
 

منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يلقيان "نظرة جديدة 

 إلى النمّو االقتصادي" من أجل العدالة االجتماعية في المنطقة العربية
 

 الوقت العتماد نموذج إنمائي جديدالعبر الُمستخلصة من االنتفاضات العربية: حان 
 

 3102شباط/ فبراير  5بيروت | 

 

بحسب التقرير الُمشترك الذي أعدته منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

العربية في الكشف عن  االنتفاضاتشباط/ فبراير( ساهمت  5الصادر نهار الخميس )

وسوء إدارة التحرير  االجتماعيةانحراف السياسات اإلنمائية والعجز في العدالة 

 االقتصادي الذي استمّر طوال عقدين من الزمن.

 

وقد سمحت السياسات الُمعتمدة خالل التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين لبلدان 

واستحداث  االقتصاديم إلى جانب تعزيز النمّو ي۫ن والتضّخالمنطقة بمعالجة مشاكل الَد

فرص العمل ولكّن النمّو في المنطقة العربية بقي متخّلفًا عن معّدالت النمّو الُمسّجلة في 

المناطق األخرى من العالم وكانت الوظائف ُمرّكزة في القطاعات ذات اإلنتاجية 

الناجمة عن  االجتماعيةعيات المنخفضة في حين لم تعير الحكومة األهمّية الالزمة للتدا

 .االقتصاديةالسياسات 

 

وفي الوقت عينه، بقي القطاع الخاص في المنطقة العربية من بين القطاعات األقّل تنافسّيًة 

في العالم بسبب تراجع معدالت االستثمار وضعف البيئة الناظمة وتفشي محاباة األقارب 

 والفساد.

 

: نحو مجتمعات عربية االقتصادية إلى النمّو نظرة جديدوبحسب التقرير الُمعنون "

 االجتماعيةكان العجز األكبر في المنطقة يكمن في مجالّي الحماية شاملة ومنتجة"، 

 .االجتماعيوالحوار 

 

 

 وظيفة وحسبأّي  ليس

ين الماضيين، سّجلت الشعوب العربية أحد أكثر مستويات نمّو الدخل للفرد على مّر العقد

على المستوى العالمي إلى جانب تدّني مستويات مساءلة الحكومة الواحد انخفاضًا 

  والمشاركة الديمقراطية.

 

، سّجلت المنطقة العربية أدنى معّدل لنمّو اإلنتاجية بين 3101و 3111وبين العامين 

في  0.3في المائة في شمال أفريقيا و 0.5 –جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا الالتينية 

 في المائة. 0.1لشرق األوسط بالمقارنة مع المعّدل العالمي البالغ المائة في ا

 



 

 ازدادت، 3101، إّنه "في العام للتقرير رئيسيال مؤّلفالوقال زافيريس تزاناتوس، 

حظوظ المواطنين العرب بإيجاد فرصة للعمل بالمقارنة مع العقدين المنصرمْين. ولكّن 

 ازدادمتّوفر أمام هؤالء المواطنين؟ لقد السؤال المطروح هو أّي نوع من الوظائف 

مستوى تعليم العّمال ولكّن الوظائف الُمستحدثة تتطّلب مهارات متدنّية وهي منخفضة 

 "األجر. وفي معظم البلدان، ال يستطيع العّمال التعبير عن رأيهم.

 

ج المركز اإلقليمي لبرنامرئيس فريق الحد من الفقر في من جهته شّدد محّمد بورنيك، 

األمم المتحدة اإلنمائي في القاهرة، على أّن أحد مطالب الشباب العربي كان الحصول على 

"القضية األساسية هي الحاجة إلى  :الوظائف من دون الحاجة إلى "الواسطة" وأضاف أّن

عوضًا عن الوظائف التي يتّم الحصول عليها  االجتماعيةالوظائف التي تضمن الكرامة 

 .على حساب الكرامة"

 

 

 التحّديات القادمة
 –الرشيد  مكالذي سيشهده العقد القادم على الح االقتصاديبحسب التقرير، يعتمد النمّو 

الذي ينبغي أن يتعّزز بهدف استقطاب معّدالت أعلى لالستثمار والسماح بتطبيق 

 اإلصالحات الهيكلية والمؤسساتية.

 

، تواجه المنطقة العربية تحديات واالستخدامإلى جانب التوقعات السلبية بشأن النمو 

وارتفاع أسعار السلع والطاقة باإلضافة إلى  االجتماعي االضطرابإضافية تتضّمن 

على عّمال القطاع الخاص والعام وارتفاع عدم اليقين لدى  االقتصاديتداعيات الركود 

 المستثمرين وتزايد المطالبات الخاصة بإنفاق الحكومة.

 

 اث نموذج إنمائي جديد حاجًة ملحًة.وبالتالي، ُيصبح استحد

 

 

 النموذج اإلنمائي الجديد

"، هذا االجتماعية"إّن الشعوب العربية بحاجة إلى نموذج إنمائي شامل مبني على العدالة 

ندى السيدة ، لمنظمة العمل الدولية ما صّرحت به مديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية

 الناشف.

 

مستوى السياسات الكلّية التي من شأنها أن تعّزز اإلنتاجية  "ويتطّلب ذلك تماسكًا على

وتزيد األجور. كما تدعو الحاجة إلى إصالح العالقات في العمل ما يخّول العّمال 

ي شكل فّعال وناجع، إلى جانب توسيع فوأصحاب العمل المشاركة في صناعة القرار 

 االستخدام وسبل العيش." التي تضمن أمن االجتماعيةنطاق نظم الحماية 

  

وبرامج  االستخداممن جهة أخرى، ينبغي أن ترّكز السياسات على إدارة الهجرة وسياسات 

سوق العمل الفّعالة باإلضافة إلى تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب ذات النوعية بما 



 

 يتماشى مع حاجات سوق العمل وتحسين عملية جمع البيانات الخاصة بسوق العمل

 وتعزيز نظم إدارة المعلومات.
 

تعقد منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجموعًة من اللقاءات حول خالصات التقرير 
الشرق األوسط لمؤسسة كارنيجي للسالم الدولي في  حيث من المتوّقع أن ُيعقد اللقاء األّول في مركز

 .3102شباط/ فبراير،  1بيروت في 
 

: نحو مجتمعات عربية شاملة االقتصاديللمزيد من المعلومات حول تقرير "نظرة جديدة إلى النمو 
  growth-www.ilo.org/rethinkومنتجة"، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 بـ: االتصالالستعالمات وسائل اإلعالم الرجاء 

 لإلعالماهلل، المسؤولة اإلقليمية  فرح دخل

 المكتب اإلقليمي للدول العربية –الدولية منظمة العمل 

  001رقم التحويل  – 9611752400+  رقم الهاتف:

 96171505958+رقم الخليوي: 

 dakhlallah@ilo.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 لإلعالمد، المستشار اإلقليمي ّايصنعمان ال

 المركز اإلقليمي في القاهرة –اإلنمائي برنامج األمم المتحدة 

   20224564942+  رقم الهاتف:

    201001811876+رقم الخليوي: 

 noeman.alsayyad@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

تجمع منظمة العمل الدولية ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعّمال لمحة عن منظمة العمل الدولية: 

بهدف صياغة معايير وسياسات العمل وتعزيز العمل الالئق للجميع من خالل استحداث فرص العمل 

 إلى جانب ضمان الحقوق في العمل. االجتماعيوتعزيز الحوار  االجتماعيةوتوسيع نطاق الحماية 

 

 

يتعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع األفراد من جميع عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:  لمحة

فئات المجتمع من أجل بناء أمٍم قادرة على الصمود أمام األزمات إلى جانب قيادة النمّو الذي يحّسن نوعية 

بلد وأرض وهو يقّدم  011واجد في الحياة للجميع والمحافظة عليه. إّن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مت

 منظورًا عالميًا ونظرًة محلّية للمساعدة على االرتقاء بمعيشة األفراد وبناء أمم تتمّتع بالمرونة.
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