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عىل1 مدى الخمس وثالثون عاما األخرية، عمل  »توافق واشنطن،« 
عىل توجيه  السياسات االقتصادية واالجتامعية يف معظم بلدان 
الحرة،  بالتجارة  والتزامها  التنافسية  السوق  عىل  بالتأكيد  العامل، 
وعىل انسحاب الحكومات من إدارة االقتصاد من خالاللخصخصة 
الكيل  االقتصاد  سياسات  وعىل  التنظيمية،  الضوابط  وإلغاء 
ن هذه األخرية حدوًدا قاسية  دة. هذا، وتتضمَّ )املاكروية( املتشدِّ
التضخمية  النقدية  والسياسة  الحكومي  باإلنفاق  يتعلق  ما  يف 
البلد عىل  التي تحدُّ من قدرة  الثابتة  العمالت  الضيقة، وأسعار 
أسعار  خفض  خالل  من  املحلية  اإلفراط  سياسة  عن  التعويض 

عملته بصورة متتالية.

وقد أدَّى التكيف مع هذا الجانب من جوانب العوملة، إىل عواقب 
دة عىل خصائص الحوكمة والتنمية االقتصادية - االجتامعية  محدَّ
يف منطقة شامل إفريقيا. فمنذ الحرب العاملية الثانية ما أعقبها 
من فرتات مضطربة، وصواًل إىل عقد السبعينيات التضخمي، كان 
الهدف الرئيسيسياسة االقتصاد الكيل، تحقيق عاملة كاملة تتزامن 
مع سياسة نقدية ترمي إىل استيعاب ذلك الهدف. فظلَّ استقرار 
الدويل«  النقد  »صندوق  وظيفة  كانت  كام  ثانويًّا.  هامًّ  األسعار 
الرئيسية، كام متصور منذ تأسيسه، تقديم العون لبلدان منفردة 
العاملة  تعرِّض  قد  بطريقة  الخارجية  االختالالت  عىل  للتغلُّب 

الداخلية الكاملة للخطر.

كان  الكينزي«  مبادئ«التوافق  إقرار  من  األوىل  الفرتة  وخالل 
العديد  الرجل هو عائل األرسة، وكان  بأن  بعيد  مفهوما إىل حد 
من مؤسسات أسواق العمل – أكانت مؤسسات عامة أم نقابات 
للتقاعد - تسلِّم بهذه الفرضية. وكانت وجهة النظر الغالبة ترى 
كانوا  ألنهم  العائلية،  األجور  إىل  يحتاجون  الذكور  العامل  أنَّ 
املعيلني الوحيدين ضمن عائالتهم. وقد تناغمت هذه النزعة مع 
النامية،  إفريقيا  منطقة شامل  أيًضا يف  السائد  التقليدي  التفكري 
عىل  العرفية  املامرسات  من  وغريه  اإلرث  استناد  تفرتُض  حيث 
فرضية أن املرأة ال تحمل عبء تأمني الدخل للعائلة من خالل 
األنشطة املرتبطة بالسوق. إال أنه، و طوال ذلك، باتت الظروف 
، األمر الذي أدَّى  املوضوعية واملدَركات االجتامعية معرَّضة للتغريُّ

إىل تغريُّ هذه املسلَّامت.

1- Joseph Schechla, coordinator, Housing and Land Rights Network 
– Habitat International Coalition.

املنطقة  دول  معظم  فإنَّ  النامية،  البلدان  من  وكالعديد 
هيمن  الذي  العاملي  االقتصاد  يف  متزايد  بشكل  اندمجت 
من  بعيًدا  جزئية  وبصورة  املاضيني،  العقدين  خالل 
أخرى  وأسواق  اقتصادات  محاكاة  إىل  الرامي  الطموح 
آسيا(؛ رشق  بلدان  يف  )كام  مبكر  وقت  يف  نشأت  قد   كانت 
وودز  »بريتون  مؤسسات  ألنَّ  أخرى،  ناحية  من  جزئيًّا،  وأيًضا 
عىل  اشرتطت  اإلقليمي(  التنمية  وبنك  الدويل  البنك  )مجموعة 
و  اقتصادياتها  تحرير  الدولية  املساعدات  إىل  املحتاجة  البلدان 
التكيف الهيكيل؛ مام أصبحت، بالتايل، معرَّضة لألزمات الدورية 
املعيارية ملواجهة  الهيكلة  العاملي. وأما  االقتصاد  بها  أتسم  التي 
بني  ترتاوح  تقشفية  إجراءات  تنفيذ  فرضت  فقد  األزمات  هذه 
املدى القصري واملتوسط، ونظاًم رضيبية أضيق وإبطال اإلعانات، 
مبا يؤدِّي إىل اعتامد سياسات طويلة األمد يف ما يتعلق بتحرير 

التجارة والخصخصة والتخيل عن الضوابط التنظيمية.

بيد أن النتيجة يف شامل إفريقيا – كام يف كثري من بلدان العامل 
انكامشية. نزعة  وحدوث  األسواق  تقلب  من  زادت   -  النامي 
بل تم اإلبقاء عىل الناتج وتشغيل العاملة دون املستويات الكامنة 
االستثامرات  لجذب  تجنُّبه  ر  يتعذَّ واقًعا  ذلك  بوصف  لديها، 
إىل  املايل،  االنضباط  و  األسعار  استقرار  أفىض  فقد  الرأساملية؛  
تحديد سياسة اقتصادية كلية موثوقة وراشدة. وقد بيَّنتاألزمات 
املالية التي تلت ذلك يف أماكان أخرى، أنَّ اضطراب السوق الحاد 
وقد  بها.  والثقة  مفهومها  يف  متقلبة  ألهواء  يعرِّضها  أن  ميكن 
هذا  يف  هائلة  التباسات  بدورها  إفريقيا  شامل  منطقة  واجهت 

السياق عرَّضتها الهتزاز ثقة املستثِمرين.

وقد وفَّرت الحركات االجتامعية يف الدول الساحلية إلقليم شامل 
للمجتمع  والتعبوي  الوعيي  الجانبني  أفريقيا ردات فعل شملت 
حيال العجز الالحق بفرص العمل الالئق و حرمانهم من حقوق 
بات  فقد  الفرتة،  هذه  ضمن  أسايس،  وبشكٍل  األخرى.  اإلنسان 
املزيد من الفاعلني يف مجال التنمية العاملية يقبلون  بأنَّ »النمو 
االقتصادي« ليس مؤرًشا كافيًا للتنمية، ما لَْم يُجَمع عىل نحو كاٍف 

بعدالة التوزيع ومبعايري العمل الالئق األخرى.

ي شمال إفريقيا
الحماية الجتماعية �ن

جوزيف شكال

 شبكة حقوق االأرض والسكن– التحالف الدولي للموئل1
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شامل إفريقيا: حاالت العجز والفرص يف العمل الالئق

استعراض اقتصادي

تولدت  أزمات  ثالث  إفريقيا  املايض، رضبت شامل  العقد  خالل 
)أزمة الغذاء العاملية، األزمة املالية العاملية، عجز الدين  خارجياً 
الرابعة. ذلك  األزمة  تكابد  املنطقة  اليورو(، وها هي  يف منطقة 
أنَّ »الربيع العريب،« الذي تولَّد داخليًّا، نجم عن السخط املرتاكم 
حقوق  احرتام  يف  وإخفاقاتها  إفريقيا  شامل  حكومات  حيال 
للمجموعات  املالئم  النحو  عىل  وإحقاقها  وحاميتها  اإلنسان 
املترضرة، وحاميتهم من آثار الصدمات السابقة الناجمة بدورها 
مل  الحكومية  السياسات  وألنَّ  الوطنية.  الحكومات  فشل  عن 
الحادثة  الداخلية  التغريات  نتيجة  جذريًّا  الواقع  تغيري  تستطع 
اآلن،  إفريقيا،  بلدان شامل  باتت  فقد   ،2010-2013 فرتة  خالل 
األزمات  تواصل  إذ  الخارجية،  الصدمات  حيال  ًسا  تحسُّ أكرث 
 املتعددة يف تهديد استقرار املنطقة وانتعاشها ومنوها املستقبيل.
كشف  يف  يأيت(  ما  يف  دة  )املعدَّ املحلية  العوامل  أسهمت  وقد   

مكامن الضعف وكشفها.

املنطقة  وضع  ورشكاؤها  الدولية«  العمل  »منظمة  واكبت  وقد 
السيايس واالقتصادي الذي يؤثِّر يف ظروف املعيشة بطرٍق عديدة، 

فكشفت نتائج دراساتها وتقاريرها ووثائقها الربنامجية ما يأيت:

· نظم تعليمية غري مالمئة؛	

· نظم حامية اجتامعية غري كافية وغري فعالة؛	

· إنتاجية متدنِّية يف وظائف القطاعني العام والخاص؛	

· وجود نسبة مرتفعة للشباب بني السكان؛	

· ديون صغار املزارعني وتجريد أراضيهم ونزع ملكياتهم؛	

· تنامي عدد عامل االقتصاد غري الرسمي ونسبتهم؛	

· نسب بطالة مرتفعة، والسيَّام يف أوساط الشباب من الذكور 	
واإلناث؛

· 13,4 مليون )أي ما يعادل %15( من جميع األطفال يف 	
ل؛ الدول العربية هم عامَّ

· ضعف كال من حوار اجتامعي،والحق يف حرية التجمع 	
السلمي،والحق يف حرية التنظيم، والحقفي كسب العيش، 

الحق يف املفاوضات الجامعية؛

· استبعاد النساء والتمييز ضدهنَّ يف أسواق العمل؛	

· %70-60 من العامل الشباب من الذكور واإلناث يعملون 	
من دون عقود عمل )مرص(؛

· مشكالت الحكومة، وخصوًصا يف االستجابة للحاجات 	
العامة، والفرص الضئيلة أمام املشاركة املُجِديَة، سوء اإلدارة 

غري شفاف للموارد )وخصوًصا يف ما يتعلق باملساعدات 
الرسمية )ODA(، والديون الكبرية وأولويات خدمة الدين 

عىل حساب الخدمات العامة؛

· تكسب النساء أقل من الرجال يف العاملة نفسها )%17 أقل 	
يف تونس، %24 أقل يف مرص، حيث تكسب املرأة العاملة يف 

العمل غري الرسمي %5 أقل من الرجل(؛

· يعيش عدد كبري من السكان رسميًّا تحت خط الفقر 	
الوطني )2004-1990(: %22,6 يف الجزائر، %19 يف املغرب، 

%16,7 يف مرص، %14,2 يف األردن، %7,6 يف تونس؛

· مستويات مرتفعة من فقر العاملة مبعدل دوالرين يف اليوم 	
)نحو %40 يف مرص، %44,1 يف السودان.

· يف منطقة شامل إفريقيا، تُعد اقتصادات كلٍّ من مرص واملغرب 	
يف  رائدة  قطاعات  ضمنها  ومن  ًعا،  تنوُّ األكرث  هي  وتونس 
السياحة والزراعة والصناعة. غري أنَّ التحوالت السياسية خالل 
هذه الفرتة جعلت االقتصادين املرصي والتونيس مضطربني، 
بحيث تأثر قطاعا السياحة والصناعة يف البلدين املذكورين 
واستنزاف  البطالة  انتشار  إىل  أدَّى  ما  الخصوص،  وجه  عىل 
السودان  جنوب  انفصال  أدَّى  كام  فيهام.  العمالت  احتياط 
املنطقة  اقتصاديات  يف  متزق  إىل  مستقلة،  دولة  وتشكُّله 
بـ«أبييه«،  النزاع  منطقة  يف  وبالتحديد  املستقلة،  النفطية 
بحيث أدَّت تدابري التوزيع إىل هبوط يف العائدات ويف اآلمال 
السياسية  تحوالتها  فرتة  تعيش  تزال  فال  ليبيا  أما  التنموية. 
بحيث تبقى مكوناتها وأطر عملها القانونية ضعيفة بالرغم 

من الكمون االقتصادي الذي تتمتع به.

الهيكلية لتوجهات  السياسات  إفريقيا، عملت  إقليم شامل  فعرب 
اإلقتصاد الكيل، عىل اإلبطاء من تطوير التأزر الرضوري يف ما بني 
مستوى السياستني الوطنية والدولية، حيث إنَّ الحكومات غالبًا 
ما تعاملت مع هذين النوعني من السياسات بعزل بعضهام عن 
التخفيف  إىل  الحكومات  عمدت  األثناء،  اآلخر. يف هذه  البعض 
مجموعة  إىل  كإضافة  كبري،  حد  إىل  االجتامعية  السياسة  من 
سية  املؤسَّ البقايا  تاُلحظ  تزال  وال  القدمية.  السياسة  الوصفات 
النظرية  الحكومية  الجهة  أنَّ  حقيقة  يف  اإلضافية،  املقاربة  لهذه 
ملنظمة العمل الدولية يف عدد من بلدان منطقة شامل إفريقيا، 
تتكامل  ال  حيث  يعادلها،  ما  أو  االجتامعية  الشؤون  وزارة  هي 



97

البطالة والحامية االجتامعية ببُعديهام االقتصاديني الرضوريني مع 
املؤسسات املقابلة.

قبل  صناعتهامن  وحامية  الرئيسية،  السوق  توجيه  تم  تاريخيًّا، 
الدولة، بتمويلها من االستدانات الحكومية الداخلية. ومع قيادة 
القطاع الخاص األسواق أكرث فأكرث، باتت صناعات الدولة معرَّضة 
عىل  متزايدة  بصورة  يعتمد  متويلها  صار  بحيث  فائق،  لتنافس 
الذي  القديم  واالقتصاد  املتكافئ  فالتوزيع  الخارجية.  االستدانة 
غري  القتصاد  كبرية،  بدرجة  خاضعني،  صارا  العام  القطاع  يقوده 
متكافئ يقوده القطاع الخاص الذي بدأ يتملَّك القطاع »العام« 

شيئًا فشيئًا.

يف هذا السياق، يبقى القطاع الشعبي )غري الرسمي( غري محىًص 
الحرضي  السياقني  يف  الرسمي  غري  العمل  يبقى  كام  ومبخوًسا. 
القاعدة لقطاعات واسعة من اقتصاديات املنطقة.  والريفي هو 
ذات  الجديدة  الدولية  العمل  منظمة  مجاالت  فإَن  وبالتايل، 
األهمية القصوى، يف ما يتعلق بالعاملتني الريفية وغري الرسمية، 
تتَّسم بكونها وثيقة الصلة يف أيامنا إىل حدٍّ بعيد، كام كانت عليه 

لعقود. 

هروب رأس املال

الفرتة  - خالل  والبرشي  املايل  بنوعيه   – املال  اشتدَّ هروب رأس 
التي سبقت هذه املراجعة،وكذلك أثناء الظروف االقتصادية التي 
أعقبت ذلك يف املنطقة. لقد عانت املنطقة فرتة طويلة من أعىل 
باالعتبار  أخًذا  أخرى،   أي منطقة  املال من  لهروب رأس  معدل 
 نطاق االقتصادات املتوازنة القامئة عىل املوارد التي تديرها الدول.
منطقة  يف  االنتفاضات  من  األوىل  الثالثة  األشهر  ففي   
اإلقليم،  دوالر  مليار   30 بـ  يقدر  ما  غادر  إفريقيا،  شامل 
مرص،  يف  التحتية  البنى  مرشوعات  من  وبالتحديد 
تونس. يف  السياحة  ومن  ليبيا،  يف  الطاقة  منتجات   ومن 
ر أيًضا أن 5 مليارات دوالر غادرت مرص خالل عام 2012.   وقُدِّ

 وبحلول متوز )يوليو( من عام 2013 فقد الجنيه املرصي أكرث من 
%12 من قيمته، يف حني هبطت احتياطيات مرص من العمالت 
األجنبية، بدورها، من 36 مليار دوالر يف كانون الثاين )يناير( من 
 عام 2011 إىل 14,4 مليار دوالر يف نيسان )أبريل( من عام.2013
من  ازدياده  واصل  املوازنة  عجز  أنَّ  ذلك  إىل  أضف   
إىل   2012 عام  يف  القائم  املحيل  الناتج  من   10,8%
عام.2014 يف   14,4% بلغ  حتى   ،2013 عام  يف   11,5% 

رأس املال املايل

منح  نحو  امليل  متزايد  نحو  عىل  الدول  مكَّنت  رئيسية،  بصورة 
القطاع الخاص التفضيالت عىل نحو يرجح عىل االلتزام الوطني. 
املال  رأس  تحرُّر  إفريقيا  شامل  منطقة  شهدت  فقد  وباملقابل، 
يف  أكرث  االقتصادات  تطورت  حيث  تدريجيًّا،  الوطني  الصناعي 
اتجاه التجارة، مع إنتاج صناعي يصارع ليتنافس مع املستوردات 
ال. ويكمن الخطر االسرتاتيجي الهائل يف هبوط اإلنتاج  بشكٍل فعَّ
. بيد  الصناعي يف االقتصادات الوطنية، لصالح االستثامر والتخيلِّ
التي  الطريقة  عىل  مهيمنًة  باتت  لألعامل،  التجارية  الصيغة  أنَّ 
اقتصادات  يف  نفسه  إنتاج  بها  ويعيد  نفسه،  املجتمع  بها  ينظِّم 

املنطقة.

وبالتايل، فإنَّ تركيز الدخل بني املستثمرين الوطنيني ينتج نسَب 
زة عىل  أدَّى إىل تقلُّص االستثامرات املحفِّ أنه  إالَّ  ادِّخار مرتفعة، 
النمو وتقلُّص الطلب اإلجاميل، فضاًل عن ميل متزايد إىل هروب 
لهروٍب  عنوانًا  التونيس  األعامل  رجل  أضحى  وقد  املال.  رأس 
راساملال  هجرة  من  نوًعا  تونس  شهدت  فقد  النوع.  هذا  من 
كانون   14 ثورة  منذ  البلد  من  1200 رشكة  تجسدت يف هروب 
الثاين )يناير( 2011، ويف بعض الحاالت، تخلت بشكل فعيل عن 
األعامل  رجال  من  العديد  أن  ويبدو  بتونس.  القامئة  مشاريعها 
والخدمات-  والصناعة  كالسياحة  تخلِّيًا  القطاعات  أكرث  يف   –
لهم. ملجأ  وأوروبا(  العريب  )املغرب  أخرى  بلدان  يف   وجدوا 

رأس املال البرشي

عدد  حيث  من  إفريقيا  شامل  بلدان  أكرث  مرص  تُعدُّ 
ماليني   3,7 عددهم  بلغ  إذ  الخارج،  إىل  األعىل  املهاجرين 
عام.2010 يف  فيه(  املقيمني  البلد  سكان  إجاميل  من   4,4%( 
الخارج  إىل  املغرب  من  املهاجرين  عدد  بلغ   2011 عام  ويف   
املقيمني  البلد  إجاميل سكان  يعادل %9 من  ما  )أي  3,2 ماليني 
املهاجرين.  هؤالء  من  وازنة  النساء رشيحة  وتشكِّل  هذا،  فيه(. 
األخرى فهي نسب صغرية إفريقيا  بلدان شامل  نسبهنَّ من   أما 
 )الجزائر: %31,3؛ مرص: %27,9؛ تنس: %32,4(. أما املهاجرون 
الليبيون إىل الخارج فقد بلغت نسبتهم %61,521 )أي ما يعادل 
ليبيا. يف  الثورة  نشوب  أثناء  املقيمني(  السكان  إجاميل  من   1% 
كانت ليبيا وجهة رئيسية للمهاجرين من بلدان املنطقة املجاورة 
الصحراء  جنويب  إفريقيا  بلدان  من  كام  ومرص،  كتونس  األخرى، 
العاملة  شكَّلت  وقد  الليبي.  النفط  قطاع  لنمو  نتيجًة  وآسيا، 
الثورة، قبل  العاملة  قوتها  من   25% نحو  ليبيا  يف   األجنبية 
عامل. مليوين   2,5 فيها  األجانب  العامل  عدد  بلغ  حيث    



98

وبحسب التقديرات الرسمية، بلغ عدد املهاجرين املرصيني 3,9 ماليني 
 يف عام 2009، وقد كانت ليبيا الوجهة الرئيسية من بني بلدان الهجرة

ليبيا  إىل  هجر  التقريب،  وجه  عىل  نفسها  الفرتة  ويف   .
)2007( مغريب  و120,000   )2008( تونيس   84,600 

قبل اندالع الثورة. ونتيجة للنزاع الدائر يف ليبيا انتقل آالف الالجئني 
من العامل املهاجرين الليبيني واألفارقة إىل تونس ومرص، باإلضافة 
 إىل عودة التونسيني واملرصيني الذين أقاموا يف ليبيا إىل بلديهم.
واملغرب  تونس  من  كل  عرف  املاضية  القليلة  السنوات  وخالل 
أيًضا هجرة األفارقة )من بلدان جنويب الصحراء( املتزايدة إليهام 
هذه  متثَّلت  بدايًة،  األخرى.  إفريقيا  شامل  بلدان  بعض  كحال 
الهجرة بكونها محطة تسبق الوجهة النهائية لهؤالء املهاجرين، أي 
أوروبا. بيد أن عدًدا متزايًدا منهم ظل مقياًم يف املنطقة إىل حد 
بعيد، فانتهى أمرهم إىل العمل يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي. 
وبوصف دول شامل إفريقيا بلدان منشأ وترانزيت ووجهة نهائية 
يف السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الراهن، فهي تواجه 
مسؤوليات غري مسبوقة يف مجال حاكمية الهجرة العاملية وحامية 

العامل املهاجرين.

حادًّا  نزفًا  تشهد  مبعظمها  البلدان  كانت   2010 عام  بحلول 
ومتخصص  خبري  مليون  نحو  هجرها  إذ  العقول،  هجرة  جراء 
ا.  جدًّ ضئيلة  العائدين  نسبة  وكانت  املتقدمة.  البلدان  إىل  عريب 
املجاالت  يف  العمل  فرص  نحو  االنجذاب  ذلك  أسباب  ن  وتتضمَّ
يف  العمل  فرص  وانعدام  الغرب،  يف  املتوفرة  والعلمية  التقنية 
بها. تعصف  التي  السياسية  االضطرابات  عن  فضاًل   األوطان، 
التعليم  املنطقة  حكومات  أولت   2010 عام  ويف 
متدنية. أولوية  والتجديد  واالبتكار   العلمي 
 2005 عامي  بني  العلمي  البحث  عىل  اإلنفاق  فنسبة   
الناتج  من   0,3% بلغت  املثال،  سبيل  عىل  و2010، 
حيث  تونس،  )باستثناء  البلدان  معظم  يف  القائم  املحيل 
.)0,7% املغرب  ويف   ،1,25% املذكورة  النسبة   بلغت 
ارتفعت،  العلمي  للبحث  املخصصة  مرص  موازنة  أنَّ  إالَّ   
من   1% إىل   0,23% من   2012 عام  يف  الثورة،  اندالع  منذ 
املغرب  من  كل  يف  نفسها  املوازنة  ا  أمَّ القائم.  املحيل  الناتج 
القائم. املحيل  الناتج  من   1% نسبتها  بلغت  فقد   والجزائر 

 وهذه الزيادة ال تعد مبستقبل أفضل للتجديد من خالل تعزيز 
اإلقليمي  االتجاه  مع  كذلك  تتطابق  بل  وحسب،  التكنولوجيا 
أعداد  من  مزيد  إىل  باإلضافة  املهاجرة،  األدمغة  استعادة  نحو 
واإلقامة،  الخارج  من  العودة  سيقررون  الذين  الجدد  املتخرجني 
مبن فيهم رشيحة املحرتفني واملبادرين الشباب الجدد إىل األعامل، 
 وذلك أيًضا نتيجة ضغوط الركود العاملي وأزمات منطقة اليورو.

منطقة  اقتصادية  أو  قرسية  ألسباب  سواء  النزوح  وقداجتاح 

الشامل اإلفريقي. فباإلضافة إىل األزمات املمتدة لعمليات النزوح 
يف  األهلية  عاًما  األربعني  حرب  خالل  حصلت  التي  املتطاولة 
الفرتة  خالل  وجنوبه  بالسودان  يحيط  النزوح  استمر  السودان، 
مفوضية  وتسجل  هذا  املسلَّح.  النزاع  نتيجة  األخرية  االنتقالية 
 األمم املتحدة لالجئني حاليًّا 1,873,300 نازح داخيل يف السودان
السودان جنوب  يف  داخليًّا  نازًحا  و401,433    

. كام تتواصل األعامل العدائية السياسية والقبلية يف دارفور خالل 
د النزاٍع أدَّى إىل نزوح 300,000 نسمة إىل  الفرتة املعروضة، مع تجدُّ
 مناطق جديدة يف السودان خالل األشهر الستة األوىل من عام.2014
ال  جنويب،  سوداين  و350,000   300,000 بني  يراوح  ما  ومثَّة 
فقدانالجنسية.  بخطر  دون  مهدَّ السودان،  يف  يعيشون  يزالون 
التي وقَّعها كلٌّ من السودان  اتفاقية »الحريات األربع«  وتنتظر 
الكامل،  التنفيذ  )سبتمرب( 2012  أيلول   27 السودان يف  وجنوب 
يتمتعوا  بأن  الدولتني  ملواطني  السامح  عىل  تنص  حيث 
امللكيات. وحيازة  االقتصادي  والنشاط  والحركة  اإلقامة   بحريات 
جنوب  يف  حاد  نزاع  اندلع   2013 )ديسمرب(  األول  كانون  يف 
السودان بني الحكومة وبني قوى املعارضة، مبا يف ذلك يف املناطق 
القريبة من الحدود مع السودان يف والية منتجة للنفط وواليات 
النيل العليا. فباإلضافة إىل العدد الكبري من اإلصابات التي نزلت 
بحيث  النفطية،  املنشآت  بعيد  حد  إىل  ترضرت  فقد  باملدنيني، 
املتنازعان  الطرفان  وقَّع  وقد  السودان.  إىل  النفط  تدفق  انقطع 
الحكومية  التنمية  هيئة  رعاية  تحت  االعتداءات  لوقف  اتفاقية 
ذلك  من  بالرغم   .2014 )يناير(  الثاين  كانون   23 يف   )IGAD(

استمر النزاع متقطًِّعا.

إدارية  بوسائل  التي متت  والتجريد،  السلب  عمليات  ويف وسط 
ألسباب  املهاجرين  عن  فضاًل  عسكرية(،  شبه  )أو  وعسكرية 
بالبرش  اإلتجار  كان  عربها،  أو  املنطقة  داخل  من  اقتصادية 
البلدان  التي سادت يف كل من هذه  الطبيعية  والسخرةالنتيجة 
بدرجات متفاوتة. هذا ومتثِّل دول الشامل، أيًضا، طرقًا للرتانزيت 
السيايس  اللجوء  عن  والباحثني  والالجئني  املهاجرين  إىل  بالنسبة 
للوصول إىل أوروبا وإرسائيل ودول الخليج، إذ تُعترب هذه بالنسبة 

إليهم اقتصادات توفر فرًصا أكرب للعيش.

االقتصاديَّات الكربونية

الكربى من موارد  الحصة  السودان  الجزائر وليبيا وجنوب  تحوز 
أنَّ  عىل  إفريقيا.  شامل  منطقة  بلدان  بني  األحفوري  الوقود 
يتجاوز  مبا  البلدان  هذه  تنوع  عىل  يعتمد  االقتصادي  االستقرار 
لتوفري مئات آالف فرص  للعاملة  توليد  والغاز، مع  النفط  قطاع 
سوق  يدخلون  الذين  الوظائف  عن  الجدد  للباحثني  العمل 
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االسرتاتيجي  الخيار  يقوم  الجزائر  ففي  عام.  كل  مع  العمل 
بدًءا  االقتصاد،  تنويع  إىل  الرامية  العملية  إحياء  يف  الوطني 
تعميق  نفسه  الوقت  ويف  النفطية،  غري  القطاعات  من 
االقتصاد. يف  البنيوية  التحوالت  لتحقيق  الرضورية   اإلصالحات 
ليبيا، والتي ترتافق   الطاقة يف  الكربى من قطاع  العائدات  ومتنح 
مع عدد سكانها الصغري، واحًدا من أعىل الدخول الفردية نسبة 
بيد  دوالر(،  مليار   73 )نحو  إفريقيا  يف  القائم  املحيل  الناتج  إىل 
أن طرابلس مل تعمد إىل االستفادة من مواردها املالية الهائلة يف 
تنمية البنية التحتية الوطنية أو يف االقتصاد، إذ أهملت العديد 
من املواطنني العاطلني من العمل، و/أو جعلت الفقراء يعتمدون 
متَّساًم  االقتصاد  فبدا  ومساعداتها.  الحكومية  املعونات  عىل 
بالخصائص التقليدية التي يتميَّز بها االقتصاد النفطي: أي انعدام 
التنوع االقتصادي واالعتامد الكبري عىل العاملة املهاجرة. وقد بلغ 
 معدل البطالة %30، مام أثر بشكل غالب يف شباب ليبيا ونسائها.
تُعترب دولة جنوب السودان الدولة األكرث اعتامًدا عىل النفط يف 
)املبارشة وغري مبارشة( منه كامل  العامل، حيث تشكِّل صادراتها 
القائم.  املحيل  الناتج  إجاميل  من   80% ونحو  تقريبًا،  التصدير 
جنوب  يف  الفرد  القائم/  املحيل  الناتج  عادل   2010 عام  ويف 
للعام  األولية  التقديرات  تشري  فيام  دوالرات،   1505 السودان 
بكثري  أعىل  وهو  دوالًرا،   1,858 بلغ  املؤرش  هذا  أنَّ  إىل   2011
ذلك  يف  السبب  ولعل  املجاورة.  إفريقيا  رشق  دول  يف  هو  مام 
جنوب  يف  النفط  إنتاج  تعليق  أنَّ  بيد  النفط.  إنتاج  إىل  يعود 
هبوطًا  انعكس   2012 )يناير(  الثاين  كانون  يف  فجأة  السودان 
دوالًرا.  785 إىل  وصل  حتى  الفرد  القائم/  املحيل  الناتج   يف 
ينخفض  أن  يُتوقَّع  الراهن،  االحتياطي  بتقديرات  يتعلق  ما  ويف 
املقبلة،  السنوات  خالل  بثبات  السودان  جنوب  يف  النفط  إنتاج 
حتى تصبح كميته معدومة ال تُذكَر يف عام 2035. وهكذا، فإنَّ 
تنموية  أولوية  ذات  مسألة  هو  الرزق  ومصادر  االقتصاد  تنويع 

ة. ُملحَّ

ويف حالة مرص ذات السمعة السيئة، فقد تعطَّل استخراج النفط 
والغاز بسبب فضيحة االنقطاع عن تسديد املستحقات لالمتيازات 
.  )EMG( الوطنية«  املتوسط  رشق  »غاز  ولرشكة   األجنبية 

إنتاج  مع  ُمضاَعفة  أزمة  يف  اآلن،  نفسها،  مرص  وجدت  فقد   
عن  التخيلِّ  عن  وعجٍز  املحيل،  لالستعامل  منخفض  وقود 
وشيًكا  ًا  تغريُّ أيًضا،  الجزائر،  املحظورة.كامتواجه  التصدير  عقود 
مجموعة  فتحت  أنَّها  من  بالرغم  النفط؛  بعد  ما  مرحلة  يف 
ثالث  فرتة  خالل  األوىل  للمرة  والغاز،  للنفط  جديدة  حقوٍل 
.2014 )يناير(  الثاين  كانون  يف  الدوليني  املزايدين  أمام   سنوات، 
الجزائري  والغاز  النفط  إنتاج  أنَّ  الصناعة  محلِّلو  ويرى   
 2013 عام  يف  هبط   2007 عام  يف  ذروته  بلغ  الذي 

اليوم(. يف  برميل   628,000 يعادل  ما  )أي   24%  بنسبة 
العاملة الريفية وسبل العيش 

بأن  إفريقيا  الالئق يف منطقة شامل  للعمل  الريفي  البُعد  يتَّسم 
نسبة مرتفعة من السكان املحليني تعيش خارج املدن، وهم )أي 
السكان املحليون( أقل املستفيدين من العاملة الرسمية والتنمية 
االجتامعية. فثمة %50 من املرصيني يعيشون يف مناطق ريفية، 
لتحصيل  الطبيعية  املوارد  عىل  يعتمدون  السودان  يف  و80% 
أرزاقهم. و قد كان جوهر  مطالب االنتفاضة التونسية )-2010

2011( هواإلهامل النسبيللتنمية واالستثامر  فيالداخل التونيس، 
يف املناطق التي شهدت بداية اندالع االنتفاضة.

السودان،  جنوب  القتصاد  الفقري  العمود  الزراعة  تشكِّل  وفيام 
رة بلغت يف  الزراعة والغابات والصيد املُضافة املقدَّ إال أنَّ قيمة 
عام 2010 نحو %36 من الناتح املحيل القائم غري النفطي. ويظلُّ 
املعييش  الكفاف  الحد  مستوى   عند  االقتصادي  النشاط  هذا 
األرايض  متلُّك  ضامن  عدم  منها  املحدودة،  عدةالعوامل  بسبب 
األساسية. التحتية  البنية  وانعدام  االجتامعي  التنظيم   وضعف 
إنَّ إلغاء عقود التملُّك طويلة األمد بالنسبة إىل العديد من املزارعني 
وسلب األرايض الزراعية يف عهود األنظمة السابقة أحزنا جياًل من 
وحيد. قانون  ترشيع  خالل  من  وذلك  املرصي،  الريف   مواطني 
 فإجراءات التنفيذ، بالرتافق مع عبء املديونية الثقيل، أسهمت 

يف خسارة األرزاق وتسببت بنزوح ماليني الريفيني إىل املدن.

العاملة

األوسط وشامل  الرشق  منطقة  الشباب يف  السكان  تُعدُّ رشيحة 
م املوارد البرشية  إفريقيا أكرب رشيحة شبابية يف العامل، حيث تقدِّ
فرصة خاصة ألرباب العمل لالستفادة من طاقة الشباب وذكائهم. 
من   87% فإن  واملمتاز  الهائل  الكمون  هذا  من  بالرغم  ولكن، 
ي األكرب  املديرين التنفيذيني )CEOs( يف املنطقة تعتقد أنَّ التحدِّ
حني املطلوبني ذوي املهارات املطلوبة.  يقوم يف التوفُّر املحدود للمرشَّ
للشباب  بطالة  أكرث  إفريقيا  شامل  بلدان  وتواجه  هذا،   
.29% من  أكرث   2013 عام  يف  بلغت  حيث  العامل،  يف   ارتفاًعا 

وال يَُحدُّ خطر البطالة يف املنطقة بأيِّ مجموعة بعينها. فبالرغم 
اإلجاملية  البطالة  يف  نسبتهم  أنَّ  إال  السيِّئ،  الشباب  وضع  من 
انخفضت )الشكل 1(. ذلك أنَّ واحًدا من ثالثة أشخاص يف سن 
العمل يبلغ عمره بني 15 و54 سنة، ولكنَّ هذه النسبة هبطت إىل 
%28 يف عام 2012، ويُختَطُّ انخفاُضها أكرث إىل شخص من أربعة 

أشخاص يف عام 2015 )الشكل 2(.
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ل مشاركة اإلناث يف القوة العاملة مبنطقة شامل إفريقيا فتبنيِّ اتجاًها متزايًدا، مع بقائه أقل من ثلث معدل مشاركة الذكور.  ا معدَّ أمَّ
وهذا يفرسِّ سبب تشكيل الرجال األغلبية بني الباحثني عن عمل يف املنطقة، بالرغم من معدالت بطالة النساء ذات الوضع السيِّئ. بكالم 
آخر، حتى لو واجه العامل والعامالت الشباب حواجز إضافيَّة يف الوصول إىل عمل، فإنَّ توليد فرص العمل الالئق - بكل معانيه - لهو 

أمر مهم بالنسبة إىل جميع العامل: نساء وشبابًا ورجااًل راشدين.

الشكل 1: توزيع السكان يف سن العمل يف منطقة شامل إفريقيا، 1991-2015 )بالنسبة املئوية(

ILO, Trends econometric models, October 2012 :املصدر

خالل السنوات األخرية حقق العمل غري الرسمي منوا ليمثِّل %30 من الناتج املحيل القائم يف تونس، و%34 يف مرص. وبصورة عامة، 
باإلضافة إىل الحامية االجتامعية الضئيلة أو املنعدمة، اتسم القطاع غري الرسمي بتدين نوعيته وإنتاجيته وأجوره . وفضاًل عن ذلك، يفتقر 
العامل غري الرسميني، عموًما، والنساء خصوًصا، إىل املهارات الرضورية، افتقارهم إىل معرفتهم بحقوق عاملتهم. فأغلبية النساء العامالت 
 يف السودان )ضمن سواد القطاع غري الرسمي( هنَّ من ربَّات العائالت الاليئ وقعن فريسة الترشيد والنزوح عىل مدى عقود من الزمن.
 فقد وجدن أنفسهنَّ مأسورات يف رَشَك البطالة، وإن توفَّرت فرصة ضئيلة للعثور عىل األمن يف العمل ضمن االقتصاد غري الرسمي، مع 

مواجهة هشاشة وضعف خاصني نتيجة انعدام الحامية االجتامعية.

 الشكل 2: نسب النساء والشباب يف البطالة اإلجاملية مبنطقة شامل إفريقيا، 1991-2012 )بالنسبة املئوية(

ILO, Trends econometric models, October 2012 :املصدر
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عن  والعجز  الرسمية  غري  العاملة  ونقص  البطالة  من  كل  ز  حفَّ
االجتامعي   االضطراب  ر  تفجُّ املنطقة،  يف  الالئق،  العمل  إيجاد 
عوامل  يشكِّل  الذي  األمر  الراهنة،  السيايس  التحول  وعمليات 
مهمة تحدد ديناميات الهجرة التي تؤثر بوجه خاص عىل فئات 
إفريقيا  شامل  يف  فالنساء  الريفيني.1  والعامل  والنساء  الشباب 
يكابدن معدل بطالة وصل يف عام 2011 إىل %41. ويبلغ معدل 
ا توفري  بطالة النساء الشابات مبرص يف هذه األثناء نحو %2.55 أمَّ
والخاص  العام  القطاعني  كال  يف  املنطقة  بلدان  يف  العمل  فرص 
ا، وبات أكرث محدوديًة خالل فرتة 2012-2013،  هو محدود جدًّ

لألسباب التي تم إيضاحها آنًفا.

يف  عمل،  فرصة   45,000 نحو   2011 عام  يف  تونس  ولَّدت  وقد 
االقتصادية  األزمتني  بال عمل. وقبل  بقي 700,000 مواطن  حني 
واملالية، مل يتمكن النمو االقتصادي  اإليجابينسبياً - الذي حدث 
يف القطاعات ذات كثافة اليد العاملة املتدنية - من تحسني أداء 
سوق العمل.3 فأكرثية الفرص املُولَّدة كانت فرًصا يف أعامل متدنية 
اإلنتاجية، وغالبًا يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي. ويف كل تلك 
البلدان، كان االقتصاد غري الرسمي غالبًا، املالذ األخري الذي يسعى 
إليه الباحثون عن عمل، حتى بالنسبة إىل األشخاص ذوي التعليم 
نجاًحا  إفريقيا  اقتصادات شامل  شهدت  فقد  ذلك،  ومع  العايل. 
الت الشباب ذوي  ضئياًل يف توليد فرص العمل، مبا يتواءم ومؤهِّ
من  للحد  العمل  العمل.  أرباب  مواصفات  و/أو  العايل  التعليم 

الهجرة هو اسرتاتيجية مواجهة.

للخروج  طريًقا  ن  تؤمِّ أن  الحرة  األعامل  مبارشة  ميكن  أنَّه  ومع 
من خلق فرص العمل، إال أنَّ األعامل الحرة من قبل اإلناث ليس 
باألمر الشائع حيال األعامل الصغرية، بل يف األعامل ذات الحجم 
األكرب عىل وجه الخصوص. فالنساء ميثِّلن %17 من مبارشة األعامل 
السودان وجنوب  أما يف  الحرة يف مرص، و%13 فقط يف تونس. 
السودان؛ حيث ترتفع معدالت األمية يف أوساط اإلناث، وحيث 
تبلغ نسبة عدم إكامل مرحلة التعليم األسايس بينهنَّ %35، يحد 

مستوى التعليم من سعي أكرثيتهنَّ إىل إيجاد عمل بشكل حاد.

»النمو« االقتصادي

نحو  إفريقيا  شامل  منطقة  يف  القائم  املحيل  الناتج  منو  تحول 
السلب يف عام 2011 يف مواجهة االنتفاضات والثورات الشعبية 
وما نجم عنها من تغريُّ يف النظم. ففي حالة ليبيا أدَّى هذا إىل ما 
يقرب من إنهيار النشاط االقتصادي، فيام تباطأ النمو يف كل بلدان 
املنطقة، باستثناء املغرب. فقد هبط النمو االقتصادي يف مرص من 
%5,1 يف عام 2010 إىل %1,8 يف عام 2011، وراوح عند 2,0% 
اقتصاديًّا  ا  منوًّ السودان  ل  سجَّ الحايل،  الوقت  يف   .2012 عام  يف 

السودان  استقالل جنوب  عقب   )2012 عام  يف   11,2%-( سلبيًّا 
اإلقليمي  االقتصادي  النمو  فقد حقق  ذلك،  ومع  عام 2011.  يف 
يف منطقة شامل إفريقيا ارتفاًعا قياسيًّا جامعيًّا بلغ 9,85 يف عام 
النمو  ليبيا. كام تحول  2012، بالرغم من الرتاجعالذي حدث يف 
االقتصادي يف تونس عىل نحو إيجابيًّا يف عام 2012، وقد أعرب 

»صندوق النقد الدويل« عن توقعاته بتسارع النمو مستقباًل.4

مع ظهور  املنطقة  يف  االجتامعية  االضطرابات  فرتة  تزامنت  لقد 
املزيد من األطراف الفاعلة يف مجال  التنمية العاملية، الذين باتوا 
يقبلونبأن محدودية معيار »النمو االقتصادي« أصبح مقياًسا غري 
عىل  املؤرش  هذا  يُجمع  أن  وينبغي  التنمية.  مقاييس  من  عادل 
نحو كاٍف مع العدالة التوزيعية وغريها من معايري العمل الالئق 

ًما.5 ى تقدُّ األخرى قبل أن يُسمَّ

برامج الحامية االجتامعية

الدين  خدمة   ،2012 عام  منذ  الحكومية،  الجهود  وضعت  فيام 
عىل  املالية  التوازنات  وتحقيق  الخاصة(  للمصارف  )وبالتحديد 
أولويتني  االجتامعية  والحامية  العاملة  باتت  األولويات،  رأس 
ثانويتني. مبعنى آخر، يتواصل التمويل عىل حساب العامل.6 وعىل 
آخر  كأنها  الفرتة  هذه  يف  الحكومات  تترصف  العاملي،  املستوى 
مرصيف يُلجأ إليه للحؤول دون انهيار النظام املايل، ولكن وبالرغم 
من خطط التحفيز وبعض سياسات سوق العمل يف املرحلة األوىل 
من أزمة 2009-2008، أخفقت الحكومات، عموًما، يف أن تكون 

رب العمل األخري الذي يُلَجأُ إليه.7

القطاعات  يف  القائم،  املحيل  املنطقة  ناتج  توزيع  ويشري  هذا، 
القطاع  لتنمية  املعطاة  األولوية  تدينِّ  إىل  بوضوح  االجتامعية 
االجتامعي، وهذا ينطبق عىل الفرتة التي سبقت اندالع األزمات 
املتعددة، حني متتعت دول معيَّنة مبيزان مدفوعات مريح وقدرة 

أكرب عىل تقرير مصري السياسات املحلية.

أنَّ  إىل  االجتامعية   الحامية  آلليات  استعراًضا  الواقع  يف  ويشري 
معظم الدول تحافظ عىل نظم الحامية االجتامعية، عىل األقل يف 

الشكل )أنظر الجدول أدناه(.
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عرض نظم الضامن االجتامعي الوطنية، شامل إفريقيا 2010–2013

البلد

عدد مجاالت 

السياسة )الفروع 

املغطَّاة بربنامج 

واحد عىل األقل(

عدد مجاالت 

السياسة يف ما 

يتعلق بالضامن 

االجتامعي املغطَّاة 

بربنامج واحد عىل 

األقل

املرض

)نقًدا(

األمومة

)نقًدا(
الشيخوخة

اإلصابة 

خالل 

العمل

الناجونالعجز
التعويضات 

العائلية
العاملة

8الجزائر
نطاق شامل 

للتغطية القانونية
●●●●●●●●

●ال يوجد●●●●●●نطاق شبه شامل 7مرص

6ليبيا
نطاق محدود 

للتغطية القانونية
▲ال يوجد●●●●●●

▲●●●●●●●نطاق شبه شامل7املغرب
جنوب 

السودان
………………………

4السودان

ا  نطاق محدود جدًّ

للتغطية القانونية 

من 1 إىل 4

ال 

يوجد
ال يوجد●●●●●▲

8تونس
نطاق شامل 

للتغطية القانونية
●●●●●●●●

املصدر:

ILO, World Social Protection Report, Table B.2 Overview of national social security systems, op. cit.

الرموز:

● عىل األقل برنامج واحد مثبَّت يف الترشيع الوطني.
ذ بعد. ● الترشيع مل يُنفَّ

▲ توفري محدود )العمل، القانون فقط(.
▲ فقد تقدميات عينية )تقدميات طبية(.

... غري متوفِّر.

لدعم  كاٍف  أنَّ ذلك  إليها من  املشار  النظم  العرض مضمون  ن هذا  يتضمَّ االجتامعية، ال  للحامية  متنوعة  برامج  بالرغم من وجود 
املستفيدين عىل النحو الالئق، سواٌء أكان ذلك خدمات اجتامعية أم رعاية صحية أم تحويالت نقدية. والجدير بالذكر أنه من سبعة 
األساسية خالل فرتة  السلع  املتوفرة( إىل خفض دعم  )بالبيانات  إفريقيا  االجتامعية، عمدت كل دول شامل  للحامية  نظم معيارية 

التقويم. فيام يشهد هذا الدعم تخفيضات متتالية خالل فرتة 2014-2015.

وبالرغم من أنَّ إصالحات الدعم أمر غري شائع، إال أنه تم مناقشة وتنفيذ بعض سياسات الدعم  يف بلدان املنطقة. عىل سبيل املثال، 
يؤخذ باالعتبار يف بلدان املنطقة، و من خالل املعلومات التي نرشتها، فرض رضائب عىل االستهالك من خالل الرضيبة عىل القيمة 
املضافة و/أو تنفيذ إعفاءات رضيبية قليلة، فضاًل عن احتواء مجموع الحد األدىن لألجور يف القطاع العام و/أو خفض تكاليف التشغيل 
لدى املؤسسات العامة. كام يناقش بعض بلدان شامل إفريقيا أيًضا إصالحات تُدَخل عىل نظم التقاعد، كام يف تونس، التي تركِّز عىل 

تقوية االستدامة املالية8. بيد أنَّ دواًل أخرى ال تتبع سبيل هذه الحكمة.9

فيَّة لكل بلد، وهي تقريبًا تتعلق بهيكلة مجموع  وبالرغم من »الربيع العريب، أو عىل أثره، تهتم املنطقة مبعدل ثالثة إجراءات تقشُّ
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األجر وبرامج الدعم والنظم الرضيبية )أنظر الجدول أدناه(. ولعلَّ خفض الدعم أو إلغاءه هو اإلجراء األكرث تطبيًقا. فالحكومات، بشكل 
عام، تؤمن لسكانها طاقة مستدامة ودعاًم ألسعار الغذاء، مبا يحد من ارتفاع األسعار وتضخمها، أو للتشارك يف الرثوة التي تنتج عن 

املوارد الطبيعية )النفط والغاز بصورة رئيسية(. إال أنَّ هذه، أيًضا، تم إلغائها.

وهكذا، تركِّز نقاشات السياسة بوجه عام عىل إلغاء أنواع هذا الدعم ، أو خفضها، واالستعاضة عنها بشبكات أمن مستهدفة. وحقيقة 
ن أن الحكومات يجب أن تأخذ يف اعتبارها هذا اإلصالح بعناية.  أنَّ منطقة شامل إفريقيا ال تتمتع بنظم حامية اجتامعية متطورة تتضمَّ
ومن أمثلة املامرسة الجيدة أن الحكومة التونسية ضاعفت تقريبًا دعمها الغذاء والطاقة بغية التعويض عن األسعار الدولية األكرث 
ارتفاًعا واستجابًة ملطالب املحتجني املدنيني، وذلك بعد املناقشات التي خاضتها مع كوادر »صندوق النقد الدويل« يف عام 2010 عن 

تنظيم دعم القمح وزيت الطبخ والوقود والنقل.

مخططات خفض الحامية االجتامعية يف شامل إفريقيا، 2013-2010

خفض البلد
إعانات 

الدعم

مجموع 
األجور

cap/خفض

رضائب 
االستهالك 

املتزايد

إصالح 
التقاعد

ترشيد 
واستهداف 

شبكات األمان

اإلصالح 
الصحي

إصالح 
العمل

XXXالجزائر

XXXXXمرص

XXXXXاملغرب

جنوب السودان

XXالسودان

XXXXتونس

5333311اإلجاميل

.Ortiz and Cummins, op. cit., p. 21. South Sudan N/A :املصدر

 ÉSSS—École Supérieure( إنشاء املدرسة العليا للتضامن االجتامعي )ILO Algeria-CO( إنَّ دعم منظمة العمل الدولية - الجزائر
de Sécurité Sociale( لتوفري مستوى من التعليٍم الجامعيِّ  يختصُّ بالحامية االجتامعية بدرجتي ماجستري ودكتوراه يخدم الطالب 
الجزائريني، فضاًل عن الطالب األفارقة والعرب اآلخرين الناطقني بالفرنسية. ويُتوقَّع لهذه املؤسسة أن تزداد أهميتها يف بناء القدرات 

يف منطقة املغرب يف ما يتعلَّق بسياسات الحامية االجتامعية.

يف مرص، يوفِّر نظام التأمني شبكات الحامية يف صورةمعاشات تشمل كبار السن، والعجزة، والناجني واملرىض، واألمومة واإلصابة أثناء 
ن عليهم تناقص إجاماًل من 10 ماليني  العمل والبطالة للعامل وملن يعتمدون عليهم. عىل أنَّ البيانات الرسمية تشري إىل أنَّ عدد املومَّ

مستفيد يف فرتة 2005-2004 إىل 16,7 مليونًا يف فرتة 2011-2010 بالرغم من ازدياد عدد السكان يف هذه األثناء.10

ويف مراجعتها ملرص )2013( الحظت »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« التابعة لألمم املتحدة )CESCR(، أنَّ الدولة 
امتنعت عن تنفيذ التزامها بـ »العهد الدويل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« يف ما يتعلق بالحامية االجتامعية الواردة 
يف مادتها الرقم 11.10 فقد وجدت اللجنة تضاربًا يف مستوى التغطية يف أوساط موظفي القطاعني العام والخاص. فلدى مرص 5,5 ماليني 
موظف يف القطاع العام يدفعون مساهامت سنوية تبلغ 19,1 مليار جنيه مرصي )أي ما يعادل 2,65 ملياري دوالر(، يف حني يدفع 
17,9 مليون موظف يف الرشكات العامة والقطاع الخاص 13,6 مليار جنيه مرصي )أي ما يعادل 1,897 مليار دوالر( من االشرتاكات 
نة، أو هي مؤمنة وفق راتب اسمي، وذلك بغية  السنوية. وهذا يشري إىل أن مثة نسبة مرتفعة من العامل يف قطاعات معينة غري مؤمَّ

خفض كمية مساهامت أرباب العمل. وقد خلصت اللجنة إىل أنَّ نظاًما كهذا ال يتَّصف باالستدامة.

كام تتَّسم تغطية القطاع الخاص أيًضا بالتناقض. عىل سبيل املثال، فإن هناك نحو %57,6 من عامل القطاع الخاص ضمن املؤسسات ال 
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يتمتعون بالحامية االجتامعية، مقارنًة بـ %87,7 من عامل القطاع 
الخاص خارج املؤسسات الرسمية. باإلضافة إىل ذلك، يعاين العامل 
رصف  إىل  العمل  أرباب  عمد  إذ  الخاص،  بالقطاع  عالقتهم  يف 
نصف مليون عامل من وظائفهم قبل بلوغهم سن التقاعد، األمر 

الذي أخرجهم من نظام الحامية والتأمني.12

والجدير باملالحظة أنَّ أكرثية العامل يف مرص يعملون يف مؤسسات 
يف  لحسابهم  يعملون  هم  أو  الرسمية،  وغري  الصغرية  لألعامل 
الحامية االجتامعية. وقد »تم  الزراعة، وهم مستَثنون من نظم 
تعليق« القانون رقم 112 لعام 1980الذي يرعى تأمني العامل يف 
القطاع الخاص غري املنظَّم، ما أدَّى بالتايل إىل استبعاد أغلبية عامل 

مرص من الحامية االجتامعية.

ملن  التقاعد  رواتب  هو  مرص  يف  اجتامعية  حامية  برنامج  ومثَّة 
مل يدفع إسهامات حامية االجتامعية خالل عمله. ويستفيد من 
رواتب التقاعد نحو 1,2 مليون نسمة تبلغ قيمتها التوزيعية 1,4 
مليار جنيه مرصي تقريبًا. وتبلغ حصة الفرد/ العائلة من الحامية 
االجتامعية 97 جنيًها مرصيًّا يف الشهر )أي ما يعادل 14 دوالًرا(. 
ويف ضوء مستويات التضخم املرتفعة يف البالد، فإنَّ من يستفيد 
ويقدر  األساسية.  يلبي حاجاته  أن  ال ميكن  كهذه  تقاعدات  من 
»البنك الدويل« أن هناك %15 فقط من الخمس األشد فقرًا من 
املدعومة  غري  الحامية  مخططات  من  يستفيدون  الدخل  حيث 
)مقارنًة باملعدل الوسطي العاملي البالغ %41(، وأنَّ استفاداتهم 

تشكِّل %10 فقط من املستفيدين من الرعاية.13

فرتة  خالل  الواقع  يف  الصحية  التغطية  عت  توسَّ املغرب،  ويف 
األخرى،  االجتامعية  الحامية  آليات  ولكنَّ   14.2013–2010
بقيت  فيام  املايل«،  »الدمج  لـ  أُخِضَعت  الدعم،  إعانات  والسيَّام 
إعانات الدعم التقليدية خارج مجال الحامية االجتامعية سليمة، 
وخصوًصا إعانات الدعم تلك عىل السلع األساسية التي تنتجها أو 
امللكية  األرسة  مصالح  تقتضيه  ما  وفق  امللكية  السلطة  تضبطها 
الدعم  إعانة  أن  يعترب  املؤكدة  التقارير  أحد  وهناك  الحاكمة.15 
العامة الرسمية )من مال امللك( تغطي 375,000 ُمعيل مغريب،16 

مبا يتجاوز عائدات األرسة امللكية من التجارة واملوارد الطبيعية.

وخالل فرتة املراجعة، ضغط كل من »البنك الدويل« و«صندوق 
النقد الدويل« عىل اململكة لوقف إنفاقها ولتقوم بإصالح يف نظام 
وهذه  التقاعد.  نظام  ويف  الرضيبي  النظام  ويف  الدعم  إعانات 
املطالب ترتبط بخط ائتامين وقايئ ملدة سنتني بقيمة 6,2 مليارات 
دوالر، كان قد وافق عليه »صندوق النقد الدويل« يف عام 17.2012 
م توصيات لخفض إعانات  بيد أنَّ »صندوق النقد الدويل« مل يقدِّ
يتعلق  فيام  أو  للقرص18،  الدولة  تقدمها  التي  املرسفة  الدعم 

والسكر(  والزيت  الحليب  )كمنتجات  الغذاء  عىل  باالحتكارات 
التي تديرها الرشكات التابعة للملك.19

يف 17 كانون الثاين )يناير( 2014 أعلن املغرب نهاية نظام إعانات 
الدعم عىل البنزين واملازوت، وتم البدء بخفض دعم وقود الديزل 
العامة.20  املالية  إىل درجة كبرية، وذلك كجزٍء من عملية إصالح 
اجتامعية  انتفاضة  اندالع  دون  للحؤول  شديًدا  توقًا  مثَّة  أنَّ  بيد 
من جهة، ولتجنُّب خفض اإلعانات املالية التي تُعطى الحتكارات 

امللك من جهة أخرى.

يف  تركَّز  إصالحيًّا  برنامًجا  السلطات  تبنَّت  حيث  السودان،  يف 
إىل  الحكومة  عمدت   ،2012 )يونيو(  حزيران  يف  املالية  الهيكلة 
زيادة الرضيبة عىل القيمة املضافة من %15 إىل %17. وتتطابق 
هذه اإلجراءات مع انكامش االقتصاد وخسارة الكثري من عائدات 

النفط لجنوب السودان.

اإلدارات  معظم  ُوِجَد  حيث  طويل،  يس  مؤسَّ تاريخ  للسودان 
واملنظامت االجتامعية، وكذلك إطار عمل السياسة االجتامعية يف 
البالد، منذ زمن طويل21. إال أنَّ بعض السياسات والربامج االجتامعية 
الرامية إىل التنمية والتامسك االجتامعيَّني مل يتم تنفيذها يف الوقت 
الراهن بسبب انعدام التمويل وبسبب التدخالت السياسية التي 
تضع عىل رأس أولوياتها الدفاع والخدمات األمنية، بحيث تصل 

هذه إىل %75 من املوازنة العامة الوطنية.

تعترب الحامية االجتامعية من مهام الوزارات املسؤولة عن التنمية 
الصحة،  وزارة  االجتامعي،  والضامن  اإلنعاش  وزارة  االجتامعية: 
وزارة التعليم، وزارة العمل واملوارد البرشية. ولكنَّ وزارة املالية 
إذ تتدخَّل يف  التنمية االجتامعية،  تتدَخل يف شؤون  السودان  يف 
معظم القرارات املتعلقة بتمويل الربامج االجتامعية. وهي ممثَّلة 
يف مجلس إدارة صندوق الضامن االجتامعي، وهي تنشط كذلك 
ذها املنظامت الدولية، كـالصندوق  يف املبادرات التنموية التي تنفِّ
السودان فهم  الحامية االجتامعية يف  أما مموِّلو  للتنمية.  الدويل 
بصورة رئيسية وزارة املالية وصندوق الزكاة، فيام تناضل املؤسسات 
العامة األخرى لزيادة عائداتها ولتطوير مصادر وقنوات جديدة 
متكِّنها من متويل تنميتها. هذا، وتتَّسم برامج الحامية االجتامعية 
بالترشذم بسبب كرثة عدد الفاعلني املنخرطني، من دون أي آلية 
ا  للتنسيق املُجدي لتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها األساسية. أمَّ
برنامج الدعم االجتامعي فهو، مع ذلك، فريد يف نوعه، إذ تشارك 
خفض  »مركز  قها  ينسِّ واحدة  فريدة  برزمة  املؤسسات  كل  فيه 

الفقر« املوجود يف وزارة اإلنعاش والضامن االجتامعي.

باإلضافة إىل املخطَّطات الخاصة، كام هو الوضع اليوم، فإنَّ 5% 
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بنظم  املغطَّى  الخاص  القطاع  يف  يعملون  السودان  سكان  من 
ة  فثمَّ الخاصة.  التأمني  رشكات  توفرها  التي  االجتامعي  الضامن 
نحو 12 رشكة خاصة للتأمني يف السودان. غري أن هذه الرشكات ال 

تغطي السكان العاملني يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي.

يف تونس لوحظت زيادة حقيقية يف تغطية الحامية االجتامعية، إذ 
شملت %97 من السكان يف عام 2009، و%98 يف عام 2014، مع 
تركيز خاص عىل العامل غري الثابتني يف قطاعات الزراعة والصيد 
تشمل  التغطية  وهذه  الرسمية.  غري  والعاملة  املدنية  والخدمة 
الخربات  كذلك  وتوفر  التقاعد،  لخطة  املدى  بعيد  الدمج  أيًضا 
مت »منظمة  التقنية للمساعدة يف إصالح نظام التقاعد. وقد قدَّ
العمل الدولية« قدًرا كبريًا من الخربات واملعرفة وأدواتها والحوار 
للنساء  األمومة  تقدميات  تتناول  سياسة  وضع  لدعم  االجتامعي 

العامالت يف تونس.

استنتاجات

تتزامن اتجاهات الحامية االجتامعية يف منطقة شامل إفريقيا مع 
ظاهرة عاملية هي الدمج املايل من قبل الحكومات يف كل مكان، 
ذ نصائح املؤسسات املالية الدولية  وبالتحديد لدى تلك التي تنفِّ
هذا  وضمن  الدويل.  النقد  وصندوق  الدويل  كالبنك  واإلقليمية، 
االتجاه الذهاب نحو خفض الحامية االجتامعية والضغوط بهدف 
بها  تقوم  مضادة  ضغوطًا  مثَّة  فإنَّ  واإلنتاجية،  األجور  تخفيض 
الحركات االجتامعية والعاملية واملجتمع املدين ترمي إىل توسيع 
األمثلة  ومن  األولويات.  من  وجعلها  االجتامعية  الحامية  نطاق 
األمومة  إجازة  تقدميات  إصالح  نحو  الراهن  الجهد  املنطقة  يف 
يف تونس ونحو القضاء عىل التمييز بني القطاعني العام والخاص 
واالمتثال للمعايري التي قررتها معاهدة »منظمة العمل الدولية« 
رقم 183. وهذا التطور يُبرشِّ بخري للمنطقة؛ إال أنَّ هناك الكثري 

من العقبات قبل التوصل إىل تحقيق املعايري الدولية.22

وهناك تحدٍّ رئييس لضامن الحامية االجتامعية يف املنطقة يتمثَّل 
يف رضورة إصالح برامج الدعم التي يستفيد منها عىل نحو مرسف 
الوسطي  باملعدل  والرسمية(، مقارنة  )امللكية  الحاكمة  الطبقات 
األوضاع  هذه  إىل  وبالنظر  مواطنيها.23  من  الناس  عامة  ألجور 
املختلة، فإنَّ الرشكاء التنمويني الدوليني يعرِّضون  مستقبل الحامية 
االجتامعية للخطر بالنسبة إىل كلتا الرشيحتني: الشباب عىل املدى 
البعيد، واملواطنني يف سن التقاعد الذين هم بأمس الحاجة إليها.

تناضل دول منطقة شامل إفريقيا لتحقيق تركيز متوازن وعادل 
أنَّ  بيد  والشباب.  النساء  وبني  والريفية،  الحرضية  العاملتني  بني 
يهملون  قد  العاملة،  عىل  الرتكيز  مع  واملانحني،  السياسة  صنَّاع 

تسبق  التي  االجتامعي  الحوار  وأولويات  االجتامعية  الحامية 
الجيل الصاعد وتفوق عليه. ففي حاالت محددَّة من الحرضية، 
والسيَّام العامل الريفيني الذي يوفرون الغذاء وامللبس للمجتمع 
عرب كل املنطقة، واجهت القطاعات املنتجة انهيار املزارعني بسبب 
وإلغاء  الطبيعية  املوارد  وخصخصة  األرايض  ومصادرة  الديون 
الدعم ومنافسة ال تُحتمل من قبل صغار املنتجني أمام الرشكات 
هو  بالرضورة  إليه  يُحتاج  وما  والخارجية.  وامللكية  العسكرية 
باملعالجة  والقيام  األوضاع  املسؤولة عن هذه  السياسات  إصالح 
أعامل  وريادة  الشبابية  العاملة  ودعم  ورسيعة  عاجلة  بصورة 

الشباب.

وكام تروج له »منظمة العم الدولية«، بأنه ال يزال هناك حاجة 
، ملعالجة الحامية االجتامعية  الالئق،  إىل  رؤية متكاملة للعمل 
بوصفها أحد مكوِّنات املقاربة الشاملة والتي يشارك فيها األجيال 
اللذين  الدولة  وإدارة  الحكم  تسترشف  اآلفاق  وهذه  للتنمية. 
فيها  مبا  اإلنسان،  لحقوق  املساندة  التنموية«  »الدولة  يضمنان 
الحق يف التنمية يف الداخل وتحقيق التعهدات عىل صعيد الخارج. 
لة التي ينبغي تنفيذها السياسة املحلية  ومن بني اإلجراءات املكمِّ

واملساعدة الخارجية:

· خدمة 	 إىل  الخارجي  املايل  الدعم  توجيه  يتم  بأن  الضامن 
العدالة االجتامعية واالقتصادية واملصلحة العامة، عىل أساس 
 ، إعادة تأسيس الرؤى االقتصادية واالجتامعية يف كلِّ بلد متلقٍّ

عقب االنتخابات وعمليات التشارك الوطني والدميقراطية.

· الذي كان واضًحا يف 	 الناس  املسبِّبة إلفقار  العوامل  معالجة 
عهود األنظمة البائدة والنابع من خيارات سياسية اقتصادية 

واجتامعية.

· تعزيز العمل الالئق للجميع، وتوفري حامية اجتامعية شاملة 	
قامئة عىل أساس الحقوق، و دورات اإلنتاج وبناء القدرات. 
وظيفة  وفق  املالية  املؤسسات  يف  توجه  أن  ينبغي  فاملوارد 
تنموية واضحة، وليس يف مؤسسات مالية وسيطة غري شفافة. 
والوطنية  الخارجية  الدعم  مساعدات  تعمل  أالَّ  ينبغي  فال 
عىل إلغاء الضوابط التنظيمية لصالح القطاع الخاص ولصالح 

املؤسسات املالية غري املنتجة مبا ال يدعم التنمية.

· الدمج 	 حد  إىل  ية  املتلقِّ البلدان  ديون  أعباء  تعميق  تجنُّب 
إىل  يتحوَّل  بحيث  االجتامعية،  الحامية  حساب  عىل  املايل 

إجراء لخدمة الدين.

· دعم شعوب املنطقة الستعادة األصول الوطنية املنهوبة من 	
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قبل األنظمة الدكتاتورية وتهريب رؤؤس األموال التي تتَّسم بها املنطقة.

· تعزيز ضبط التحويالت املالية وتنظيمها، وكذلك ضبط قوانني الرسية املرصفية والجنات الرضيبية.	

· إعطاء األولوية لإلنتاجية املحلية واالبتكار وخلق فرص العمل الالئق يف كال القطاعني العام والخاص.	

· توسيع نطاق خيارات التنمية لتشمل رشاكات عامة - شعبية وعامة – خاصة - شعبية، مبا يؤمن الدعم لإلنتاج االجتامعي املحيل 	
وتنميته.

إنَّ إعادة النظر الراهنة يف أجندة التنمية الدولية وأجندة »املوئل« وسياسات البنك الدويل الوقائية وغري ذلك من العمليات العاملية، 
ميكنها أن تؤمن فرصة مناسبة التوقيت للتفكري الجديد وللمشاركة الكربى يف وضع املعايري أوسع نطاقًا. فالتحول يف بلدان املنطقة يؤمن 

حاضنة بالغة األهمية لجهود اإلصالح بالتعلُّم من عرب اإلخفاقات املرتَكبة يف املايض.
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