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الهدف 8
العمل الالئق ونمو االقتصاد
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
هذه الورقة الخلفية هي من إعداد اإلسكوا ,وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي,
ومنظمة العمل الدولية ,وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ,وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

ما برحت مستويات النمو االقتصادي في البلدان العربية
متفاوتة إلى حد بعيد ،وقاصرة عن تلبية الطلب على العمالة
المنتجة وفرص العمل الالئق .فبشكل عامّ ،
يتم التخطيط بمعزل
ِ
عن السياسات االجتماعية وهياكل الحوكمة ،والتي يمكن من
خاللها تعزيز المساواة واالزدهار (األهداف  ،1و ،4و ،5و ،10و،11
ّ
يؤدي اإلفراط في
و 16من أهداف التنمية المستدامة) .كذلك،
االعتماد على النفط ،وهيمنة القطاعات ذات اإلنتاجية المتدنيّ ة،
والمشاكل التي تشوب أسواق العمل ،إلى عرقلة الجهود الرامية
إلى التقدم باتجاه تحقيق نمو مستدام يصون رفاه اإلنسان
والكوكب (األهداف  ،7و ،9و ،12و .)13وقد أسفرت هذه
ّ
وحدت من فعالية
التحديات عن تفاقم آثار جائحة كوفيد،19-
ّ
المتخذة الحتوائها من جانب الدول ،وال سيما في ما
اإلجراءات
ُ
ُ
يتعلق بضمان حسن أداء نظم الرعاية الصحية (الهدف .)3
ً
ّ
قدما في تحقيق
ولتتمكــن المنطقــة العربيــة مــن المضــي
الهــدف  8مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،ال بد من حدوث

ّ
َّ
يؤدي إلى تغيُّ رات
االقتصادييــن
تحـ ُّـول فــي التفكيــر والتخطيــط
هيكليــة اقتصاديــة جذريــة .وعند وضــع الخطط االقتصادية
َ
ـتفادة
لمرحلة ما بعد الجائحة ،ينبغي االسترشــاد بالدروس المسـ
من أجل تعزيز شــبكات األمان االجتماعي وسياســات العمالة
الوطنيــة ،وهــي بالغــة األهمية في إقامــة اقتصادات منيعة
وقــادرة علــى الصمــود في وجه الصدمــات الخارجية .وينبغي
للجهــود الراميــة إلــى «العــودة إلى الوضع الطبيعي» ّ
أال تســفر
عن اســتعادة – أو حتى تعزيز – الديناميات غير المســتدامة
التــي تعطــي األولوية لمؤشــرات األداء االقتصادي ،وليس
لإلصالحــات الهيكليــة الطويلــة األجل التي من شــأنها تحســين
نوعيــة العمالــة والنهــوض بقــدرة الناس علــى تحقيق إمكاناتهم
أن هذه التغيُّ رات
واالرتقاء بمســتويات معيشــتهم .غير ّ
ّ
الجذريــة ،الضروريــة للتعافــي مــن الجائحة على نحو يتســم
بالفعاليــة والكفــاءة ،لــن تتحقــق فــي غياب تعاون عربي ودولي
ً
فقرا على مســار
حقيقيّ يــن لضمــان عــدم إهمــال البلدان األكثر
التنمية المســتدامة.

آثار جائحة كوفيد 19-على تحقيق
الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة
في المنطقة العربية
أفضــت أزمــة كوفيــد 19-إلى تفاقم تحديات العمالة في
المنطقةّ ،
مما زاد من الضغوط المفروضة على أســواق العمل
ً
الهشــة أصال ،وتمادى في كشــف االختالالت الهيكلية التي
تشــوب االقتصادات العربية.
معرضون لخطر تسريحهم من وظائفهم
العمال
والماليين من
ّ
ّ
أو خفض أجورهم ،في ظل ضياع ماليين ساعات العمل.
َ
الربعين الثاني والثالث من
فقد انخفضت ساعات العمل في
عام  2020بنسبة ُت ّ
قدر بـ  20.8في المائة و 9.1في المائة ،على
التوالي ،أي ما يعادل  23.9مليون وظيفة و 10.5مليون وظيفة
بدوام كامل ،1وذلك مقارنة بالربع األخير من عام  .22019ويمكن
أن يكون حوالي ثلث السكان العاملين في المنطقة (أي ما
ً
3
ّ
يعادل  39.6مليون شخص)
أيضا لخطر تسريحهم أو
معرضين
خفض أجورهم و/أو ساعات عملهم ،وذلك بسبب تشغيلهم في
القطاعات األكثر عرضة لخطر تراجع النشاط االقتصادي ،وهي
قطاعات الفنادق والمطاعم ،والتصنيع ،والتجارة بالتجزئة،
واألنشطة التجارية واإلدارية.

وقــد زادت األزمة من المخاطــر المحدقة بماليين العاملين
فــي القطــاع غير النظامي .فالتدابير التــي اتخذتها الحكومات
ــة ّ
تأثرهم بالجائحة،
الحتــواء كوفيــد 19-ســاهمت في قابليّ
ً
ممــا أدى إلــى فقــدان مصــادر رزقهم ،وذلــك نظرا لطبيعة
ّ
للموظفين.
عملهــم وحرمانهــم مــن المنافع الممنوحة عــادة
وفــي المنطقــة ،يتركــز هــؤالء العاملون بشــكل خاص في قطاع
ً
ً
حادا ُ
ويســتبعد أن يعاود
انخفاضا
الخدمات ،حيث الطلب شــهد
ُ
ارتفاعــه فــي المســتقبل القريب .وخلصت تقييمات ســريعة
ُ
أجريــت فــي األردن ولبنــان ،علــى ســبيل المثال ،إلى أن أكثر من
 40فــي المائــة مــن العامليــن في القطاع غيــر النظامي فقدوا
وظائفهم بســبب الجائحة.4
وأسفرت االضطرابات العالمية عن إضعاف اندماج المنطقة
ً
أصال – في سالسل القيم
العربية – وهو اندماج قاصر
الدولية .فقد أدت تدابير اإلغالق إلى تعطيل سالسل اإلمداد
في جميع أنحاء العالم ،وزادت من صعوبة معالجة ضعف هذا
ً
ً
االندماجّ ،
رئيسية إضافية أمام تحقيق الهدف
عقبة
مما فرض

أن األسبوع يتضمن  48ساعة عمل.
 1تستند هذه األرقام إلى افتراض ّ
ّ
أعدتها منظمة العمل الدولية ،شباط/فبراير .2021
 2تقديرات م َنمذجة
ّ
 3تقديرات م َنمذجة أعدتها منظمة العمل الدولية ،تشرين الثاني/نوفمبر .2020
UNDP, COVID-19 Impact on Households in Jordan: A Rapid Assessment, 2020; ILO and Fafo, Facing Double Crises: Rapid assessment of 4
.the impact of COVID-19 on vulnerable workers in Lebanon, 2020
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 8من أهداف التنمية المستدامة .ومن شأن توطيد اندماج
االقتصادات العربية في سالسل القيم الدولية ،وزيادة تدفقات
التجارة واالستثمارات والمعونة بين البلدان العربية ،حفز
الطلب على السلع والخدمات العربية ،وتوليد وظائف أكثر عدداً
ً
جودة للعاملين في المنطقة.
وأفضل
أن الطبيعة الريعية لالقتصادات العربية تجعلها شديدة
ثبت ّ
ّ
التأثر بالمخاطر واألضرار الناجمة عن األزمة .فاالعتماد المفرط
ً
على الريع االقتصادي ،وال سيما الريع النفطي ،هو أيضا عقبة

تحول دون تحقيق الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة في
المنطقة العربية .5وكانت لجائحة كوفيد 19-وما نتج عنها من
تباطؤ اقتصادي في جميع أنحاء العالم آثار سلبية على أسعار
النفط ،حيث تقلص الطلب على النفط بنسبة  8.8في المائة في
َ
المستبعد أن تعود مستويات الطلب في عام
عام  .2020ومن
 2021إلى ما كانت عليه في عام  ،2019مما سيفرض قيوداً
المنتجة للنفط ،حيث
إضافية على اقتصادات البلدان العربية
ِ
العائدات النفطية هي المصدر الرئيسي لإليرادات الحكومية
َّ
ّ
المتوقع أن
والمحرك األول للنشاط االقتصادي .6كذلك ،من

يؤدي ضيق الحيّ ز المالي المتاح إلى تقييد سياسات االقتصاد
الكلي في فترة ما بعد الجائحة ،مما يبرز الحاجة إلى تكثيف
الجهود لتنويع االقتصاد واالستثمار في قطاعات منيعة قادرة

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :أنشأ البنك المركزي
ً
الميسرة لدعم المؤسسات الصغيرة
صندوقا للقروض
األردني
ّ
والمتوسطة التي تواجه خطر اإلقفال ،وتقوم الشركة
األردنية لضمان القروض بدور الضامن .وبموجب االتفاق
ّ
يحق لهذه المؤسسات
بين المؤسسات المستفيدة والبنك ،ال
تسريح العاملين فيها من وظائفهم طيلة مدة القرض.
االحتفاظ بالوظائف :في نيسان/أبريل  ،2020أصدر الملك
ً
أمرا للحكومة ،من خالل
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ّ
بتحمل  60في المائة من رواتب الموظفين
برنامج «سند»،
ً
تقريبا ،لمدة
السعوديين ،أي تسعة مليارات ريال سعودي
ثالثة أشهر .والهدف من ذلك هو دعم العاملين في الشركات
ّ
المتضررة من فيروس كورونا .ولالستفادة من هذا اإلجراء،
ُيشترط على أصحاب العمل االستمرار في دفع رواتب
ّ
ّ
المقدم من البرنامج .وقد جرى
توقف الدعم
العاملين بعد
تمديد هذا اإلجراء في تموز/يوليو .2020

على توليد فرص العمل الالئق والصمود في وجه االضطرابات
التي ّ
تهز االقتصاد العالمي.

التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية
شبح التسريح
1.1اتخذت حكومات عربية كثيرة تدابير إلبعاد َ
عن العاملين ،بما في ذلك تقديم التمويل ودعم السيولة،
وتمديد المهل النهائية لدفع الرسوم والضرائب ،ودعم األجور.
ففي ُعمان ،نجح االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان في إعادة
العاملين في  13شركة إلى وظائفهم بعد إنهاء عقودهم.
ّ
ّ
الفعالة في
وحقق االتحاد إنجازه هذا من خالل مشاركته
اللجنة الثالثية التي أنشأتها الحكومة للحد من عدم االمتثال
ً
ّ
المتخذة
لقوانين العمل والتدابير
استجابة ألزمة كوفيد.719-

2.2اعتمــدت حكومــات كثيرة سياســات للحد من
تداعيــات األزمــة على الفئــات والعاملين األكثر
عرضـ ً
ـة للمخاطــر .وتتضمن هذه التدابير دعم تســديد نفقات
المنافع العامة؛ واإلعفاء من فواتير اإليجار والكهرباء أو
تأجيل المهلة النهائية لدفعها؛ وتقديم دعم نقدي مباشر
للعاملين ،وال سيما المشتغلون منهم في القطاع غير
النظامي (األردن وتونس ومصر والمغرب) .وقامت عدة

5
6
7
8
9

دول في مجلس التعاون الخليجي برفع القيود المفروضة
ً
مؤقتا ،وطبّقت
على المهاجرين ،أو أوقفت العمل بها
إعفاءات من الرسوم المفروضة مقابل تجديد تأشيرات
الدخول وتصاريح العمل.

ّ 3.3
نفــذت عــدة حكومــات تدابير رامية إلــى تقديم الدعم
االقتصادي للنســاء ،منها إدماج المؤسســات المســؤولة
عن شؤون المرأة في الهيئات الحكومية المعنية باالستجابة
ً
مراعية العتبارات
لألزمة ،لضمان أن تكون هذه االستجابة
المساواة بين الجنسين .ومن بين التدابير الـ  220المتخذة
ً
في إطار االستجابة لألزمةّ ،
تدبيرا
تتسم مجموعة من 73
ً
بأنها مراعية للمساواة بين الجنسين ،ويرمي  21تدبيرا إلى
ضمان األمن االقتصادي للمرأة .8ففي المغرب ،على سبيل
المثال ،قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي بمنح شهادات لـ  15تعاونية،
جميع أعضائها من النساء ،إلنتاج أقنعة للوجه.9

اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة.2020 ،
.IEA, Oil Market Report, December 2020
.ILO, COVID-19 Country policy responses
ُ
ً
استنادا إلى بيانات مأخوذة من.UNDP and UN-Women Covid-19 Global Gender Response Tracker :
أجريت الحسابات
.UN-Women and UNDP, COVID-19 Global Gender Response Tracker: Factsheet North Africa and Western Asia, 2020
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ً
عرضة لإلهمال
األكثر
ُ
ّ
مفصل للمنطقة العربية إلى تحديد الفئات
خلص استعراض
التي لن تحقق مقاصد الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة
بحلول عام  ،2030والتي تفاقمت هشاشتها بفعل الجائحة،
وهي كالتالي:10
األطفال والشباب :اضطر العديد من األطفال إلى وقف
تعليمهم ودخول سوق العمل للمساعدة في إعالة أسرهم ،وذلك
من جراء الضائقة االقتصادية المتزايدة التي ترزح تحتها األسر
ّ
المعرضة للمخاطر .وألحقت موجات التسريح وإغالق المؤسسات
التجارية األضرار بالشباب من القوى العاملة ،مما سبّب ارتفاعاً
صارخاً في معدالت البطالة والعمالة الناقصة في صفوفهم.
النساءّ :
أدت فترات اإلغالق إلى تفاقم العبء المزدوج
الملقى على كاهل المرأة ،مما زاد من مسؤولياتها عن أعمال
الرعاية ،وأضعف إمكانية عملها عن ُبعد .كذلك ،مع تشغيل
نحو  24في المائة من النساء في المنطقة في القطاعات ذات
مرج ً
ّ
أن
النشاط االقتصادي األكثر عرضة لخطر التدهور ،بات
حا ّ
الفجوات بين الجنسين في ُسبُل العيش والمشاركة في القوى
ً
أصال ،ستستمر في ّ
العاملة ،وهي فجوات واسعة
االتساع.11
وفي ّ
َ
المفرط للنساء (أكثر من  60في المائة) في
ظل التمثيل
ً
القطاع غير النظامي ،ونتيجة الرتفاع أعداد العامالت في
َّ
المتوقع أن يرتفع
القطاعات المتضررة بشدة من الجائحة ،12من
ً
أصال في المنطقة ،بسبب
معدل البطالة بين اإلناث ،المرتفع
َّ
ّ
يضر ذلك بآفاق
حاالت اإلغالق والتسريح .ومن المتوقع أن
انخراط المرأة في العمل المدفوع األجر ،وبدورها في المجتمع
على األمد البعيدُ .
ّ
سيتسربن من
أن فتيات كثيرات
ويخشى ّ
ً
إرغامهن
منهن لن يعدن إليها أبدا ،نتيجة
وأن كثيرات
المدرسة،
ّ
ّ
ّ
ّ
للتحرر من
على الزواج المبكر باعتباره آلية تعتمدها األسر
تعليمهن .وهناك خطر حقيقي بأن تؤدي األزمة الحالية
تكاليف
ّ
ً
ّ
إلى تقويض التقدم الذي استغرق إحرازه عقودا من الزمن على
مسار تعليم الفتيات ومشاركة المرأة في القوى العاملة.13

األشخاص ذوو اإلعاقة :كانت أزمة كوفيد 19-شديدة
الوطأة على األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص ،إذ جعلتهم
ً
أن أكثرهم
أكثر عرضة لخطر التسريح من وظائفهم،
نظرا إلى ّ
ً
أصال.
يعملون في القطاع غير النظامي ،هذا إذا كانوا يعملون
ً
أيضا تحديات إضافية وهم
ويواجه الطالب ذوو اإلعاقة
ّ
يتعلمون عن ُبعد ،وذلك بفعل عدم حصولهم على ما يحتاجون
إليه من دعم وخدمات.
العاملون في القطاعين الزراعي وغير النظامي :في
ّ
ظل حرمانهم من األمن الوظيفي والتأمين االجتماعي،
وعدم حيازتهم أي مدخرات يمكنهم االستعانة بها في أوقات
الصدمات ،يخيّ م على العاملين غير النظاميين والعاملين في
القطاع الزراعي ،أكثر من غيرهم ،خطر التسريح من العمل.
ويعزى ذلك إلى ّ
ُ
ّ
متضررة بشدة من
تركزهم في قطاعات
الجائحة ،ويفضي إلى مفاقمة أوجه ضعفهم .والعاملون في
القطاعين الزراعي وغير النظامي أكثر عرضة لإلصابة بفيروس
كورونا ،بفعل غياب تدابير السالمة في معظم أماكن العمل غير
النظامي .وتنجم عن هذه الظروف المتضافرة آثار خطيرة على
ُسبُل كسب رزقهم ،حتى في األجل الطويل.
ً
غالبا ما يفتقر العاملون المهاجرون
العاملون المهاجرون:
ً
وكثيرا ما
في المنطقة إلى الخدمات والحقوق األساسية،
يعيشون في أماكن يستحيل فيها التباعد الجسدي وتنقص
فيها تدابير النظافة الصحية .وبسبب نظام الكفالة ،يصعب
عليهم إيجاد عمل بديل في حال تسريحهم أو إغالق مكان
ً
ّ
معرضات بشدة لخطر
مؤقتا .والعامالت المهاجرات
عملهم
ّ
تشدد القيود
فهن يعانين من
سوء المعاملة والتهميش.
ّ
ُ
تزايد أعباء العمل الملقاة على
تنقلهن؛ ومن
المفروضة على
ّ
عاتقهن ،بفعل اضطرار أفراد األسر إلى مالزمة المنزل؛ ومن
ّ
ّ
أجورهن أو
التعرض للعنف؛ ومن احتمال عدم دفع
خطر
ّ
تعويضهنّ مقابل ساعات العمل اإلضافية.

 10اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة.2020 ،
ُ
ً
ّ
أعدتها منظمة العمل الدولية ،تشرين الثاني/نوفمبر .2020
استنادا إلى تقديرات منمذجة
 11أجريت الحسابات
.ILO, The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work, 2020 12
Centre for Global Development, COVID-19 and Girls’ Education: What We Know So Far and What We Expect, 2020; and UNICEF, 13
.Gender Equality and COVID-19, 2020
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تعاف شامل للجميع
توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان
ٍ

وتحقيق الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة
ّ
يقدم التقرير العربي للتنمية المستدامة  2020التوصيات
المبيَّ نة أدناه لتسريع تحقيق الهدف  8من أهداف التنمية
المستدامة في المنطقة العربية ودعم تحقيق باقي األهداف.

ً
أيضا إلى تيسير التعافي من
وترمي هذه التوصيات
المنعة إزاء الصدمات واألزمات
وتعزيز
جائحة كوفيد19-
ِ
في المستقبل.14

العمل على إصالح السياسات المالية والتنظيمية
الشروع في إعادة هيكلة االقتصاد لتطوير قطاعات مستدامة وشاملة للجميع ومنتجة ،وتشجيع خلق فرص عمل الئقة
في القطاع الخاص
النهوض بالبيئة اإلقليمية الالزمة إلنتاج المعرفة والبحث واالبتكار

إزالة القيود المفروضة على مشاركة المرأة في مختلف الصناعات والقطاعات

تحسين قوانين العمل وحماية حقوق العمال ،من خالل تصميم السياسات على نحو شامل للجميع وقائم على الحوار االجتماعي

واف لهذه التوصيات ،انظر اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة.2020 ،
 14لالطالع على تحليل
ٍ

©️Copyright ILO/Crozet M.

5

الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة :حقائق أساسية
العالم

المنطقة العربية

معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص عامل

15

 -1في المائة معدل النمو السنوي
في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
لكل شخص عامل في عام 2019

 1في المائة معدل النمو السنوي في
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل
شخص عامل في عام 2019

 -3.1في المائة منذ عام 2015

 -7.36في المائة منذ عام 2015

معدل البطالة بين األشخاص من الفئة العمرية  15سنة وأكثر

16

 11.5في المائة من األشخاص
كانوا عاطلين عن العمل في عام 2020

 6.5في المائة من األشخاص كانوا
عاطلين عن عن العمل في عام 2020

 +1.16في المائة منذ عام 2015

 +2.3في المائة منذ عام 2015

معـدل البطالة بين اإلناث من الفئة العمرية  15سنة وأكثر
ّ

17

 20في المائة من اإلناث كن
عاطالت عن العمل في عام 2019

 6في المائة من اإلناث كن عاطالت
عن العمل في عام 2019

 -0.16في المائة منذ عام 2015

 -1.1في المائة منذ عام 2015

معـدل البطالة بين الشباب من الفئة العمرية  24-15سنة
ّ

18

 25.7في المائة من الشباب كانوا
عاطلين عن العمل في عام 2019

 13.5في المائة من الشباب كانوا
عاطلين عن العمل في عام 2019

 -1.1في المائة منذ عام 2015

 -0.1في المائة منذ عام 2015

نسبة الشباب من الفئة العمرية  24-15سنة غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب

19

 42في المائة من الشابات كن
غير ملتحقات في 2019

 18في المائة من الشباب
كانوا غير ملتحقين في عام 2019
 +0.25في المائة منذ عام 2015

 31في المائة من الشابات كن غير
ملتحقات في 2019
 14في المائة من الشباب كانوا
غير ملتحقين في عام 2019
 -0.1في المائة منذ عام 2015

مالحظة :األرقام المتعلقة بالتغيّ رات بين الفترات الزمنية هي من حسابات اإلسكوا.
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