ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2019ظهﺮ ف وس كورونﺎ اﳌُستجد ) (COVID-19ﰲ ُﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ووﻫﺎن ﺑﺎلص  .وقد أﺧذ ﻫذا
الﻔ وس ﰲ اﻻنتشﺎر إﱃ أن أﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎنﺐ ُﻣﻨﻈﻤﺔ الصﺤﺔ الﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ الﺤﺎدي ﻋﴩ ِﻣﻦ ﻣﺎرس لﻌﺎم  2020ﺗصﻨﻴﻒ
الﻔ وس ﻋﲆ أنه ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ .وقد دفﻌﺖ اﻹﺣصﺎءات اﳌُتتﺎلﻴﺔ ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع الﺤﺎد ﰲ ُﻣﻌ ﱠدﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒهﺎ
ِﻣﻦ ُﻣﻌ ﱠدﻻت وفﻴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ نسﺒ ًﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ،إﱃ أن أﺧذ الكث ِﻣﻦ دول الﻌﺎ

ﺒدأ الﺤﻴطﺔ والﺤذر ُﻣﻌﻠﻨ ًﺔ ﻋﻦ

ٍ
ﺟدﻳد ﻋﻨوانه "التبﺎﻋﺪ اﻻﺟت ﻋي" .إذ أﻋﻠﻨﺖ الكث ِﻣﻦ دول الﻌﺎ ﻋﻦ إﺟﺮ ٍ
اءات ِﻣﻦ شأنهﺎ ﺗجﻤﻴد كﺎفﺔ
ﴫ
ﺑداﻳﺔ ﻋ ٍ
أشكﺎل الﻨشﺎط اﻻقتصﺎدي ﰲ كﺎفﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮه – ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .وﻫو ﻣﺎ أوﺟد – وﻷول ﻣﺮة ﰲ التﺎرﻳخ اﻹنسﺎ – ﺣﺎلﺔ ِﻣﻦ
الجﻤود والسكون ،والتﻲ ﺗستطﻴع أﻋتى الﺤﺮوب الﻌﺎﳌﻴﺔ إﻳصﺎل الﻌﺎ إﱃ ﺗﻠك الﺤﺎلﺔ ِﻣﻦ قَﺒل.
وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﳌسﺆولﻴﺔ اﳌُﻠﻘﺎة ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ُﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤﻞ الﻌﺮﺑﻴﺔ كونهﺎ اﳌُﻨﻈﻤﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﻘوﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑشأن
ﻣﻨﻈوﻣﺔ أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ،فﻘد أﺧذت اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘهﺎ إﻋداد ﻣﻨﻈوﻣﺔ قﻴﺎس ُﻣتﻌددة اﳌﺮاﺣل ،والتﻲ ﺗﻘوم
ﻋﲆ اﺳتﺨدام اﻷﺳﺎلﻴﺐ اﻹﺣصﺎﺋﻴﺔ اﳌُتﻌﺎرف ﻋﻠﻴهﺎ ﻋﺎﳌ ًﻴﺎ لﺒﻨﺎء ﺳﻠسﻠﺔ ِﻣﻦ التوقﻌﺎت التﻲ ﺗَﻌكﺲ واقع اﻷزﻣﺔ وﻋد ًدا
ِﻣﻦ آﺛﺎر ِﻫﺎ اﳌُتوقﻌﺔ ﻋﲆ أﺳواق الﻌﻤل ﰲ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ .وقد ﺑَ َﻨﺖ اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺗﻠك الﺮؤﻳﺔ اﻻﺳتﴩافﻴﺔ وفﻘًﺎ لﻠ ُﻤﻌطﻴﺎت
التﻲ ﺗ ﱠﻢ رﺻدﻫﺎ ﻋﺮﺑ ًﻴﺎ ودول ًﻴﺎ ﺣتى نهﺎﻳﺔ شهﺮ إﺑﺮﻳل ِﻣﻦ ﻋﺎم .2020
ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﺎذج التﺤﻠﻴل الﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،فﻘد اﺳتﺨدﻣﺖ اﳌُﻨﻈﻤﺔ أدوات الﺮﺻد واﳌُتﺎﺑﻌﺔ والتﻘ ﱢﻴﻴﻢ ،وأدوات التﺤﻠﻴل
اﻻقتصﺎدي الكﻴﻔﻲ لتﺤﻠﻴل اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ التﻲ اﺗﺨذﺗهﺎ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺎ أفﻀﺖ إلﻴه ِﻣﻦ شﻌور اﳌواﻃﻦ
الﻌﺮ – وﺑﺎلتﺤدﻳد الﻌﺎﻣﻠون ﰲ أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ – دى وقوف ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼﺛﺔ – ِﻣﻦ ﺣكوﻣﺎت وأﺻﺤﺎب
اﻷﻋ ل وال ُﻌ ل – ﻋﲆ رأس ﻣسﺆولﻴﺎﺗهﻢ اﻻﺟت ﻋﻴﺔ .فﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أوضح الﺮﺻد اﳌُتواﺻل لﻠجهود اﳌﺒذولﺔ ﰲ
الغﺎلﺒﻴﺔ ال ُﻌﻈﻤى ِﻣﻦ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ وﺟود ﴍاكﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣسﺆولﻴﺔ ُﻣشﱰكﺔ ﺑ ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼث ،وﻫو ﻣﺎ
ظهﺮ وﺗجﲆ ﰲ ﻣﺤﺎولﺔ لتﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر الﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﳌواﻃﻦ الﻌﺮ  .وقد اﺳتﺨدﻣﺖ اﳌُﻨﻈﻤﺔ
ٍ
ﻣجﺎﻻت شتى ُﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑأﺳواق الﻌﻤل
ﻫذا التﺤﻠﻴل ﰲ وضع ﺳﻴﻨﺎرﻳوﻫﺎت لﻌد ٍد ِﻣﻦ اﻷولوﻳﺎت الوﻃﻨﻴﺔ والﻘوﻣﻴﺔ ﰲ
الﻌﺮﺑﻴﺔ .و ِﻣﻦ الجدﻳﺮ ﺑﺎلذكﺮ أن اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﰲ ُﻣﻌﺎلجتهﺎ التﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳتﴩافﻴﺔ قد ﺗَ َﺒﻨَﺖ اﳌﻨطﻖ اﻹﻳجﺎ ﰲ ﻣﺤﺎولﺔ
ٍ
ﺟدﻳد ﳌُستﻘﺒل الﻌﻤل – لﻴﺲ فﻘﻂ ﰲ اﳌﻨطﻘﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ
لتهﻴﺌﺔ أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ وﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼﺛﺔ لواقعٍ
وﺣسﺐ ،ﺑل ﰲ كﺎفﺔ ﺑﻘﺎع الﻌﺎ .

فﺎﻳز ﻋﲇ اﳌُط ي
اﳌُﺪﻳﺮ الﻌﺎم
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الﻘسﻢ اﻷول
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎم  ... 2021الﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ الطبﻴﻌي وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷزﻣﺔ
ﻣﺆﴍات الﻘوى الﻌﺎﻣﻠﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021وذلك ﻋﱪ ﺗَ َﺒﻨﻲ
ﰲ ﺧﻼل ﻫذا الﻘسﻢ ﺣﺎولﻨﺎ ﺗﻘ ﱢدﻳﻢ ﺗوقﻌﺎت ﻷﻫﻢ ﱢ
ﺳﻴﻨﺎرﻳوﻫ  ،أوله السﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ الذي ﻻ ﻳأﺧذ ﰲ اﻻﻋتﺒﺎر ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﺣدوث أﻳﺔ ظواﻫﺮ ُﻣﺨﺎلﻔﺔ لﻠوضع
الكﺎﺋﻦ ﰲ ﻋﺎم  ،2019وﺑﺎلتﺎﱄ ﻳﻈهﺮ ﻫذا السﻴﻨﺎرﻳو وكأن اﻷﻣور ﺳﺎرت ﰲ نصﺎﺑهﺎ اﳌُﻌتﺎد .ﺑﻴﻨ السﻴﻨﺎرﻳو الثﺎ  ،وقد
أﺧذ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘه ﺗَﺒﻨﻲ وﺟود أزﻣﺔ الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ  .COVID-19وﺧﻼل ﻫذا السﻴﻨﺎرﻳو ﺗﻢ قﻴﺎس ُﻣﻌ ﱠدل التغ ﱡ – أي
الﻔﺎرق الﻨسﺒﻲ – الذي ِﻣﻦ اﳌ ُ َت َوقَع أن ُﻳﺤدﺛه السﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ ُﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑسﻴﻨﺎرﻳو اﻷزﻣﺔ .و ِﻣﻦ الجدﻳﺮ ﺑﺎلذكﺮ أن
فﻠﻌل اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ التﻲ قﺎﻣﺖ ﺑهﺎ
اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮى أن اﻵﺛﺎر الﺤﻘﻴﻘﻴﺔ لﻸزﻣﺔ ﺳوف ﺗﻈهﺮ ﺑد ًء ِﻣﻦ ﻋﺎم  ،2021ﱠ
دﻋﻢ و ُﻣسﺎند ٍة واضﺤﺔ وقوﻳﺔ لﻠﻘطﺎع الﺨﺎص ﰲ ﻏﺎلﺒﻴﺔ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ِﻣﻦ شأنهﺎ أن ﺗُﻘﻠل ِﻣﻦ
الﺤكوﻣﺎت الﻌﺮﺑﻴﺔ ِﻣﻦ ٍ
أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﲆ أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل الﻌﺎم الﺤﺎﱄ  .2020ﺑﻴ ﱠد أن اﻷﺛﺮ الﺤﻘﻴﻘﻲ لﻸزﻣﺔ نتوقع ظهوره ﺑد ًء ِﻣﻦ
ﻋﺎم  ،2021وﻫو ﻣﺎ ﻫدفﻨﺎ لﻘﻴﺎﺳه ﻋﱪ ﺑﻨﺎء نﻈﺎم الﻘﻴﺎس ُﻣتﻌدد اﳌﺮاﺣل اﳌُستﺨدم ﰲ ﻫذا السﻴﺎق.
ﰲ ﺻدد ﺗﻨﺎول ﺗوقﻌﺎت الﺒطﺎلﺔ ﻋﲆ ﻣستوى الوﻃﻦ الﻌﺮ ﺧﻼل الﻌﺎم الﻘﺎدم  ،2021ﻳتﻀح أن إﺟ ﱄ أﻋداد اﳌُتﻌطﻠ
ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ُﻣتَ َوقَع أن ﻳصل ﰲ ظل ﺳﻴﻨﺎرﻳو ﺟﺎﺋﺤﺔ الﻔ وس الوﺑﺎ  COVID-19إﱃ نﺤو  20.5ﻣﻠﻴون ُﻣتﻌطل
– وفﻘًﺎ لﻠ ُﻤﻌطﻴﺎت اﳌُستﺨدﻣﺔ ﰲ الﻨﻤوذج والتﻲ ﺗَ ِﻘﻒ ﺑﻨهﺎﻳﺔ شهﺮ أﺑﺮﻳل – ُﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑﻨﺤو  15.3ﻣﻠﻴون ُﻣتﻌطل ﰲ ظل
السﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ – أي ﺑدون أﻳﺔ أﺣداث اﺳتثﻨﺎﺋﻴﺔ ،أي أن الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ قد ﺗتسﺒﺐ ﰲ زﻳﺎدة أﻋداد اﳌُتﻌطﻠ
ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ﺑﻨﺤو  5.2ﻣﻠﻴون ُﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑﺎلسﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ.
ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗ ُﻈهﺮ التﻘدﻳﺮات أن أﻋداد الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﺧﻼل الجﺎﺋﺤﺔ ﻋﲆ ﻣستوى الوﻃﻦ الﻌﺮ
ﻳصل إﱃ قﺮاﺑﺔ  483.0ألﻒ وظﻴﻔﺔ .إن ﺗﻘدﻳﺮات ُﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤل الدولﻴﺔ ﻹﺟ ﱄ الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﻋﲆ اﳌستوى
الﻌﺎﳌﻲ ﻳصل إﱃ قﺮاﺑﺔ  25.0ﻣﻠﻴون وظﻴﻔﺔ – وﻫو ﻣﺎ نﴩﺗه اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﻋﲆ ﻣوقﻌهﺎ اﻹﺧﺒﺎري ﰲ  18ﻣﺎرس ِ – 2020ﻣ
ﻳُﱪز أن الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ﻻ ﺗتﺨطى ِ 1.9%ﻣﻦ إﺟ ﱄ الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﻋﲆ اﳌستوى
الﻌﺎﳌﻲ .لﻠوقوف ﻋﲆ ﺗﻘ ﱢﻴﻴﻢ ﺣجﻢ الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﺑسﺒﺐ الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔِ ،ﻣﻦ الهﺎم أن نَ ِﻘﻒ ﻋﲆ التﻨﺎﺳﺐ
ﺑ الﻘوى الﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌُتوقﻌﺔ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ﰲ ﻋﺎم  ،2021وإﺟ ﱄ الﻘوى الﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌُتوقﻌﺔ ﻋﺎﳌ ًﻴﺎ لﻨﻔﺲ الﻌﺎم ،إذ
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠك الﻨسﺒﺔ نﺤو  .4.0%لذا فﺈن ﺣجﻢ الوظﺎﺋﻒ اﳌُتوقع فﻘدﻫﺎ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ُﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑﺒﺎقﻲ دول الﻌ ل ُﻳﱪز
ولﻌل ذلك ﻳﺮﺟع لﻠكث ِﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب،
أن الوﻃﻦ الﻌﺮ ِﻣﻦ أقل اﻷقﺎلﻴﻢ ﺗأﺛ ًﺮا ﺑﻔﻘد الوظﺎﺋﻒ ﻋﲆ اﳌستوى الﻌﺎﳌﻲ .ﱠ
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وﻳأ ﰲ ُﻣﻘ ﱢد َﻣتُهﺎ ارﺗﻔﺎع ُﻣﻌ ﱠدﻻت التشغﻴل ﰲ الﻘطﺎﻋ الﻌﺎم والﺨﺎص لدى الكث ِﻣﻦ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ قﻴﺎم
ﺑﻌض الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴذ ُﻣ رﺳﺎت ِﻣﻦ شأنهﺎ ﺗﻘ ﱢدﻳﻢ الدﻋﻢ واﳌُسﺎندة لﻠﻘطﺎع الﺨﺎص لتَ َﺤ ُﻤل ﺟﺎن ًﺒﺎ ِﻣﻦ رواﺗﺐ
اﳌوظﻔ ﰲ ﻫذا الﻘطﺎع ،وﻫو ﻣﺎ ِﻣﻦ شأنه رفع ﻣستوﻳﺎت اﻷﻣﺎن الوظﻴﻔﻲ لدى الكث ِﻣﻦ اﳌُشتغﻠ ﰲ ُﻣﺨتﻠﻒ
اﻷقطﺎر الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل فﱰات اﻹﻏﻼق الكُﲇ وال ُجز  .ﻏ أن ﻫذا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق وﺟود فﺌﺎت وﻃواﺋﻒ أﺧﺮى
ِﻣﻦ اﳌُشتغﻠ التﻲ ﺗأﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ وﺑﻘوة ﺟ ﱠﺮاء ﺗداﻋﻴﺎت ﺗﺒﺎﻃﺆ وركود الﻨشﺎط اﻻقتصﺎدي – ﺳوا ًء الوﻃﻨﻲ أو الﻌﺎﳌﻲ –
كأﺣد التﺒﻌﺎت الﺮﺋﻴسﻴﺔ لﻠجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ.
اﳌﺆﴍات ذات الدﻻلﺔ الﻨوﻋﻴﺔ ﻋﲆ انتشﺎر نسﺐ الﻔﻘﺮ ﺑ اﳌُشتغﻠ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ،
فﻔﻲ ﺻدد اﺳتﻌﺮاض واﺣد ِﻣﻦ ﱢ
ﴎ ﺗﻨﺨﻔض ﻋﻦ ﺧﻂ الﻔﻘﺮ
ﺗُش اﻹﺣصﺎءات إﱃ ﺗَ َوقُع وﺻول أﻋداد اﳌُشتغﻠ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ الذﻳﻦ ﻳﻨتﻤون إﱃ أ ٍ
الدوﱄ  $1.9ﰲ الﻴوم ،ﰲ ظل ﺳﻴﻨﺎرﻳو الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ إﱃ نﺤو  9.3ﻣﻠﻴون ُﻣشتغل ُﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑﻨﺤو  7.6ﻣﻠﻴون ُﻣشتغل
ﰲ ظل السﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ .وﻫو ﻣﺎ ﻳَ ُدل ﻋﲆ وﺟود ارﺗﻔﺎع ُﻣتوقع ﰲ نسﺒﺔ اﳌُشتغﻠ اﳌُﻨتﻤ ﻷُﴎ ﺗَﻘَع أﺳﻔل ﺧﻂ
الﻔﻘﺮ الدوﱄ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ ﺟ ﱠﺮاء ﺳﻴﻨﺎرﻳو الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺤو ُ 21.8%ﻣﻘﺎرن ًﺔ ﺑﺎلسﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ.
ﴍا آﺧﺮ ﰲ دﻻلﺔ ﻋﲆ اﻻنﺨﻔﺎض اﳌُتوقع ﰲ ﺧصﺎﺋص ﺑﻴﺌﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟ ﱠﺮاء الجﺎﺋﺤﺔ
إضﺎف ًﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳأ ﻣﺆ ً
الوﺑﺎﺋﻴﺔ ،إذ ُﻳﻌﱪ ﻣﺆﴍ نسﺒﺔ اﳌُشتغﻠ ﰲ اﻷنشطﺔ الهشﺔ ﻋﻦ نسﺒﺔ اﳌُشتغﻠ لصﺎلح أنﻔسهﻢ أو لصﺎلح أﻋ ل أو
ﻣﴩوﻋﺎت أﴎﻳﺔ إﱃ إﺟ ﱄ اﳌُشتغﻠ ﰲ ﺳوق الﻌﻤل .إن اﳌغزى الﺤﻘﻴﻘﻲ ِﻣﻦ ﻫذا اﳌﺆﴍ ﻳﻌود إﱃ ﻣﺎ ُﻣﻔﺎده أن
الوظﺎﺋﻒ ﻣدفوﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻳكون فﻴهﺎ اﳌُشتغل /اﳌ ُ َوظَﻒ قﻴد أﻣﺎنٍ
وظﻴﻔﻲ أفﻀل نسﺒ ًﻴﺎُ ،ﻣﻘﺎرن ًﺔ َﻦ ﻳﻌﻤل لﺤسﺎب
ٍ
نﻔسه أو َﻣﻦ ﻳﻌﻤل لﺤسﺎب ﻣﴩوﻋﺎت أﴎﻳﺔ .إذ أن كﻼ الوضﻌ اﻷﺧ ﻳﻦ – الﻌﻤل لﺤسﺎب الﻨﻔﺲ أو لﺤسﺎب
ﻋﻤﻼ ﻣﺤدو ًدا ،ﻣوﺳﻤ ًﻴﺎ أو ﻏ ُﻣﻨتﻈ ً  ،وﻏﺎل ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳكون ﻏ ُﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﴩوﻋﺎت أُﴎﻳﺔ – ﰲ ﻏﺎلﺐ اﻷوقﺎت ﻣﺎ ﻳكون ً
ﻋﻤﻼ ﻫشً ﺎ ﻋﲆ الﻨطﺎق الوظﻴﻔﻲ وﻋﲆ نطﺎق الﺤ ﻳﺔ اﻻﺟت ﻋﻴﺔ.
ﺑأﻳﺔ ﻣﻨﻈوﻣﺔ لﻠﺤ ﻳﺔ اﻻﺟت ﻋﻴﺔِ ،ﻣ ﻳجﻌﻠه ً
وﺗ ُوضح ﺗوقﻌﺎت ُﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺳﻴﻨﺎرﻳو الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ ِﻣﻦ شأنه أن ﻳﺮفع ِﻣﻦ نسﺒﺔ اﳌُشتغﻠ ﰲ
ولﻌل ﻫذا الﺮقﻢ ﻳﺮﺗﻔع ﺑﻨﺤو ُ 53.4%ﻣﻘﺎرن ًﺔ
الوظﺎﺋﻒ الهشﺔ إﱃ نﺤو  49.4ﻣﻠﻴون ُﻣشتغل ﰲ ﺳوق الﻌﻤل الﻌﺮ  .ﱠ
ﺑﺎلتوقﻌﺎت ﰲ ﺣﺎلﺔ السﻴﻨﺎرﻳو الطﺒﻴﻌﻲ ،والذي كﺎنﺖ لتﺒﻠُﻎ فﻴه أﻋداد الﻘﺎ

ﻋﲆ الوظﺎﺋﻒ الهشﺔ ﰲ ﺳوق الﻌﻤل

الﻌﺮ نﺤو  32.2ﻣﻠﻴون ُﻣشتغل.

ﺻﻔﺤﺔ ِ 3ﻣﻦ 10
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الﻘسﻢ الثﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺎت و ُﻣﺒﺎدرات ُﻣﻘﱰﺣﺔ
ﰲ أﻋﻘﺎب ُﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌوقﻒ ،والﻨﻈﺮ ﰲ كﺎفﺔ ﻣﺎ َ َ َﺨ َﻀﺖ ﻋﻨه ﻣﺆ ﺮات الﻌﻤل الﻌﺮ السﺎﺑﻘﺔ ،وكﺎفﺔ أنشطﺔ
وﺑﺮاﻣﺞ وﺧطﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔَ ،ﺧﻠُصﻨﺎ إﱃ الوقوف ﻋﲆ ﻣجﻤوﻋﺔ ِﻣﻦ السﻴﺎﺳﺎت واﳌُﺒﺎدرات ،والتﻲ ِﻣﻦ شأنهﺎ
أن ُ َثِل أولوﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ وقوﻣﻴﺔ .وقد ﺗ ﱠﻢ ﺗصﻨﻴﻒ ﻫذه السﻴﺎﺳﺎت واﳌُﺒﺎدرات إﱃ قسﻤ  ،أوله أولوﻳﺎت وﻃﻨﻴﺔ،
وﺛﺎنﻴه أولوﻳﺎت قوﻣﻴﺔ.
إﻃﺎر ) ... (1ﻣﻨهجﻴﺔ ﺗﺤدﻳد اﻷولوﻳﺎت
إن اﳌُﺒﺎدرات واﻷولوﻳﺎت اﳌُﻘﱰﺣﺔ ﰲ ﻫذا التﻘﺮﻳﺮ ﻫﻲ َولﻴدة ﻣﻌطﻴﺎت ودراﺳﺔ الوضع الﺮاﻫﻦ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳجﻌﻠهﺎ
ُﻣتغ ة ﺑتغ َ َﻂ اﻷزﻣﺔ .فﻔﻲ ظل ﻣﻨﻈوﻣﺎت إدارة دﻋﻢ الﻘﺮار ﰲ أوقﺎت اﻷزﻣﺎت والكوارث ﺗكون اﳌُﻌطﻴﺎت ُﻣتغ ة
وﺑﺎلتﺎﱄ ﻳكون ِﻣﻦ قَﺒﻴل اﳌﺮونﺔ أن ﺗتغ كذلك أﺑﻌﺎد دﻋﻢ واﺗﺨﺎذ الﻘﺮار ﺑتغ ﱡﻴ اﳌوقﻒ .لذا فﺈن الوضع الﺮاﻫﻦ ﻫو
ﻣﺎ أقتﴣ وضع اﻷولوﻳﺎت اﳌ ُشﺎر إلﻴهﺎ ،ﺑﻴ ﱠد أن أﻳﺔ ﺗغﻴﱡ ات ﰲ اﳌُﻌطﻴﺎت الﺤﺎلﻴﺔ ،أو ﰲ أﺑﻌﺎد الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ ،أو
ﺣتى ﰲ ﻣﺮونﺔ ﴍكﺎء اﻹنتﺎج لﻠتﻌﺎﻃﻲ ﻣع اﳌُستجدات ،قد ﻳﻘود ذلك إﱃ إﻋﺎدة الﻨﻈﺮ ﰲ اﻷولوﻳﺎت الﻘﺎ ﺔ
وﺗجدﻳدﻫﺎ.
) (1اﻷولﻮﻳﺎت الﻮﻃﻨﻴﺔ :
قﺒل الﴩوع ﰲ ﴍح اﳌُﺒﺎدرات ذات اﻷولوﻳﺔ الوﻃﻨﻴﺔ ،نود أن ن َو ِضح وﺑصورة ﺟﻠﻴﺔ أن اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﰲ رؤﻳتهﺎ
اﳌوضوﻋﻴﺔ لﻠ ُﻤﺒﺎدرات اﳌﻨصوص ﻋﻠﻴهﺎ ﺗﺎلﻴه ،ﺗأﺧذ ﻣﺒدأ اﻹﻳجﺎﺑﻴﺔ ،وﺗأﺧذ ﺑﻨﻈﺮة ُﻣتﻔﺎﺋﻠﺔ زوال ال ِﻌﻠﱠﺔ الﺤﺎلﻴﺔ – الجﺎﺋﺤﺔ
آﺟﻼ .لذا فﺈن الﺮؤﻳﺔ التﻲ ﺗأﺧذﻫﺎ اﳌُﻨﻈﻤﺔ لوضع ُﻣﺒﺎدرات إﻳجﺎﺑﻴﺔ ﺗَ َﻘ ﱡدﻣﻴﺔ ُﻣﻔﺎدﻫﺎ اﺳتﴩاف
ﻋﺎﺟﻼ أو ً
الوﺑﺎﺋﻴﺔ – ً
أ ﺎط ﻣﻨﻈوﻣﺎت أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎلشكل الذي ﻳس َﻤح لهﺎ ُﻣستﻘﺒﻼً ِﻣﻦ إﻳجﺎد آلﻴﺎت أك ﻣﺮونﺔ ﰲ التص ﱢدي ﻷﻳﺔ
أزﻣﺎت ُﻣستﻘﺒﻠﻴﺔ.
اﻷولﻮﻳﺔ اﻷوﱃ -ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌُشتغلﺗﺮى اﳌُﻨﻈﻤﺔ أنه قد آن اﻷوان أن ﻳﻘوم ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼث – الﺤكوﻣﺎت وال ُﻌ ل وأﺻﺤﺎب اﻷﻋ ل – ﰲ
الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ دﻋﻢ إﻳجﺎد ﻣﻨﻈوﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻌﻠوﻣﺎت أﺳواق الﻌﻤل ،ﻳكون ِﻣﻦ شأنهﺎ ﺑﻨﺎء قواﻋد ﺑﻴﺎنﺎت ﻋﻦ
اﳌُشتغﻠ – ﰲ اﻷﺳﺎس – وﺑغض الﻨﻈﺮ ﻋﻦ كُﻨﻴتهﻢ ِﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺳ َﻤ َﻨﺔ ﻣﺆﺳسﺎﺗهﻢ أو وظﺎﺋﻔهﻢ .ف ِﻤﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ كﺎن،
أن نﻘوم ﻋﲆ لَﻔﺖ اﻻنتﺒﺎه إﱃ كون الﻘطﺎع ﻏ الﺮﺳﻤﻲ ُﻣﻨﻘسﻢ إﱃ ِشﻘ  :الوظﺎﺋﻒ ﻏ الﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ الﻘطﺎع الﺮﺳﻤﻲ،
والوظﺎﺋﻒ ﻏ الﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ الﻘطﺎع ﻏ الﺮﺳﻤﻲ .لذا فﺈن ُﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮى ﰲ ﻫذا السﻴﺎق دﻋوة الدول
الﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ:
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 .1ﺑﻨﺎء وإﻋﻼن ﻣﻨصﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻹنشﺎء "نﻈﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳواق الﻌﻤل الوﻃﻨﻴﺔ" ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗكون اﳌُهﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
لهذه اﳌﻨصﺎت فتح ﺑﺎب التسجﻴل لﻠﻌ لﺔ اﳌ ُشتغﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر الﺤدود الجغﺮافﻴﺔ لﻠدولﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎلتسجﻴل ﰲ
ﻫذه اﳌﻨصﺎت ،ﺳوا ًء كﺎنﺖ ﻫذه الﻌ لﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو وافدة.
ِ .2ﻣﻦ اﳌُﻨﺎﺳﺐ كﺎن أن ﻳتزاﻣﻦ ﻣع اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗدش وﺗشغﻴل ﺗﻠك اﳌﻨصﺎت وﺟود ﺣﻤﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ واﺳﻌﺔ
اﻹﻃﺎر ﺗهدف لﺤﺚ كﺎفﺔ اﳌُشتغﻠ ﰲ اﻹﻃﺎر الوﻃﻨﻲ ﻋﲆ التسجﻴل ﰲ ﺗﻠك اﳌﻨصﺎت .ﻣع اﻹشﺎرة ﺑشك ٍل واضح
إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ التسجﻴل لﻦ ﺗتطﻠﺐ اﻹفصﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﻴﺎنﺎت ﻋﻦ اﳌُﻨشأة اﳌُشتغل ﺑهﺎ – كونهﺎ
ُﻣﻨشأة ﻏ رﺳﻤﻴﺔ – ﺣتى ُﻳﻌطﻲ اﻷﻣﺎن لﻠﻌ لﺔ ﰲ الﻘطﺎع ﻏ الﺮﺳﻤﻲ لﻠتسجﻴلِ ،ﻣ ﻳﻌطﻲ ﻷنﻈﻤﺔ التشغﻴل
الوﻃﻨﻴﺔ اﻷولوﻳﺔ الدا ﺔ ﰲ الوقوف ﻋﲆ ﺗﻘدﻳﺮات – أقﺮب ﻣﺎ ﺗكون إﱃ الﺤﻘﻴﻘﻴﺔ – ﻋﻦ الﻌ لﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر
الوﻃﻨﻲ ،ﺑشﻘﻴهﺎ الﺮﺳﻤﻲ وﻏ الﺮﺳﻤﻲ.
اﻷولﻮﻳﺔ الﺜﺎﻧﻴﺔ -ﺗﺤﻔﻴز التﺤﻮل إﱃ الﺮﺳ َﻤﻨَﺔُﻳﻌتﱪ الوقﺖ الﺤﺎﱄ أﺣد أﻫﻢ الﻔﺮص التﻲ ﻳجﺐ أن ﻳُﺤسﻦ أﻃﺮاف اﻹنتﺎج الثﻼث اﺳتغﻼلهﺎ ،ﻋﱪ إﻳجﺎد ِﺣ َزم
ِﻣﻦ التﺤﻔﻴز اﳌُﺒﺎﴍ وﻏ اﳌُﺒﺎﴍ لﻠﴩكﺎت الﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ الﻘطﺎع الﺮﺳﻤﻲ .ﻣع ﻃﺮح ﺗﻠك الﺤزم – أو ﺟﺎن ًﺒﺎ ِﻣﻨهﺎ – ُﻣتﺎ ًﺣﺎ
لﻠﴩكﺎت اﳌُﻨﻀﻤﺔ ﺣدﻳثًﺎ ِﻣﻦ الﻘطﺎع ﻏ الﺮﺳﻤﻲ .إن ُﻣﻔﺎد ﻣﺎ نود لَﻔﺖ اﻻنتﺒﺎه إلﻴه ﻫو إﻳجﺎد نﻘطﺔ إﻳجﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻃﻴﺎت
فﻠﻌل رافﴤ الﺮﺳ َﻤ َﻨﺔ دا ًﺎ ﻣﺎ ﻳﺮون أن الهدف ِﻣﻦ الﺮﺳ َﻤﻨَﺔ
اﻹﻃﺎر الجدﱄ الﻘﺎﺋﻢ دا ًﺎ ﺑ داﻋﻤﻲ ورافﴤ الﺮﺳ َﻤﻨَﺔ .ﱠ
ﻳﻨﺤﴫ دا ًﺎ ﰲ دور الﴬاﺋﺐ الذي ﺗَ َو ُد الﺤكوﻣﺎت أن ﺗَﻔﺮ ُِض ُه ﻋﲆ الﻘطﺎع الﺨﺎص ،وأنه ﻻ ﻋﺎﺋد ِﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ الﺮﺳ َﻤﻨَﺔ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ لﻠﴩكﺎت – اﳌﴩوﻋﺎت – الصغ ة التﻲ ﻻ ﺗُﺒغﻲ أﻳﺔ نوع ِﻣﻦ أنواع اﻻﺣتكﺎك ﻣع ﻣﺆﺳسﺎت الﻘطﺎع الﺮﺳﻤﻲ
– كﺎلتصدﻳﺮ أو اﻻﺳت اد أو التﻘ ﱡدم لﻠﻌطﺎءات واﳌ ُﻨﺎقصﺎت الﺤكوﻣﻴﺔ .لذا ،فﺈن قﻴﺎم الﺤكوﻣﺎت الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑطﺮح ُﻣﺒﺎدرة
ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻨهﺎ وﺑ الﻘطﺎع الﺮﺳﻤﻲ ،ﻋﱪ َﺑﺚ ِﺣ َزم ِﻣﻦ الﻀ نﺎت واﳌُﻤﻴزات واﳌُﺤﻔزات لهذا الﻘطﺎع ﰲ ظل اﻷزﻣﺔُ ،ﻳﻌ ﱡد
ِﻣﻦ اﻷدلﺔ الﻘﺎﻃﻌﺔ التﻲ ِﻣﻦ شأنهﺎ أن ﺗَد َﻋﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻻنﺨﺮاط ﰲ الﻘطﺎع الﺮﺳﻤﻲ ﻹﻳجﺎد ﻣﻈﻠﺔ الﺤ ﻳﺔ والدﻋﻢ وقﺖ
اﻷزﻣﺎت والشداﺋد.
إن رﺻد وﺗَتَ َﺒع اﻹﺟﺮاءات التﻲ اﺗﺨذﺗهﺎ الﺤكوﻣﺎت الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑصﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼﺛﺔ ﺑصﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
قد أفﺮز ﻋﻦ ﻣدى اﳌسﺆولﻴﺔ واﻹدراك والوﻋﻲ الكﺒ الذي أظهﺮﺗه الشﻌوب الﻌﺮﺑﻴﺔ ُﻣﻤثﻠ ًﺔ ﰲ ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼﺛﺔ.
فﻘد أوضح رﺻد أوضﺎع أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣدى ﻣﺮاﻋﺎة ودﻋﻢ الﺤكوﻣﺎت الﻌﺮﺑﻴﺔ لﻠﻘطﺎع الﺨﺎص الﻌﺮ  ،ﰲ
ﻋد ٍد ِﻣﻦ اﳌُﺒﺎدرات واﳌﻨﺎﻫﺞ التﻲ انتهجتهﺎ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ،والتﻲ ُ كﻦ ﺗﻠﺨﻴصهﺎ ﰲ اﻹﺟﺮاءات التﺎلﻴﺔ:
 .1ﺗوف الدﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌُﻨﺎﺳﺐ لﻠﻘطﺎع الﺨﺎص لتﺤﻤل ﺟﺎن ًﺒﺎ ِﻣﻦ ﻋﺐء اﻷزﻣﺔ ووقع ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻقتصﺎد الوﻃﻨﻲ
والدوﱄ ﻋﲆ الﴩكﺎت ،وﺑﺨﺎﺻﺔ الﻨﺎشﺌﺔ والصغ ة.
 .2ﺗأﺧ أو ﺗﻘسﻴﻂ أو إلغﺎء – كُﲇ أو ُﺟز – لﻌد ٍد ِﻣﻦ اﳌُستﺤﻘﺎت اﳌﻔﺮوضﺔ ﻋﲆ الﻘطﺎع الﺨﺎص – ﻣثل
أقسﺎط التأﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟت ﻋﻴﺔ والﴬاﺋﺐ – والذي ﺑدوره ﺧﻔﻒ ﺟﺎن ًﺒﺎ ِﻣﻦ الﻌﺐء اﳌوضوع ﻋﲆ كﺎﻫل الﻘطﺎع
الﺨﺎص.
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 .3ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻨسﻴﻖ أوقﺎت الﺤﻈﺮ ﻣع ﻋد ٍد ِﻣﻦ اﻷنشطﺔ الﺨدﻣﻴﺔ واﻹنتﺎﺟﻴﺔ الﺤﻴوﻳﺔ ،وإﻋطﺎء التصﺎرﻳح لﻠﻌﺎﻣﻠ
ﰲ ﺗﻠك اﻷنشطﺔ لﻠتﻨﻘل ِﻣﻦ وإﱃ أﻋ لهﻢ.
 .4ﺗ َ َو ُﺟه ﻋد ًدا ِﻣﻦ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ إﻋطﺎء الثﻘﺔ لﻠﻘطﺎع الﺨﺎص الوﻃﻨﻲ لتﻘ ﱢدﻳﻢ الﺨدﻣﺎت وإنتﺎج اﳌُﻨتجﺎت
التﻲ كﺎنﺖ ﻣﺤل اﻻﺳت اد ِﻣﻦ الﺨﺎرج ،والتﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗوقﻔﺖ ﻣع ﺗ َو ُﺟه الكث ِﻣﻦ الدول إﱃ إﻏﻼق الﺤدود
وﺣﻈﺮ ﺣﺮكﺔ التجﺎرة الﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳوا ًء ِﻣﻦ قَﺒﻴل اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ أو ِﻣﻦ قَﺒﻴل الﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺨزون
اﻹﺳﱰاﺗﻴجﻲ لﻠدولﺔ اﳌ ُ َص ِد َرة.
 .5ﺗ َ َو ُﺟه ﻋد ًد ِﻣﻦ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﴏف إﻋﺎنﺎت ﻣﺆقتﺔ لﻠﻌ لﺔ اﳌُتﴬرة ِﻣﻦ ﺟ ﱠﺮاء انتشﺎر الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ.
والذي ﺑدوره كﺎن ِﻣﻦ قَﺒﻴل اﳌسﺆولﻴﺔ اﳌُجتﻤﻌﻴﺔ لﻠﺤكوﻣﺎت ﺗجﺎه الﻘطﺎﻋﺎت الﻌﺮﻳﻀﺔ اﳌُتﴬرة ِﻣﻦ ﺗﻠك
الجﺎﺋﺤﺔ.
ﻋﲆ الجﺎنﺐ اﻵﺧﺮ فﻘد َر َﺻ َدت ُﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋد ًدا ِﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﳌُﺒﺎدرات التﻲ قﺎم ﺑهﺎ ﴍﻳ
الﻌﻤل ِﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋ ل وال ُﻌ ل ،والتﻲ ُ كﻦ إﺟ لهﺎ فﻴ ﻳﲇ:
 .1ﺗَ َﺤ ُﻤل الﻘطﺎع الﺨﺎص ِﻣﻦ أﺻﺤﺎب أﻋ ل وال ُﻌ ل الﻈﺮوف اﻻﺳتثﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ لﻼﺳتﻤﺮار ﰲ الﻌﻤل واﻹنتﺎج،
ﺑهدف اﺳتﻤﺮار اﻣداد اﳌُجتﻤﻌﺎت الوﻃﻨﻴﺔ أو اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌُﻨتجﺎت الغذاﺋﻴﺔ وﻏ الغذاﺋﻴﺔ الﴬورﻳﺔ والﻼزﻣﺔ
لﻠﻤواﻃﻨ  ،دون إﺣداث أي شكل ِﻣﻦ أشكﺎل ال ُﻌﴪة أو الشُ ح.
 .2قﻴﺎم ﻋد ًدا ِﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋ ل ﰲ الﻘطﺎع الﺨﺎص إﱃ ﺗطوﻳع ُﻣﻨشآﺗهﻢ لﻠتجﺎوب ﻣع الﺤﺎﺟﺔ اﳌ ُ ﻠﱢﺤﺔ
لﻠ ُﻤجتﻤﻌﺎت والشﻌوب ،ﺑُغﻴﺔ ﺗوف فﺌﺔ ِﻣﻦ اﳌُﻨتجﺎت أو الﺨدﻣﺎت اﳌ ُ ﻠﱢﺤﺔ – ﺣتى وإن ﺗَكُﻦ ﻫﻲ أﺳﺎس
الﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹنتﺎﺟﻴﺔ لهذه الﴩكﺎت ﰲ اﳌﺎﴈ .إن ﻫذا الدور له ِﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻹﻳجﺎ الﺒﺎلﻎ ﻋﲆ كﺒح التﺒﻌﺎت
السﻠﺒﻴﺔ لﻠجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﳌُجتﻤﻌﺎت الﻌﺮﺑﻴﺔ.
) (2اﻷولﻮﻳﺎت الﻘﻮﻣﻴﺔ:
إن ﺗﻠك الﻔﺌﺔ ِﻣﻦ اﻷولوﻳﺎت ﻫﻲ ثﺎﺑﺔ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ لﻠ ُﻤﻨﻈﻤﺔ ﰲ ظل اﻷزﻣﺔ ،وﰲ ظل اﻷﺑﻌﺎد والتداﻋﻴﺎت
الﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ  .COVID-19لذا فﺈن اﳌﺒﺎدرات والسﻴﺎﺳﺎت والﻘﻀﺎﻳﺎ الواردة ﰲ ﻫذه الجزﺋﻴﺔ ﻫﻲ
ﺗﻠﺨﻴص لﺮؤﻳﺔ اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ الوضع الﺮاﻫﻦ لﻌد ٍد ِﻣﻦ أولﻴﺎت الﻌﻤل الﻌﺮ اﳌُشﱰك.
اﻷولﻮﻳﺔ اﻷوﱃ -إﻋﺎدة الﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت الﻌﻤﻞ اﻻفﱰاﺿﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ُﻣ ًﺴتﻘبﻼ ﺑﺎت ﻣﺤتﻮ ًﻣﺎ
إن انتشﺎر الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ  COVID-19وﻣﺎ ﺗﺒﻌهﺎ ِﻣﻦ رفع شﻌﺎر ﻋﺎﳌﻲ لﻠتﺒﺎﻋد اﻻﺟت ﻋﻲ ،قﺎد إﱃ فﺮز ﺑﻴﺌﺎت
الﻌﻤل إﱃ ِﺻﻨﻔ  :ﺑﻴﺌﺎت الﻌ ل اﳌُتوافﻘﺔ ﻣع الﻌﻤل اﻻفﱰاﴈ والﻌﻤل َﻋﻦ ﺑُﻌد ،وﺑﻴﺌﺎت الﻌﻤل ﻏ اﳌُتوافﻘﺔ ﻣع
ولﻌل اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺑصﻔتهﺎ اﳌهﻨﻴﺔ اﳌُتﺨصصﺔ ﰲ قﻀﺎﻳﺎ أﺳواق الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮى ﰲ
الﻌﻤل اﻻفﱰاﴈ والﻌﻤل َﻋﻦ ﺑُﻌد .ﱠ
ﻫذا اﳌوضوع فﺮﺻﺔ وﺗﺤ ﱢدي ﻋﲆ ٍ
ﺣد ﺳواء .ﺗَك ُﻤﻦ الﻔﺮﺻﺔ ﰲ كون ﻫذه الﻔﺌﺔ ِﻣﻦ اﻷﻋ ل اﳌُتوافﻘﺔ ﻣع ﺑﻴﺌﺎت الﻌﻤل
اﻻفﱰاضﻴﺔ والﻌﻤل َﻋﻦ ﺑُﻌد ُﻣﻨﺎﺳﺒﺔ لﺮفع ُﻣﻌ ﱠدﻻت اﳌُشﺎركﺔ ﰲ الﻨشﺎط اﻻقتصﺎدي لدى فﺌﺎت ُﻣتﻌددةِ ،ﻣﻨهﺎ اﳌﺮأة
فﻀﻼ ﻋﻦ قﺎﻃﻨﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ الﺮﻳﻔﻴﺔ والﻨﺎﺋﻴﺔ .لذا فﺈن ﺗﻠك ال ِه َﺒﺔ التﻲ َﺣ ِﻤﻠتهﺎ أو أﴎﻋﺖ ﺑهﺎ
وذوي اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت الﺨﺎﺻﺔً ،
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الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ لهﺎ ِﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻳجﺎﺑﻴﺔ التﻲ ﻣﺎ إن أُ ِ
ﺣسﻦ اﺳتغﻼلهﺎ كﺎن لهﺎ اﻷﺛﺮ والﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ فتح الكث ِﻣﻦ الﻔﺮص
وآفﺎق التشغﻴل لدى قطﺎﻋﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﰲ الﻘوى الﺒﴩﻳﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ التﺤ ﱢدي الكﺎﻣﻦ ﰲ ﺗﻠك الﻔﺮﺻﺔ ف َﻴك ُﻤﻦ ﰲ ﻋد ٍد ِﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد ،وﻋﲆ رأﺳهﺎ ﻣدى ﻣﺮونﺔ ﺗﴩﻳﻌﺎت وقوان
الﻌﻤل لِتَ َﻘﺒُل ﻫذا الﻨﻤﻂ – والذي لَﻦ ﻳُصﺒح اﺳتثﻨﺎﺋﻴًﺎ – ِﻣﻦ أ ﺎط التشغﻴل والﻌﻼقﺎت التﻌﺎقدﻳﺔ ﺑ أﺻﺤﺎب اﻷﻋ ل
واﳌُشتغﻠ لدﻳهﻢ .لذا فﺎﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮى أﻫﻤﻴﺔ الﺒدء وﺑﴪﻋﺔ ﻋﲆ ﺗهﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ الﻌﻤل الﻌﺮﺑﻴﺔ ل ﺗكون ﺟﺎذﺑﺔ – ﻏ
ُﻣﻨَ ِﻔ َﺮة – لهذا الﻨﻤﻂ ،واﻋتﺒﺎره ُﻣستﻘﺒﻼً ﺑﺎت ﻣﺤتو ًﻣﺎ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗ َ َﻘ ﱠدم ،فﺈن اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺳوف ﺗَﻌﻤل ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ
ﻣع ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼﺛﺔ ﰲ الدول الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ وضع اﳌﻼﻣح واﻷﻃﺮ اﻻﺳﱰشﺎدﻳﺔ لﺒﻴﺌﺎت الﻌﻤل اﻻفﱰاضﻴﺔ والﻌﻤل َﻋﻦ
ﺑُﻌد ،وأن ﺗدﻋو اﳌُﻨﻈﻤﺔ إﱃ التﺤﺎور الوﻃﻨﻲ الﺒﻨﱠﺎء ﺑ ﴍكﺎء اﻹنتﺎج ﰲ اﻷوﻃﺎن الﻌﺮﺑﻴﺔ لتهﻴﺌﺔ الﺒﻴﺖ ِﻣﻦ الداﺧل،
ووضﻌه ﻣوضع التجﺎوب ﻣع ﺑﻴﺌﺎت الﻌﻤل اﻻفﱰاضﻴﺔ ،ﻋﱪ ضﺒﻂ أﺳواق الﻌﻤل الوﻃﻨﻴﺔ لتكون ُﻣهﻴأة وداﻋﻤﺔ لﺒﻴﺌﺎت
الﻌﻤل اﻻفﱰاضﻴﺔ ،وقﺎدرة ﻋﲆ ضﺒﻂ الﻌﻼقﺔ ﺑ أﻃﺮاف الﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹنتﺎﺟﻴﺔ ﰲ ظل ﺗﻠك الﺒﻴﺌﺎت اﳌُستَ َج َدة.
اﻷولﻮﻳﺔ الﺜﺎﻧﻴﺔ -الﻘﻮى اﳌُﻨتﺠﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ُﺑﻌﺪ أﻣﻦ ﻗﻮﻣي ﴏﻳﺢلﻌل ﺗَتَ ُﺒع اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ التﻲ اﺗﺨذﺗهﺎ كﺎفﺔ دول الﻌﺎ  ،وﻋﲆ رأﺳهﺎ الدول اﳌُتﻘ ﱢدﻣﺔ ،ﺑﺎت وﺑدون أد
ﱠ
شك شﺎﻫ ًدا ﻋﲆ ﺣﺎلﺔ "اﻷنﺎنﻴﺔ الﻌﺎﳌﻴﺔ" التﻲ انﺨﺮﻃﺖ فﻴهﺎ ﻏﺎلﺒﻴﺔ دول الﻌﺎ ﺟ ﱠﺮاء الﺤﻔﺎظ ﻋﲆ انتﺎﺟهﺎ وﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻣﺨزونهﺎ ِﻣﻦ اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ والسﻠع اﻻﺳﱰاﺗﻴجﻴﺔ واﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت الطﺒﻴﺔ ،رﻏﺒ ًﺔ ِﻣﻨهﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أقﴡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺣدﻳﺔ
ودرﺳﺎ كﺒ ًا ُﻣستﻔﺎ ًدا ِﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻋت د اﻹنتﺎج والﻘوى
ﳌواﻃﻨﻴهﺎ .لذا فﺈن ﺣﴫ وﺗَتَﺒُع ِﻣثل ﺗﻠك اﻹﺟﺮاءات ﻳُﻌ ﱡد داف ًﻌﺎ ً
اﳌُﻨتجﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑُﻌ ًدا لﻸﻣﻦ الﻘوﻣﻲ .لذا فﺈن ﻫذه الﻘﻀﻴﺔ ﺗطﺮﺣهﺎ اﳌُﻨﻈﻤﺔ لﻠﺒﺤﺚ والتشﺎور والﻨﻘﺎش ﻣع الدول
الﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ،لﻠوقوف ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺣدة ﺗ ِ
َهدف إﱃ ﺗ َﻘ ﱢدﻳﻢ اﳌُﻨتﺞ والﺨدﻣﺔ والﻴد الﻌﺎﻣﻠﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ
ﻏ ﻫﺎ ﰲ ﺳوق الﻌﻤل الﻌﺮ  .أي ﻌﻨى أك وضو ًﺣﺎ ،أن ﻳتﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﱰاﺗﻴجﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ُﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗﻘ ﱢدﻳﻢ الﻘوﻣﻴﺔ
الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ الﻌوﳌﺔ.
اﻷولﻮﻳﺔ الﺜﺎلﺜﺔ -الخﺮﻳطﺔ اﻻﺳتﺜ رﻳﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔلﻴﺲ ُﻫﻨﺎك ِﻣﻦ شك ﰲ أنه قد آن اﻷوان لتصﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء أول ﺧﺮﻳطﺔ اﺳتث رﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻳكون لهﺎ أن ﺗُ َو ِضح
ُﻣﻘوﻣﺎت اﻹنتﺎج ﰲ كﺎفﺔ ﺑﻘﺎع الوﻃﻦ الﻌﺮ  ،وأن ﺗكون ﺗﻠك الﺨﺎرﻃﺔ كﺎشﻔ ًﺔ لسﻼﺳل اﻹنتﺎج والتورﻳد ﻋﲆ نطﺎق
الوﻃﻦ الﻌﺮ  .إن أﺣد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ِﻣﻦ الﺨﺮﻳطﺔ اﻻﺳتث رﻳﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫو كشﻒ كﺎفﺔ ُﻣﻘوﻣﺎت اﻹنتﺎج السﻠﻌﻲ
والﺨدﻣﻲ ﰲ الوﻃﻦ الﻌﺮ  ،أي ﺗﻨﻔﻴذ ﺣﴫ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻣكﺎ لﻠ ُﻤﻘوﻣﺎت اﻹنتﺎﺟﻴﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ ،والتﻲ ِﻣﻦ شأنهﺎ أن ﺗكون
اﳌَصدر واﳌورد اﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺣﺎلﺔ وﺟود أﻳﺔ أزﻣﺎت ُﻣستﻘﺒﻠﻴﺔ ُﻣشﺎﺑهﺔ ،أو ﻣع اﺳتﻤﺮار اﻷزﻣﺔ الﺤﺎلﻴﺔ أو ﺗَ َﻌﻘُد ُﻣﻌطﻴﺎﺗهﺎ.
اﻷولﻮﻳﺔ الﺮاﺑﻌﺔ -ﺗﻔﻌﻴﻞ آلﻴﺎت َﻣ ِﺮﻧَﺔ للض ن اﻻﺟت ﻋيلﻌل اﻷزﻣﺔ أﺛﺎرت اﻻنتﺒﺎه وﺑﻘوة إﱃ ﴐورة وﺟود أنﻈﻤﺔ ض ن اﺟت ﻋﻲ ﻣﺮنﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﳌُتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلﻌ لﺔ
ﱠ
اﳌُتﴬرة ِﻣﻦ أﻳﺔ أزﻣﺎت ُﻣشﺎﺑهﺔ .ﺣتى ﻣع اﺳتﻤﺮار الجﺎﺋﺤﺔ الوﺑﺎﺋﻴﺔ الﺤﺎلﻴﺔ – وإﱃ أن ﻳجد ال ُﻌﻠ ء الﻌﻘﺎر اﳌُﻨﺎﺳﺐ
ﳌكﺎفﺤﺔ الﻔ وس – فﺈن الﻌﺐء اﳌُﻠﻘى ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻨﻈوﻣﺎت الﻀ ن اﻻﺟت ﻋﻲ ُﻳﻌ ﱡد كﺒ ًا وضﺨ ً ِ ،ﻣ ﻳَ َتطَﻠَﺐ وﺟود
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وأﻳﻀﺎ أك قوة وقُدرة
ﻣﺮونﺔ واضﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﻈوﻣﺎت الﻀ ن اﻻﺟت ﻋﻲ لتكون أك ﻣواكﺒ ًﺔ ﳌُتطﻠﺒﺎت اﳌواﻃﻦ الﻌﺮ ً ،
ﻣﺎلﻴﺔ ﳌواﺟهﺔ اﻷزﻣﺎت واﺳﻌﺔ اﻻنتشﺎر وﻃوﻳﻠﺔ اﻷﻣد .لذا فﺈن اﳌُﻨﻈﻤﺔ ﺗدﻋو ﰲ ﻫذا الصدد ال ُﺨﱪاء واﳌُتﺨصص
الﻌﺮ  ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﴍكﺎء اﻹنتﺎج الثﻼث ﻹدارة ﺣوار ﴎﻳع وﺑﻨﺎء لﻠﺨﺮوج ﺑأفﻀل اﻵلﻴﺎت والسﻴﺎﺳﺎت التﻲ ِﻣﻦ شأنهﺎ
ﺗﻔﻌﻴل ﻣﺮونﺔ أنﻈﻤﺔ الﻀ ن اﻻﺟت ﻋﻲ.
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