب) من ناةية ثانية.
وي كر في ه ا السايال أن مصار تةتل المرتبة الخامساة عالميا من ناةية تلاي التةويالت من
العماال المغتربين ،والتي وصاااالات إلى  26.8ملياار دوالر أمريكي في عاام  ،2019وماا يمثال ما
نسااااابتاه  %10من النااتج المةلي اإلجماالي  ،وبينماا اةت ظات قيماة التةويالت خالل ال تره ماا بين
ديسااامبر كانون الثاني  ،2019ومارس  2020بمعدالتها المعتاده ،والتي تاارب الساااتة مليارات
دوالر أمريكي ،إال أن التوقعاات ت ياد باأن تنخ ض ها الايماة بماا يااارب  2.3ملياار دوالر خالل
ال تره من إبريال نيساااااان  -ةتي يونيو ةزيران  ،2020وفي لبناان بلغات قيماة التةويالت 7.3
مليار دوالر (وهو ما يسااااوا  %12من الناتج المةلي) في عام  ،2019ونظرا إلى أن نصاااف
ها التةويالت تاريباا تةول من العماالاة اللبناانياة في دول الخليج ،فمن المتوقع أن يؤدا انخ ااض
أسااعار الن ط إلى الناص في قيمة المبالغ التي يتم تةويلها ،وبةسااب بيانات صااندول الناد الدولي،
من المتوقع أن تنخ ض قيماة التةويالت التي تتلاااهاا تونس بنساااااباة  ،%12بةياث تاال نساااااباة
مساهماتها في الناتج المةلي اإلجمالي من  %5.5في عام  2019إلى .%4.4
ه ا بالنسابة للوضاع الةالي أما بالنسابة للمساتابل ،فإن عوده التةويالت إلى معدالتها السااباة،
يعتمد على نجا خطط تة يز االقتصاااااد في االقتصااااادات المتادمة ،وأيضااااا علي تطور ةركة
الهجره العالمية وديناميكيات أسوال العمل من بين عوامل اخرا.
مما سممبق يتضممى مد التأثير البالغ ال ا أصاااب جانبي العرض والطلب في أسااوال العمل
العربياة نتيجاة أزمة جائةاة "كورونا" ،التي أدت إلى تداعياات خطيره في األوضاااااا المعيشااااياة
وانهيار األمن الوظي ي وأمن الدخل والتنامي بدرجة غير مساابوقة في مؤشاارات فاد العمل ،ةيث
كانت م اجئة ظهور وانتشااااار فيروس "كوفيد  "19-والتزايد المتسااااار في أعداد المصااااابين
والوفيات أو ال اقدين ألعمالهم وألنشااطتهم االقتصااادية قساارا سااببا ل في التردا الخطير لروضااا
التي اجتازت كل الةدود والنظم االقتصاااادية والصاااةية ..وغيرها ،وكانت أكثر إيالما ل واشاااتدادا
بدرجات أكثر قوه على النساااا العامالت الالئي ي تادن التةصاااين بالةماية االجتماعية ،والعاملين
في الاطاا غير المنظم ،والعماال المهااجرون والناازةون ،والمنشااااابت الصاااااغيره والمتوسااااطاة
22

ومتناهية الصغر ،و وا المهارات الاليلة ،وغيرهم.
ولاد وصاااا ت كريسااااتيان الجارد ،المدير السااااابق لصااااندول الناد الدولي ،ورئيس البنك
المركزا األوروبي األزمة بأنها م اجئة للجميع( ،) 5من ةيث الشاده في التأثير والشامولية لكل دول
العالم دون اساتثنا  ،وهي أكبر بكثير من تأثيرات فيروساات وبائية سااباة ،كما أن أكثر األضارار
لةات بالعمال في صةتهم ،وخساره أعمالهم بأةجام فاقت التوقعات.
وامتدت اآلثار أيضااااا لتنال النظم واألنشااااطة االقتصااااادية والمالية والبورصااااات العالمية
والوطنية .وأورد تارير غرفة التجاره األوروبية ،على سابيل المثال تاكيدا ل على أن وبا "كورونا"
كشاف هشااشاة العديد من المؤساساات والشاركات الدولية ،وةدوث اضاطرابات في ساالسال واليات
التجاره العالمية ،أن ما يةدث بسابب الجائةة سايؤدا إلى إعاده النظر في طرياة ممارساة األعمال
في المسااتابل ،مما سااينعكس بشااكل مباش ار على ةدوث تغيرات م هلة على أس اوال العمل وعلى
االقتصاد العالمي.

 - 5مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،221يوليو  :2020جائةة كورونا وان جار األزمات االقتصادية.
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القسم الثاني
االستجابات الداعمة للتعامل مع األزمة وتداعياتها

يمكن تاسااايم ه االساااتجابات الداعمة للتعامل مع األزمة في المنطاة العربية إلى نوعين ،األول
اسمتجابات الحكومات نحو مجتمعاتها ،والثاني االسمتجابات الميسمسمية لعدد من المنظمات المعنية
ذات العالقة ،ونتناولها بالعرض على التوالي كما يلي:
النوغ األول  -استجابات حكومات الدول العربية نحو مجتمعاتها:
إزا الواقع المتأزم ،والتطورات السريعة والمتالةاة لرزمة  ،لم تاف ةكومات الدول العربية
مكتوفة األيدا ،بل تةركت بشاكل اساتباقي باساتجابات اساتثنائية وساريعة في كل اتجا اقتصااديا
وصااةيا واجتماعيا ،للة اظ على أركان المجتمعات ،وةياه البشاار ،وباائهم ،والتضااامن معهم في
التصااااادا لخطوره ها الجاائةاة واثاارهاا المادمره ،وها االساااااتجااباات تاأخا في االعتباار ةمااياة
وصااايانة صاااةة الجميع أوال ،وةماية األنشاااطة االقتصاااادية بكل ركائزها العامة والخاصاااة من
الساااااوط واالنهيار ،وتادم يد العون والمؤازره لجميع ال ئات ،خاصااااة ال ئات األكثر تضااااررا،
والمهمشة والضعي ة.
ومن خالل المتابعة والرصد لمنظمة العمل العربية الستجابات الدول العربية للتصدا لرزمة،
وجدت أنها تضااامنت في مجملها عد لدا من اإلجرا ات المشاااتركة ،نساااتطيع أن نبرز أهمها على
النةو التالي:
 -1السعي نحو تحفيز االقتصاد والتشغيل:
تميزت التادخالت الةكومياة في غاالبياة الادول العربياة بااالساااااتبااقياة في مواجهاة تاداعياات أزماة
"كورونا" والتعامل معها ،والتخ يف من اثارها على كافة األصاااعده ،ومن الجدير بال كر المااربة
الواضااااةاة التي اهتمات بهاا كال الادول ،وهي ةمااياة أروا مواطنيهاا ،فلم يتم النظر إلي التكااليف
المادية  ،فكل شاي يمكن تعويضاه إال ةياه البشار ،وال ى يمثل أصال وسابب ومنبع كل العمليات
في أى مجتمع.
فاتخ ت الدول قرارات وإجرا ات هامة لعبت الدور البارز في توجيه الساياساات المالية بصا ة
عامة ،والساياساات االقتصاادية بصا ة خاصاة ،فأتاةت مخصاصاات كبيره لخططها الشااملة ،إلداره
األزمة ،والتعامل معها ،لمساانده مجتمعاتها ،وتبنت ساياساات مالية نشاطة ،عملت على تكيي ها مع
األوضا الةالية لرزمة.
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وقد تم توجيه دعم مالي وةزم تة يزية للاطاعات المتضاارره ،بما ينعكس بشااكل مباشاار على
قدره المنشاابت االقتصااادية على االةت اظ باوتها البشاارية العاملة ،والةرص في ن س الوقت على
اسااتارار النظام المالي ،فكل ت البنوك المركزية بتيسااير السااياسااة النادية إلى ةد كبير عن طريق
تخ يض أساعار ال ائده األسااساية ،وهو ما وصال بها إلى مساتويات منخ ضاة تاريخيا ،ةيث ساتعزز
ه التخ يضات في أسعار ال ائده المسار المستابلي للسياسات النادية ،والبرامج النادية الموسعة.
وقدمت البنوك المركزية ساااايولة إضااااافية للنظام المالي بصاااا ة عامة ،وللاطا الصااااةي
والاطاعات والشااركات المتضاارره والمتعثره بصاا ة خاصااة ،وةتى اآلن ،أعلنت غالبية البنوك
المركزية خططا أكثر مرونة في توفير السيولة.
كما اتخ ت إجرا ات جيده بشاااأن تعليق ساااداد الاروض واساااتهدفت أقسااااط الديون لرفراد
والشاااااركاات المتعثره في قطااعاات بعينهاا للتخ يف من ةاده األعباا  ،ثم أيضاااااا توسااااايع نطاال
اإلجرا ات والتدابير المالية لمسااانده األنشااطة االقتصااادية والاطاعات اإلنتاجية التي لديها الادره
على اةتوا األزمة ،وتساااعي إلسااارا وتيره التعافي من المنظورين التشاااغيلي واإلنتاجي  ،كما
إساتهدفت المؤساساات المتخصاصاة في تمويل عدد من المصاانع لتعديل خطوط إنتاجها ،بما يتناساب
مع اةتياجات المرةلة ،إلنتاج وتوفير المسااتلزمات الالزمة للاطا الصااةي ،والساالع والمنتجات
األساااسااية ،وأشااارت ه المؤسااسااات إلى اسااتعدادها التخا المزيد من اإلجرا ات إ ا اقتضاات
الظروف.
 -2دعم المشروعات االقتصادية ..والحفاظ على الوظائف والدخول:
اتخ ت معظم الدول ةز لما من الارارات واإلجرا ات التي من شااأنها تعليق دفع الضاارائب أو
خ ضااااها ،وتأجيل دفع المسااااتةاات واالشااااتراكات المالية ،من تأمينات وتراخيص وأعبا مالية
أخرى تستةق للدولة أو إلغائها مده الجائةة في بعض الدول.
وسااااعت اإلجرا ات إلى الة اظ على قوه العمل من خالل التدخالت السااااريعة بإتاةة الةدود
االئتماانياة الالزماة لتمويال رأس الماال العاامال لصااااارف رواتاب العااملين باالشاااااركاات ،ومتاابعاة
الاطاعات األكثر تأثرا بانتشااار ال يروس ،ووضااع خطط لدعم الشااركات العاملة بها ،كما اعتمدت
إجرا ات لصااااارف مني ماالياة للعماالاة غير المنتظماة ،وصااااارف إعااناة طوارئ لتعويض العماالاة
بالاطاعات األكثر تضااااررا ،وعملت على تةديث وتطوير قاعده بيانات سااااول العمل ،لتشاااامل
الغاالبياة العظمي من العااملين ،السااااايماا في الاطاا غير المنظم لتوسااااايع نطاال التاأمين والةمااياة
االجتماعية.
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 -3حماية المواطنين والعاملين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية :
باالنظر إلى عادم وجود الياات دولياة مشاااااتركاة لمواجهاة األزماة  ،أصااااابي تعويال المواطنين
بالدرجة األولى على إجرا ات ةكوماتهم ،األمر ال ا عزز الثاة في تلك الةكومات ،خاصااااة في
ظل تميز اإلجرا ات التي اتخ ها عدد متزايد من الدول العربية على كافة األصااعده ،ومنها الطبي
على نةو خاص ،مما عزز م هوم االنتما  ،وه ا ما عكسته المبادرات التطوعية.
وقادمات الادول العربياة نمو جاا طيباا ،ةينماا قاامات باإجال مواطنيهاا من الخاارج ،خااصاااااة من
الدول التي ت شاااات فيها الجائةة بشااااكل كبير ،مع التأكيد على الادره االسااااتيعابية للاطا الطبي
للتعامل مع ةاالت اإلصابة أو االشتبا في اإلصابة بال يروس.
فضاال عن التأكيد على أن الخدمات الطبية تادم للجميع ،المواطن والوافد على ةد ساوا  ،وفي
إطار اآلليات المساتخدمة من ةكومات الدول إلداره األزمة ،ساعت الدول إلى تساخير كل إمكاناتها
للة اظ على مجتمعاتها ،ةيث تطلب الوضع في بعض الدول التدخل بالاوه إلن ا الاانون ،فسمةت
الدول لاوات األمن والاوات المسالةة باساتن ار كل أجهزتها ،خاصاة الطبية منها ،األمر ال ا كان
ملموسا اا في ال رض اإلجبارا لإلجرا ات التي اتخ تها الةكومات من غلق كلي أو جزئي
أثرا
ل
له ل
أو ةظر تجوال ...ال .
كما عززت الدول العربية من معايير الصااةة والسااالمة المهنية للتكيف مع الظروف الطارئة
لرزماة بااتخاا عادد من التادابير االةتوائياة النتشاااااار ال يروس ،ةياث غيرت الادول في الاطاا
الةكومي وقطا األعمال العام من أسلوب العمل من ةيث تاليل عدد ساعات العمل والية استكمال
الوظائف ،عن طريق العمل عن بُعد للاطاعات التي تسامي ظروف عملها ب لك ،مع مني مزيد من
اإلجازات مدفوعة الراتب ،خاصة النسا العامالت وال ئات األكثر عرضة لإلصابة بالمرض.
النوغ الثاني  -االستجابات الميسسية الداعمة للتعامل مع األزمة وتداعياتها:
في إطاار الخروج من دائره األزماة ،وتوفير اساااااتجااباات مرجعياة داعماة للادور العربي ،على
المسااتويين الاومي والوطني ،في التعامل مع تداعيات أزمة "كورونا" على االقتصااادات وأسااوال
العمال العربياة ،ظهرت بعض االساااااتجاابات العربياة والدولياة باتجاا التعاافي من األزمة وتداعيااتها
ووضاااع ةد لت اقمها ،وفي ه ا السااايال يمكن اساااتعراض بعض النما ج لمثل ه االساااتجابات
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على النحو التالي :
أوال  -استجابة منظمة العمل العربية :
لااد باادرت منظماة العمال العربياة ،كونهاا المنظماة العربياة الاومياة المعنياة باطااعى العمال
والعمال ،بإصااادار اساااتجابة تسااااعد الدول في مواجهة تداعيات ه األزمة  ،بعنوان "تداعيات
مةتملة ل يروس كورونا المساااتجد على الدول العربية ،واليات المواجهة الماترةة ،وانعكاسااااتها
على أساوال العمل العربية" ،ونشارتها على موقعها اإللكتروني في  18مايو ايار  ،2020والتي
اعتمدت فيها على إعداد منظومة قياس متعدده المراةل في إطار سالسالة من التوقعات التي تعكس
وضاااااعياة األزماة واثاارهاا الااائماة والمتوقعاة على أساااااوال العمال في الادول العربياة ،وبناا رؤياة
اسااتشاارافية مبنية على المعطيات والوقائع التي تم رصاادها عربيا وعالميا فضممالً عن العديد من
األنشطة والفاعليات التي قامت بها المنظمة خالل الفترة الماضية منها :
 دراسة حول " العودة للعمل أثناء جائحة كوفيد –  " 19بتاري  17مايو . 2020 دراسمممممة حول " تأثيرات جائحمة كوفيمد –  19على أنظممة الحمماية االجتمماعيمة "  9يونيو.2020
 ورقمة عممل حول " تمداعيمات أزممة كورونما على سممممموق العممل وتفعيمل برنمام الحممايمةاالجتماعية لمحاربة الفقر والبطالة  24 .يونيو .2020
 الويبينار األول حول " اساسيات وتقنيات العمل عن بعُد " 11يونيو . 2020 الندوة التفاعلية حول " استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد –  22 " 19يونيو . 2020 ندوة حول " تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا على سمممموق العمل وارتفاغ معدالت البطالةوالفقر في المنطقمة العربيمة "  24يوينو  2020باالتعااون مع األمااناة العااماة لجاامعاة الادول
العربية ( إداره المنظمات واالتةادات العربية) .
 مناقشمة التداعيات االقتصمادية لجائحة كوفيد –  19على الصمناعات الصمغيرة والمتوسمطةوالقطمماغ الخمماص في الوطن العربي" يوم 1

يوليو  2020بااالتعاااون مع الاطااا

االقتصادا باألمانة العامة لجامعة الدول العربية واتةاد الغرف العربية .
 جلسة عمممممل حول " تأثيرات تداعيات جائحة كورونا على قضايا التشغيل وأسواق العملالعربية "  8يوليو . 2020
 ندوة حول " تأثير جائحة كوفيد –  19على المرأة العربية العاملة "  15يوليو . 2020 الويبينار الثاني حول " مراجعة اسمممتراتيجيات إدارة الموارد البشمممرية في ظل تغير بيئة28

األعمال بعد جائحة كوفيد –  22 " 19يوليو . 2020
 نمدوة تفماعليمة حول " دور تكنولوجيما المعلوممات واالتصمممممال من أزممة كورونما  ،وممدتأثيمممممرها في إعادة رسم المنظومة االقتصادية الرقمية  ،وانعكاستها على سوق العمل "
 9سبتمبر . 2020
 نمدوة حول " التحمديمات التى تواجمه أنظممة الحممايمة االجتمماعيمة في ظمل جمائحمة كورونما "16سبتمبر . 2020
اإلطار العام المرجعي لالستجابة:
تأساسات اساتجابة منظمة العمل العربية على المراجعة التةليلية للموقف العربي ،وما تمخضات
عنه من تصااورات وإجرا ات اسااتباقية اةترازية قامت بها الةكومات العربية ،من دعم ومسااانده
مهماة للاطاا الخاص في معظم الدول العربية للتاليل إلى أقصاااااى ةد ممكن من تداعيات أثر ه
الجاائةاة خالل سااااناة  ،2020وكا لاك على التوقعاات التطورياة بشاااااأن زيااده ةجم البطاالاة على
المسااتوى العربي العام ،ومن ةيث أن ه الجائةة قد تتساابب في زياده عدد المتعطلين في الدول
العربية.
وتم تةديد أولويات ه االساااتجابة العربية وفاا لمرجعية الوضاااع الاائم ،وإلضااا ا المرونة
المطلوبة وفاا ل لمعطيات الوضاااع الاائم ،فجا ت متغيره بتغير وتبدل نمط ووتيره األزمة وسااارعة
تالبها ،خاصاة ،وأنه في سايال اليات إداره األزمة في بعدها المرجعي وضارورات دعم الارار في
ةاالت شااااده التأزم والكوارث تكون المعطيات شااااديده التبدل هي األخرى ،بةيث تكون المرونة
المطلوبة مستجيبة له ا التغير والتبدل لتواكب التغير في المواقف واإلجرا ات المطلوبة.
البعد الوطني لالستجابة:
يتجه ه ا البعد في اسااتجابة منظمة العمل العربية نةو تبنى تأساايس واإلعالن عن اسااتةداث
منصاات وطنية لنظام وطني لمعلومات وبيانات أسوال العمل في كل دولة عربية ،ت تي من خاللها
أبواب التساااجيل للعمالة المتعطلة والمساااتهدفة ،والدعوه أيضاااا إلى التساااجيل التوثياي عبر ه
المنصااات لجميع الموارد البشاارية ،وخاصااة غير الرساامية العاملة بكل دولة عربية ،و لك لتة يز
ه الموارد في خارج الاطاا المنظم بالخصاااااوص لإلقباال باالتساااااجيال ،وه ا يدفع باتجاا تمكين
أنظمة التشاغيل الوطنية من الايام بتاديرات أكثر واقعية ةول أوضاا ساول العمل بما يك ل العناية
بالمتضررين من تداعيات ه األزمة.
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التحول التحفيزي إلى القطاغ المنظم :
الدفع باتجا التزام أطراف اإلنتاج الثالثة بتطوير ةزم من المة زات المشااااجعة والمباشااااره
للشااركات والمؤسااسااات العاملة الرسااميه ،وجعل جانب منها مطروةا ومتاةا للشااركات الخاصااة
والمساااجلة ةديثا ل له المنصاااات ،األمر ال ا يوجد نوعا من الثاة بين قطاعات العمل الرسااامية
وغير الرسااامية بتوفير ةزم من الضااامانات والمميزات والمة زات في ظروف تةديات األزمة،
وإليجاد مظلة للةماية والدعم عموما ،وفي ظروف التأزم على وجه الخصااااوص ،وتشمممممل هذه
المحفزات:
 توفير التمويل المالي في ظل ساااياساااة ما يعرف بساااياساااات العمل النشاااطة ليشاااملالمشاروعات الصاغيره والصاغرى والةرفية بصاوره فعالة ،لتةمل جانب من أعبا األزمة
وتبعات تباطؤ االقتصادات الوطنية.
 تأجيل أو إلغاء كلي أو جزئي أو إعادة تقسميط لعدد من االلتزامات والمساتةاات المترتبةعلى الاطا الخاص ،مثل جانب من تكاليف الطاقة وأقسااط التأمين واشاتراكات الضامان
االجتماعي وك ا العب الضريبي وتكل ة اإلقتراض.
 مراعماة التنسممممميق في تحمديمد أوقمات الحظر والبااا في المناازل مع متطلباات عادد مناألنشااطة اإلنتاجية والخدمية والةيوية ،وتيسااير ظروف واسااتثنا ات التةال العاملين بها
لمواصلة أعمالهم في تلك األنشطة وفق تصاريي فردية أو عامة.
 العمممل على تطوير مبممادرات داعمممة للقطمماغ الخمماص الوطني للايااام باادور في توفيرالخادماات ،وإنتااج وتوزيع السااااالع التي اناطعات ب عال توقف ةركاة التجااره الخاارجياة إلى
ةد بعيد.
 سممرعة إيجاد آلية أو إجراء بمنى إعانات ميقتة ومالئمة لتمكين العمالة المتضاارره منتدبير متطلبات المعيشة.
 تشمممممجيع ودعم مبمادرات القطماغ الخماص في التعاامال مع اآلثاار المادمره ألزماة ظهوروانتش اار فيروس "كورونا" على االقتصاااد وسااول العمل وأوضااا العمال ،باتجا تةمل
الظروف االسااتثنائية ،وتمكينهم من التوجه نةو بدائل مناساابة للعمل ،وتةوير أنشااطتهم
االقتصادية لالستجابة بك ا ه مع الةاجات الملةة.
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البعد القومي لالستجابة:
تتجه اساتجابة منظمة العمل العربية في بعدها الاومي للتعامل مع انتشاار الجائةة وشاده اثارها
إلى التعامل مع بيئتين للعمل هما:
 بيئمة وفئمة العممال المهنيين من ذوي المهمارات العماليمة للتعاامال مع األعماال المتطورهات الكثاافاة المعرفياة العاالياة ،كاالعمال االفتراضاااااي ،والعمال عن بعاد ،والعمال عبر
المنصات اإللكترونية.
 بيئمة وفئمة العممال رير المهنيين ورير الميهلين للعمال في مجااالت التانياة الرقمياةوغير المستجيبين لشروط العمل االفتراضي والعمل عن بعد.
 ووفاا الساتجابة المنظمة ،فإن ه الوضاعية تمثل فرصاة وتةديا على ةد ساوا  ،وذلك كمايتضى على النحو التالي:
 -1تكمن الفرصمة في أن هذا النوغ من النشماط االقتصمادي المتوافق مع بيئات العمل عن بُعد،
واالفتراضاي ،والرقمي عموما ،هو نشااط مناساب ومساتجيب لرفع معدالت االلتةال بالعمل
والمشاااركة ال عالة في النشاااط االقتصااادا ألعداد كبيره من الاوى العاملة العربية ،خاصااة
المرأه و وا االةتيااجاات الخااصاااااة ،والعماال المايمين في أمااكن ناائياة والمابلين الجادد على
سااول العمل .وقد أكدت منظمة العمل العربية على أن ه المعطيات إ ا ما أ ُةساان توظي ها
وت عيلها ستكون لها اثار إيجابية في إيجاد الكثير من فرص العمل ،وفتي افال واسعة وواعده
ومتطوره وأقل تأثرا من انتشار ال يروس بين المشتغلين بها.
 أما فيما يتعلق بكونها تمثل تةديا ،فإن اسااتجابة منظمة العمل العربية تضااع في إعتبارها أنهناك غيابا ل ملةوظا ل في التشاااريعات ال ُمنظمة له ا النو من العمل مع الةاجة لسااارعة تهيئة
بيئة العمل المتطوره والمة زه واألكثر اساتجابة له ا التوجه ،واعتبار ضاروره ملةة وليس
اختيارا.
 -2وفي ه ا البعد ،تلتزم المنظمة بالعمل والتنسااايق مع شاااركا اإلنتاج الثالثة في كل األقطار
العربية ،ووضاااع خارطة طريق ،والدفع باتجا تةديد المالمي واألطر اإلجرائية لبيئة العمل
عن بُعد واالفتراضااااي ،ورعاية ةوارات وفعاليات بين شااااركا العمل واإلنتاج ،وذلك في
االتجاهات التالية:
 الدعوة لوضمممع خريطة لالسمممتثمارات العربية تتضااامن تةديد المواقع وماومات اإلنتاجبكافة أشكاله ومجاالته وفق ما سبات اإلشاره إليه.
 إعطاء اهتمام خاص لتفعيل آليات وإجراءات مرنة وميسممرة للضاامان االجتماعي للعمالالمتضااررين لمواكبة االسااتجابة لمتطلبات المعيشااة في مواجهة ناص فرص العمل وفار
الدخل.
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القسم الثالث
دور أطراف اإلنتاج الثالثة في مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا

تعتبر صااادمتا العرض والطلب علي عنصااار العمل واالختالالت في أساااوال العمل ،من أهم
التةادياات التي تواجاه الادول العربياة في المرةلاة الراهناة والمساااااتابلياة ،متاأثره ل بتاداعياات جاائةاة
كورونا التي عصا ا ت بأقوى اقتصاااادات العالم ،ويتطلب الواقع االقتصاااادا العربي بسااابب ه
الجائةة رؤية صااةيةة وثاقبة أكثر من أا وقت مضااي  ،نظرا لكثره التةديات وعظم المساائولية
التي تواجهه ،كانخ اض معدالت النمو والتغير الهيكلي ألساوال العمل ،وما نتج من زياده في عدد
ال ارا والعااطلين عن العمال وزيااده معاانااتهم من جرا الجاائةاة ،وقاد قادمات ةكوماات الادول
العربية الدعم الضاارورى والممكن للة اظ علي كياناتها االقتصااادية ،ويباى اعتماد منهج مشااترك
مع أطراف اإلنتااج الثالثاة ،وصاااااوال آللياات ت ااهم بين كال أطراف العملياة اإلنتااجياة ،وتااديم
معالجات للتخ يف من ةده تأثيرات جائةة كورونا ،وفي الوقت ن سااه معالجة الضااعف والاصااور
المؤسااسااي ال ا كشا ته الجائةة ،للتأساايس لصااياغة منظومة اقتصااادية ةديثة وفق اليات وتانيات
الثوره الرقمياة على نةو يعظم االسااااات ااده من التكنولوجياا المتطوره ،وفي ها ا الجز نتنااول
بالت صايل دور كل طرف من أطراف اإلنتاج الثالثة في مضامار معالجة تأثيرات تداعيات كورونا
علي أسوال العمل العربية خاصة قضية التشغيل  ،و لك على النةو التالي-:
• دور الحكومات
يعتبر الدور الرسااامي للدولة هاما ل وأسااااسااايا في وضاااع منهج مشاااترك ومتكامل في معالجة
تأثيرات الجائةة ،ومعالجة أوجه الضااعف والاصااور المؤسااسااي والعمل على تأساايس منظومة
متطوره ألساااوال العمل ،ةيث تضاااع الدولة الخطط المناسااابة وفق أسااالوب ممنهج ،من خالل
مجموعاة من اإلجرا ات واآللياات واالساااااتراتيجياات لتةايق الهادف المنشاااااود ،ويتطلاب تطبيق
اسااتراتيجيات أسااوال العمل النشاطة إصااالةات وبنا سااياسااات قادره على مواجهة التةديات في
المدا الاريب والبعيد ،وتتمثل األدوار المختل ة للةكومات في اآلتي- :
أوال  -العمل علي إيجاد بيئة أعمال مواتية:
بتعزيز سااااياده الاانون لمعالجة العابات التي تعيق النمو والتطور المرتبط ببليات االقتصاااااد
الرقمي ،وتاف عائاا أمام إنشااا بيئة عمل امنة للعمل ،تكبي البيروقراطية وال ساااد اإلدارا ،فثمة
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مؤساساات وشاركات كبيره عامة وخاصاة ،غير فعالة مرتبطة بمؤساساات الدولة ،وتتمتع بةماية من
المنافسااة وتةافظ عليها بيئة سااياسااات أعيد تصااميمها لصااالةها  ،وقد كشاا ت الجائةة عن عدم
قادرتهاا على مواجهاة األزماة وكاانات عبئاا ثايال علي كااهال الادولاة وتؤكاد الادراساااااات أن وجود
المؤسااسااات الغير فعالة ال تخدم العملية االسااتثمارية  ،في ةدود االسااتراتيجيات الموضااوعة كما
يؤكد لك تارير التنمية اإلنساااانية العربية أن المؤساااساااات الغير فعالة تُعد أكبر عائق أمام تطور
الاطا الخاص( ) 6العامل في الةال التنموى.
ثانيا  -التوسع في برام التشغيل الممولة حكوميا:
وضاامان مساااهمة االسااتثمار العام في الاطاعات الرئيسااية للبنية التةتية ،والعمل على وضااع
معايير ناجعة للتشااغيل في المشااروعات الةكومية ،تعالج أوجه الضااعف والاصااور التي كش ا تها
تداعيات الجائةة ،باتخا اإلجرا ات التي تسااعد على توفير فرص عمل تساتوعب ال ئات العمالية
المناسبة وفاا للمعطيات الجديده لسول العمل والياته المتطوره.
ثالثا  -االستقرار المالي واستقرار األسعار:
اساااتكماال لإلجرا ات والتدابير االساااتباقية التي ساااعت ةكومات الدول التخا ها في مواجهة
التأثيرات السالبية للجائةة ،يجب أن تساتمر الدول جاهده في ساعيها للوصاول إلي معدالت مناسابة
للتضااخم ،ومةاولة التةكم في عجز الموازنات ورقابة الديون الداخلية والخارجية وتاليل المخاطر
واسااتارار أسااعار الصاارف ،طلبا لتةايق االسااتارار في البيئة االقتصااادية لتشااجيع وتة يز رأس
المال على تطوير المشااريع الاائمة والدخول في اساتثمارات مكث ة جديده ،تركز على النمو بشاايه
االقتصادا والتشغيلي.
ونتا كر هناا ماا تةادثات باه األدبياات االقتصاااااادياة ةول العالقاة العكسااااياة بين البطاالاة والنمو
االقتصااادا ،فكلما زاد النمو االقتصااادا قلت نساابة البطالة ،ومهما كان اتجا العالقة السااببية بين
المتغيرين ،إال أن المرةلة الراهنة تساتدعي تضاافر جميع الجهود للتأسايس لنمو اقتصاادا شاامل
يواكب المتغيرات الةالية والمساااتابلية وما يرتبط به من إيجاد فرص عمل جديده تعالج ما ساااببته
الجائةة من صدمة على جانب طلب العمل.

 - 6المصدر :برنامج األمم المتةده اإلنمائي – تارير التنمية اإلنسانية العربية .2016
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رابعا  -الحفاظ على بنية تحتية جيدة:
االساتثمار في البنية التةتية من االساتثمارات طويلة األجل ات العوائد المساتمره المسااهمة في
تةساااين معدالت النمو االقتصاااادا ،التي تتمتع بادرتها على إيجاد فرص عمل قصااايره وطويلة
األجل لاطاعات كبيره من الاوى المشاتغلة اقتصااديا من الجنساين ،خاصاة إ ا أخ ت في الةسابان
التوزيع الجغرافي العادل ،ال سااايما المناطق الري ية المختل ة والنائية التي شاااأنها توسااايع ال رص
االقتصادية.
خامسا  -تعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية عالية اإلنتاجية:
فالة اظ على اساااتمرارية الكيانات المؤثره في ساااول العمل ات اإلنتاجية العالية كما وكي ا،
وتعزيزها لالساتمرار وفق المتغيرات والمساتجدات التي يشاهدها العالم ،يتطلب النظر في إصاال
عدد من التشاااريعات المؤثره في العملية التنموية مثل قوانين االساااتثمار والضااارائب ،لتشاااجيع
وتة يز المزيد من رؤوس األموال للعمل في التنمية ،والدخول في شااااراكات اسااااتثمارية أجنبية،
خاصاااة في الاطاعات التي تتطلب عمالة كثي ة ،مما يسااااعد في زياده فرص التشاااغيل وتةساااين
معدالت النمو.
سادسا  -تقوية وتعزيز مبدأ المسئولية االجتماعية:
نظرا ألهمية ه ا المبدأ التي بينتها ظروف جائةة كورونا بشاكل الفت ،فمن األهمية بمكان أن
تولي لهاا ةكوماات الادول اهتمااماا خااصاااااا ،من خالل مجموعاة من اإلجرا ات التي تعزز وتاوا
المسئولية االجتماعية للشركات والاطا الخاص ،ومن أهم االليات الالزمة لذلك ما يلى :
-

تأطير مبدأ المسمممئولية االجتماعية قانونيا ،وإيجاد إلزام قانوني بها ،وبخالف لك تكون
عملية طوعية اختيارية.
توفير البنية التحتية المساعده التي تسهل أدا الاطا الخاص للمسئولية االجتماعية.
توفير الدراسات واألبحاث المتخصصة ةول االلتزام به ا المبدأ ومزايا لك.
تقديم المحفزات واألسماليب التشمجيعية واالمتيازات للمؤساساات الملتزمة بمبدأ المسائولية
االجتماعية.
العمل على توجيه اإلعالم الرسمي للتعريف وتعميم مبدأ المسئولية االجتماعية.
حث الميسممسممات على توفير وحدات إدارية متخصممصممة للاضااايا المرتبطة بالمساائولية
االجتماعية في الدوائر الةكومية ات الصلة.
تشمجيع الشمراكات بين القطاغ العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني للتعاون في ه ا
المجال لتعظيم ال ائده والوصول إلى األهداف المنشوده.
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سابعا  -العمل الجاد نحو تنظيم القطاغ رير المنظم والسعي لتحويله تدريجيا ً للقطاغ المنظم :
يعتبر الاطا غير المنظم من الاطاعات التي تأثرت بشاده جرا ت شاي جائةة فيروس كورونا
المسااتجد ،وبالرغم من اختالف التاديرات ةول ه ا الاطا في المنطاة العربية ،إال أنه قد تضااخم
بنسابة كبيره ،فضاال عن أنه يعمل دون الضاوابط الالزمة أو ةماية ضارورية ،علما أنه يساتوعب
أعدادا كبيره من الاوى العاملة غير الرساااامية ،التي أضااااةت تعاني كثيرا من تداعيات التأثيرات
االقتصاااااادياة واالجتمااعياة ألزماة انتشاااااار فيروس كوروناا  ،وعن بعض التادابير واإلجرا ات
االةترازية التي اتخ تها الدول للةد من ت شى ه الجائةة العني ة.
إال أنه مازالت ال رصااة سااانةة السااتغالل الجوانب اإليجابية لرزمة ،والسااعي لتةويلها إلى
فرصاااة كبيره لج ب ودمج عدد كبير من المنشااابت والعاملين في الاطا غير المنظم إلى الاطا
المنظم وةمااياة ماليين المنشااااابت الصاااااغيره والمتنااهياة الصاااااغر والعااملين فيهاا والعماال غير
النظاميين ،وبنا قاعده بيانات تسامي بصاياغة مبادرات وبرامج ةكومية لتةايق أهداف اقتصاادية
مةدده ،مما يسااهم في تةسااين شااروط وظروف العمل وج ب مزيد من االسااتثمارات ،بما يةاق
أقصى است اده ممكنة لنمو االقتصادات العربية.
ونظرا ل لك ،يجب على ةكومات الدول والجهات الرسااامية المختل ة مراجعة ساااياسااااتها في
التعاامال مع الاطاا غير المنظم ،والتةول من األهماال واالساااااتبعااد إلى الابول واالساااااتيعااب،
والتعامل اإليجابي مع ه ا الاطا وتطوير واألرتاا بادراته وفق اآلليات الجديده ألساااوال العمل
المتطوره وتةساااااين ظروف العمال فياه ،واتخاا مماارساااااات فعاالاة لتا ليال العاباات التي تواجهاه،
كالصعوبات الاانونية وضعف الادرات المالية والتسوياية.
ويجاب تااديم المزياد من العنااياة من الجهاات الرسااااامياة التي تتعاامال مع ها ا الاطاا  ،ةياث إن
إدارات العمال  ،ليسااااات الجهاة الوةياده المعنياة باه ،بال هنااك العادياد من الجهاات الرسااااامياة معنياة
بالتعامل مع ه ا الاطا  ،مثل إدارات االقتصاااد والتخطيط والمالية والصااناعة والتجاره والصااةة
والضاامان االجتماعي ،وعلى ه الجهات تنساايق الجهود فيما بينها ،واعتبار ه المهمة مساائولية
وطنية مشتركة.
وه ا ما تنبهت له منظمة العمل العربية ،تاديرا ألهمية ه ا الاطا باعتبار موردا هاما ل لتوفير
فرص العمل في األنشااااطة االقتصااااادية الاائمة خارج الهياكل االقتصااااادية التي تتساااام بالطابع
المؤساساي ،لمواجهة البطالة وال ار ،فأصادرت بشاأنه التوصاية رقم ( )9التي صادرت في الدوره
( )41لمؤتمر العمال العربي عاام  ،2014ةياث ركزت فيهاا على أهمياة ها ا الاطاا ودور في
توفير فرص العمل ،وضااااروره دمجه في االقتصاااااد المنظم ،من خالل مجموعة من اإلجراءات
والتدابير التي تشمل -:
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 -1وضمممممع اسمممممتراتيجيمات وطنيمة بغرض الةمااياة الااانونياة واالجتمااعياة لعماال الاطاا عناد
تسجيلهم رسميا وتاديم الةوافز المشجعة على لك.
 -2إتاحة فرص التمويل والقروض الميسرة لدعم رأس المال للمشروعات الصغيره.
 -3المساعدة في تروي وتسويق المنتجات والسلع الخاصة بتلك المشروعات.
 -4حماية األجور ومراعاه تناسبها مع المستوا الوطني للةد األدنى لرجور في كل بلد.
 -5العمل على توفير وتيسمير آليات االنتقال الفعلي إلى االقتصماد المنظم ،بما في لك تةساين
ساااابل الوصااااول إلى خدمات األعمال والبنية التةتية واألسااااوال واالساااات اده بالتطور
التكنولوجي الرقمي ،وبرامج التدريب والمهارات.
 -6جمع وتحليل ونشر إةصا ات مصن ة بشأن ةجم وتركيبة االقتصاد غير المنظم.
ثامنا  -االهتمام بقطاغ التعاونيات :) 7
ةياث يعتبر من األدوات المهماة المسااااااعاده في تعزيز النمو االقتصاااااادا واالجتمااعي وتاادم
اإلنساااااان وتطور خااصاااااة في البلادان الناامياة ،نظرا ل ألهميتاه في توفير فرص العمال ويتم الادعم
الرسمي للتعاونيات من خالل إتخا عدد من االجرا ات الضرورية ،كما يلي:
أ -الجانب التشريعي
 إنشاء إطار قانوني يسمي بترخيص وتسجيل التعاونيات بطرياة سهلة وغير مكل ة. كشف وإلغاء ما تضمنته اللوائى من أةكام تايد تطور التعاونيات ونموها. السمممممعي نحو مزيمد من المرونمة لتوفيق الاوانين واألعباا الضاااااريبياة مع الظروفالخاصة بالتعاونيات.
 التشاور بين أطراف اإلنتاج والمنظمات التعاونية عند صياغة التشريعات.ب -جانب السياسات
 -1التدريب والتعليم
 اتخاذ تدابير لنشر المعرفة بمبادئ التعاون وأساليبه. االسمممتفادة من الجامعات والمدارس وميسمممسمممات التعليم المهني ومراكز الثاافةالعمالية لنشر ال كر التعاوني.
-

استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة واألساليب المتاةة لنشر ثاافة التعاون.

- 7المصدر :العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم – تارير صادر عن منظمة العمل الدولية  2002الخاصة بالتعاونيات.
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 تقديم التسممهيالت إلنشمماء مراكز متخصممصممة تاوم بالتدريب والتعليم المتخصااصبالعمل التعاوني.
 تقديم التدريب الهادف إلي تةسين قدره التعاونيات وإنتاجيتها. -2المساعدات اإلدارية
 تسهيل وصول التعاونيات ومنتجاتها إلى األسوال. تقديم النصى والمشورة بما يسهم في تطور التعاونيات واستمراريتها. تحسمممين اإلحصممماءات الوطنية الخاصاااة بالتعاونيات واالسااات اده منها في وضاااعالخطط.
 العممل على تسمممممهيمل انضممم مممام التعماونيمات إلى هيااكال تعااونياة أكبر وأكثر تطوراوإنتاجا.
 تهيئمة الظروف إلتماحمة صمممممالت تجماريمة وتباادل الخبرات بين أشااااكاال التعااونيااتونوعياتها.
 اعتماد تدابير لمراقبتها بطرياة تتال م مع طبيعتها ووظائ ها وتةترم استاالليتها. -3المساعدات المالية
 تسهيل الةصول على التمويل والاروض والمساعدات المالية. تبسيط اإلجرا ات للةصول على الاروض والتمويل. تسهيل وضع أنظمة التمويل والبنوك التعاونية. تسهيل اإلع ا ات الضريبية.تاسعا  -تبني سياسات تدريبية واقعية تتناسب واحتياجات أسواق العمل:
مازال موضو عدم موا مة المهارات مع االةتياجات ال علية ألسوال العمل مصدر قلق دائم،
ةيث اإلفراط أو التاصاير في عرض المهارات ي ضاي إلى ارت ا في معدالت البطالة ،مما يؤدا
إلى التأخير في االنتاال إلى المنظومة االقتصادية عالية اإلنتاجية والجوده ببلياتها المستةدثة.
وتكمن المشااااكلة في بعض البلدان في التعليم الم رط أو المؤهالت الم رطة ،ةيث الساا انوات
التي ياضايها ال رد في التعليم ومساتوا المؤهالت التي يكتسابها ي ول متطلبات ساول العمل ،ومن
الممكن أن تؤدا ها المؤهالت إلى ناص المهاارات في بعض الاطااعاات التي تةتااج إلى مهاارات
أقال أو مهاارات مهنياة متوسااااطاة ،ويتوقع أن يكون هنااك ناص في أعاداد ال ئاات العااملاة المؤهلاة
للعمل في الصااناعات والخدمات كثي ة اليد العاملة ،ل ا نالةظ ت شااي ظاهره البطالة بشااكل متزايد
بين الةاصلين على مستويات تعليمية عالية.
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وترجع مثل ه االختالالت إلى أسااباب عديده ،بعضااها ناتج عن إخ اقات السااول المرتبطة
بتبااين المعلوماات بشاااااأن عرض العمال والطلاب علياه وبعضااااهاا اآلخر نااتج عن النظره الثااافياة
الادونياة للتعليم والتادرياب المهني والتاني .لا ا من الضااااارورا على الةكوماات خااصاااااة في ظال
تداعيات جائةة "كورونا" ،التي أظهرت ضاااروره اإلسااارا في التةول الساااريع نةو االقتصااااد
الرقمي ،أن تتبني سااياسااات متطوره للتدريب والتعليم بمختلف مسااتوياته ،تضاامن فيها عنصاار
الجوده ،وتجعل النظم التدريبية أكثر مرونة واستجابة الةتياجات سول العمل.
ويتطلب لك بنا قاعده معلومات ةاياية عن أسااوال العمل المتعلاة بجانبي العرض والطلب،
ويتم اتخا تدابير اساتباقية لالةتياجات المساتابلية من المهن والمهارات ،ألن الساياساات والارارات
والخيارات التعليمية والتدريبية البد أن تسااااتند إلى تادير سااااليم للطلب الراهن والمسااااتابلي على
المهارات ،على أن تكون محاورها كالتالي:
 اعتبار ه الساااياساااات جز ا ال يتجزأ من ساااياساااة العمالة الوطنية والاطاعية والتجاريةوسياسة االستثمار.
 مشاركة أطراف اإلنتاج عند صياغة سياسات التدريب والتعليم. ربط التعليم المهني والتاني باالتانياات التكنولوجياة واألساااااالياب المتطوره لإلنتااج والعمالعلي ربط التعليم بسول العمل.
 توجيه السااياسااات التعليمية نةو المجاالت الديناميكية األكثر طلبا ألسااوال العمل المتغيرهوالمهن األكثر طلباا (البةاث والتطوير ،تةليال البيااناات ،التطبيااات الصاااانااعياة والزراعياة
المعتماده على التانياات الةاديثاة ،اقتصااااااد المعرفاة ،الا كاا الصاااانااعي ،التةليال المنطاي،
......إل )
عاشرا  -وضع سياسات تشجيعية متطورة للميسسات الصغيرة والمتوسطة:
تشااير تاديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد المنشاابت الصااغيره والمتوسااطة في جميع
أنةاا العاالم يتراو ماا بين  510 – 420ماليين منشاااااأه( ،) 8وفي الادول العربياة ياادر عاددهاا ماا
بين  23- 19مليون منشأه عااملة ،تبلااغ نسبااة مساااهمتها فااي النااااتج المةااالي اإلجماااالي من
.) 9(%40 – 20

 - 8المصدر :منظمة العمل الدولية – المنشبت الصغيره والمتوسطة واستةداث العمالة الالئاة والمنتجة .2015
 - 9المصدر :ندوه تشغيل الشباب وتةديات التنمية – ورقة عمل للدكتور ماهر المةرول  – 2017-منظمة العمل العربية.
39

وكثيرا ما تختلف التعاريف للمنشابت الصاغيره والمتوساطة باختالف البلدان ،وعاده ما تساتند
إلى عدد العاملين فيها أو عائداتها السانوية أو قيمة أصاولها .ويؤكد الخبرا االقتصااديون في العالم
أن المنشبت الصغيره والمتوسطة تعد من أهم مةركات النمو االقتصادا ،ةيث تلعب دورا رئيسيا
في توفير فرص العمل ،وتسااااااعد على انتشااااال الباةثين عن العمل من براثن البطالة والتهميش
وال ار كونها تعمل على تشجيع اإلبدا واالبتكار من خالل ترجمة األفكار واإلبداعات إلى منشبت
اقتصادية واستثمارية.
وأمام ه األهمية ،خاصااة في ه المرةلة التي يشااهد فيها العالم كله التةول نةو منظومة
اقتصاادية رقمية تعتمد على الثوره الصاناعية الرابعة بأدواتها وتانياتها سريعة التطور ،وةيث كان
له األدوات والتانيات الةديثة الدور البارز خالل جائةة فيروس كورونا في الكثير من المجاالت
والاطاعات ال سايما الصاةية والتعليمية ،ل ا على الدول العربية أن تضاع الساياساات الناجعة لتنمية
ه ا الاطا الهام ،واعتبار لك جز من السياسات االقتصادية العامة.
حاد عشر  -تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل:
في ظال االتجاا العاام إلعااده بناا الكيااناات االقتصاااااادياة وفااا للمتغيرات الراهناة ،فعلي
المؤسااسااات الرساامية للدولة أن تتخ المزيد من اإلجرا ات اإليجابية لتعزيز مشاااركة المرأه في
ساول العمل ،وتاليل العابات التي تةول دون المشااركة االقتصاادية لها ،وتساهيل دمجها في الةياه
االقتصاادية ،بنا على لك يجب العمل على وضاع التشاريعات وتشاجيع الممارساات التي تسااعد
على التةال المرأه بساااول العمل بشاااكل أكبر وةصاااولها على فرص متكافئة مع الرجال ،باتخا
ساياساات واساتراتيجيات تشاغيلية واضاةة لدمج المرأه في الةياه االقتصاادية ،والعمل على ت عيل
برامج التمكين االقتصاااااادا للمرأه ،والا ا يُعاد من أهم العوامال التي تسااااااعاد على دعم النمو
االقتصادا .
ثاني عشر  -اتخاذ مبادرات لدعم التكامل االقتصادي اإلقليمي:
كش ا ت تداعيات جائةة فيروس كورونا عن تعطل عدد كبير من المؤسااسااات التي تعتمد في
إنتاجها على ساالسال الايمة والتوريد العالمية ،والتي توق ت بسابب توقف اإلمداد نتيجة الشالل التام
في ةركة النال الدولية ،ل ا فإننا نعتاد بأن هناك ساااامة جانبا ل إيجابيا ل ،وقد تكون فرصااااة سااااانةة
لالقتصاادات العربية لدراساة ماومات الدخول في ساالسال توريد مساتلزمات اإلنتاج العربية ،وفاا
لماومات كل دولة عربية ،مما يسهم في النمو االقتصادا العربي وزياده فرص التشغيل.
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• دور منظمات أصحاب األعمال
يعتبر الاطا الخاص رافدا رئيساايا وداعما أساااساايا لعجلة النمو االقتصااادا واالجتماعي،
كونه شاريكا مهما في العملية اإلنتاجية ،وشاريكا في تةمل المسائولية لادرته على المسااهمة ال اعلة
في مواجهة تةدا البطالة التي تجتا دول العالم ومنها الدول العربية ،والتي زادت ةدتها بسااابب
ت شاااااي وباا فيروس كوروناا ،وهو معني اليوم باأن يلعاب دورا تااريخياا في التعااون مع الادول
بأجهزتها المختل ة والاطا العام ،لرساام مالمي المنظومة االقتصااادية وفق المتغيرات الراهنة مما
يسهم في النمو االقتصادا واالجتماعي ،وذلك من خالل اآلتي :
أوال  -ضخ المزيد من ريوس األموال والدخول في استثمارات تنموية طويلة األجل:
بالتوسااع في االسااتثمارات المختل ة ،على أن تكون األولوية للمشااروعات كثي ة العمالة التي
تسااعد في توليد فرص العمل ،كما يجب أن يرافق لك المزيد من االساتثمار المباشار في العنصار
البشاارا كالتعليم والتدريب والبةوث والدراسااات ،ويجب تشااجيع اإلسااهام في برامج اإلصااال
االقتصاادا وتةمل المسائولية في التن ي جنبا ل إلى جنب مع الةكومة ومةاولة تنويع االساتثمار في
قطاعات واعد خاصاااة الاطاعات المتطوره تكنولوجيا ل وقطا الزراعة وإساااتصاااال األراضااي
والمشروعات الصناعية الكبرى.
ثانيا  -المشاركة في إعداد ووضع سياسات التشغيل:
باعتبار الاطا الخاص قطبا رئيسايا في األنشاطة االقتصاادية ،ةيث يعتبر ال ُمشاغل األكبر مع
الةكومة ،ل ا يجب مشااركته عند صاياغة وإقرار أى ساياساات اقتصاادية واجتماعية وعند وضاع
البرامج التن ي ية له السياسات ،ال سيما سياسات التشغيل.
ثالثا  -تحسين ظروف وشروط العمل من أجور وساعات عمل وخدمات اجتماعية:
في ها ا المجاال على الاطاا الخااص إزالاة التبااين واالختالف في المزاياا الوظي ياة بين ماا
يادمه الاطا العام من ةماية اجتماعية واساااتارار وظي ي وأجور مناسااابة ،وبين ما يادمه الاطا
الخااص من امتياازات ومكااساااااب ،وعناد إزالاة ها ال وارل يكون الاطاا الخااص أكثر طماأنيناة
وقبوال لدا الباةثين عن عمل.
رابعا  -تطبيق مبدأ المسئولية االجتماعية:
نظرا ألهمياة المسااااائولياة االجتمااعياة ،فااد دعات األمم المتةاده من خالل أمينهاا العاام عاام
 1999إلى مباادره دولياة ساااااميات "الميثاال العاالمي للمسااااائولياة االجتمااعياة" ،وتمات فياه دعوه
الشاااركات للتةلي برو المواطنة المؤساااساااية وزياده مسااااهمتها في التصااادا لتةدا العولمة
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والمشاااركة االختيارية في عملية التنمية المسااتدامة ،وتضاامن الميثال عشااره مبادئ في مجاالت
ةاول اإلنسااااان والعمل والبيئة ،ووصااااف ه ا اإلعالن بأنه أكبر عمل تطوعي في العالم لةماية
() 10

ورعاية المسئولية االجتماعية

خامسا  -العمل على إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل:
إ أصاابةت ه المكاتب من أكثر المكاتب نجاةا في مساااعده الباةثين عن العمل للةصااول
على فرص عمل دائمة في الاطا الخاص  ،ليصبي دور ه المكاتب مكمال لدور مكاتب التشغيل
الةكومية.
سادسا  -إنشاء مشروعات تنموية مشتركة على النطاق اإلقليمي:
ةبا هللا المنطاة العربية بماومات كثيره نسااتطيع معها تةايق نوعا من التكامل االقتصااادا،
ال ا يعتبر فرصاة وميزه يجب اساتثمارها على أكمل وجه ال سايما من الاطا الخاص ،واالسات اده
منها ةيث تعدد وتنو المصاادر الطبيعية ووفرتها  ،وةجم الساول العربية وقدرتها على التساويق
فضاااال عن وفره رؤوس األموال بشاااكل كبير ،وتةت مظلة التكامل االقتصاااادا العربي ،يمكن
للاطاا الخااص العربي أن يكون له دور مؤثر وفعاال في تةايق مثال ه ا التكاامل  ،فهو صااااااةب
مصاالةة في عملية التكامل والتبادل التجارا البيني ،ال ا يمكن من خالله إنشااا كيان اقتصااادا
عربي يزيد من الادرات اإلنتاجية العربية للسالع الاابلة للتبادل وأن تكون ه السالع عند مساتويات
المنافساة من ةيث الجوده والساعر ،وإ ا ما اكتساب الاطا الخاص العربي ثاة المجتمع االقتصاادى
العربي ،فإن االساااتثمار العربي المشاااترك سااايتجه نةو الصاااناعات األكثر مالئمة من النواةى
التجارية واالجتماعية وسااااتكون ه االسااااتثمارات مولده ل رص عمل متنوعة تسااااتوعب فئات
عمالية كثيره.
سابعا  -المساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية :
يعتبر التأهيل والتدريب األكثر ارتباطا بموضاااو التشاااغيل ،فمن المعروف أن من أساااباب
البطالة ضااعف ك ا ه ومهارات مخرجات التعليم والتدريب ،ةيث لم تعد مسااألة التدريب مساائولية
ةكومية بةتة ،بل أصاااابةت مساااائولية مشااااتركة وجماعية بين عده أطراف ،من بينها منظمات
أصااةاب األعمال ،التي ال ياتصاار دورها في المشاااركة في صااياغة سااياسااات التعليم والتدريب
فةسااب ،بل يتسااع ليشاامل تزويد مؤسااسااات التدريب بمسااتلزمات التدريب من أجهزه ومعدات
 - 10دراسة بعنوان " المسئولية االجتماعية ودورها في مشاركة الاطا الخاص في التنمية " المعهد العربي للتخطيط الكويت .2009
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ومختبرات ،والخبرات البشااارية المتخصاااصاااة كمدربين ،واالساااتثمار في التعليم والتدريب ال ا
مازال يعاني من مةدودية المشاااااركة االسااااتثمارية المةدوده للاطا الخاص ،يضاااااف إلى لك
المسااااهمة ال اعلة فى وضاااع برامج وساااياساااات تدريبية مبنية على دراساااات واقعية ومرتبطة
باةتياجات أساوال العمل الراهنة والمستابلية من المهارات والك ا ات ،والمساهمة في ت عيل وتن ي
ماا ورد بااالساااااتراتيجياة العربياة للتادرياب والتعليم التاني والمهني ،التي أصااااادرتهاا منظماة العمال
العربية عام  ،2010وقد نصاااات ه االسااااتراتيجية تةديدا على ت عيل دور الاطا الخاص في
التخطيط لنظم التدريب وشامول ه المشااركة لمةاور أخرا كالتمويل والتن ي والتاييم لمنظومات
التعليم المهني ،ل ا فإن مشاااركة ممثلين للاطا الخاص في تخطيط مسااتابل التدريب والتعليم باتت
أمرا ضروريا لتةايق األهداف المرجوه بك ا ه أرفع وفاعلية أكبر.
• دور اتحادات العمال
تعتبر الناابات العمالية من أهم مؤساااساااات المجتمع المعبره عن تطلعات فئات ومجموعات
تسااااهم في العملية اإلنتاجية ،وتتصااااف بالديناميكية في التعامل مع األةداث والمتغيرات ،وباتت
مشاااركتها في وضااع وصااياغة السااياسااات ضااروره ملةة ،خاصااة السااياسااات المتعلاة بال ئات
والمجموعات التي تمثلها ،ال سيما سياسات التشغيل الاائمة على إيجاد فرص العمل.
وال ياال دور المنظماات النااابياة العماالياة أهمياة عن األدوار التي تؤديهاا األطراف األخرى في
ه ا المجال ،فهي العب رئيسااي وأساااسااي من خالل مجموعة من اآلليات واألساااليب التي تدعم
عملية التشغيل وتوليد فرص العمل والمةافظة عليها ،ولعل من أهم ه األساليب :
أوال  -دور النقابات وقدرتها على استطالغ فرص العمل:
فبةكم انتشاار منتسابيها ووجودهم في مواقع العمل المختل ة ،يساتطيعون رصاد فرص العمل
التي تولدها األنشااطة االقتصااادية ،مما يساااعد األجهزه المعنية بالتشااغيل في إعداد قاعده بيانات
دقياة تساتطيع من خاللها توفير الالزم لشاغل ه ال رص ،مما يساهم في تطبيق ساياساات التشاغيل
الوطنية وتن ي ها.
ثانيا  -المشاركة في وضع سياسات التشغيل :
لطالما كانت المنظمات العمالية هي األكثر تأثرا باضاايا التشاغيل وساياساتها ،وهي ومنتسابوها
المتلاي له الخدمة والمتعامل معها ،فمن الضارورا التأكيد على مشااركتها في وضاع ساياساات
التشاغيل والةد من البطالة ،ةيث ال ياتصار الوضاع على المشااركة في رسام الساياساات وصاياغتها،
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بل تشااامل اإلجرا ات التاديرية لها والوساااائل المناسااابة للتن ي وكي ية المتابعة والتاييم المساااتمر
لمعرفاة مادا اإلنجااز المةاق  ،ومةااولاة تا ليال العاباات التي تبطذ التن يا من خالل تن يا برامج
خاصاااة بالناابات للتواصااال مع ال ئات العمالية المعنية وتاديم ماترةات لتةساااين جوده األدا في
التطبيق والتن ي .
ثالثا  -تنمية الوعي العمالي :
يتطلب األمر في ظل األوضااااا التي فرضااااتها جائةة كورونا والمتغيرات التي شااااهدها
الموقف العمالي من االسااااتغنا الكلي والجزئي ألعداد كبيره من ال ئات العمالية ،فعلى المنظمات
الناابية ب ل المزيد من الجهود لتنمية الوعي العمالي ،بضاااروره االسااات اده واإلقبال على ما يولد
سااااول العمل من فرص ،قد يعزف البعض عنها ألسااااباب اقتصااااادية واجتماعية ،ومن ثم تعمل
الناابات على تغيير نمط الت كير لالساات اده من المعروض من فرص العمل في الوقت الراهن ،مما
يسهم في التخ يف من اثار البطالة وال ار.
رابعا  -الحفاظ على التوازن واالستقرار في بيئة العمل:
إن افتاار بيئات العمل لالساااتارار قد يعرضاااها للزوال واالنتها  ،ولما كان الجانب العمالي
أةد األساباب الرئيساية الساتارار األنشاطة االقتصاادية المختل ة وازدهارها ،ل ا يجب على الناابات
العمال الادائم لخلق مواقف وأجوا مشاااااجعاة لرأس الماال واالساااااتثماار  ،مماا يعود باالن ع وال اائاده
ألطراف العملية اإلنتاجية ،فالبيئة المساتاره لالعمال تساهم في التشاجيع على التوساع في االساتثمار
وزيااده رأس الماال وتوظي اه بشااااكال امن ،مماا يوجاب على المنظماات النااابياة العمال على تة يز
العماال لزياده رو االنتماا لمؤساااااسااااااتهم ،والةرص على إنتااجيتهاا وتناافسااااايتهاا  ،مماا ينعكس
باإليجاب على تةايق المكاساب للجميع ،في ظل مؤساساات وبيئة عمل تواجه ظروفا صاعبة نتيجة
تداعيات جائةة "كورونا" ،وبه التوجهات تكون المنظمات الناابية من المساااااهمين ال اعلين في
إيجاد فرص التشغيل.
خامسا  -إجراء البحوث والدراسات والمسوحات النقابية ألسواق العمل :
يتطلب الوضاع الراهن تكاتف وتضامن جميع الجهود من كل األطراف للخروج من تداعيات
ه األزمة بأقل األضاارار الممكنة  ،والوصااول إلي عدد من اآلليات المتطوره التي تساااعد على
الولوج في االقتصاااااد الرقمي الاائم على اليات الثوره الصااااناعية الرابعة  ،مما يسااااتوجب على
المراكز البةثية التابعة للمنظمات الناابية الايام بالدراسااات والبةوث ألسااوال العمل  ،والمتغيرات
التي أثرت على أدائها وعمل المسااوةات الالزمة وتةليلها السااتخالص النتائج  ،لتاديمها لصاانا
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الارار وواضااعي السااياسااات لتكتمل ساالساالة الدراسااات من األطراف الثالثة للعملية اإلنتاجية ،
وبالتالي يتم توجيه بوصاالة السااياسااات توجيها صااةيةا نةو األهداف المرجوه ،خاصااة سااياسااات
التشغيل والتدريب.
سادسا  -دعم ومساندة القطاغ رير المنظم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات:
على صعيد القطاغ رير المنظم ،على المنظمات الناابية:
 -1إصاااااال أنظمتهاا الاداخلياة ،بماا يمكنهاا من توسااااايع المظلاة النااابياة لتشاااامال عماال ها
الاطاعات.
 -2مطالبة ةكومات الدول العتماد أرضايات للةماية االجتماعية لعمال ه الاطاعات تةميهم
من تةادياات ال ار وتمكنهم من الةصاااااول على الةاد األدنى من الخادماات ،وبماا يضااااامن
تةولهم إلى العمالة المنتظمة.
 -3العمل على بلوره اساتراتيجيات وطنية للتةول نةو الةالة النظامية ألساوال العمل ،لتتكامل
مع االستراتيجيات الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
وفي مجال المنشمممآت الصمممغيرة والمتوسمممطة ،فعلى المنظمات العمالية اإلساااهام في تنميتها
بطرل عديده متنوعة منها:
 -1تشاجيع ه المنشابت والعاملين فيها بأن تكون ممثلة وتةت مظلة العمل الناابي وتوسايع
قاعده العضوية للناابات العمالية لتشمل ال ئات العمالية له المنشبت.
 -2تاديم الخدمات االسااتشااارية لعمال ه المنشاابت ،ال ساايما فيما يتعلق بالةاول العمالية
وتشريعات العمل والةماية االجتماعية.
 -3المشاركة في صياغة السياسات والبرامج الخاصة بتلك المنشبت.
 -4مشاركة عمال ه المنشبت في برامج التوعية والتدريب والتأهيل التي تن ها المنظمات
العمالية.
وفيماا بتعلق بمالتعماونيمات ،بااعتباارهاا عمال اجتمااعياا باالادرجاة األولي ،ونتاائجاه تنعكس على
أفراد المجتمع ومنهم العمال ،فعلى المنظمات الناابية تاديم سااابل الرعاية والدعم والتشاااجيع له
التعاونيات وتطويرها بعده طرل منها:
 -1تضااااافر الجهود والخطط والبرامج بين الةركة العمالية والةركة التعاونية لتوفير المزيد
من فرص العمال والتخ يف من ةده البطاالة ،ةيث إن الةركة التعاونية باألسااااااس ةركة
شعبية نشأت بين العمال.
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 -2ماد جساااااور التعااون مع المنظماات التعااونياة وتباادل الخبرات واالساااااتشاااااارات بغرض
النهوض بها.
 -3المشااركة في اللجان وفرل العمل التي تبةث الاضاايا االقتصاادية واالجتماعية والتي لها
انعكااساااااات مبااشاااااره على التعااونياات ،ومةااولاة اتخاا قرارات مؤثره تخادم التعااونياات
وتعزز وجودها.
 -4المشااااركة في نشااار ثاافة التعاون وبرامج التدريب والتعليم التعاوني من خالل أنشاااطة
المنظمات الناابية ،والعمل على إجرا دراسااات معماة وواقعية خاصااة بالتعاون وأهميته
وعوائاه ،للخروج بتوصاااايات عملية لتالفي كل الساااالبيات في مساااايره العمل التعاوني
وتطوير ليسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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القسم الرابع
نحو إطار فكري آلفاق واعدة للتشغيل في المنطقة العربية

اساااااتكمااال للعرض والتةليال ةول التاداعياات والتاأثيرات االقتصاااااادياة واالجتمااعياة لجاائةاة
كورونا على أساااااوال العمال في الدول العربياة ،ناادم فيماا يلي خالصاااااة لبعض أعماال المنظماات
الدولية المعنية ،ممثلة في "منظمة التجاره العالمية" ،اعتمادا على مدخل تةليلي أصاابي مسااتخدما
على نطال واساع في الدراساات الدولية ،ه ا المدخل هو "ساالسال اإلمداد" ،وساوف نساتعين به ا
المدخل في تاديم تصاور فكرا لرؤية منظمة العمل العربية ةول إةدى ال رص الساانةة لمنظومة
التشغيل في المنطاة العربية.
آثار سالسل القيمة على أسواق العمل من واقع بعض الدراسات الدولية

) 11

تمثل سااااالساااال الايمة أو سااااالساااال اإلمداد ،أةدث وأهم قناه مؤثره على التجاره الدولية
واالسااااتثمارات األجنبية ومن ثم أسااااوال العمل في مختلف الدول والمناطق ،ةيث ترى "منظمة
التجاره العالمية" أن أةد أهم أوجه العولمة إثاره للجدل ،هو أثرها على أساااوال العمل في كل من
االقتصادات المتادمة والنامية.
وتشاااااير منظماة التجااره العاالمياة إلى تبااطذ نمو متوساااااط األجر الةاياي عبر العاادين
الماضايين ،كما تناقص التشاغيل في الصاناعة التةويلية ،بينما ارت عت دخول العمال األكثر مهاره
ومالّك رأس المال بدرجة عالية ،وهناك عدد من العوامل كامنة ورا ه الظاهره ،وليسااات كلها
على صالة باضاية العولمة ،ومنها ساياساات الضارائب والتةويالت المالية ،ولكن ال شاك أن من بين
العوامل األخرى المهمة ،ان تا ودخول اقتصاااد العولمة من طرف البالد النامية الكبيره وخاصااة
الصين واقتصادات دول شرل أوروبا .
ل ا ،تتطلب النظره الشااملة أن يتم األخ بعين االعتبار ةاياة أن تطور ساالسال الايمة ،يؤدى
إلى تغير ملةوظ عبر اقتصااادات العالم ،ةيث يتعمق تخصااص بعضااها في قطاعات بعينها ويتم
إيجاد أنماط معينة من الوظائف لديها ،بينما تستبعد اقتصادات أخرى.

 - 11منظمة التجاره العالمية ،تارير  2019ةول تنمية سالسل الايمة المضافة العالمية :االبتكار التكنولوجي وتجاره سالسل العرض
العمال في عالم معولم ،جينيف " 2019ملخص تن ي ا " بالم دي يد دوالر.
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ومن األساااباب المهمة ل لك أنه بينما تالصااات بعض الصاااناعات ب عل تزايد المنافساااة ،فإن
صااناعات أخرى توسااعت ب عل ما قدمته روابط سااالساال الايمة من خ ض في التكل ة بما يوازن
فادان الوظائف في الاطاعات الصاااناعية التي تعرضااات لالنكماش ،والةق أن ه ا يتساااق مع ما
تاترةه النظرية االقتصادية بأن التجاره غير ات أثر صاف كبير على التشغيل.
وعموما ،فيما يتعلق األمر باآلثار على العمالة ،فإن ه اآلثار تتباين بصااوره واضااةة بين
األقاليم ،وبين األفراد أيضااا ،نظرا الختالف مسااتويات المهاره .وباالنتاال من المسااتوى الاومي
والاطاعي إلى المستوى اإلقليمي وال ردا ،يتكشف التباين الجوهرا في خريطة اآلثار اإلجمالية.
وعلى سممبيل المثال ،فإنه ةينما تكون أسااوال العمل المةلية غير متنوعة بالادر الكافي ،فإن
التجاره تزيد
من أوجه االختالالت اإلقليمية او (المناطاية)؛ ةيث األقاليم أو المناطق المتخصااااصااااة في
الصااااناعات المنافسااااة للواردات على خط "عالقات الترابط األمامي" يمكن أن تتاهار؛ ه ا بينما
المناطق العاملة في التصااادير أو التي تسااات يد من خ ض التكل ة الناجم عن اساااتجالب المدخالت
المساتورده الرخيصاة ساوف تزدهر وبالمثل فإن التجاره يمكن أن تعمل في االتجا ن ساه كمةرك
مساعد على ةدوث استاطاب في سول العمل.
وأيض اا ل ،فإن "األتمتة اإللكترونية" واسااتخدام التكنولوجيا أثرت بالساالب على الوظائف عند
ناطاة المنتصاااااف من توزيع المهاارات ،بينماا تتركز باياة الوظاائف عناد النهااياات العلياا والادنياا،
ويالةظ في ه ا الماام ،أنه بين  1999و ،2007تلك ال تره التي خ ضات أثنائها الصاين الةواجز
التجارية وانضامت إلى منظمة التجاره العالمية ،فإن جميع الدول المتادمة تاريبا ةاات زيادات في
إعداد العمالة لدى أصااةاب الوظائف ات المهارات المرت عة والمنخ ضااة ماابل انخ اضااات لدى
وا المهاره المتوسطة.
وفى ةين أن التجااره واألتمتاة اإللكترونياة تجعال بلادا ماا أكثر ثرا  ،بوجاه عاام ،فاإناه تكون
هناك ةاجة في ن س الوقت ،لسااااياسااااات من أجل التكيف ،و لك لضاااامان توزيع أكثر تساااااويا
للمكاسااب ،وه هي الةاله ةينما تؤدى سااالساال الايمة إلى إةداث تغيرات مدفوعة بالتجاره في
متطلبات المهارات ،وترفع من ثم الطلب على مرونة عنصاااار العمل وتزيد من الةاجة إلى الدعم
التدريبي.
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نحو "سالسل القيمة " على المستو العربي:
تكشااف الدراسااات النظرية واألعمال التطبياية عن اتجاهات عديده تصااب في غير صااالي
عموم البلدان النامية ،خاصاة البلدان العربية ،مثل تركز االساتثمارات التكنولوجية داخل ةواضان
الساااالسااال العالمية ،في قالعها الةصاااينة داخل أكثر البلدان النامية قوه من ةيث معدالت النمو
ودرجة التصانيع ومساتوى التادم التكنولوجي واالبتكارا ،كما على صاعيد التطور العلمي والبةث
والتطوير ،وعلى وجه التةديد في منطاة شرل اسيا  ،مما يهدد باية البلدان النامية بالتهميش.
تتم أكثر من ثلثي التجاره العالمية عبر "ساااالسااال الايمة" ،ةيث اإلنتاج العابر للةدود  ،قبل
أن تادخال السااااالعاة المتاا حجر بهاا مرةلاة التجميع النهاائي ومن ثم تجهيزهاا لالساااااتخادام اإلنتااجي أو
االساتهالكي األخير .وفى عام  2017مثال ،كان توساع ساالسل الايمة أسر من نمو الناتج المةلى
اإلجمالي .وقد أدت الزياده في ةجم ومادار التجاره المرتبطة بسالسل الايمة العالمية إلى إةداث
نمو اقتصاااادا ملةوظ في العديد من دول العالم عبر العادين الماضااايين ،مدفوعا بانخ اض تكل ة
النال واالتصاالت وتالص الةواجز التجارية.
ومن المرجي أن سااالساال األمداد على الصااعيد العالمي بشااكل عام ،وبين أمريكا والصااين
بشاااكل خاص ،ساااوف تثير قلاا عظيما لدى دوائر صااانع الارار االساااتراتيجي في الدولتين خالل
المرةلة االنتاالية الةرجة الاادمة ،خاصة في ظل تداعيات جائةة فيروس "كورونا" ،وأكبر الظن
أنه سايجرا نو من "ته يب الساالسال" وإعاده النظر بشاكل انتاائي في مسااراتها الجغرافية وفق
معطيات استراتيجية وسياسية ال تخ ى.
وه ا ما يم ّكننا من ترجيي إدخال تغييرات وتعديالت على ساالساالة العرض مةليا و "إقليميا"
للطرفين أمريكا والصاين ،ولغيرهما ،خاصاة دول االتةاد األوربي واليابان ،ال سايما في ضاو ما
برز من "ناااط االختناال" في ساااااالسااااال اإلماداد المتعلااة باالمعادات الطبياة والمواد الصاااايادالنياة
وتجهيزات الصاةة العامة بشكل أساسي ،خالل أزمة كورونا الراهنة ،ولكن إلى أا مدى يمكن أن
تتةاق إعااده النظر في الساااااالسااااال العاالمياة ،وفي أا اتجاا  ،ومن أا ناااط مواقع إنتااجياة
وتكنولوجية....ه ا ما ستجيب عليه األيام الاادمة.
وفي ماابل لك ،يمكن أن نجد ماترةا ل أقرب إلى فكره السااااالساااال اإلقليمية ،بالتطبيق على
المنطاة العربية ،ةيث نجد من اسااااتارا الواقع االقتصااااادا العربي الراهن بوجه عام ،أن هناك
عدة مجموعات من البلدان العربية ،بالمعيار االقتصااااادا الكلي العام ،توجد مجموعة من البلدان
متنوعة من ةيث المساةة وةجم السكان ،بعضها منتجة للن ط ،وبعضها غير منتجة بص ة رئيسية
للن ط ،وها المجموعاة لاديهاا قواعاد إنتااجياة وتةتااج فاط نوعاا ل من اإلدخاال إلنتااائي ألدوات الثوره
الرقمية والمعرفية بهدف تسااريع وتيره التطور الصااناعي والتكنولوجي ،بمعنى إدخال التكنولوجيا
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الرقمية المناسبة لتطوير الاواعد اإلنتاجية على وجه العموم.
وهنماك مجموعمة ثمانيمة من البلمدان العربيمة ،ربماا ال يتمتع بعضااااهاا بماوماات ك يلاة بتةايق
الثوره الصااناعية في الةال ،ولو أن لها ساااباة أعمال وتطور في قطاعات أخرى ،مثل الاطاعات
الخدمية كالمال والتجاره والسااياةة والتعليم ،أو قطاعات ساالعية ممثلة في الصااناعة الخ ي ة؛ وهي
يمكن لهاا أن تعمال باأماان من أجال تبنّي الياات الثوره الرقمياة ،مع وضاااااع األولوياات ،وبرمجاة
التطور الرقمي على مدى الوقت بصوره واقعية ودقياة.
ومجموعة ثالثمة من البلمدان العربيمة األقل نموا ،والتي تعيش ظروفا اساااااتثناائياة وه ينبغي
أن يشملها العون العربي والخارجي النتشالها من ه الظروف المعياة.
تلااك إ ن عااده مجموعااات للبلاادان العربيااة من وجهااة نظر التطور التكنولوجي الاادولي
المتساااااار  ،ها المجموعاات الثالثاة ،ناتر أن يكون لهاا إطاار للعمال المشاااااترك ،في نو من
"سالسالة إقليمية للعرض " أو" سالسالة الايمة المضاافة اإلقليمية" ب عل تشاابه الظروف بدرجة معينة
داخل كل مجموعة ،وبين المجموعات الثالث ككل.
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الخاتمة
تناولت ه الدراسااة بعض اآلثار والتداعيات االقتصااادية لجائةة فيروس كورونا المسااتجد
على قضاايا التشاغيل في الدول العربية  ،وقد توصالنا إلي أن ه األزمة كشا ت عن بصامات قوية
على عرض العمل والطلب عليه ،أا على جانبي ساااول العمل بشاااكل عام ،كما رصااادنا اآلثار
المت ااوتة على عدد من الاطااعات اإلنتااجياة المختل اة من واقع الخبره الدولياة الراهناة ،وفي مواجهاة
ما تمت مالةظته حبينت الدراسااااة أهم العوامل المشااااتركة لإلجرا ات التي اتخ تها الدول العربية
للتصادا لتداعيات األزمة وتأثيراتها على قطا العمل والعمال بصا ة خاصاة ،وةرصات الدراساة
أيضااا على تاديم نو من الدليل االسااترشااادا للعمل في األجلين الاصااير والمتوسااط ،من خالل
اسااتعراض اإلسااتجابة المؤسااسااية السااريعة لمنظمة العمل العربية ،وةاولنا من خالل اسااتارا
األوضا العربية الراهنة بنا تصور لدور أطراف اإلنتاج الثالثة إلصال أسوال العمل ومواجهة
قضااية التشااغيل والبطالة في ظل التأساايس للمنظومة االقتصااادية الرقمية ،ثم اسااتعنا بالمصااادر
الدولية لمةاولة بنا إطار فكرا ،يسااااعد في تاديم رؤية لمنظمة العمل العربية ،تساااهم في طر
ةلول لرجل الطويل  .وفي األخير وجدنا أن الدول العربية يمكن أن تسااات يد من التهديدات الماثلة
في الجاائةاة لتوجاد منهاا نوعاا من ال رص ،عن طريق التوجاه في األماد البعياد نةو بناا صااااايغاة
للتعاون ال عال بين مختلف الدول العربية ،على طريق تشاااييد ساااالسااال عربية لإلمداد والعرض
والايماة االقتصاااااادياة ،للةاد من تاأثيرات الظروف الادولياة واألزماات الطاارئاة غير المتوقعاة مثال
جائةة فيروس كورونا الةالية على أسوال العمل وعلى قضية التشغيل.
وهكا ا تتكاامل أدوات التعاامل مع الجاائةاة  ،بين األجل الاصاااااير والمتوساااااط والطويل ،في
تصور منظمة العمل العربية ،لتادم مثاال للعمل المستند للت كير العلمي من أجل بنا المستابل.
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