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تقديم
زياد عبد الصمد
املدير التنفيذي ،شبكة املنظامت العربية غري
الحكومية للتنمية
بني أيديكم تقرير أعدته شبكة املنظامت العربية
غري الحكومية بالتعاون مع أعضائها يف عرش دول
عربية .وهو يعترب نتاجاً للتوجهات الجديدة التي
اعتمدتها عىل أثر اندالع الثورات واالنتفاضات يف
املنطقة ،والتي غريت معاملها .وهي مازالت مستمرة
يف الرصاع من أجل إنجاز التحول عىل أمل أن يتم
بناء الدولة العرصية والدميقراطية ،حيث ال لُبس
يف مدنيتها ،وفيها يتمتع املواطنون كافة بكامل
حقوقهم املرشوعة ومن دون أي متييز أو تفرقة.
إنه التقرير األول الذي يصدر عن «املرصد العريب
للحقوق االقتصادية واالجتامعية» .وهو باكورة
الجهود التي استمرت ألكرث من سنة وشارك فيها
قرابة ثالثني باحثة وباحثاً .وبعد االطالع عىل
التقارير اإلقليمية والوطنية التي يتضمنها هذا
التقرير ،ومواكبة الجهود الحثيثة التي بذلت من
أجل إنجازه عىل مدى العام املنرصم ،ومن خالل
التجربة التي خاضت الشبكة غامرها خالل العامني
املاضيني ،حاولت إبراز أهم الخالصات العامة التي
تواجه املجتمع املدين يف املنطقة .آمالً أن يساهم
هذا الجهد يف عملية البناء من خالل توفري املادة
التي تساعد منظامت املجتمع املدين عىل بلورة
توجهاتها والتفاوض مع األطراف األخرى العتامد
السياسات العامة املالمئة لها.

الرتكيز عىل مفهوم عاملية وشمولية وتكاملية حقوق
اإلنسان والزامية تطبيقها من قبل كل االطراف
الحكومية وغري الحكومية” .1باالضافة إىل ذلك،
توسعت املنظومة الحقوقية يف القرن العرشين
لتتناول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
إىل جانب الحقوق السياسية واملدنية ،مع الرتكيز
عىل مبدأ تكاملها وعدم جواز تجزئتها .وهذا ما
جاء يف العهدين الدوليني املكملني لإلعالن العاملي.
كام ربط إعالن األلفية الذي أقرته الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف سبتمرب من العام  ،2000والذي
بني عىل أساس تقرير األمني العام السابق لألمم
املتحدة السيد كويف أنان «من أجل مستقبل أفضل
للجميع» بأحكام ثالثة أنواع من الحريات :الحرية
من الخوف وبالتايل احرتام الحق يف العيش بأمن
وسالم ،والحرية من العوز والفاقة وبالتايل احرتام
الحقوق االقتصادية واالجتامعية وحرية العيش
بكرامة وبالتايل احرتام الحقوق املدنية والسياسية.

ومن األسس املتينة التي تبنى عليها الدولة املدنية،
هي أن تكون مرجعيتها الرشعة الدولية لحقوق
اإلنسان ،عىل أن تكون هي التي تحكم العالقات
بني املواطن والدولة من دون أي لبس .حيث إنه
ينظر إىل االنسان كونه مواطناً له حقوق وعليه
واجبات .وتنبع حقوقه من خالل قيامه بواجباته.
وال يجوز ألي سبب من األسباب أن يعفى املواطن
من واجباته حيال وطنه ومواطنيته فيكون ذلك
سبباً النتهاك حقوقه املرشوعة واملقرة دولياً
من قبل السلطات الحاكمة .فاحرتام الواجبات
يعزز من احرتام الحق يف املشاركة يف تحديد
العالقة امللتبسة بني التنمية والعدالة من جهة الخيارات واألهداف الوطنية واملحلية واملساهمة
والدميقراطية والحريات من جهة ثانية
 1جاء يف الورقة التي أعدها مؤخرا للشبكة العربية حول
•املقاربة الحقوقية للتنمية
“من اإلنجازات التي تحققت يف القرن املنرصم،

دسرتة الحقوق االقتصادية واالجتامعية الباحث والخبري الدويل
واالستاذ الجامعي التونيس د .حاتم قطران
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يف املساءلة واملحاسبة واملتابعة .من هنا تنطلق
منظامت املجتمع املدين من اعتبار ان املقاربة
الحقوقية هي السبيل إىل تعزيز املواطنة الحقيقية
وتعديل العالقات التي تقوم عىل مفهوم الرعاية
والتي تؤدي بالعالقات عملياً إىل نشوء الدولة
الزبائنية .ال بل أكرث من ذلك ،فإن االستحواذ عىل
املوارد من قبل صانعي القرار واعتبار أن ملكية
املوارد الطبيعية واملادية هي حق مطلق للحاكم،
يؤدي ذلك بالنهاية إىل قيام ما يعرف بـ»الدولة
الغنامئية» .وقد جاء هذا املصطلح يف الورقة التي
أعدها الباحث واملستشار اإلقليمي األستاذ أديب
نعمة لهذا التقرير .وهذا ما يجب تالفيه يف دول
املنطقة يف املرحلة املقبلة من أجل تعزيز بناء
الدولة املدنية التي تقوم عىل أساس عقد اجتامعي
جديد بني املواطن والسلطة يقوم عىل املقاربة
الحقوقية وعىل مفهوم املواطنة الحقيقية.

ضمن املسؤولية املشرتكة بني ما يبذل من جهود
عىل املستوى الوطني واملحيل والجهود التي تبذل
عىل املستوى الدويل يأيت الرتويج لوجوب احرتام
الحريات األساسية للجميع من دون أي متييز
وتفرقة بني املواطنني .ولكن ال بد من التنويه أيضاً
إىل أن الهدف األسايس لكل الجهود التي تبذل
عىل غري صعيد ،إمنا يتمثل يف تحقيق التنمية
بوصفها عملية شاملة تتضمن املسارات االقتصادية
والسياسية واالجتامعية والثقافية والتي تهدف
إىل تحقيق «الرفاه» للمواطنني من خالل تأمني
مشاركتهم الفاعلة والنشيطة يف العملية التنموية
وعىل قاعدة إعادة التوزيع العادل لعائدات هذا
النشاط عىل املجتمع .أي أن يكون اإلنسان محور
التنمية األسايس ،يساهم يف تحقيقها ويستفيد من
عائداتها.

•الحق يف التنمية واالتفاقية الدولية
للحقوق االقتصادية واالجتامعية
والربوتوكول املكمل

أضاءت االنتفاضات الثورية يف املنطقة العربية عىل
قضايا أساسية تم تجاهلها لعقود طويلة ،فغياب
الحريات واآلليات الشفافة والفاعلة للمساءلة
واملحاسبة وضعف املؤسسات الدميقراطية ،كل
ذلك أدى إىل اإلمعان يف انتهاك الحقوق االقتصادية
واالجتامعية للمواطنني .كام أدى إىل تفيش ظاهرة
الفساد املؤسيس ضمن دوائر محددة قريبة
من السلطة ،استفادت من الرثوات وراكمتها
لصالحها يف الوقت التي كان فيه السواد األعظم
من املواطنني يرزح تحت وطأة الفقر والبطالة
والتهميش االجتامعي.

يتضمن العهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتامعية جملة من الحقوق األساسية التي
يفرتض أن يتمتع بها كل مواطن ومن دون أي متييز
عىل أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو
الدين .وهي ال تنفصل عن املنظومة الحقوقية
الصادرة عن االمم املتحدة ومبوافقة االعضاء،
وتعترب بالتايل مسؤولية مشرتكة تقع عىل عاتق
الحكومات اوال وعىل االطراف الوطنية املعنية
ثانيا ،ولكنها تتطلب ايضا تعاونا دوليا ملعالجة
التحديات الناجمة عن نوعية العالقات الدولية
ذات الطبيعة السياسية واالقتصادية والتجارية
واملالية واالجتامعية والثقافية .وهذا يشكل
أساس ما جاء يف إعالن األلفية وما انبثق عنه من
أهداف تنموية تضمنت هدفاً (الهدف الثامن)
حول التعاون والرشاكة الدولية والتي عكست
بشكل مبارش مسؤولية الدول الصناعية الكربى
يف بذل ودعم الجهود اآليلة إىل تحقيق التنمية،
وبالتايل الحقوق االقتصادية واالجتامعية .ومن
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•شمولية وتكاملية حقوق اإلنسان يف
املنطقة العربية

يف حني شكلت الحقوق السياسية واملدنية،
وخصوصا الحق يف التجمع والتعبري ويف تشكيل
املنظامت السياسية والنقابية واالجتامعية ،والحق
يف املشاركة السياسية ،املرتبة األوىل لدى املنظامت
الحقوقية ،ظلت الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية يف املرتبة الثانية من حيث األهمية .ذلك
عىل الرغم من ان العالقات الدولية والرشاكات
التي بنيت خالل املرحلة املنرصمة قامت عىل
أساس املصالح االقتصادية والتبادل الحر .فأدت
االتفاقيات التجارية ،ونظرا ً إىل غياب األهداف

الوطنية املتوافق عليها دميقراطياً ،إىل تحرير
قطاعات واسعة من اإلنتاج والخدمات .إذ مل ت ُ َنب
هذه الرشاكات عىل أسس واضحة وأهداف محددة
تعرب عن االتجاهات الوطنية وعن مصالح مختلف
الفئات ،ال بل جاءت لتخدم مصالح فئة معينة من
الطبقة الحاكمة والدوائر املحيطة بها .إن النقاش
الذي دار يف املراحل السابقة حول االنتفاضات
والثورات يف الدول العربية كان يشري إىل صعوبة
تحقيق التنمية يف ظل غياب الدميقراطية ،إال أن
النقاش إياه بات بعد الثورات يؤكد صعوبة تحقيق
الدميقراطية يف ظل غياب التنمية .وهذا ما يعني
ويؤكد تكامل املنظومة الحقوقية مبختلف مكوناتها
مبا يف ذلك االتفاقيات والعهود التي اندرجت عنها،
وأن هذا التكامل هو وحده الذي يؤدي إىل إعامل
الحق يف التنمية.

ومع تفاقم األزمات االجتامعية ،عملت الدول التي
غالباً ما كانت تتبع نصائح املؤسسات الدولية ،إىل
تاليف التدهور يف الظروف املعيشية للمواطنني ،من
خالل تطبيق برامج «شبكات الحامية» ملعالجة
الحاالت االجتامعية املتفاقمة ،وخصوصاً حاالت
الفقر املدقع.

أما حالياً ،وبعد أن ثبت أن نتائج هذه السياسات
مل تكن إيجابية عىل املجتمع ،عىل الرغم من
التعديالت والتحسينات التي طرأت عرب العقود.
وعىل الرغم من كل املحاوالت اليائسة إلظهار
العكس ،من خالل التالعب باملعطيات وبنتائج
الدراسات حيناً ،وكيفية تركيب واستخدام املؤرشات
أحياناً أخرى ،جاءت االنتفاضات لتؤكد عدم جواز
تجاهل الواقع القاتم مهام كانت الصورة التي
حاولوا إظهارها زاهية ،وبالتايل ال مناص من إعادة
وهذا يعني ،أيضاً ،رضورة التزام الدول بالحقوق النظر يف هذه السياسات والتوجهات التي اعتمدت
الكاملة مبا فيها الحقوق االقتصادية واالجتامعية .وطبقت من أساسها.
وااللتزام بها يعني أيضاً االلتزام بحق املجتمع إال أن النقاش الذي يدور حالياً عىل املستوى
املدين يف مراقبة ورصد مدى احرتام وتطبيق حقوق الوطني ويف إطار العالقات مع الرشكاء التجاريني
اإلنسان والحريات األساسية مبعزل عن أي اختالف .من مؤسسات مالية ودول ،ال زال عالقاً بني اتجاهني
وهو ما يقتيض كذلك إلغاء االنتهاكات عىل أنواعها ،اثنني:
سواء أكانت مسبباتها ناتجة من السياسات
واملامرسات الوطنية ،أم من أي شكل من أشكال يقول االتجاه األول إن فشل الجهود التي بذلت
العالقات والتدخل الدويل الذي يقوم عىل أساس يف املرحلة املاضية يف تحقيق العدالة االجتامعية
التمييز أو التدخل يف الشؤون الداخلية ،أو انتهاك واملساواة بني املواطنني يعود إىل غياب الدميقراطية
السيادة الوطنية واستقاللية القرارات السيادية والشفافية ،وبالتايل غياب آليات املساءلة واملحاسبة
واملشاركة السياسية والتداول السلمي عىل السلطة.
والوطنية وخصوصاً الحق يف تقرير املصري.
فيام يؤكد أصحاب االتجاه الثاين بأن كل هذه
•فشل النموذج التنموي
األسباب تكمن وراء فشل الجهود يف تحقيق
ال شك يف أن السلطات يف املرحلة السابقة العدالة إال أنها تعود أيضاً ،ورمبا يف املقام األول
لالنتفاضات ،ر ّوجت لنموذج تنموي منذ أوائل إىل السياسات واألولويات االقتصادية نفسها ،وال
السبعينات من القرن املايض عىل أساس تفاهم تقترص فقط عىل الجوانب السياسية واإلدارية منها.
واشنطن ،والذي يقول برضورة تحرير االقتصاد
وفتح االسواق وتقليص دور القطاع العام والدولة .يرتافق هذا النقاش حول أسباب فشل الجهود
فانتقلت بذلك معظم الدول العربية التي كانت التنموية يف تحقيق األهداف املرجوة مع حوار
تطبق نظاماً شبيهاً بالنظام االشرتايك ،إىل تطبيق يحصل عىل املستوى الدويل ،اكتسب طابعاً أكرث
نظام شديد الليربالية من دون وضع الضوابط حدة عىل أثر تفاقم األزمة العاملية املتعددة األبعاد
يف أواسط العقد املايض .وقد شهدت قمة متويل
الرضورية لحامية حقوق املواطنني.
التنمية يف الدوحة العام  2008عىل ذلك ،وكذلك
ويف مرحلة الحقة لتطبيق سياسات التكيف الهيكيل ،االجتامعان الوزاريان ملنظمة «االنكتاد» الثاين عرش
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العام  2008يف أكرا والثالث عرش عام  2012يف إىل تشخيص االختالالت وتقييم السياسات
الدوحة ،وأيضاً قمة التنمية املستدامة يف الريو عام السابقة التي طبقت لعقود قبل اعتامد التوجهات
 .2012حيث إن بعض األطراف تعترب ،وهي ترص ،واألهداف املستقبلية.
عىل أنها أزمة عابرة وميكن معالجتها باألساليب ولتفعيل دورها الدفاعي ،تعمل الشبكة عىل
االقتصادية واملالية التقليدية .وهي تلقي بالالمئة تنمية القدرات الدفاعية ملنظامت املجتمع املدين
عىل بعض املنتفعني والفاسدين .يف حني تؤكد فيه من خالل إعداد املوارد واملصادر املعرفية ،البحثية
أطراف أخرى أن األزمة تطرح رضورة إعادة النظر والتحليلية ،حول السياسات والتحديات التي
بنامذج السياسات الدولية التي طبقت ،السيام تواجهها يف املجالني االقتصادي واالجتامعي.
لجهة وجوب فرض ضوابط عىل حركة وانتقال
رؤوس األموال وآليات االستثامر األجنبي ،ووجوب كام عملت الشبكة عىل تأسيس مرصد ملراقبة
إعادة النظر بدور الدولة عموماً ورشاكتها مع الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة مع
القطاع الخاص يف مجال حامية حقوق املواطنني الرتكيز عىل السياسات والخيارات التي تؤدي إىل
ومراقبة تطبيق السياسات يف املجاالت التي تؤثر يف انتهاك هذه الحقوق .عىل أن يعمل املرصد عىل
إصدار التقارير الدورية (كل سنتني) حول هذه
حياتهم وعىل حقوقهم.
الحقوق لتكون مبثابة املراجع العلمية للمجتمع
ويتوقف عىل هذا النقاش حسم الخيارات عىل املدين يف عمله الدفاعي والتفاويض يف املستقبل،
مستوى التوجهات االقتصادية الكلية والسياسات ويعترب هذا التقرير باكورة أعامل املرصد.
التنموية تحديدا ً.
•ملاذا املرصد العريب للحقوق االقتصادية
الشبكة واالنتفاضات الثورية العربية
واالجتامعية
فور اندالع االنتفاضات الثورية يف العديد من الدول
العربية ،أطلقت الشبكة حملة واسعة عىل مستوى جاء يف التقرير التقييمي لعمل الشبكة يف مطلع
منظامت املجتمع املدين للمطالبة بإيالء الحقوق العام  2012ما يأيت“ :عملت الشبكة العربية خالل
االقتصادية واالجتامعية اهتامماً ووضعها عىل املرحلة املاضية عىل تعزيز الوظيفة الرصد َّية وفق
جدول أعامل القوى السياسية واالجتامعية كافة .منهج حاولت من خالله تعزيز تحليل وبحث
فيتم تناولها من الزاوية الحقوقية ،عىل أساس أنها السياسات العامة يف املنطقة بناء عىل مواد منتجة
من الحقوق األساسية التي يفرتض أن يتمتع بها محلياً ،ودعم دور املجتمع املدين يف تكوين وجهات
املواطنون يف الدول العربية ،مع اإلشارة إىل وجوب نظر بديلة حيال صنع السياسة ،بحيث تكون
متجذِّرة يف األولويات والحاجات املحلية والوطنية.
أن يصار إىل تضمينها يف الدساتري املستحدثة.
وقد قامت هذه الوظيفة الرصد َّية عىل أساس
وأكدت الشبكة يف خطابها الدور األسايس الذي
متمم لبنية «الشبكة» القامئة وأنشطتها
أنها جزء ِّ
يلعبه املجتمع املدين يف هذا املجال ،للتأكد من التي ترتكَّز عىل التشبيك وبناء القدرات ،بحيث
أن تؤخذ باالعتبار مصالح وحقوق مختلف الفئات أصبح التقرير اإلقليمي حول الحقوق االقتصادية
االجتامعية من خالل املؤسسات والهيئات املدنية .واالجتامعية – الناتج من عملية الرصد هذه -هو
عىل أن يكون للمجتمع املدين موقع يف الحوار املسار األسايس الـذي تتمحور يف إطاره آليات
الوطني املنشود لتحديد الخيارات واألهداف الرصد ،ويستكمل ذلك العمل الرصدي الذي يتم
الوطنية الكبرية.
يف سياق آليات األمم املتحدة ويف مجال السياسات
كام عملت الشبكة عىل تفعيل آليات وبرامج املتعلقة بالعالقات األوروبية –العربية إىل جانب
الضغط والتأثري عىل املؤسسات املالية واملنظامت غريها من مجاالت عمل الشبكة”.
الدولية املؤثرة يف القرارات الوطنية من خالل يلخص املقطع أعاله واملنقول من التقرير التقييمي
دعوتها للمساهمة يف الحوارات الوطنية اآليلة لعمل الشبكة الخلفية التي دفعتها إىل تفعيل
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مع الرشكاء والخرباء الذين قيموا عمل الشبكة
وبعض األعضاء الذين نوهوا بوجوب الرتكيز عىل
حق محدد أو أكرث ،ومراقبة التطور الذي ميكن
أن يرتتب عىل ذلك .إال ان الشبكة تركت الخيار
ألعضائها يف كل دولة الختيار الحق أو الحقوق التي
يرونها أولوية يف بلدانهم أخذا ً باالعتبار التحديات
الوطنية واإلمكانيات الذاتية للقيام باملتابعة.

العمل يف مجال الرصد عىل أن يشكل إعداد التقرير
اإلقليمي حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية
اآللية الفاعلة واملنتج واألداة لدعم قدرات ودور
املجتمع املدين يف عمليات املدافعة والتأثري يف
السياسات العامة ،ولتعزيز املشاركة يف صنع القرار
والسياسات وتطوير املوارد املعرفية املنتجة محلياً
وبأدوات محلية ومن خالل التشاور مع رشائح
من منظامت املجتمع املدين .وهذه هي عملياً وبالفعل ،تم الرتكيز عىل خمسة أو ستة حقوق
التوجهات االسرتاتيجية للشبكة كام أقرتها الجمعية يف كل من الدول العربية التي قامت باملراجعة
العمومية يف الخطة االسرتاتيجية للسنوات املقبلة .الدورية الشاملة بالتعاون مع الشبكة ،وقد شكلت
وتركز عملية الرصد عىل املبادئ الدولية لحقوق أربعة منها قاسامً مشرتكاً يف كل الدول وهي :الحق
اإلنسان والتي وثقت يف العهد الدويل واالتفاقيات يف العمل والحق يف الحامية االجتامعية والحق يف
والربوتوكوالت الدولية املكملة له والتي أقرتها التعليم والحق يف الصحة.
مبدئياً جميع الدول العربية .ولكن ال بد من وعندما قررت الشبكة أن تصدر التقرير األول ملرصد
التنويه بأن إقرار اهذه املنظومة متفاوت بني دولة الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،رأت أن تختار
وأخرى ،فهناك من ض ّمنها يف الدساتري وبالتايل جعل حقاً أو اثنني ،عىل أن يتم الرتكيز عليهام عىل أساس
منها مبادئ تعلو عىل القوانني الوضعية ،وهناك أنهام القاسم املشرتك يف جميع الدول ،وأن يكونا
من مل يضمنها يف الدستور .ال بل جعل للدستور من بني التحديات التي تواجهها املنطقة حالياً .وبناء
مرجعيات تتناقض معها يف بعض الحاالت ،ما عىل هذا التوجه ،رأت اللجنة االستشارية للربامج يف
دفع به إىل التحفظ من بعض موادها والتي تؤثر الشبكة أن يركز التقرير األول لهذا العام وبشكل
عموماً عىل الحقوق الفردية .وهناك من أبرمها خاص عىل الحقني يف العمل ويف التعليم .وقد تم
بعد املصادقة عليها من قبل املجالس الترشيعية اختيار هذين الحقني عىل أساس التقدير بأنهام
املنتخبة ،علام أن االنتخابات العامة يف األغلبية يشكالن تحديني أساسيني يف كل الدول العربية.
العظمى للدول العربية مل تكن نزيهة ،وبالتايل فإن حيث تكاد البطالة أن تكون التحدي األبرز الذي
املجالس املنتخبة مشكوك مبرشوعيتها وبتمثيليتها ،م ّيز الحقبة املاضية .وهي بال شك الزالت تشكل
ما يجعل مصداقية تواقيعها والتزاماتها وتعهداتها أبرز التحديات أمام القوى الناشئة يف السلطة أو
عىل املحك ،السيام يف ظل غياب اآلليات الدولية خارجها.
علام أن التحفظات التي جاءت عىل
امللزمة .هذا ً
بعض بنود هذه العهود يؤثر عىل تطبيقها ،ويلغي وتقدر الحاجة إىل توفري  55مليون فرصة عمل خالل
عملياً مبدأ تكامل املنظومة الحقوقية وعدم جواز العقود الثالثة املقبلة تحدياً كبريا ً يف ظل تفيش
ظاهرة العاملة الهامشية (الهشة أو غري املنظمة)
تجزئتها.
والتي باتت تفوق نصف القوى العاملة يف املنطقة
مضمون التقرير
وفق أكرث التقارير تفاؤالً .ومعلوم أن هذا النوع من
عملت الشبكة عىل رصد ومراقبة الحقوق العاملة ال يتمتع بأي نوع من الحقوق والضامنات
االقتصادية واالجتامعية يف أكرث من دولة عربية من االجتامعية أو الصحية .وباملقابل هناك رابط واضح
خالل متابعة تطبيق أهداف األلفية (يف املغرب بني التعليم وسوق العمل ،حيث ال بد من تطوير
مثالً) ومن خالل املراجعة الدورية الشاملة يف أكرث املناهج التعليمية لتساهم يف تأهيل الوافدين
من دولة (لبنان ،مرص ،فلسطني ،السودان ،تونس ،الجدد إىل سوق العمل لتمكينهم من املنافسة.
اليمن ،سوريا) ومن النقاشات الداخلية التي دارت ويتم ذلك من خالل تطوير نوعية وكمية التعليم،

15

ولكن أيضاً من خالل التوسع باتجاه القطاعات
الحديثة والتي باتت تحتل يف عرصنا الراهن مكانة
كبرية يف االقتصادات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ما هو الحق يف العمل
جاء يف اإلعالن حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية
عن الحق يف العمل ما يأيت :إن الدول املشاركة يف
هذا اإلعالن تق ّر بالحق يف العمل والذي يتضمن
حق أي مواطن يف الحصول عىل فرص لكسب
عيشه من خالل العمل الذي يختاره ويوافق عليه
مبلء إرادته .وهي ستتخذ الخطوات الرضورية
لحامية هذا الحق .وتتضمن هذه الخطوات التدابري
التقنية واملهنية والتدريبية والسياسات والتقنيات
كافة ،التي تحقق بشكل مطرد التنمية االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،وكذلك االنتاجية الكاملة يف
ظل ظروف تحمي الحريات األساسية والسياسية
واالقتصادية والفردية.
ويتضمن هذا الحق بالتايل املعايري األربعة األساسية
اآلتية :أوالً الوصول إىل العمل الالئق واملنتج ،ثانياً
توفري رشوط عمل عادلة وآمنة ،ثالثاً تأمني التدريب
وتنمية املهارات والقدرات املهنية ،رابعاً ضامن
الحامية من العمل اإللزامي ومن البطالة.
كام يتضمن الحق يف العمل ،الحق يف تشكيل
النقابات العاملية املستقلة والتي تعترب الحامي
األسايس لهذه الحقوق ،والجهة املعنية مبارشة
يف التفاوض مع السلطات وأرباب العمل لتنفيذ
واحرتام هذه الحقوق.
أما يف املنطقة العربية ،حيث غابت الحريات يف
العقود املاضية ،مل تتشكل نقابات مستقلة ،ال بل
جاءت الحركة النقابية من رحم األنظمة نفسها
لتتواطأ معها عىل حقوق العامل .وتشهد املنطقة
حالياً نهوضاً للنقابات املهنية والعاملية والتي
يفرتض أن تشكل رافعة للعمل املدين والحركات
االجتامعية عموماً وللدفاع عن الحقوق وبشكل
خاص عن حقوق العامل.

وهو متضمن يف العديد من االتفاقيات والعهود
الدولية والدساتري الوطنية والخطط التنموية.
وبينام وقّعت معظم الدول عىل االتفاقيات
والعهود الدولية ،إال أن عددا ً محددا ً منها أدرجها
ضمن الدساتري الوطنية أو اعتمد األطر الترشيعية
والتطبيقية التي تضمن تحقيق هذا الحق .ومع
تراجع دور الدولة وتعميم التعليم الخاص ،بات
هذا الحق بعيدا ً عن متناول العديد من املواطنني
الذين ال قدرة لهم عىل توفري الرسوم واملستلزمات
الرضورية للحصول عىل التعليم.
وعندما يشار إىل الحق يف التعليم ،ال بد من
التوقف عند العنارص األربعة املكملة له والتي
طورتها املقررة الخاصة السابقة لألمم املتحدة حول
الحق يف التعليم ،والتي ال بد من أخذها باالعتبار:
•توفري التعليم املجاين للجميع ،عىل ان
تتوفر لذلك البنية التحتية املناسبة والجهاز
التعليمي الكفء والقادر عىل التعليم
بشكل جيد.
•تأمني الوصول إىل التعليم حيث ال مييز
النظام التعليمي بني مختلف الفئات ،عىل
أن تتخذ الخطوات العملية التي تضمن
الوصول إىل أكرث الفئات تهميشاً.
•ضامن القبول (املوافقة) ،مبعنى أن يكون
مضمون املناهج التعليمية مناسباً وال مييز
بني املواطنني عىل أن يتالءم ثقافيا ً ونوعياً
مع املجتمع املحيل .وهذا يتطلب أيضاً
أن تكون املدرسة آمنة وأن يتمتع الجهاز
التعليمي باملهنية املطلوبة.
•تأمني القدرة عىل التكيف ،حيث ميكن
للنظام التعليمي أن يتطور ويتكيف مع
االحتياجات املتغرية للمجتمع وأن يساهم
يف مواجهة التمييز ،ال سيام التمييز بني
الجنسني ،ومبا ينسجم ويتناسب مع الواقع
املحيل.

ماذا يتضمن الحق يف التعليم
ويتضمن التعليم وفق املعايري التي تضمنها العهد
الحق يف التعليم هو حق معرتف به دولياً منذ الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان العام  .1948أربعة مؤرشات أساسية ال بد من تحقيقها:
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 )1تعميم التعليم االبتدايئ للجميع ،و )2القدرة الخالصات العامة
عىل الوصول إىل املراحل الثانوية والجامعية و )3ويف قراءة رسيعة للتقارير املوضوعية والتقارير
توفري املناهج واملصادر التعليمية املالمئة و )4توفري الوطنية ،واستنادا ً إىل التجربة التي راكمتها الشبكة
الفرص للجميع مع احرتام حرية التعليم.
عىل مدى السنوات املاضية ،السيام يف املرحلة

األخرية التي تلت االنتفاضات الشعبية والثورية
•السياق العام للتقرير
يركز التقرير عىل معالجة السياسة العامة يف العربية ،ميكن الخروج بالتحديات والتوصيات
مجال الحقني يف العمل والتعليم ،مع الرتكيز اآلتية:
•أوال يف التحديات
عىل االنتهاكات السيام ملبدأي املساواة والالمتييز،
والتي تعترب جوهر العهد الدويل الخاص بالحقوق أوالً :لعل أبرز ما أضاء التقرير عليه يف ظل األوضاع
االقتصادية واالجتامعية والثقافية .ويوثق بعض الراهنة التي متر بها املنطقة هو التحدي الناجم عن
الحاالت والحمالت املطلبية الوطنية ،السيام تلك القدرة عىل الحفاظ عىل الوحدة الوطنية والقدرة
التي حققت نجاحات معينة وذلك بهدف توثيق عىل ادارة الحوار الوطني الب ّناء الذي يساهم يف
الدروس املستفادة.
توحيد الجهود املبذولة وطنياً .فالتناقضات التي
وقد سعى الخرباء والباحثون خالل إعداد األوراق
والتقارير إىل التعاون مع مختلف الطاقات املتوفرة
لدى املنظامت امليدانية أو البحثية يف محاولة
لتكريس تكامل العمل امليداين مع العمل البحثي
الذي يقارب السياسات العامة.

هذا وينقسم التقرير إىل قسمني أساسيني ،يتناول
القسم األول القضايا اإلقليمية الخاصة باملنطقة
العربية ،بدءا ً بالبحث يف صيغة وطبيعة الدول
وعالقاتها مبواطنيها ،مرورا ً بإطالق البحث يف
صيغة العقد االجتامعي الجديد الذي يتضمن
الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وانتهاء بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية للمرأة ولألشخاص ذوي
اإلعاقة .ويضم القسم الثاين من التقرير ،عرشة
تقارير وطنية شارك باحثون وناشطون مدنيون
بإعدادها تناولت حقي العمل والتعليم.

برزت إن عىل املستوى السيايس أو عىل املستوى
العقائدي (الديني واملذهبي) أو عىل املستوى
العرقي أو عىل املستوى القبيل والعشائري ،كلّها
تشكّل تحديات ستطبع املرحلة املقبلة بخصائص
ال بد من تداركها والعمل الدؤوب والجاد إليجاد
الصيغة الوطنية املالمئة والتي تضمن الوحدة
والتكامل بني مختلف مكونات املجتمع.

ثانياً :ويف إضاءة عىل تحديات العالقة مع الجهات
الدولية والرشكاء ،تربز التباينات بني األولويات
الوطنية وأولويات الرشكاء السيام الجهات املانحة
منهم .ففي حني تتطلب املرحلة املقبلة من
بناء الدولة واعتامد السياسات العامة السيام يف
املجال االقتصادي واالجتامعي ،القيام مبراجعة
متأنية للمرحلة السابقة عىل أن تبنى السياسات
املستقبلية عىل أساسها ،تأيت املؤسسات الدولية
والتي تبدي االستعداد لتمويل السياسات العامة
ولكن استنادا ً إىل النامذج التي اتبعت سابقاّ عىل
اعتبار أن الخلل ليس فيها ال بل يكمن الخلل يف
اآلليات التي اتبعت من قبل األنظمة السابقة
لتحقيقها.

ويتضمن التقرير أخريا ً ،ورقة تناولت التحديات
التي تواجه شعوب الدول العرش التي جاءت منها
التقارير يف مسعى الستقصاء التحديات املشرتكة.
كام يتضمن ملحقاً يحتوي عىل أبرز املؤرشات
التي وردت يف التقرير حول الحقني يف العمل ويف
التعليم ،عىل أن يتم تطوير هذا الجانب اإلحصايئ ثالثاً :ويف هذا السياق ،يربز تحدي الذود عن
السيادة الوطنية مبا يعني ذلك من القدرة عىل
يف التقارير الالحقة.
صياغة السياسات العامة استنادا ً إىل األولويات
الوطنية وليس بالرضورة انسجاماً مع رضورة جذب
االستثامرات االجنبية ،أو مستلزمات االنضامم إىل
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النظام التجاري العاملي من خالل توقيع االتفاقيات والدميقراطي للسلطة.
املتعددة االطراف أو الثنائية .ذلك أن االتفاقيات ثانياً :تضمني الدساتري حقوق اإلنسان مبا يف
التجارية عموماً تؤدي إىل تقليص املجال الوطني ذلك الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
لتحديد السياسات باإلضافة إىل املرشوطية التي انسجاماً مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
تفرض من قبل املؤسسات املالية الدولية باسم والتي وقعت عليها كل الدول العربية ،مع رضورة
الجهات املانحة والرشيكة والتي غالباً ما تتعارض إزالة التحفظات عنها وتنزيه القوانني انسجاماً
مع األولويات الوطنية.
معها.

رابعاً :ويف هذا املجال ،ال بد من متكني الحكومات
الناشئة من صياغة العالقة الندية مع الرشكاء
والتي يفرتض أن تقوم عىل أساس االحرتام املتبادل
واملصالح املشرتكة ،وذلك يتم من خالل التحديد
الدقيق لالحتياجات والتحديات الوطنية وفق
آليات دميقراطية تشاركية تنخرط فيها مختلف
األطراف املعنية من مجتمع مدين وقطاع أعامل
ودولة .ويتم الحقاً التفاوض عىل أساس هذه رابعاً :العمل جدياً من أجل صياغة عالقات دولية
تساعد دول املنطقة عىل تجاوز التحديات التي
األولويات واالسرتاتيجيات والربامج والخطط.
تواجهها ،والستكامل البناء الدميقراطي للمؤسسات
خامساً :إن ما جاء أعاله يعيدنا إىل رضورة إعادة الوطنية وتطوير إمكانياتها مبا يجعلها قادرة
طرح مفهوم الرشاكة والعالقات امللتبسة بني عىل االستجابة للتحديات الوطنية واحتياجات
الرشكاء .إذ هناك رضورة لتعريف الرشاكة والعمل املواطنني .ويتم ذلك عملياً من خالل احرتام
مبوجب التعريف الذي يتم التوافق عليه .فالرشاكة القوانني واملؤسسات الدولية والتي بدورها يفرتض
تعني التوفيق بني مصالح مختلف األطراف وعدم أن تتمتع بقدر من الدميقراطية الذي يضمن حقوق
تغليب مصلحة طرف عىل آخر .وغالباً ما تكون الشعوب والدول النامية.
مصلحة الطرف األقوى يف املعادلة هي السائدة.
وهذا يقودنا إىل طرح مفهوم الرشاكة عىل مختلف
املستويات الوطنية ،يف العالقة بني الدولة واملجتمع خامتة
املدين والقطاع الخاص ،والتي يجب أن تحكمها نأمل أن يشكل هذا التقرير مادة مفيدة لحوار
الرشاكة ،وكذلك عىل املستويني الدويل واإلقليمي ،قد يجري يف ندوة إقليمية تنظمها الشبكة بهدف
حيث العالقة مع الرشكاء الخارجيني يجب أن تبنى التعمق يف أهم االستنتاجات التي توصل إليها
عىل أساس املصالح املشرتكة من دون فرض رشوط الخرباء والباحثون ،مع هاجس استنباط برنامج عمل
خاصة يف السياسات أو تدابري تؤدي إىل تقليص يساهم يف حركية املجتمع املدين .كام أننا توخينا
القدرة عىل اتخاذ القرارات وطنياً.
من مراجعة التقارير الوطنية الوصول إىل توصيات
ثالثاً :العمل جدياً عىل املستوى اإلقليمي لبناء
املؤسسات اإلقليمية التي تساهم يف تحقيق
التكامل العريب عىل مختلف املستويات السيام عىل
مستوى التعاون االقتصادي والتجاري وفق آليات
تضمن حقوق ومصالح املواطنني يف مختلف الدول
املعنية.

•ثانياً التوصيات

انسجاماً مع ما طرح أعاله ،ال بد من العمل من
أجل مواجهة التحديات من خالل الخطوات اآلتية:
أوالً :اعتامد املقاربة الحقوقية وبناء املواطنية
يف عملية بناء الدولة الحديثة والعرصية والتي
تقوم عىل أساس عقد اجتامعي جديد يفصل
بني السلطات ويعتمد آليات للتداول السلمي
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عامة عىل املستوى اإلقليمي واألخذ باالعتبار الفرق
بني نوعية التوصيات التي تقدم عىل املستويات
الثالثة (الوطني ،واإلقليمي ،والدويل) ،عىل أن تقدم
هذه الخالصات إىل القمة االقتصادية واالجتامعية
العربية (الرياض ،أوائل  )2013أوالً ،فتكون مبثابة
تصو ٍر يقرتحه املجتمع املدين يف القمة العربية وامام
املسؤولني العرب ،ومساهم ٍة يف حوار بناء حول

تحديات املرحلة املقبلة السيام يف املجال التنموي.
ويشكل ثانياً ،مادة علمية وموضوعية تساهم يف
متكني وتقوية املواقع التفاوضية للمجتمع املدين يف
نضاله الوطني من أجل تحقيق العدالة االجتامعية.
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بدأ األمر مع حمورايب امللك ...
وهو أمر مستنكَر يف كل الثقافات واألماكن ،شكَّل
روبرتو بيسيو
صعوبة يف التنفيذ .فالتعهدات التي أعلنت عىل مأل
منسق األمانة الدولية يف “الراصد االجتامعي”
املجتمعات تنزع ألن ت ُنىس بسهولة ،ما مل تعمد
املتَّحدات واملواطنون املنظمون بإرصار إىل التذكري
ألربعة آالف ونيف من السنني وضع حمورايب امللك بها.
رشائعه يف مملكته املمتدة بني نهري دجلة والفرات ،أنشئ «الراصد االجتامعي» يف عام  1995لتذكري
فنقشها عىل ألواح حجرية ووضعها قبالة قرصه .الحكومات بوعودها ،وملساعدة محكوميها عىل
ولقد كُ ِتبت هذه الرشائع بلغة بسيطة ليفهمها ُّ
كل مراقبة منجزاتها ...أو انعدام هذه املنجزات .وقد
ذي عقل ،ف ُنقشت عىل الصلصال حتى ال يخطر نُرش تقرير «الراصد االجتامعي» األول يف عام
يف بال أحد تغي ُريها يف عتم الليل أو إخفاؤها ،ويك  1996فتض َّمن تقارير وطنية وضعتها  13منظمة
تكون للناس معلماً يصلون إليه ويتعلمون منه ،ويك غري حكومية يف العديد من البلدان .أما اليوم،
ال يزيغ القضاة يف أحكامهم عنها.
فلشبكة الراصد االجتامعي ائتالفات وتحالفات

وهكذاُ ،وضعت مبادئ مساءلة الحكام األساسية
أمام محكوميهم ،وهو بالتحديد ما وضعناه يف
أساس مامرستنا عندما انشأنا «الراصد االجتامعي».
وقد ألزم الحكام أنفسهم ،خالل العقود األخرية ،بـ
«إعالن حقوق اإلنسان» ( ،)1948الذي نص عىل
املبادئ األساسية التي تقوم عليها الكرامة اإلنسانية؛
فضالً عن التزامهم إعالين «كوبنهاغن» و«بيجينغ»
( )1995اللذين وعدا بالقضاء عىل الفقر وتحقيق
املساواة الجنوسية ،باإلضافة إىل إعالن األلفية
( )2000الذي ألزمهم بضامن متتابع ملثلث السالم
واألمن يف جهة ،والدميقراطية وحقوق اإلنسان
من جهة ثانية ،وأخ ًريا ال آخ ًرا التنمية والعدالة
االجتامعية من جهة ثالثة.

ناشطة تع ُّد  1400منظمة يف  85بل ًدا ،وفيها يتنامى
عدد املشاركني يف كل سنة .ويقوم كل تحالف أو
ائتالف وطني بتحديد أولوياته الخاصة ،وكذلك
رسالته وآليات حاكميته .وللمشاركة يف الشبكة
العاملية تلتزم التحالفات بأن تكون شَ ُمولَةً ،وبأن
تديل تقاريرها بنزاهة ،وبأن تنخرط يف عمليتي
املدافعة والنرصة ،وبالتايل يف إقامة الحوار مع
املجتمع والسلطات بكل طريقة ممكنة ،بغية
تحسني نوعية السياسات االجتامعية وانفتاح
اآلليات التي تحددها .وبدورها ،يقع عىل عاتق
الشبكة تضخيم األصوات الوطنية وتطوير األدوات
املنهجية ،كابتكار األدلَّة واملؤشرِّ ات املتعلقة
بالتكافؤ الجنويس والقدرات األساسية مماَّ وضعه
«الراصد االجتامعي» ،ومضافرة الجهود الجامعية
لحمل املنظامت الدولية عىل أن تكون مسؤولة عن
تعهداتها ووعودها.

وقد تُرجمت تلك االلتزامات (التعهدات) إىل
كل اللغات ونُقشت عىل «اإلنرتنت» والفيديو
واإلذاعات واألوراق املطبوعة ،وهذه كلها يف متناول
الجميع ،بحيث بات يص ُعب إخفاؤها أو محوها .ويف عامرة الحاكمية الدولية ،ما بني صنع القرار
غري أ َّن عدم مراعاة الوعود الرسمية املقطوعة ،عىل الصعيدين الوطني والعاملي ،تضطلع الهيئات
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أنشئ «الراصد
االجتامعي»
لتذكري الحكومات
بوعودها ،وملساعدة
محكوميها عىل مراقبة
منجزاتها ...أو انعدام
هذه املنجزات

اإلقليمية بدور متنامي األهمية .هذا ،وتر ِّحب
شبكة «الراصد االجتامعي» باملبادرات اإلقليمية
عىل نحو هذا التقرير العريب األول الذي ميأل الفراغ
يف لحظة تقر عندها املنطقة العربية بالحاجة إىل
إيالء أصوات مواطنيها االهتامم الالزم ،حني بروز
املجتمع املدين العريب بصوته النافذ وباعتباره
رص إلهام يستوحيه النضال ضد االستبدادية يف
عن َ
كل أرجائها.
وإ َّن «شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
للتنمية» ،التي تضطلع بدور مهم يف َمف َْصلَة صوت
املجتمع املدين يف البلدان العربية ،ترجمت يف وقت
سابق فصوالً رئيسية متنوعة من تقارير «الراصد
توسع يف الوقت الراهن
االجتامعي» .وها هي ِّ
عملها الق ِّيم بنرشها تقري ًرا إقليم ًّيا جدي ًدا متا ًما يف
سلسلة تقارير «الراصد االجتامعي» اإلقليمية ،مبا
يتيح املجال أمام مامرسة تحليل أعمق للتح ِّديات
والفرص يف بلدان تشهد تغيرُّ ات رسيعة.

يتيح التقرير املجال
أمام مامرسة تحليل
أعمق للتحدِّ يات
والفرص يف بلدان
ارتسم الربيع العريب الذي حمل املجتمع املدين
تغيات رسيعة
تشهد رُّ
إىل قلب السياسة اإلقليمية ،بعد عقود من أنظمة

يف عامل اليوم ،تنتظم هذه العدالة (العدل بتعبري
ابن خلدون) يف إطار عمل حقوق اإلنسان ،الذي
يشمل رزمة غري قابلة للتجزؤ من الحقوق املدنية
والسياسية (التحرر من الخوف) واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية (التحرر من العوز) ،كام
يشمل حقوق املرأة واألقليات واملع َّوقني والضعفاء
امله َّمشني والشباب وكبار السن ،وهي حقوق
تتكلَّل بعضها مع بعض بالحق يف التنمية .ومن
مسؤولية الحكومات األوىل احرتام حقوق «ذواتها»
وحاميتها وتعزيزها ،عىل أ َّن تلك الواجبات تنطوي
كذلك عىل بُ ٍ
عد خارجي ،وهو توسيع املوارد املتاحة
إلحقاق تلك الحقوق التي بُذلت جهود قصوى
لنرشها محل ًّيا ،وما تزال غي كافية البتَّة.
وخالل العقدين املنرصمني ،منذ سقوط جدار برلني،
نال إطار عمل حقوق اإلنسان التمتني والتعزيز
عرب إنشاء محكمة الجرائم الدولية ملقاضاة منتهيك
حقوق اإلنسان عندما تكون العدالة املحلية عاجزة
عن ذلك ،كام أُ ِق َّر الربوتوكول االختياري امللحق
باالتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،للسامح للمواطنني ليقاضوا
الدول عندما ت ُنتهك تلك الحقوق ،ثم إطالق مجلس
حقوق اإلنسان العمل بآلية املراجعة الدورية
الشاملة ،مبطالبة كل الحكومات التقدم بتقاريرها
أمامه مرة عىل األقل كل أربع سنوات والسامح
بأن يديل املجتمع املدين بشهادات مستقلة .ويف
املجال االجتامعي ،تضيف االتفاقية الخاصة
بحقوق العامل املحليني التي أُ ِق َّرت يف عام 2010
أداة جديدة ،يف ما يتعلق باهتاممات املهاجرين
والنساء الخاصة ،إىل اآلليات القامئة التي تدافع
عن حقوق العامل.

الحكم االستبدادي ،باعتباره حدث ًا جدي ًدا يف
تاريخ هذا الجزء من العامل .وكام ميكن تت ُّبع فكرة
املساءلة نفسها منذ أيام حمورايب (الذي حكم ما
صار يُعرف راه ًنا العراق) ،فإن الفكرة القائلة بأن
الناس («الذوات») هم يف أساس املجتمع ويجب
أن يُحموا بالعدالة ،لهي أيضً ا الفكرة ذاتها التي
فصلها فيلسوف القرن الرابع عرش العريب ابن
َّ
خلدون ،أبو علم االجتامع الحديث ،إذ استشهد
يف «مقدمته» بأرسطو (الذي عمل يف اإلسكندرية،
من أعامل مرص اليوم) ،مو ِر ًدا كالمه عىل «الحكم َّية
السياسية» [عىل حد تعبري ابن خلدودن] يف الجمل
الثامين التالية:
ومع أدوات تنفيذ أقوى وأنشط ،نشأ املزيد من
«العامل بستان سياجه الدولة ،الدولة سلطان تحيا الحقوق يف تلك السنوات نفسها للرشكات عابرة
به السنة ،السنة سياسة يسوسها امللك ،امللك نظام الحدود ،مبا يف ذلك حقوق مل يكن األشخاص
يعضده الجند ،الجند أعوان يكلفهم املال ،املال ميلكونها :فعرب شبكة من مئات االتفاقيات
رزق تجمعه الرعية ،الرعية عبيد يكنفهم العدل ،واملعاهدات التجارة واالستثامرية اإلقليمية
والثنائية وعديدة األطراف ،اكتسبت الرشكات حق
العدل مألوف وبه قوام العامل .»...
االستقرار يف أي مكان تريد واستجالب أي كادر
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تريد ،كام أتيح لها إخراج أرباحها من دون قيود،
بل حتى مقاضاة الحكومات ،ليس أمام املحاكم
املحلية وحسب ،بل كذلك أمام محاكم التحكيم
الدولية التي شُ كِّلت للدفاع عن مصالح األعامل،
وحيث ال تسود حقوق اإلنسان بالرضورة.
ونتيجة لهذا الخلل يف ما بني حقوق اإلنسان
وحقوق الرشكات ،من ناحية ،ازدادت الالمساواة
يف كل أنحاء العامل ،ثم انهيار األسواق املالية يف عام
 2008من ناحية أخرى ،مماَّ أطلق أزمة رضبت
جذورها يف السلوك غري املسؤول الذي اتبعته
املصارف املتفلِّتة من عقالها يف اقتصادات العامل
األغنى ،بحيث تح َّولت بعد فرتة قصرية إىل أزمة
اقتصادية أث َّرت ،وما تزال ،يف الناس أينام كانوا.
وخالل الفرتة حتى عام  2020سيكرب مليار طفل يف
العامل ليصبحوا شبَّانًا بالغني» (ما بني  16و 24سنة)،
ولن يكون يف مقدور معظمهم العثور عىل وظيفة
أو االستمرار يف الدراسة ،وألول مرة يف التاريخ
املعارص لن يكون لدى هذا الجيل أمل يف حياة
أفضل كام كان لدى والديهم ...اللهم إال إذا حدثت
تغريات جوهرية .وكام يبينِّ العديد من فصول
هذا التقرير ،يتَّسم هذا الوضع بكونه دراماتيكيًّا
يف املنطقة العربية ،حيث يشكِّل الشباب رشيحة
كربى وقوة دافعة رئيسية يف السعي إىل التكافؤ
واملساواة.

ازدادت الالمساواة
نتيجة للخلل يف ما
بني حقوق اإلنسان
وحقوق الرشكات

ويف خض ِّم هذا االضطراب الذي يهيمن عىل العامل،
يستأهل هذا التقرير أن يُوىل العناية واالهتامم ،إذ
سيسهم يف إعادة إنعاش مبادئ املساءلة والعدالة
واالعرتاف بدور الناس األسايس املتجذِّر عميقًا يف
الثقافة والتاريخ العربيني.
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امللخص التنفيذي للتقارير الوطنية

قضايا حارقة يف عامل عريب مضطرب
اعداد :صالح الدين الجوريش
املنسق الرئيس لألعامل البحثية
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

يف إنجازها باحثون ونشطاء ميدانيون من دول عرش
هي :املغرب والجزائر وتونس ومرص والسودان
واألردن والبحرين وفلسطني والعراق ولبنان.
أبرز نتائج التقارير

بتفحص هذه التقارير التي ركزت عىل حقي العمل
قد يجد العامل العريب نفسه  -يف صورة عدم والتعليم ،ميكن رصد الجوانب اآلتية:
إقدام حكوماته عىل مراجعة سياساتها االقتصادية
أوالً :دسرتة الحقوق أولوية
واالجتامعية ،والتعجيل بتطوير صيغ التعاون
اإلقليمي مبا يف ذلك رفع العراقيل أمام توحيد يالحظ بأن عموم الدول العربية ال تزال ملتزمة
األسواق العربية – عاجزا ً عن تلبية حاجة املاليني يف دساتريها باحرتام الحد األدىن من الحقوق
من النساء والرجال إىل العمل القار والالئق ،وذلك االقتصادية واالجتامعية ،وذلك من خالل إشارات
بسبب الفجوة التي تزداد يوماً بعد يوم بني مناهج غامضة أحياناً ،ومقتضبة أحياناً أخرى .وهي إشارات
التعليم من جهة واحتياجات أسواق الشغل من موروثة عن مرحلة بناء الدولة الوطنية التي كانت
خالل السنوات األوىل من تأسيسها أميل إىل القيام
جهة أخرى.
بدور الدولة الحامية .لكن عملياً ،وعىل الرغم من
كام أن قطاعات واسعة من املواطنني العرب
هذا التنصيص عىل عديد الحقوق االجتامعية ،ميكن
أصبحوا مهددين باحتامل حرمانهم من التمتع
القول إن سياسات هذه الدول قد تخلت تدريجياً
بحقهم يف االلتحاق مبدارس تؤمن لهم الحد األدىن
عن هذا االلتزام ،أو مل يعد يحتل أولوية لديها بعد
من التعليم الجيد ،وتضمن لهم املساواة يف الفرص
التغيريات التي طرأت عىل سياساتها والتي رشعت
لالرتقاء مبستواهم العلمي مع بقية الذين يشرتكون
يف القيام بها منذ مطلع السبعينات .لهذا فإن
معهم يف االنتساب إىل الوطن نفسه.
مسألة دسرتة هذه الحقوق ،ومن بينها الحق يف
كذلك ،تفيد مؤرشات عديدة إىل أن الفجوة املعرفية التعليم والحق يف الشغل ،تعترب من بني املطالب
القامئة بني العرب وبقية دول العامل ،مرشحة ليك ذات األولوية ،خاصة يف الدول التي نجحت فيها
تزداد عمقاً ،بسبب األزمة الهيكلية التي متر بها الثورات ،والتي رشعت يف صياغة دساتري جديدة،
األنظمة واملؤسسات التعليمية يف العامل العريب ،وبالتايل هي مدعوة يف هذا السياق إىل التنصيص يف
بدءا ً من مرحلة التعليم األسايس وقبلها النقص دساتريها عىل مختلف الحقوق انطالقاً من متسكها
الفادح يف عدد روضات األطفال ،وصوالً إىل أزمة باملرجعية الدولية.
املناهج التي تعصف مبعظم الجامعات العربية
ثانياً :األمن والسالح قبل التعليم والصحة
التي مل تذكر واحدة منها يف قامئة أفضل 500
جامعة يف العامل ،مقابل وجود  6جامعات عربية .وجود ميل لدى معظم حكومات املنطقة نحو
التخفيض من ميزانياتها املخصصة للحقوق
هذا جانب من مشهد كشفت عنه التقارير الوطنية
االقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك الحق يف التعليم،
املنشورة ضمن هذا الجهد الجامعي ،والذي شارك
يف مقابل انشغالها بتصاعد نسبة البطالة .لكن

25

بعض هذه التقارير الوطنية أشار إىل أن قطاعي ثالثاً :تحرير األسواق يساوي حقوقاً أقل
األمن والتسلح ال يزاالن يستهلكان قسطاً هاماً من اتفقت التقارير الوطنية عىل القول إنه كلام
ميزانيات بعض الدول العربية ،حتى الصغرية منها توغلت الحكومات املتعاقبة يف سياسات اقتصاد
أو تلك التي ال تواجه مخاطر اعتداءات خارجية السوق ،ازدادت يف املقابل الفوارق االجتامعية
1
محتملة  .وهذا يعكس خلالً أساسياً يف أولويات اتساعاً وتقلصت الحقوق االقتصادية واالجتامعية،
هذه الحكومات ،ويكشف عن خيوط خفية خصوصاً حقي التعليم والعمل ،نظرا ً الرتباط
تحركها أطراف إقليمية ودولية من أجل إبقاء الخدمات مبستويات الدخل .وقد أخذ يرتسخ ذلك
األنظمة العربية تحت هواجس الخوف والشك مع تسارع وترية االنتقال نحو تحرير الخدمات
2
والتنافس  .بناء عىل ذلك ،تويص مجموعات ضمن االلتزام بتحرير التجارة .ولهذا تؤكد
العمل التي أعدت هذه التقارير بوجوب دعم املجموعات الوطنية من خرباء ومنظامت مجتمع
ميزانيات التعليم ،والرفع بالخصوص من أجور مدين عىل رضورة «حامية مبدأ مجانية التعليم
املعلمني واألساتذة ،مع « وجوب ترشيد اإلنفاق وطابعه العمومي كمرفق عام يضمن تكافؤ الفرص
الحكومي وترفيع نسبة اإلنفاق املخصص لالستثامر أمام الجميع من دون متييز«.
يف التجهيزات واألدوات الرتبوية «.
رابعاً :النساء أوىل الضحايا

 1صدر تقرير جديد يف «ديب» ،وتوقع أن يرتفع
اإلنفاق عىل التسلح بشامل أفريقيا ومنطقة الرشق
األوسط إىل  118.2مليار دوالر بحلول سنة 2015.
حيث قالت رشكة متخصصة يف إدارة األصول البديلة وإصدار
التقارير االقتصادية والتحليلية ،إن منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا تتحول رسيعا إىل العب مؤثر يف سوق املنتجات العسكرية.
ويسلط التقرير الضوء عىل أمناط اإلنفاق التي يشهدها قطاع
التسلح اإلقليمي .ففي سنة  ،2010بلغ إنفاق املنطقة عىل
الشئون العسكرية  91مليار دوالر أمرييك ،ومن املتوقع أن
يرتفع إقبال الدول عىل االستثامر يف أنظمة الدفاع القوية بهدف
حامية سيادتها وأمنها ،وتجنب اإلضطرابات الشبيهة مبا بات
يعرف اليوم بـ «الربيع العريب»  /راجع موقع «منتدى الجيش
الوطني الشعبي  .ويف املوقع أيضا إشارة إىل أن الجزائر تعترب
ثالث الدول األكرث إنفاقا عىل رشاء األسلحة يف العامل العريب.
 2ذكرت صحيفة نيورك تاميز أن مبيعات الواليات املتحدة
األمريكية من األسلحة تضاعفت ثالث مرات خالل عام .2011
وتسجل أعىل نسبة لها يف تاريخ أمريكا حسب دراسة أعدتها
خدمات األبحاث بالكونغرس ،خصوصاً بالنسبة ملبيعاتها إىل
دول الخليج «التي تشعر بالقلق من الطموحات النووية
اإليرانية» ،ويف مقدمتها السعودية التي اشرتت مبا قيمته 4,33
مليارات دوالر ،واإلمارات بـ  3,49مليارات دوالر ،وسلطنة
عامن ب4,1ـ مليارات دوالر .وأشارت الصحيفة إىل أن واشنطن
تدفع حلفاءها العرب نحو إنشاء نظام دفاع صاروخي بشكل
مرتابط لحامية املدن واملصايف النفطية وخطوط أنابيب البرتول
والقواعد العسكرية من الهجامت اإليرانية .أما صحيفة
واشنطن بوست ،فقد تعرضت يف مقال لها إىل تصدير الصني
أسلحتها نحو إفريقيا ،ومن بني الدول املستفيدة من ذلك نجد
السودان والصومال .أنظر مقال «رصاع صيني أمرييك عىل سوق
السالح يف أفريقيا والرشق األوسط»  /صحيفة اليوم السابع 30
أغسطس .2012
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ال تزال النساء من بني الفئات األكرث ترضرا ً وعرضة
النتهاك حقوقهن ،أو االنتقاص منها بأشكال مختلفة،
وذلك بالخصوص خالل األزمات .فعىل سبيل املثال
يشري تقرير مرص إىل أن نسبة البطالة يف صفوف
اإلناث بلغت ثالثة أضعاف مقارنة بالذكور ،وذلك
طيلة السنوات األخرية التي تشكلت فيها عوامل
الثورة .وبالرغم من مشاركتهن البارزة يف الثورات
األخرية ،إال أن نسبة حضورهن يف املراكز القيادية
ويف مواقع القرار ال تزال ضعيفة وغري مؤثرة .كام
أنهن يعانني أيضاً من حرمانهن من فرص االرتقاء
املهني مقارنة بالرجال .لهذا وجب وضع اآلليات
الكفيلة بحامية عمل النساء وضامن مساواتهن
بالرجال يف الحقوق والواجبات.
خامساً :املع ّوقون يف العامل العريب معاقبون

عىل الرغم من التحسن النسبي ،خصوصاً عىل
صعيد الترشيعات ،إال أن أوضاع ذوي الحاجات
الخاصة يف العامل العريب ال تزال مرتدية .مع العلم أن
هذه الرشيحة الحيوية متثل جزءا ً هاماً من شعوب
املنطقة .فنسبتهم يف لبنان تراوح بني  7و 10باملائة
من مجموع السكان .ويف مرص ال يقل عدد األطفال
الذين يشكون من إعاقة عن مليون طفل حسب
إحصائيات  .2006أما عدد ذوي الحاجات الخاصة
يف الجزائر فهو ال يقل عن املليونني .ويف العامل
العريب يعاين ثالثون مليون مواطن من إعاقات

متنوعة ،وذلك حسب تقديرات املنظمة العاملية
للصحة والبنك الدويل .وعىل الرغم من ذلك فإن
الجهود وامليزانيات املخصصة للعناية بهذه الفئة
ال تزال دون املطلوب .كام بينت منظمة العمل
الدولية أن  80باملائة من املع ّوقني يف العامل هم من
الفقراء .وهو ما أكدته الحالة اللبنانية التي كشفت
بدورها العالقة العضوية التي تربط اإلعاقة بالفقر،
فاألغلبية الواسعة من ذوي الحاجات الخاصة يف
لبنان هم أقرب إىل الفقر ،كام أنهم أقل حظاً يف
التمتع بحقي التعليم والشغل.

ونسبة النجاح الدرايس .وتجىل ذلك بالخصوص يف
الدراسة املتعلقة بواقع املرصيات ،حيث إن األرسة
الفقرية يف مرص التي تعاين ضعف التسهيالت يف
مجال التعليم ،يدفع أبناؤها مثن ذلك برتاجع
مستواهم الدرايس .ولهذا فإن من مسؤولية
الحكومات العمل عىل تيسري وصول أبناء الفقراء
إىل التعليم العايل عن طريق تقديم مساعدات
مبارشة لهم يف قالب وضع «موازنات ومخصصات
مالية لصندوق الطالب الفقري ،لضامن التحاق
الطلبة الفقراء بالتعليم العايل» كام جاء يف بعض
التوصيات.

تب ّني سياسة الدمج االجتامعي رضورة عاجلة يف
العامل العريب ،وبناء عليه ،يجب العمل عىل دمج  y yأبرزت التقارير حجم اإلخفاقات املسجلة
يف قطاع التعليم ،والتي من نتائجها حرمان
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحق يف العمل بنسبة
عدد واسع من األطفال والشبان دون  16سنة
ال تقل عن  .10%وأن تتم مراجعة مناهج تكوين
من «التمتع الكامل بتعليم ج ّيد .فلم تفلح
املعلمني واألساتذة وتدريبهم عىل وسائل التواصل
السياسات الرتبوية بالقدر الكايف يف تحسني
مع هؤالء ،ووضع بنية تحتية مالمئة لهم ،سواء يف
املردودية والجودة وتقليص الفوارق بني
املدارس والجامعات ،أو يف أماكن العمل.
املناطق الداخلية – الريفية خصوصاً واملناطق
سادساً :املجتمع املدين رشيك أو ال يكون
الداخلية الحرضية ،وكذلك بني الفئات
التأكيد عىل رضورة ترشيك منظامت املجتمع
االجتامعية» (تقرير تونس).
املدين ،إىل جانب دورها يف رصد االنتهاكات ،ويف
وضع السياسات الخاصة بالتشغيل وبالتعليمy y ،وجود اتفاق حول رضورة وضع منهجية
مشرتكة لتشخيص العوائق التي تشكو منها
وذلك يف سياق تعزيز آليات املساءلة واملشاركة
األنظمة التعليمية يف العامل العريب ،من خالل
وتعميق الدميقراطية املحلية .وعىل هذا األساس
«ضبط جملة من املؤرشات الرقمية والنوعية
تم اإللحاح عىل رضورة «فتح املدرسة عىل محيطها
لتقييم جودة التعليم» ،بالتعاون مع «بيوت
بترشيك فعيل لألولياء والجمعيات املدنية» .كام
الخربة العاملية» املختصة يف هذا املجال .مع
تم اقرتاح إنشاء «ائتالف وطني يضم الرشكاء كافة
التأكيد عىل تعميم «املنهج العلمي النقدى
يف منتدى وطني للتعليم».
يف التفكري».
y yال تزال نسب األمية عالية يف العامل العريب،
تشخيص وتوصيات
حيث أشارت مصادر اليونيسيف إىل وجود 70
مليون عريب ال يعرفون القراءة والكتابة خالل
مل تكتف التقارير بتشخيص االنتهاكات التي سجلت
سنة  .2011وتكفي اإلحالة يف هذا السياق إىل
يف مجال رصد حقي التعليم والعمل ،وإمنا تضمنت
ما جاء يف تقرير العراق الذي كان مثاالً يرضب
أيضاً حزمة من املقرتحات والتوصيات الهامة ،التي
به يف املجال العلمي ،فأصبح يضم حالياً 7
تعلق بعضها بالسياسات ،ومست أخرى الجوانب
ماليني أمي 60 ،باملائة منهم نساء.
التطبيقية الخاصة بحامية املستفيدين من هذين
الحقني.
y yرضوة العمل عىل ربط التعليم بسوق الشغل،
والنهوض ،خصوصاً ،بالتعليم املهني ومزيد
أ .الحق يف التعليم
الرتكيز عىل العلوم التكنولوجية والبحث
أكدت التقارير وجود ترابط وثيق بني درجة الفقر
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أطفالها».

العلمي ،من دون تحويل ذلك إىل تعلّة
للتضحية بالعلوم اإلنسانية ،أو إخضاع التعليم y yشهدت الدول العربية زيادة ملحوظة يف
ملنطق الربح املايل.
نسب االلتحاق باملدارس يف املراحل األوىل من
التعليم ،لكن يف مقابل هذه الظاهرة اإليجابية
y yأهمية االنتباه للتداعيات الخطرية التي ميكن
لوحظ أن نسبة الترسب قد ارتفعت بدورها
أن ترتتب عىل تعمق الفجوة بني التعليم
بطريقة تكشف عن وجود خلل بنيوي يف
الحكومي والتعليم الخاص ،ألن يف ذلك
األنظمة التعليمية واالجتامعية .ولهذا ،تؤكد
توسيعاً للرشخ االجتامعي وتثبيت آليات
التقارير رضورة دراسة األسباب العميقة التي
التمييز بني املواطنني .وبناء عليه ،تم اقرتاح
تقف وراء هذه الظاهرة ،واتخاذ اإلجراءات
العمل عىل «تطوير نوعية التعليم الرسمي
الجدية إليقاف هذا النزيف الذي يهدد
عرب إعطاء حوافز مادية ومعنوية إلطار
الرأسامل البرشي للمجتمعات العربية.
التدريس» .وبشكل مواز ،متت التوصية بـ
«تفعيل اإلرشاف عىل التعليم الخاص».
y yمن املظاهر اإليجابية التي سجلتها التقارير
الوطنية وجود اهتامم متزايد من قبل
y yعىل الرغم من أهمية امليزانيات التي ال تزال
الحكومات بتعليم البنات ووضع آليات
تخصصها معظم الحكومات العربية للتعليم،
لتشجيعهن عىل استكامل الدراسة ،بفضل
إال أن ذلك مل يرتقِ إىل درجة تحويل هذا
ضغوط املجتمع املدين واملؤسسات الدولية.
القطاع الحيوي إىل رهان اسرتاتيجي .ولن
وهو ما أدى إىل حصول تحسن ملموس يف
يحصل ذلك إال من خالل ضخ مزيد من
نسب متدرس اإلناث يف العامل العريب .ومل تقف
االستثامرات الضخمة يف هذا القطاع ،والعمل
هذه الظاهرة عند الجوانب الكمية ،وإمنا
خصوصاً عىل النهوض بأوضاع املدرسني
انعكست أيضاً عىل مستوى تحسن األداء،
املادية والعلمية والبيداغوجية ،مع تحسني
حيث برز اتجاه تصاعدي لنسب تفوق اإلناث
البيئة الرتبوية بشكل فعال من خالل مراجعة
عىل الذكور يف جميع املستويات التعليمية.
جذرية للمناهج واملقررات .فالفشل يف
فعىل سبيل املثال يف لبنان  77,5باملائة من
االرتقاء مبستوى الجودة يف التعليم يؤدي آلياً
مجموع املعلمني إناث ،وأداؤهن األكادميي
إىل الفشل يف بقية املجاالت .وكلام تم تقليص
أفضل ،لكن يف املقابل ال تزال نسبة البطالة يف
حجم ميزانيات القطاع الرتبوي كلام تأثرت
صفوف خريجي الجامعات أرفع لدى اإلناث
بنتيجة ذلك ،بقية القطاعات مبا يف ذلك
مقارنة بالذكور.
السياسة واالقتصاد .إضافة إىل أن التقليل من
اإلنفاق عىل املؤسسات التعليمية الحكومية y yكشفت التقارير الوطنية وجود تحيز جغرايف
يعني عىل الصعيد االجتامعي انحيازا ً من
يف كثري من الدول العربية ،وذلك بتقديم
قبل الدولة للفئات األكرث ثراء يف املجتمع.
املدن عىل األرياف ،والسواحل عىل الدواخل،
وقد الحظ تقرير مرص وجود انحياز من قبل
بشكل عمق حاالت الرشوخ والتمييز ،ووفر
الحكومات السابقة للتعليم العايل يف مجال
أرضية صالحة النتعاش موجات من االحتقان
اإلنفاق املايل عىل حساب مراحل ما قبل
االجتامعي تجلت مظاهره يف الحركات
الجامعة .وهذه السياسة تعكس يف أعامقها
االحتجاجية التي تجتاح العامل العريب منذ
متييزا ً اجتامعياً خطريا ً .ولهذا يجدر التأكيد
أشهر .ولهذا أوصت التقارير برضورة تفعيل
عىل أهمية وضع «اسرتاتيجيات لتحسني قدرة
دور مختلف الجهات واملناطق من خالل
الفئات األفقر يف املجتمع عىل النفاذ للتعليم
العمل عىل «إعادة هيكلة املنظومة الرتبوية
واالستمرار فيه مثل برنامج التحويالت
يف ات ّجاه الالمركزية».
النقدية املرشوطة لألرس الفقرية برشط إلحاق
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y yتستمر املساعدات الدولية الخاصة بدعم
التعليم يف العامل العريب ،ومع أهمية ذلك
يف تنمية املوارد الخاصة بالتعليم ،إال أنه يف
مقابل هذه املساعدات يوجد غياب رؤية
شاملة ملستقبل النظام الرتبوي يف العامل
العريب ،إىل جانب االفتقار لخرائط تعليمية
تحدد مواقع ومجاالت الخلل.

y yميثل تعدد أمناط التعليم يف العامل العريب
تحديات جديدة من شأنها أن تعمق
الثنائيات ،وقد تهدد الهويات الجامعة
للمجتمعات العربية .وهذه الظاهرة
مرشحة ملزيد من التفاقم بعد الثورات نظرا ً
لتصاعد وترية التجاذبات الطائفية واملذهبية
واملناطقية والطبقية .وبناء عليه ،دعا العديد
من الدول إىل رضورة املحافظة عىل مكسب
توحيد التعليم ،وأن يكون التعليم الرسمي
هو القاعدة الصلبة لحامية الوحدة الوطنية
من كل عوامل التصدع.

يعرف بهشاشة العمل حسب املصطلح الذي
اقرتحه د .عزام محجوب (أنظر تقرير تونس)
أو االقتصاد املوازي أو غري الرسمي كام ورد يف
تقارير أخرى .لقد تراجع الشغل القار مقابل
هيمنة صيغ متعددة لوظائف عرضية بعقود
مؤقتة أو حتى بدون عقود ،وهو ما فتح
املجال واسعاً أمام رشكات املناولة التي تتاجر
باليد العاملة من خالل رشكات محلية أو عرب
شبكات إقليمية ودولية .ففي مرص تجاوزت
نسبة العاملني يف القطاع غري املنظم حدود
 51باملائة .أما يف الجزائر ذات الرتاث االشرتايك
والدولة النفطية ،فإن ذلك مل يحل دون أن
يبلغ عدد العاملني بعقود محددة يف الزمن
إىل أكرث من مليوين عامل .ويف هذا السياق،
يويص التقرير برضورة أن تتوىل الحكومات
العربية التوقيع عىل الربوتوكول املصاحب
للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
من أجل تقييم أدائها يف مجال إنفاذ الحقوق
مبا فيها الحق يف العمل .كام أنه عىل الدولة
أن توفر الحامية واألمان واالستقرار ألوضاع
العمل ،وتثبيت العاملني املؤقتني.

y yالدعوة إىل مزيد الرتكيز عىل التعليم يف
مرحلة ما قبل الدراسة واالهتامم بالطفولة
املبكرة ،ومعالجة أزمة رياض األطفال الحادة.
فمستقبل التعليم يف العامل العريب مرتبط كثريا ً y yال تزال الدولة يف العلم العريب مسؤولة بدرجة
أساسية عن توفري مواطن الشغل ومراقبة
مبدى النهوض بقطاع الطفولة.
سوق العمل ،وخلق مشاريع اسرتاتيجية كربى،
y yتفعيل مفهوم «الحرية األكادمييةAcademic
إال أن القطاع الخاص يبقى يف ظل املتغريات
» ،Freedomوفقاً للمعايري الدولية ،وذلك
البنيوية التي حصلت خالل الثالثني سنة
من خالل «الكف عن التوظيف السيايس
املاضية األكرث قدرة عىل استيعاب اليد العاملة
يف التعليم» و«بإبقاء الجامعات بعيدة عن
يف العديد من دول املنطقة ،حيث يبلغ حجم
الضغوطات الشخصية أو السياسية أو املالية»
التشغيل لدى القطاع الخاص يف تونس عىل
و«العمل عىل دعم االستقاللية اإلدارية
سبيل املثال  60باملائة .لكن املشكلة تكمن
واألكادميية للمؤسسات البحثية ،وتحرير
يف أن جزءا ً هاماً من املستثمرين الخواص
الطاقات املتوفرة من ضغط البريوقراطية
يتجنبون االستثامر يف القطاعات االسرتاتيجية
الخانقة ،والعمل عىل دعم االستقاللية اإلدارية
الكربى مثل الزراعة والصناعات الثقيلة،
واألكادميية للمؤسسات البحثية ،وتحرير
مفضلني يف كثري من األحيان االستثامر يف
الطاقات املتوفرة من ضغط البريوقراطية
قطاعات املالية والعقار والخدمات .وهو ما
الخانقة «وبالخصوص» رفع يد األجهزة
من شأنه أن يعمق التبعية للسوق العاملية.
األمنية عن عمل الجامعات».
كام أن املسؤولية االجتامعية للمؤسسات
مل تتحول بعد يف العامل العريب إىل سياسات
الحق يف العمل
واضحة ومؤطرة ترشيعياً ومؤسساتياً.
y yأبرزت التقارير الوطنية انتشار ظاهرة ما
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y yتواجه أنظمة الضامن االجتامعي يف العامل
العريب أزمة هيكلية قد تهددها باالنهيار
يف وقت ليس بالبعيد .وهو ما من شأنه أن
يزيد من هشاشة العمل ،ويعمق حالة عدم
اإلنصاف .وبناء عليه ،يجب التعجيل بإصالح
أنظمة الضامن االجتامعي وتوحيد صناديقها،
وتشديد الرقابة عىل نفقاتها واستثامراتها
وأساليب إدارتها.
y
y yالعمل عىل ضامن االعرتاف بالحق النقايب
وتأمني الحريات النقابية مبا يف ذلك الحق يف
اإلرضاب .فالحق يف تأسيس النقابات ال يزال
يتعرض للتقييد يف عدد من الدول العربية،
عىل الرغم من أنه جزء ال يتجزأ من مفهوم
العمل الالئق كام حددته املرجعيات الدولية
املنظمة للحق يف العمل .يف حني ال يزال
عدد من الدول العربية يعمل عىل التضييق y
عىل النقابات ،والحيلولة دون مامرسة هذه
الحقوق .ولهذا ،فإنه ال يزال من أولويات
هذه املرحلة العمل عىل بناء «حركات نقابية
وعاملية دميقراطية ومستقلة وقادرة عىل
املساهمة يف تحقيق السلم االجتامعي».
y yالعمل عىل تقليص الفوارق الخاصة بفرص
العمل بني املناطق املختلفة وبني الريف
واملدينة ،وذلك من خالل االلتزام بكل
مقومات العمل الالئق ،إىل جانب إرساء
رشوط الدميقراطية املحلية باعتبارها اآللية
الرئيسية التي من شأنها أن تساعد عىل
إخراج الجهات من حالة التهميش ،والحد من
التفاوت القائم بينها.
y yال تزال عاملة األطفال متثل ظاهرة سلبية
منترشة يف العامل العريب .ومن بني التوصيات
التي وردت يف أكرث من تقرير ،الدعوة إىل
التصدي بكل جدية لظاهرة عاملة األطفال،
نظرا ً ملا تشكله من مخاطر عىل الطفولة وعىل
حقوق اإلنسان.
y yرضوة إقامة حوار اجتامعي دائم بني
الحكومات والنقابات والقطاع الخاص،
وذلك من أجل ضامن العمل الالئق ،الذي
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من رشوطه الحامية الجيدة ومامرسة الحق
النقايب .ومن األهمية مبكان أن تتم مأسسة
هذا الحوار ،عن طريق إنشاء مجالس ذات
صالحيات إلدارة الحوارات الوطنية بشكل
دوري ،وأن تتوسع هذه الهياكل لتشمل أيضاً
منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال
تفعيل الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

yعىل الحكومات وضع سياسات وميزانيات
لتشجيع إنشاء مشاريع صغرية ومتوسطة
من قبل الشباب ،والعمل عىل إعادة تأهيل
الخريجني الجامعيني ضمن برامج تدريبية
وفق متطلبات سوق العمل ،إذ يبقى ملف
استيعاب أصحاب الشهادات من بني أهم
التحديات التي تواجهها مختلف الحكومات
العربية.
 yميثل االحتالل اإلرسائييل تهديدا ً مبارشا ً لحق
الفلسطينيني يف العمل .ونظرا ً النتشار مظاهر
عديدة من هذه االنتهاكات ،يويص التقرير
بوجوب التفكري يف تطوير دور املؤسسات
الدولية ،وتحديدا ً منظمة العمل الدولية يف
إبراز والتعامل مع انتهاكات االحتالل مع
الحق بالعمل.

األوراق
االقليمية
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الشعب يريد إسقاط النظام! ولكن أي نظام؟ التحول
من الدولة الغنامئية إىل الدولة املدنية الدميقراطية
الحديثة
أديب نعمه

اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا -
اإلسكوا
نظام أم أنظمة؟

غض نظر عريب وغريب يف آن)؛ ثم املسار املسلح
الذي ُدفعت إليه ليبيا – مبسؤولية النظام أساساً
 والتدخل العسكري لقوات «الناتو» ودول أخرىمبا فيها دول عربية ،يف ظل تغطية سياسية عربية
ودولية شكلتها قرارات جامعة الدول العربية
ومجلس األمن من جهة ثانية؛ كل ذلك شكل
الصدمة الكبرية األوىل للنظرة التبسيطية التي
اعتمدت يف البداية إىل مسار الربيع العريب ومآالته
املحتملة .وبالتايل برزت أكرث من ذي قبل ،أهمية
البحث العياين يف املسارات ،وطغت فكرة مضادة
للفكرة األوىل تقول إن الظروف مختلفة بني بلد
وآخر إىل حد نفي املشرتك يف ما بينها.

التبني الحريف لشعار «الشعب يريد إسقاط
النظام» يف كل البلدان التي شهدت أشكاالً مختلفة
من الحراك االحتجاجي السيايس واالجتامعي،
ومع اختالف األشكال التي اتخذها الرصاع يف كل
بلد ،يوحي وكأننا إزاء نظام واحد يف كل البلدان.
فكأن الشباب العريب واملنتفضني أو املعتصمني
يف الشوارع والساحات ،يرون يف األنظمة العربية هكذا تأرجح النظر إىل الحراك العريب بني تغليب
نسخاً متشابهة أو تجسيدا ً وطنياً لنموذج واحد للتشابه إىل حد التبسيط ،وعدم رؤية عمق
اختالف الظروف الخاصة لكل بلد ولكل حركة؛
للنظام العريب.
وبني مبالغة يف التفريد إىل حد محاولة حجب
يف األسابيع واألشهر األوىل للربيع العريب ،كانت املتشابه واملشرتك بني البلدان ،سواء أكان ذلك يف
عدوى التحرك ورسعتها من بلد إىل آخر هي السمة األسباب واملنطلقات ،أم يف األهداف واملآالت ،ام
البارزة .وهذا ما أعطى مرشوعية لفكرة التشابه يف ترابط وتآزر وتكامل يف مسارات التغيري الفعلية
بني األنظمة وبني الحركات الثائرة عليها .كام أعطى الحالية أو يف املستقبل املبارش واملتوسط.
مرشوعية للفكرة العربية نفسها بعد أن خفتت،
حيث ان إنتشار حالة االحتجاج الثورية وشعاراتها ،يتبنى هذا النص مقاربة ترى التشابه واالختالف
ما يعيد إحياء فكرة ترابط املجتمعات العربية ،وجهني لعملية تح ّول تاريخية واحدة ،يعرب كل
بل يحيي من جديد فكرة القومية العربية نفسها منهام عن أحد أبعاد الحقيقة االجتامعية –
بطريقة تشبه يف بعض جوانبها ما كانت تقول به التاريخية املركبة بالرضورة .ويتبدى التشابه بشكل
الحركات القومية العربية التقليدية خالل العقود خاص:
السابقة.
y yعىل مستوى األسباب واملنطلقات املتامثلة
تقريباً لحركات االحتجاج والثورات يف
لكن مع تقدم الوقت ،بدأت مالمح التاميز
مختلف البلدان،
واالختالف يف املسارات تربز وتحتل مقدمة
التحليل .فالقمع العنيف للحراك البحريني
وإجهاضه بتدخل خليجي مبارش من جهة (مع

y yوكذلك عىل مستوى األهداف املعلنة
واملآالت املحتملة،
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الشباب العريب
واملنتفضني
واملعتصمني يف
الشوارع والساحات
يرون يف االنظمة
العربية نسخاً
متشابهة

y yوأيضاً عىل مستوى تشابه التيارات بقدر ما نقصد الحتميات النيوليربالية املعارصة،
السياسية – اإليديولوجية والتكوينات والحتميات السياسية واإليديولوجية السائدة اليوم
االجتامعية املشاركة يف الحراكز
يف املنطقة العربية ،مبا يف ذلك نظرية املؤامرة التي
ليست سوى شكل مبتذل وإرادوي ساذج لتفسري
التاريخ أو توهم التحكم يف مساره.
اما االختالف أو التاميز فيربز:
y yعىل مستوى املسارات التي تسلكها
الحركات الوطنية يف كل بلد،
y yوكذلك يف التكوين السيايس واالجتامعي
للمشاركني يف الحراك،
y yويف خصائص الفاعلني الرئيسيني الداخليني
واإلقليميني والدوليني،

املستقبل يصنع كل
يوم من خالل حركة
التفاعل والرصاع
بني جميع األطراف،
وهذه الحركة ال ميكن
ضبطها من قبل جهة
معينة وتوجيهها
بحيث تحقق
األهداف املرسومة
مسبقاً

y yوكذلك يف توازن األدوار بني مختلف هذه
األطراف.
كام تتأثر املسارات الوطنية أيضاً بالخصائص
واملواقع الجيوبوليتيكية ،والتكوين اإلجتامعي
والسكاين ودرجة التجانس الداخيل او عدمه،
والرثوات االقتصادية والطبيعية ،ومستوى تنظيم
الحركات السياسية ودرجة انخراطها وفعاليتها يف
التأثري عىل الحراك ،وطبيعة النظام الحاكم وخربته
يف مجال التعامل مع االحتجاجات ،ودرجة الدعم
أو غض النظر من قبل املجتمع الدويل وقدرته عىل
بناء تحالفات إقليمية أو دولية مؤثرة...الخ.
يف نهاية املطاف ،فإن املسار املتحقق فعلياً ،واملآل
الذي سيبلغه الحراك يف كل بلد ،وعىل مستوى
أي
املنطقة ،ليس محددا ً بشكل مسبق من قبل ٍّ
من الفاعلني الرئيسيني ،وإن بدا أن بعضاً من كبار
الفاعلني يعتقد بقدرته عىل التحكم فيه سواء عىل
صعيد بلد معني أو عىل صعيد املنطقة كلها ،وهو
– عىل ما يبدو  -يترصف عىل هذا األساس أيضاً .إن
املستقبل يصنع كل يوم من خالل حركة التفاعل
والرصاع بني جميع األطراف ،وهذه الحركة ال ميكن
ضبطها من قبل جهة معينة وتوجيهها بحيث
تحقق األهداف املرسومة مسبقاً بشكل دقيق.
لذلك فإن الحتميات التاريخية غري ممكنة هنا ،وال
نقصد الحتميات التاريخية ذات النكهة املاركسية،
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يف وصف الدولة يف البلدان العربية
نبدأ من سؤال مرشوع :ما هو وجه الشبه
بني النظام التونيس الجمهوري الرئايس املنفتح
عىل الرأساملية املعوملة واملندمج فيها ،وبني
النظام املرصي الجمهوري الرئايس أيضاً اآليت من
الرتاث النارصي القومي – االشرتايك إىل العوملة
النيوليربالية؟ ما هي السامت املشرتكة بني النظامني
التونيس واملرصي ،وبني النظام الليبي الذي يصعب
وصفه والذي يتميز باختزال الدولة والسلطة يف
شخص القائد امللهم اآليت إىل السلطة عرب انقالب
عسكري منذ ما يزيد عىل أربعة عقود ،والذي أنشأ
نظام حكم مشخصناً بشكل متطرف ،يكاد يكون
من دون مؤسسات باملعنى الحديث ،والذي يتبنى
خطاباً شعبوياً ثورياً معادياً لإلمربيالية ...الخ؟ ومن
ناحية ثانية ،ما هي أوجه الشبه مع اليمن الذي
توحد شطراه بعد سلسلة حروب ،وهو أيضاً نظام
رئايس قائم عىل بنية قبلية تقليدية مرتسخة يف
املجتمع ويف هياكل السلطة نفسها؛ ومع البحرين
امللكية أو مع سوريا البعثية...الخ.؟
ميكن أن نوسع القامئة لتشمل دوال كان الحراك
فيها أقل حدة ،أو حتى الدول العربية األخرى التي
مل تشهد حراكا خالل السنة املاضية ولكنها تشكل
كلها ما يصطلح عىل تسميته تجاوزا «النظام
العريب» .ولعل يف بحثنا يف مفهوم الدولة الغنامئية
محاولة لتحديد جوهر مالمح هذا النظام العريب
أن وجد ،سامته الجوهرية.
ويف وصفنا لألنظمة العربية اعتدنا عىل استخدام
مجموعة من املصطلحات التي نعتقد أنها تعرب
عن طبيعة هذه األنظمة .بعضها ينتمي إىل
الحقل السيايس املبارش (ديكتاتورية ،تسلطية،

شمولية ،دولتية ،عسكرية ،امنية ،)....وبعضها إىل
السيايس – التاريخي (استبدادية ،)...اوالسيايس
االقتصادي (ريعية ،)...وبعضها يغلب عليه الجانب
السوسيولجي (البطريركية ،االبوية ،القبلية\
العشائرية\العائلية ،الطائفية ،)...وبعضها يركز عىل
الجانب املتعلق بإدارة الدولة (فردانية ،مشخصنة،
فاسدة ،زبائنية ،)...الخ .ونسارع إىل القول أننا
نعتقد أن هذه املصطلحات كلها تعرب عن خصائص
حقيقية يف هذه األنظمة ،ولكنها ال تخرتق بنيتها
ووظائفها وال تلتقط جوهرها األكرث أهمية ،وال
تفصح عن املتشابه بني الفئات الفرعية التي يصح
وصفها باستخدام أحد املصطلحات السابقة التي
أرشنا إليها.
مثة متايزات واختالفات بني هذه املفاهيم ،ولكن
أيضاً مثة ما هو مشرتك ،وهو ما سنحاول تبيانه
يف ما يأيت.
أنظمة غري دميقراطية
هناك أوالً البعد املتصل بغياب الدميقراطية
والحريات العامة ،أو ضعفها أو تقييدها .واذ
تعرف األنظمة العربية بالنفي بأنها غري دميقراطية،
فإن توصيفها املبارش غالباً ما يتم من خالل وصف
النظام بأنه ديكتاتوري أو تسلطي أو استبداي
(وهي املصطلحات األكرث شيوعاً) .وهي إىل حد
بعيد تحمل دالالت مشابهة.
الديكتاتورية ،االستبدادية ،التسلطية
الديكتاتورية هي املفهوم النقيض للدميقراطية
بحسب االستخدام الشائع ،وبحسب االشتقاق
اللغوي أيضاً ومرجعيتهام التاريخية (اليونان
االغريقية) .وهي ميكن أن تكون ديكتاتورية
عسكرية (وهي األوضح) أو مدنية .وغالباً ما تتميز
بصالحيات واسعة جدا ً للفرد القائد الذي ال يوجد
غالباً ما يحد من سطلته من الناحية القانونية
أو العملية .واألنظمة التي تعتمد شكل الدولة

الحديثة ومؤسساتها ،هي أقرب إىل مفهوم النظام
الديكتاتوري من األنظمة ذات الطابع التقليدي.
أي إن النظم الديكاتورية هي نظم تقدم نفسها
عىل أنها نظم حديثة مبعنى ما (حكم الرئيس
السابق زين العابدين بن عيل هو مثال واضح عىل
نظام ديكتاتوري من هذا النوع).
أما مصطلح النظام االستبدادي ،فهو إعادة صياغة
مفهوم النظام الديكتاتوري يف بلداننا ،مع لحظة
املرجعية التاريخية للمنطقة .املصطلح نفسه
يحيل إىل مفاهيم االستبداد الرشقي واالستبداد
اآلسيوي أو اإلقطاعي (مبعنى ماقبل الرأساميل).
وهو شكل خاص من مامرسة الحكم والتسلط
موجود يف تاريخنا القديم والوسيط والحديث أيضاً
(من استبداد الفراعنة إىل االمرباطورية العربية
– االسالمية الوسيطة إىل السلطنة العثامنية).
إنه إحدى صيغ الديكتاتورية الخاصة يف البلدان
العربية ،مفتوحة عىل أشكال من التسلط األكرث
تخلفاً ،واألكرث تنوعاً من مفهوم النظام الديكتاتوري
الذي أرشنا إىل أنه ينتمي يف الشكل عىل األقل إىل
مرحلة مابعد الثورة الصناعية .واالستبدادية هي
مبعنى ما ديكتاتورية األنظمة التقليدية.
أما مصطلح نظام تسلطي أو دولة تسلطية ،فهو
أكرث عمومية وضبابية .وال ميكن اعتباره مصطلحاً
دقيقاً (كام الديكتاتورية والدميقراطية) .وهو
يحيل إىل أسلوب مامرسة السلطة ومرشوعيتها
ودرجة قبولها أو رفضها من قبل املواطنني.
والتسلطية تحيل إىل سياسة القرس والقوة (املادية
أو الرمزية) وقهر املعارضني واملواطنني ،وإىل ميل
لتجاوز القانون ،أو سن قوانني جائرة باستخدام
القوة والقهر ،يف العالقة بني مكونات النظام
السيايس ومع املجتمع .إن أي سلطة ال ميكن أن
تحكم من دون حد أدىن من التأييد الشعبي ومن
املرشوعية والرشعية ،ومامرستها تتضمن جانباً
فيه إقناع وجانباً فيه قرس .وعندما يتقلص جانب
اإلقناع ويتضخم جانب القمع بحكم تراجع قاعدة
املؤيدين ،تجنح السلطة إىل املامرسات التسلطية
القامئة عىل القرس بشكل متزايد .وتتحول
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املصطلحات التي
نعتقد أنها تعرب
عن طبيعة األنظمة
العربية ال تخرتق
بنيتها ووظائفها وال
تلتقط جوهرها

السلطة إىل تسلط خال من اي إقناع أو تأييد أو
مصلحة .وصفة التسلطية مشرتكة بني الدكتاتورية
واالستبدادية ،وهي وصف لكيفية مامرسة الحكم
سلطته والتوازن القائم بني عنرص القوة والقرس
املادي والعنارص األخرى يف فرض الهيمنة.
األنظمة الدولتية ،العسكرية ،األمنية

بعض األنظمة
العربية أنظمة دولتية
عسكرية أمنية

توصف األنظمة العربية – قسم منها عىل األقل
– بأنها أنظمة دولتية .أي أنها تتميز بدور أسايس
للدولة وجهازها يف املجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،ومبا يتجاوز الدور املتعارف عليه
الذي تقوم به الدولة يف منوذج الدميقراطيات
الليربالية من النمط األورويب .والنظام الدولتي
ميكن أن تكون له مسحة اشرتاكية (وهي يف حقيقة
األمر نزعة شعبوية باألساس) ،إذا تضمن دورا ً كبريا ً
للدولة يف النشاط االقتصادي عىل حساب آليات
السوق مصحوبا بشعارات واهداف «اجتامعية»
ومامرسات توزيعية .وتوصف الدولة أيضاً يف هذه
الحالة بكونها دولة ،سواء من خالل التخطيط
املركزي أو من خالل دورها االقتصادي يف إنتاج
السلع والخدمات ،أو التقييد الترشيعي والتنظيم
املتقدم للسوق .كام ميكن لهذا التدخل أن يتخذ يف
االقتصادات التي ليس لها نكهة «اشرتاكية» شكل
تدخل اإلدارة السياسية يف عمل آليات السوق
والنشاط االقتصادي يف خدمة النخب الحاكمة
دائرة «رجال االعامل» املتداخلة معها .إال أن
الدولتية متتد خارج نطاق االقتصاد إىل السياسة
(واالجتامع) ،عندما تعتمد النخب الحاكمة عىل
الدولة وجهازها يف إعادة إنتاج سلطتها وحكمها،
أي تعمد إىل تقليص هامش االستقاللية النسبية
لجهاز الدولة ،بصفتها إدارة ،عن السلطة
السياسية .وبكالم آخر ،ال مييز النظام الدولتي
بشكل واضح ومقونن ومأمسس بني الوظيفتني
اإلدارية والسياسية للدولة ومؤسساتها وأجهزتها.
ويف النظام الدولتي ،فإن لجهاز الدولة دورا ً كبريا ً
يف إدارة املجتمع ويف إعادة إنتاج السلطة ،وكذلك
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يف إعادة إنتاج نفسه كجهاز بريوقراطي بصفته
أداة سيطرة الحاكم .والنظام الدولتي أيضاً – مثل
النظام الديكتاتوري – أقرب إىل شكل الدولة
الحديثة ،باستناده إىل مؤسسات الدولة وجهازها
(مبا هو جهاز مدين) أكرث من النظم التي تتسم
بطابع تقليدي ،والتي تستقي جانباً هاماً من
سلطتها وسطوتها من التشكيالت واالنتامءات
االجتامعية األولية (القبيلة ،الدين ،الطائفة) والتي
تتشارك التأثري واملساهمة يف بناء السلطة مع
الدولة وجهازها ،هذا إن مل تكن يف أساس بناء جهاز
الدولة نفسها .وليست أنظمة الدول العربية كلها
دولتية (لبنان عىل سبيل املثال ليس نظاما دولتيا،
وكذلك نظم دول مجلس التعاون الخليجي التي
لها طابع تقليدي ،فإن للدولة فيها دورا ً كبريا ً مبا
يف ذلك يف االقتصاد ،ولكنها ليست أنظمة دولتية
باملعنى الذي ارشنا إليه).
توصف بعض األنظمة العربية أيضاً بأنها عسكرية
أو أمنية .ويحيل وصفها بالعسكرية إىل الدور
الذي يلعبه الجيش يف قيام النظام أو السلطة
يف مرحلة التأسيس ،أو يف مامرستها واستمرارها.
وقد لعبت الجيوش العربية يف أكرث من بلد عريب
دورا ً حاسامً يف قيام األنظمة يف لحظة التأسيس،
من خالل االنقالبات العسكرية التي شكلت نقطة
انطالق عدد من النظم أو يف وقت الحق (مرص،
ليبيا ،سوريا ،العراق ،السودان ،)...أو هي ال تزال
تلعب دورا ً حاسامً يف استقرار النظام واستمراره.
ويستمر دور العسكر يف السياسة كبريا ً يف عدد من
الدول ،وإن كان الحكم مدنياً ،ولكن قيادات البالد
تأيت غالباً من املؤسسة العسكرية .كام أن املؤسسة
العسكرية ميكن أن متسك مبفاصل أساسية من
القرار السيايس أو االقتصادي يف البالد (الجزائر،
مرص)( .حتى يف بلد مثل لبنان ال ميكن وصفه
بأنه ذو حكم عسكري ،فإن رئيس الجمهورية
هو قائد الجيش للمرة الثانية عىل التوايل خالل
العقد األخري ،ولذلك أسباب مختلفة تتعلق
بطبيعة العالقة واألدوار واألوزان لكل من األطراف
الداخلية والخارجية يف القرار اللبناين والقرارات

املتعلقة بلبنان .أي هو شكل من أشكال تدويل أو عدم االعرتاف باملجتمع املدين :النظام الشمويل
أقلمة السياسة اللبنانية).
النظام أو الدولة الشمولية (التوتاليتارية) ،هي

أما وصف األنظمة باألمنية ،فيحيل إىل التحوالت
التي طرأت عىل دور املؤسسة العسكرية نفسها،
والتوازن بينها وبني األجهزة األمنية ،وعالقتهام
بالسلطة وبالنخبة الحاكمة أو الحاكم .وما يجدر
التنبه إليه هو أن الحكام القادمني من املؤسسة
العسكرية ،مبا فيها من خالل االنقالبات ،عملوا
بشكل منهجي عىل إضعاف املؤسسة العسكرية –
مبا هي مؤسسة  -تالفياً إلمكانية تكرار االنقالبات،
وتم تحويل جانب أسايس من دورها الداخيل إىل
االجهزة األمنية التي هي أكرث طواعية يف يد الحاكم،
إضافة إىل سبب آخر يرتبط بعدم وجود مصلحة
لدى الحلفاء الخارجيني لهذه األنظمة يف املحافظة
عىل قوى عسكرية متامسكة ومسلحة وقوية رمبا
تفكر مبواجهة مع ارسائيل ،أو رمبا تتحول إىل عامل
تعزيز للقرار املستقل للحكومات الوطنية عىل
حساب استتباعها ملصالح القوى النافذة يف دول
الشامل.
عىل هذا األساس فإن استخدام مصطلح األنظمة
األمنية يكون أكرث دقة يف وصف معظم الحاالت،
خصوصاً عندما تكون هذه األجهزة األمنية كبرية
العدد ومسلحة بشكل جيد أو متداخلة مع قوات
النخبة داخل الجيش ،وتكون هي الذراع األساسية
للنظام يف مامرسة السطوة عىل املجتمع ،أكرث مام
يناط هذا الدور بالجيش (األمن ووزارة الداخلية
يف مرص ،والحرس الجمهوري ووزارة الداخلية يف
تونس ،وكتائب القذايف يف ليبيا ،والحرس الجمهوري
وأجهزة املخابرات يف سوريا ،أو فدائيو صدام
واملخابرات يف العراق ،وأجهزة األمن يف السلطة
الوطنية الفلسطينية حيث ال جيش اصال...الخ) .أما
استخدام مصطلح األنظمة العسكرية ،فلرمبا بات
يفيد معنى النظام غري املدين (كام يف وضعية مرص
مع املجلس العسكري الذي كان رأس السلطة بعد
الثورة مبارشة) ،أو يف حاالت أخرى من التداخل
بني الجيش واألمن والسلطة ومراكز السلطة
الفعلية (كام يف حالة الجزائر).

إحدى صيغ الدولة الال  -دميقطرية .ونقول ال
دميقراطية هنا مبعنى نفي الدميقراطية من حيث
هي نظام متكامل ،خالفاً لتقييد الدميقرطية
والحريات الذي ميكن أن نجده يف أمناط متعددة
من األنظمة غري الدميقراطية أو التي تكون
دميقراطيتها السياسية مجتزأة ومقيدة ،ال بل
هناك قيود عىل الدميقراطية يف النظم الدميقراطية
العريقة نفسها.
لكن النظام الشمويل هو نفي للنظام الدميقراطي
نفسه – من حيث هو نظام  -إذ هام نظامان
نقيضان ،والنظام الشمويل هو نفي ونقض للبعد
الليربايل يف النظام الدميقراطي عىل نحو خاص.
وغالباً ما يقوم النظام/الدولة الشمولية عىل أساس
فكرة الحزب الواحد أو الجامعة القائدة التي
يعترب وجودها يف السلطة مستمدا ً من (وتعبريا
عن) رشعية ثورية – إيديولوجية أكرث مرشوعية
وسموا ً من الرشعية الدستورية ،كام هو الشأن يف
الفكرة الليربالية .وتتميز األنظمة الشمولية بعدم
اعرتافها باملجتمع املدين من األساس عىل أساس
نظري/إيديولوجي ،ال بل إن النقابات والجامعات
املهنية والجمعيات والتشكيالت املجتمعية هي
كلها امتداد للدولة نفسها أو هي ممنوعة مبوجب
القانون.
كام تتميز أيضاً بعدم قبولها بهامش من االستقاللية
النسبية للدولة وجهازها عن السلطة السياسية.
وبالتايل هي التجيل األقىص للنظام الدولتي .وتتحد
الدولة وأجهزتها بالحزب أو الجامعة القائدة
بشكل عضوي ،كام تتميز باالستخدام الكثيف
لإليديولوجية (السياسية أو الدينية...الخ) ،بحيث
تتحول عقيدة الحزب إىل عقيدة للدولة والناس يف
الوقت نفسه .كام تستخدم بشكل كثيف وسائل
اإلعالم واملؤسسات الرتبوية املدنية أو الدينية يف
الرتويج اإليديولوجي ،وكذلك بناء تشكيالت شعبية
موالية للنظام وتابعة للدولة تسمى أيضاً املنظامت
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الشعبية أو الجامهريية يف تحريك املجاميع النفطية املثال األكرث جالء .وكذلك يشكل القطاعان
وتجنيدهم وتحويلهم إىل قوة مساندة للنظام العقاري واملايل مجالني رئيسني للريع إىل جانب
(االتحادات النقابية التي يسيطر عليها النظام ،القطاع االستخراجي.
اتحادات املرأة والشباب ،منظامت الشبيبة أو ومفهوم الدولة الريعية يتجاوز البعد االقتصادي،
الطالئع ،اللجان الشعبية أو اللجان الثورية...الخ) .ليشمل أبعادا ً أخرى من وظائف الدولة ومجاالتها،
النظام الشمويل هو نظام يحكم من خالل التسلط وأيضاً من العالقات املجتمعية .ويستخدم تعبري
والقمع املدعوم بقوة اإليديولوجيا والتتظيامت الدولة الريعية ،لإلشارة إىل منط العالقات النفعية
الجامهريية ومخاطبة املجاميع الكبرية بشكل – املادية الذي يسود بني الحاكم والرعايا .الدولة
شعبوي ،واستنادا ً إىل عمل تنظيمي مأمسس .تجبي الريع ،لزيادة ثروة الحكام ،ولتكريس
ومن األمثلة عىل األنظمة الشمولية ،نظام البعث السلطة .وتوزع حصة منه عىل الرعايا بحسب
يف العراق وسوريا ،أو النظام املرصي يف املرحلة درجة القرابة والصلة والوالء مع مركز القرار أو
النارصية ،أو النظام الليبي يف عهد القذايف (ومن الحاكم ،أو مبا يخدم تأمني استقرار الحكم وتجديد
األمثلة عليه أيضاً يف املنطقة النظام اإليراين).
السلطة من خالل ضامن والء املنتفعني من التوزيع.

الدول النفطية هي
املثال األكرث جالء
للدول الريعية

البعد االقتصادي :الدولة الريعية

ويتضمن النظام الريعي بالرضورة وجهاً جبائياً
ووجهاً توزيعياً .والتوزيع يستخدم إلعادة
إنتاج عالقات الوالء والتبعية ،واستبعاد إمكانية
بناء عالقات مواطنة قامئة عىل الحق والرقابة
واملساءلة .إن فكرة الريع/التوزيع هي نقيض
فكرة العمل املنتج/الرضيبة من حيث هام شكالن
لعالقة الحاكم باملحكوم ،حيث الرضيبة ركن من
أركان النظام الدميقراطي واملساءلة يف الدولة
املدنية الحديثة ،أما توزيع حصص من الريع عىل
الرعايا فهو عكس ذلك .الرضيبة تشكل أساس حق
املواطن يف مامرسة الرقابة واملساءلة عىل الحاكم،
وتوزيع حصة من الريع يجدد تبعية الرعايا
للحاكم .ويعترب توزيع املنافع عىل نطاق واسع
وبشكل مأمسس ،مثابة تعميم للسلوك الريعي يف
املجتمع ،ما يعني أن املواطن بإمكانه الحصول
عىل منافع لقاء والئه أو انتامئه الضيق ،أو انتامئه
العام إىل الدولة ،من دون أن يبذل جهدا ً محددا ً
مقابل ذلك.

يدخل مفهوم الدولة الريعية (النظام الريعي) من
باب االقتصاد ولكنه يتجاوزه .والريع يف االقتصاد
هو ذاك العائد (الدخل) الذي ينتج من وضعية من
يحصل عليه بحكم ملكيته ،أو موقعه ،أو أفضلية
يتمتع بها من دون انخراطه املبارش يف عملية
اإلنتاج .ويعترب الريع العقاري من األمثلة التقليدية
عىل هذا النظام ،عىل شكل بدالت إيجار وعائدات
تأجري األرايض الزراعية ،والسامح باستثامر النفط
واملوارد املنجمية ،والفوائد املرصفية...الخ .وكذلك
ميكن أن يؤدي احتالل شخص أو جهة موقعاً
مؤثرا ً يف بلد ما إىل القدرة عىل االستفادة من هذا
املوقع لتحقيق منافع جديدة كلياً ،أو منافع تفوق
ما هو مفرتض من خالل اجرءات احتكارية أو
ملكية حقوق ،أو من خالل التحكم باإلجازات أو
اإلجراءات ،أو فرض املشاركة باألعامل أو األرباح،
سواء اتخذ شكل «رشوة» أو «إتاوة» أو الدخول
كرشيك مبارش يف العمل (ريع املوقع) .ومصدر ال يعترب الريع اقتصادياً أو مالياً فحسب ،بل هو
هذا الريع قد يكون خارجيا او داخليا عىل حد ريع سيايس أيضاً .وهناك حاالت يكون فيها الريع
سواء (ولن نتوسع يف هذا الجانب هنا).
السيايس أكرث أهمية من الريع املايل أو االقتصادي
والدولة الريعية هي التي يلعب فيها الريع دورا ً املبارش .كام هو الحال يف لبنان ،حيث تتحول
حاسامً يف اقتصادها ومواردها .وتشكل الدولة اجهزة الدولة نفسها إىل وسيلة ريع سيايس (اي
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إعادة إنتاج السلطة باألشخاص والتيارات نفسها)،
ووسيلة ريع اقتصادي أيضاً من خالل التحكم
بإجراءات النشاط االقتصادي ،والفساد واستغالل
املنصب العام ،والرشوة...الخ.
وتشكل الخوة أو اإلتاوة أحد أشكال الريع
القائم عىل القوة (القوة املبارشة والقرس ،أو لوي
اإلجراءات وفرض االنصياع إلرادة صاحب السلطة).
ومتارس «اإلتاوة» يف العالقات والتعاقدات
الداخلية للحصول عىل املنافع ،وميكن أن تفرض
يف العالقات التعاقدية مع الخارج أيضاً ،سواء أكان
هذا الخارج دوالً أو رشكات عمالقة عندما تكون
الدولة يف موقع تفاويض قوي (عىل سبيل املثال،
تستطيع الدول النفطية أن تفرض – وهي تفرض
فعلياً – بعض الرشوط التي تلزم الرشكات بنسبة
معينة من املوظفني من أبناء البلد ،أو رشوطاً
أخرى لالستثامر العتبارات ليس لها سند أسايس
يف العقالنية االقتصادية ،بل هي من باب املنافع
الريعية املبارشة).

رعائية وسلطوية تقليدية ،يشكل منط العالقات
داخل القبيلة أو العشرية أو العائلة منوذجها
االجتامعي – الثقايف .وعىل الرغم من أن املعنى
اللغوي واحد ،فهناك متايز يف االستخدام املفهومي
لهذين املصطلحني يف التحليل السوسيولوجي أو
السيايس .ونقرتح استخدام األبوية من أجل الرتكيز
عىل البعد الرعايئ والحاميئ باستيحاء عالقة األب
بأرسته املبارشة (االرسة النواتية غالباً) .يف حني
نقرتح استخدام مصطلح البطريركية من أجل
الرتكيز عىل البعد السلطوي ذي العالقة األكرث
باملجال العام والذي يستوحي عالقة رأس القبيلة
أو العشرية أو العائلة املوسعة بأفرادها وبالقبائل
أو التشكيالت األخرى.
والخطاب السيايس واإلعالمي يف املجتمعات
العربية مشبع بتعابري تشبّه املجتمع باألرسة،
والحاكم باألب ،واملواطنني – الرعايا باألبناء...
الخ .والشحنات االجتامعية والثقافية التقليدية
تكون هي السائدة يف رسم صورة العالقة بني
الحاكم واملحكوم .ويستخدم الدين أيضاً يف تأويله
االجتامعي التقليدي ويف بعده االخالقي ،بصفته
مكوناً ثقافياً هادفاً إىل تدعيم العالقات األبوية عىل
مختلف املستويات.

وبشكل عام ،فإن السمة الريعية (االقتصادية
والسياسية) قوية يف الدول العربية ،وهي تربز يف
طبيعة االقتصاد تارة ،ويف أداء جهاز الدولة تارة
ثانية ،ويف جانب من عالقة الحاكم باملحكوم تارة
ثالثة (التوزيع املبني عىل إرداة الحاكم خارج ويتميز هذه النسق من العالقات يف التأكيد عىل
منطق الرضيبة التي يقابلها الحق).
احرتام سلطة الذكر االكرب سناً واألكرث نفوذاً ،يف
املجالني الخاص والعام .ويقدم هذا الخطاب
النظام السيايس باعتباره امتدادا ً طبيعياً لنظام
املنظور السوسيولوجي :األبوية والبطريركية
العائلة أو العشرية أو القبلية .وهو يبنى جانباً من
عندما يدخل البعد السوسيولوجي يف توصيف مرشوعيته وقاعدته عىل هذا األساس ،حيث احرتام
النظام أو الدولة ،توصف الدولة بأوصاف ترتبط الحاكم والطاعة يعتربان من القيم االجتامعية
باملجتمع الذي تعرب عنه .اي أن الصفات هنا تصح والثقافية الراسخة عىل املستويات كلها .وتغذي
عىل النظام والدولة ،وعىل املجتمع أيضاً.
النزعة الذكورية وهم التامثل بني الحاكم ورب
إن أبرز املصطلحات املستخدمة يف وصف الدول األرسة الرجل أو زعيم العائلة ،مبا يجعل من هذا
العربية وأنظمتها ،هام مصطلحا البطريركية األخري حاكامً صغريا ً يف مجاله من حيث سلطته (اي
واألبوية .ويحيل هذان املصطلحان إىل صيغة من يتحول من اب إىل حاكم يف أرسته) ،يف حني يستمد
العالقة التقليدية بني الحاكم واملحكوم ال تنطبق الحاكم من هذا «النظام الطبيعي» بعض عنارص
عليها مواصفات عالقات املواطنة ،بل هي عالقات مرشوعيته من التشبّه برب األرسة أو زعيم العائلة،
مبا يجعل منه أباً ال حاكامً.
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تشكل الصفة
البطريركية أو األبوية
لألنظمة السياسية
واملجتمعات العربية
أحد مصادر استمرار
التمييز ضد النساء
والشباب

إن األب يف ارسته لديه املرشوعية املستمدة
من الرابط العائيل وصلة الدم ،وهو بحاجة
إىل السلطة التي يستمدها يف هذه الحالة من
النظام البطريريك العام .يف حني أن الحاكم الذي
لديه السلطة يحتاج إىل مرشوعية إضافية نابعة
من قبول املواطنني – الرعايا بسلطته ،فيستمدها
يف هذه الحالة من مجال األرسة الخاص أي من
منوذج عالقة األب بأبنائه .ومن نتائج هذا التبادل
يف مصادر املرشوعية بني العام والخاص ،التباس
املجالني وتعطيل اآلليات الخاصة للتحول السيايس
أو املجتمعي االرتقايئ نحو الدميقراطية يف املجال
السيايس ،أو نحو منوذج األرسة املنفتحة عىل الحوار
بني أعضائها بدالً من منوذج األرسة السلطوية .إن
العالقات البطريركية تعطل تطور الدولة وتطور
األرسة يف آن.

تتفاوت أهميته بتفاوت درجة قوة التشكيالت
االجتامعية التقليدية والثقافة التقليدية يف
املجتمع ،ومستوى التحول الحدايث الذي بلغه
املجتمع خالل تاريخه الحديث ،وشكل تفاعله مع
العامل ومع العوملة.
 ...والقبلية والعشائرية والعائلية
تحيل صفات القبلية والعشائرية والعائلية إىل
منط النظام الذي يستند يف تشكله أو نفوذه
إىل هذه التشكيالت االجتامعية التقليدية التي
كانت مصدر السلطة واملرشوعية قبل تشكل
الدولة الوطنية اعتبارا ً من الربع الثاين من القرن
العرشين .ومن حيث التصور النظري البسيط ،فإن
بناء الدولة الوطنية يفرتض تشكل رابطة وطنية
قوية تتفوق يف أهميتها عىل الرابطة القبلية أو
العشائرية أو العائلية ،وينتج منها تراجع يف األدوار
السياسية لهذه التشكيالت مع بقائها كتشكيالت
اجتامعية تستمر وتتطور مبقدار الحاجة اليها من
دون افتعال ،ولكن من دون أدوار سياسية مبارشة
(هذا وفق مفهوم الدولة الحديثة) .ولكن ذلك
مل يحصل يف البلدان العربية (ويف العامل الثالث
عموماً) حيث للتشكيالت االجتامعية التقليدية
(ما قبل الرأساملية) دور كبري يف بناء مؤسسات
الدولة الوطنية نفسها ،ويف ضامن استمرار النظام.
واألمثلة األكرث جالء للدول القبلية هي دول مجلس
التعاون الخليجي حيث السلطات الحاكمة هي
عائالت مالكة عىل أساس قبيل ،وكذلك اليمن
الذي تشكل القبلية فيه أحد مرتكزات بناء الدولة
والجيش والسلطة ،وكذلك التشكيل االجتامعي
السائد يف املجتمع أيضاً .إضافة إىل وجود عنارص
قبلية أو عائلية يف معظم الدول العربية.

ويفرس هذا التشارك بني النظام السيايس واملجتمع
يف الصفة البطريركية أو األبوية ،أحد مصادر
استمرار التمييز ضد النساء والشباب (واملراهقني
واألطفال) وهو من خصائص الثقافة الذكورية
اللصيقة بالبطريركية .ويف املجتمعات التقليدية
عىل نحو خاص ،فإن الثقافة البطريركية تساهم
إسهاماً مبارشا ً يف تكوين مرشوعية السلطة
السياسية وتشكلها من خالل آليات انتخابية
حديثة شكالً ،ولكن ميكن التحكم بنتائجها من
خالل التحكم البطريريك بأصوات اعضاء العائلة
من قبل زعيمها .وهذا يفرس املقاومة العنيدة
إلطالق طاقات املرأة والشباب ومشاركتهم الفعلية
والفعالة يف تشكيل مؤسسات الحكم .كام تشكل
هذه الثقافة البطريركية أساساً اجتامعياً وثقافياً
للثورة السياسية املضادة (مبا يف ذلك يف حالة الحراك
الثوري العريب الراهن) ،إذ غالباً ما تشكل عنارص
هذه الثقافة وسيلة لتغليب خيارات سياسية غري
دميقراطية من بوابة إثارة رفض كل إصالح عميق ويف هذا السياق أيضاً ،ال نعتقد أن هناك حاجة
يتعلق بحقوق املرأة يف املجال الخاص ،والنفاذ من لإلشارة إىل أن العائلية هنا ال متت بصلة إىل تحول
بعض األنظمة عن أشكالها األصلية (الجمهورية)
ذلك إىل تعطيل التحول الدميقراطي مبجمله.
وبشكل عام ،فإن املجمتعات العربية واألنظمة عند نشوئها إىل «حكم عائلة» ،أي استحواذ شخص
السياسية يف الدول العربية ،لها طابع بطريريك قوي ،الحاكم وعائلته عىل مراكز القرار وتوارثها أو
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السعي إىل ذلك ،مثل حكم أرسة بن عيل وزوجته كان أقل حدة مام هو يف البحرين).
يف تونس ،أو أرسة مبارك يف مرص ،أو القذايف وما تجدر اإلشارة إليه هنا ،هو أن هذه الصفات
وأوالده يف ليبيا ،أو آل األسد يف سوريا ،...وهذه (القبلية/العشائرية/العائلية ،والطائفية )..قد
ظاهرة مختلفة عن العائلية والقبلية مبا هي نسق تتداخل وترتاكب أحيانا ً.إذ غالباً ما يجتمع الطابع
عالقات اجتامعية ممتد إىل السياسية وبناء الدولة ،الطائفي مع انتامء عائيل أو قبيل ،فتكون الصفة
ومختلف عن النظم امللكية التي هي عائلية وراثية مزدوجة .ويف الحالة اللبنانية ،فإن النظام الطائفي
بالتعريف.
هو يف جوهره نظام عائالت سياسية تتوارث
 ...والطائفية
أما يف موضوع الطائفية ،فنحن إزاء تشكيل
اجتامعي ذي طابع ديني أيضاً (الطائفة مبا هي
مذهب أو تشكيل ضمن الديانة العامة املسيحية
أو االسالمية يف منطقتنا) .وميكن أن يتخذ النظام
الطائفي طابعاً مبارشاً مهيكالً يف مؤسسات النظام
نفسه بشكل رصيح ،استنادا ً إىل السياق التاريخي
– االجتامعي للبلد املعني ،كام يف حالة لبنان حيث
الطوائف ،مبا هي تشكيالت اجتامعية فاعلة – مبا
يف ذلك يف الشأن العام السيايس – سابقة عىل تشكل
الدولة اللبنانية عام ( 1920تحت االنتداب) ،وهو
ما يعرف يف لبنان باسم الطائفية السياسية.

السلطة منذ القرن التاسع عرش ،ولهذه العائالت
انتامء طائفي لصيق بها ،ما يجعل النظام السيايس
اللبناين والدولة اللبنانية ،نظاماً سياسياً عائلياً –
طائفياً يف الوقت نفسه .كام أن األمر ذاته ينطبق
عىل دول الخليج حيث يرتاكب االنتامء الطائفي
مع االنتامء األرسي/القبيل.

يتخذ النظام الطائفي
الفردانية الشخصانية مقابل املؤسسية
مصطلحا النظم الفردانية (أو الفردية) والشخصانية طابعاً مبارشاً مهيكالً
(أو املشخصنة) تحيل إىل منط الحكم وإدارة يف مؤسسات النظام
الدولة الذي يتحكم فيه الفرد أو األفراد بالقرار ال نفسه بشكل رصيح

املؤسسات .بالطبع املسألة نسبية هنا ،مبعنى أنه
ال يوجد نظام سيايس أو إدارة فردية ومشخصنة
كام ميكن أن يتخذ شكالً رصيحاً وإن كان غري بالكامل من دون مؤسسات ،وال نظم مأمسسة إىل
معلن عنه ،بصفته نظاماً طائفياً بقدر ما هو تقاسم درجة ينتفي معها كل أثر لدور األفراد خارج األطر
سيايس ،كام هو الحال يف العراق بعد  ،2003حيث واإلجراءات املؤسسية.
النظام يتخذ طابع كونفدرالية سياسية – طائفية يتعلق األمر إذن بضعف املؤسسات عىل املستويني
– إتنية (منيزه عن لبنان حيث الطائفية تسبق السيايس واإلداري ،وتبعات ذلك .فعىل املستوى
السياسية يف تحديد طبيعة النظام وسياق تشكله) .السيايس يعني ضعف املؤسسات (أو إضعافها
أو يكون هناك مضامني طائفية قوية يف النظام عىل األصح) االقرتاب أكرث فأكرث من الحكم الفردي
وبناء الدولة من خالل االعتامد عىل طائفة معينة وما يعنيه ذلك من اعتباطية ،وتداخل السلطات
بصفتها قوة اجتامعية وشعبية موالية ،وغالباً ما الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وتعطيل الرقابة
ينتمي اليها شخص الحاكم ،كام هي الحال بالنسبة الفعلية عىل عمل الحكومة ،وتجاهل القوانني
إىل سوريا حيث يوصف الحكم بأنه حكم حزيب أو االلتفاف عليها أو تعديلها وتغيريها بحسب
(بعثي) وعائيل (آل األسد) وطائفي (الطائفة مصلحة الحاكم .والصيغة الفردية القصوى هي
العلوية التي ينظر اليها باعتبارها سندا ً وداعامً صيغة ديكتاتورية الشخص (شخص الحاكم) التي
أساسياً للنظام عىل أساس طائفي) .وأيضا تكون ترتقي إىل حد التقديس والتأليه (منوذج القذايف،
هناك سامت طائفية مضمرة وكامنة ،تربز عىل صدام حسني ،حافظ االسد ،جامل عبدالنارص ،يارس
السطح يف لحظات التأزم (املظهر السني – الشيعي عرفات...الخ).
لألزمة يف البحرين ،ويف دول الخليج االخرى وإن
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الفساد تحول إىل
ظاهرة عضوية يف
النظام النيوليربايل
املعومل مع تضخم
االقتصاد املايل
وانفصاله عن
االقتصاد الحقيقي

وعندما يتعلق األمر باإلدارة ،أي بجهاز الدولة،
فإن ضعف املؤسسات هنا يعني ضمور تطبيق
القانون لصالح االستنسابية ،واملحاباة ،والفساد.
وهو ما يؤدي أيضاً إىل تعطيل فعالية اإلدارة ،وإىل
استنساخ مناذج التسلط والزبائنية عىل املستويات
املتوسطة والقاعدية يف عمل اإلدارة ويف التعاطي
املبارش مع املواطنني ،بحيث ال تعود هناك قاعدة
معروفة يف اإلجراءات ،وال قدرة عىل معرفة الوقت
الذي يستغرقه إنجاز التعامالت ،وال نتائجها ،إذ
يتوقف ذلك إىل حد كبري عىل العالقات والتبادالت
بني األفراد .والفردانية والشخصانية هام من سامت
التخلف السيايس واإلداري ،شائعة بأشكال مختلفة
يف الدول العربية ،سواء أكانت شديدة املركزية ،أو
كانت الحكومة والسلطة املركزية ضعيفة ومجزأة.

وما تجدر اإلشارة اليه ،هو أن الديكتاتوريات التي
حكمت عرب التاريخ ،غالباً ما كان مكافحة فساد
األنظمة السابقة لها أحد أهم شعاراتها وبرامجها.
وشعار مكافحة الفساد أو القضاء عليه هو شعار
شعبي وشعبوي يف الوقت نفسه ،ميكن أن يكون
أحد مداخل التحول الدميقراطي ،كام ميكن أن
يكون مطية إلنتاج الديكتاتورية أو إعادة إنتاجها.

وغالباً ما تجري املبالغة يف تحميل الفساد
ومكافحته أدواراً تفوق الواقع .فالفساد هو ظاهرة
وهو نتيجة لواقع األنظمة العربية التسلطية وليس
سبباً لذلك .وعىل هذا األساس ال يعترب الفساد
عنرصاً مفرساً للوضع الذي ساد خالل العقود
األخرية يف البلدان العربية وازدهار أشكال التسلط
وغياب الدميقراطية والفشل التنموي االقتصادي
واالجتامعي .كام أن القضاء عىل الفساد ،مبقدار
ما هو مطلب محق وشعبي ،إال أن ال يحمل
الفساد والزبائنية وأخواتهام
مضامني قوية يف ما يتعلق بالبدائل خارج ايحاءاته
مصطلح الفساد (وارتباطاً به مصطلح الدولة االخالقية ،ومسألة االلتزام بالقانون من حيث هو
الفاسدة) هو من املصطلحات األكرث استخداماً عمل إجرايئ بالدرجة األوىل.
يف وصف أنظمة الحكم والدولة .وهو يف األساس
وصف للحكام أنفسهم .وينسحب الوصف عىل ويبدو أحياناً كثرية أن ظاهرة الفساد مرتبطة
النظام والدولة بحكم انتشار مامرسة الفساد يف بشكل شبه حرصي بالدولة الريعية واالستبداية ،أو
النظام ومؤسساته .ويقصد بالفساد عادة تحقيق بالدولة مبا هي قطاع عام .اال أن هذا غري صحيح.
منفعة غري مستحقة بشكل غري مرشوع ومن خالل فالفساد موجود يف الدول الدميقراطية أيضاً ،اال أنه
االلتفاف عىل اإلجراءات والقوانني أو مخالفتها .أكرث فجاجة يف الدولة غري الدميقراطية لعدم وجود
ومن تجلياته األكرث شيوعاً الرشوة والحصول ضوابط وقيود عىل الحكام؛ ويف الدولة الريعية
عىل منافع مادية واقتصادية من خالل استغالل لوجود موارد ميكن االستحواذ عليها من خارج
املنصب العام ،وعقد الصفقات خالفاً للقانون أو آليات اإلنتاج نفسه .وبهذا املعنى ،فإن الفساد
تحايالً عليه ،بغرض الحصول عىل منافع وحقوق ...تحول إىل ظاهرة عضوية يف النظام النيوليربايل
املعومل مع تضخم االقتصاد املايل وانفصاله عن
ألخ.
االقتصاد الحقيقي .1كام أن الرشكات العاملية
ويشكل الفساد (بكل تجلياته) الوجه البشع العمالقة هي احد مصارد الفساد العاملي األكرث
للسلطة واإلدارة الذي يتعامل معه املواطن بشكل أهمية وتأثريا ً بحكم الحجم الهائل للرثوات التي
يومي ويكون منظورا وواضحا بالنسبة إليه .ولذلك تتحكم بها .ويف حقيقة األمر يصعب تصور إمكانية
فإن املطالبة بالقضاء عىل الفساد كان عىل الدوام وجود فساد فعيل يف العامل الثالث (املقصود هنا
أحد أكرث املطالب شعبية وتكراراً ،مبا يف ذلك أثناء
الحراك األخري يف البلدان العربية ،نظرا ً للطابع  1انظر نصنا «العوملة واألبعاد االقتصادية – االجتامعية يف الحراك
البسيط واملبارش ملفهوم الفساد عند عموم الناس .املجتمعي العريب» .ورقة قدمت إىل مؤمتر نظمته االسكوا ،بريوت
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فساد عىل مستوى سيايس واقتصادي عال ومببالغ شبه معممة .حينها ،ال بد من مقاربة أخرى لهذا
كبرية) دون الرشكات واملؤسسات العاملية التي املوضوع.
غالباً ما تكون إداراتها رشيكاً كامالً يف النشاط
االقتصادي ويف الصفقات السياسية االقتصادية يف
الحاجة إىل مفهوم جديد
هذه البلدان.
اما االنتشار الواسع للرشوة يف البلد املعني وعىل كل املصطلحات واملفاهيم والتعابري التي عرضت
مختلف مستويات اإلدارة ،فهو تعميم للفساد ،سابقا متداولة يف وصف األنظمة والدول العربية،
وميكن اعتباره أحد أشكال إعادة التوزيع بني وهي كلها– يف اعتقادنا – تعرب عن خصائص أو
الفئات االجتامعية لصالح املوظفني والوسطاء .صفات حقيقية .كام أن أحدها ال ينفي اآلخر ،ألن
وعندما تنترش هذه املامرسة عىل نطاق واسع ،أكرث من صفة من هذه الصفات ميكن أن تنوجد
يجب الظن بأن ذلك يجري بعلم وقبول قادة معاً يف النظام الواحد .وبعضها قد يكون أكرث
النظام ،ال بل قد يكون أحد األشكال الواقعية تحديدا ً أو عمومية من اآلخر ،كام أن مفهوماً أو
لشبكات األمان للموظفني خصوصاً ،لتعويض مصطلحاً ما قد يشمل مفاهيم فرعية أخرى.
الرواتب املتدنية ،وزيادة مستوى الدخل والرفاه
مبا يعوض جزئياً الجمود يف الحراك االجتامعي
الصاعد لدى بعض الفئات.

ولكن النقطة التي نبحث فيها اآلن هي أن
الحاجة ال تزال قامئة للبحث عن مفهوم أكرث
عمومية ،ويعرب عن خاصية مشرتكة بني معظم
الدول العربية رغم اختالف أنظمتها .مفهوم ينفذ
إىل ما هو أسايس ومشرتك بني مجموع األنظمة
العربية ويجعلها أقرب إىل فرضية «نظام واحد»
(تجريدياً) .مفهوم مركب يستوعب يف الوقت
نفسه مجموعة املفاهيم واملصطلحات الفرعية
التي عددناها سابقا أو معظمها .وبشكل تبسيطي،
اذا كان النظام السيايس يف بلد ما ديكتاتورياً،
وفردياً ،وأمنياً ،وبطريركياً ،واإلدارة فيه فاسدة...
الخ ،فهل هناك امكانية الستخدام مفهوم أكرث
عمومية وجوهرية ،يعرب عن الخصائص األساسية
لهذا النظام بحيث تبدو معه األوصاف األخرى إما
تجليات أو أشكاالً محددة لهذه الخاصية األساسية،
أو من نتائجها وآثارها؟ وهل باإلمكان إيجاد هذا
املفهوم الذي ميكّن من اكتشاف املشرتك بني نظام
عريب دولتي ديكتاتوري وآخر دميقراطي نيوليربايل
معومل ،إذا كان هذا املشرتك موجودا ً؟

اما من منظور شكل اإلدارة وطرق عملها ،فتشكل
الزبائنية أحد أشكال وتجليات فساد الدولة
وخروجها عىل إجراءاتها وأنظمتها .والزبائينة هي
املحاباة وتعيني األقارب واملوالني يف املناصب العامة
أو الخاصة ،وتفضيلهم عىل غريهم من منافسيهم
يف التعاقدات املختلفة من غري حق ،واستخدام
الصالت والعالقات الخاصة والشخصية بدالً من
احرتام األنظمة والقوانني وانتشار الواسطة وما إىل
ذلك من مامرسات .والزبائنية هي إحدى وسائل
تعميم الفساد وتوزيع الريع الناجم عنه من أجل
تقوية الريع السيايس وتجديد الوالء (توظيف
املحاسبني يف أجهزة الدولة) ،وهي إحدى وسائل
توزيع الريع االقتصادي أو املايل أو السيايس .كام
ميكن استخدامها لتكون شكالً من أشكال الثورة
املضادة ،أو آلية تشكيل القوى املضادة للتغيري
والثورة .وهي تشكل تجسيدا متطرفا للامرسات
بناء عليه ،فإن املهفوم الذي نبحث عنه ينتمي إىل
النفعية ولفلسفة الفصل بني السياسة االخالق.
وبشكل عام ،فإن مفهوم الفساد هو أضيق من أن حيز من التحليل أكرث تجريدا ً بالرضورة .وبحسب
يعرب عن نظام تبادل املنافع و«اإلتاوات» عندما اعتقادنا ،فإن مثل هذا املفهوم ممكن وموجود،
يتجاوز مستوى معيناً من االنتشار ،ويصبح مامرسة واستخدامه يف تحليل الحراك املجتمعي األخري يف
البلدان العربية من شأنه أن يضيف بعدا ً مفيدا ً إىل
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الحاجة ال تزال قامئة
للبحث عن مفهوم
أكرث عمومية ،ويعرب
عن خاصية مشرتكة
بني معظم الدول
العربية رغم اختالف
أنظمتها

التحليل ،يتجاوز التعامل مع الحديث ،ومع السيايس من النظم االستبدادية  -السلطانية التي عرفها
باملعني الضيق واملبارش يف فهم ما جرى ،ويساعد الرشق) وهو حالة خاصة من النظام الباترميونيايل
عىل استرشاف تحديات التحول ومآالته املحتملة (اإلريث).
واملرجوة.
وتتمثل إحدى أهم سامت هذا النوع من النظم/

ونقرتح يف هذا الصدد استخدام مفهوم ومصطلح الدول (اإلرثية والسلطانية) يف التباس (تضييع)
الدولة الغنامئية ،وأن يكون استخدامه مبعنى الدولة الحدود بني املجالني العام والخاص .فالحاكم
النيو -باترميونيالية استنادا ً إىل تحديد ماكس ويبري يتعامل مع الدولة وجهازها كأنها جهاز تابع له
ميكن أن يترصف بها كأنها ملك شخيص له.
 Max Weberملفهوم الدولة الباترميونيالية
(.)Patrimonial, neo-patrimonial state
أما مصطلح النيوباترميونيالية 3وترجمته العربية
أصل املفهوم

تتمثل أهم سامت
هذا النوع من النظم
اإلرثية يف التباس
(تضييع) الحدود
بني املجالني العام
والخاص

يعود إىل عامل االجتامع ماكس ويبري التمييز بني
فئتني من نظم الحكم .وهو يف األساس متييز
بني نظام الحكم الرأساميل الحديث الذي يقوم
عىل «العقالنية» 2االقتصادية الرأساملية ،والذي
يكتسب مرشوعيته من االقرتاع العام ويدار من
قبل جهاز دولة (بريوقراطية) محايد ومستقل
نسبياً عن الحاكم عىل أساس قواعد وأنظمة
مكتوبة وتطبق عىل الجميع .وبني نظام تقليدي
ـ مبعنى غري النظام الرأساميل «الغريب»ـ والذي
تستند املرشوعية فيه إىل التقاليد ،وحيث تؤول
السلطة فيه إىل الحاكم بالوراثة ،ويديره جهاز دولة
والؤه للحاكم ويتم اختياره عىل أساس العالقات
الشخصية ،وال يعمل وفق أنظمة وإجراءات عامة
مكتوبة.

املقرتحة اإلرثية املحدثة ،فهو استخدام للمصطلح
الويبريي مع تكييف مضامينه .ففي النظام
النيوباترميونيايل ليست التقاليد هي مصدر
الرشعية وال يرث الحاكم الحكم بالرضورة .كام
أن الدولة وجهازها يعمالن يف إطار قانوين شكيل
عىل األقل .وقد استخدم هذا املفهوم يف تحليل
النظم السياسية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية،
إال أن استخدامه يف تحليل النظم السياسية
والدولة يف البلدان العربية بقي محدودا ً ومحصورا ً
يف األوساط األكادميية ،ومل يشق طريقه فعلياً إىل
االستخدام الواسع يف األدبيات السياسية ،ال من
قبل التيارات السياسية وال الصحافة وال نشطاء
املجتمع املدين .وقد بقيت قامئة املصطلحات التي
عددناها يف الفقرات السابقة هي األكرث استخداماً،
عىل الرغم من أن داللتها جزئية يف اعتقادنا .ونرى
أن استخدام هذا املفهوم (النيو – باترميونيالية،
اإلرثية املحدثة ،الغنائيمة) ومشتقاته من شأنه أن
يشكل إضافة إىل التحليل السيايس وتحليل طبيعة
الدولة ووظائفها ومنطق عملها يف البلدان العربية،
مبا يف ذلك تقديم إضاءات جديدة يف فهم الحراك
العريب الراهن واسترشاف مآالته.

ويسمي ويبري هذا النظام بالباترميونيايل ،ويرتجم
عادة إىل العربية بالنظام اإلريث أو الورايث .ويف
الحاالت القصوى من النظام الباترميونيايل ،وعندما
تبلغ فردية النظام حدودا ً متقدمة جدا ً مقرتنة
مبستوى متطرف من استخدام القوة والتسلط
عىل املواطنني تتفوق عىل قوة التقاليد يف تأسيس من جهتنا ،نقرتح ترجمة النظام/الدولة
واستمرار رشعية الحكم ،نكون إزاء ما يسميه ويبري النيوباترميونيالية مبصطلح النظام/الدولة الغنامئية.
النظام السلطاين ( sultanic regimeيف استعارة واألولوية بالنسبة الينا هي تعريب املفهوم ،أي أن
نعرب عن املفهوم مبصطلح عريب قادر عىل أن يحمل
 2منتنع هنا عن الدخول يف مناقشة مدى دقة أو صحة مقولة
«العقالنية االقتصادية الرأساملية» التي تعترب أساس الرأساملية
الحديثة .ولكن من دواعي املوضوعية اإلقرار بقدر من العقالنية
النسبية اىل متيز الرأساملية عن األنظمة السابقة عليها.
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 3يعود استخدام مفهوم النيوباترميونيالية اىل عللم االجتامعي
 Shmuel Eisenstadtيف كتابه Traditional Patrimonialism
 and Modern Neopatrimonialismعام .1973

املضمون الذي نقصد تحميله إياه أكرث من الرتكيز
عىل ترجمة املصطلح اللفظ .ونعتقد أن مصطلح
الدولة الغنامئية يستويف هذه الرشوط لكونه
مصطلحاً موحياً ،وميكن ربطه بصور من مامرسة
الحكم يف التاريخ العريب الوسيط والحديث
واملعارص؛ كام أنه ينسجم مع األصل الويبريي.
ويجمع مفهوم الدولة الغنامئية يف حقيقة األمر بني
الباترميونيالية (اإلرثية) والخصوصية السلطانية.
ونقصد بذلك أنه كام اعترب ويبري السلطانية حالة
خاصة من الباترميونيالية تتميز أكرث مبيلها إىل
العنف والتسلط وإضعاف اثر التقليد ،كذلك نعترب
أن مصطلح الدولة الغنامئية ميثل حالة خاصة من
الدولة اإلرثية املحدثة (النيوباترميونيالة) هي شبه
معممة يف املنطقة العربية ،وتتميز بحالة متقدمة
من االستحواذ عىل الدولة والحيز العام وغياب
الدميقراطية ،وبذلك يصح استخدام املصطلح
بصفته التجيل األكرث تعبريا عن املامرسة اإلرثية
املحدثة يف البلدان العربية ،وهو بالتايل أكرث صدقاً
يف التعبري عن واقع األنظمة فيها.
اإلرثية املحدثة
بحسب الكتاب املعارصين الذين استخدموا هذا
املفهوم...« ،إن مفهوم الدولة اإلرثية املحدثة
الذي يقوم عىل التباس الحدود بني املجالني العام
الخاص ،يبدو  ..أكرث صالحية من مفهوم الدولة
الريعية (يف فهم الدولة واألنظمة يف البلدان
األفريقية)» ،4بحسب جان فرانسوا ميدار Jean
 Francois Medardالذي يدعو إىل مالحظة ثالثة
أوجه مرتابطة يف اإلرثية املحدثة وهي مفهومها،
ومامرستها ،وصيغها املختلفة املمكنة.
من جهته يعترب الباحث اللبناين البري داغر« 5أن
أفضلية مفهوم اإلرثية املحدثة تكمن يف الطابع
Jean Francois Medard, “Etat neo-patrimonial et 4
Etat developpeur: le cas des pays africains”. Bey.routh, 15 – 16 - Fevrier 2002, working paper
Albert Dagher, “L’administration Libanaise après 5
-.1990”. Beirut 15 – 16 Fevrier 2002

العام للمفهوم ،أو يف تعدد املعاين التي ميكن لهذا
املصطلح أن يحملها ،أي قدرته عىل أن يكون صالحا
لالستخدام يف وصف مناذج متعددة من الدول
اإلرثية املحدثة ،حيث ميثل كل منوذج تركيباً محددا ً
للهياكل واملامرسات اإلرثية املحدثة ».ويفصل داغر
يف وصف الحالة اللبنانية باستخدام هذ املهفوم
حيث يرى أن السمة املهيمنة يف الصيغة اللبنانية
من اإلرثية املحدثة هي الطابع الزعامي – الزبائني
للسياسة (زبائنية برملانية) .وبناء عليه فهو يفرس
املامرسات الطائفية واملشكالت اإلدارية من منظور
هذا املفهوم.
وتذهب أليس سيندزينغري Alice Sindzingre
يف االتجاه نفسه عند تحليلها الدولة والنظام يف
البلدان األفريقية ..« :6اإلرثية املحدثة تشري إىل
التباس الحدود بني املجالني العام والخاص الذي
يالحظ يف أنظمة الدول األفريقية الحديثة والتي
مل تعد تقليدية .ويف هذه األنظمة تجري خصخصة
املوارد العامة ،مبعنى إدارتها وكأنها ملك خاص.
مفهوم اإلرثية املحدثة يجمع بني عدد من السامت
املستخدمة يف وصف األنظمة ويختلف عنها يف
الوقت نفسه ،مثل الزبائينة ،واملحاباة (محاباة
االقارب  ،)nepotismوشخصنة السلطة ،حيث
ينظر اليها بصفتها نتيجة اللتباس الحدود بني
الخاص والعام وتعبريا ًعنه .كام أن مفهوم اإلرثية
املحدثة أوسع من مفهوم الفساد ،وله مضمون
سيايس أكرث قوة .إنه يحيل إىل منط لبناء واشتغال
الدولة والحكومات ،ونظرتها إىل التنمية االقتصادية
تقوم عىل الرتاكم الخاص للريوع العامة .والدولة
اإلرثية املحدثة هي غري الرأساملية الفاسدة
( ،)crony capitalismوهو مفهوم استخدم
لوصف ظاهرة التداخل (والتوحد) بني االقتصاد
والسياسة وشبكات املصالح املوحدة التي تكونت
بني كبار الرسميني ورجال االعامل ،الذين يتناوبون
Alice Sindzingre, “Developmentsl state, patrimo� 6
nial state and economic development: are Sub-Saharian Africa -and East Asia comparable?”. CNRS,
.Paris - June 2003
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مصطلح الدولة
الغنامئية مصطلحاً
موحياً ،وميكن ربطه
بصور من مامرسة
الحكم يف التاريخ
العريب الوسيط
والحديث واملعارص

عىل التدخل والتحكم بالقطاعني العام الخاص،
(كام يف حالة دول رشق آسيا”).
يف اإلرثية املحدثة ،فإن التقاليد والوراثة ليست
بالرضورة مصدر الرشعية وال هي الطريقة التي
يتشكل بها الحكم دامئاً .فالدولة تتكون وفق
الشكل الحديث ،ولديها مؤسسات ودستور وقوانني
وإجراءات وقواعد ،وتتشكل عىل أساس ذلك أجهزة
الدولة البريوقراطية وكذلك اختيار املوظفني .كام
أنه ميكن أن تجري انتخابات عامة يتم من خاللها
انتخاب املسؤولني والحكام واكتسابهم الرشعية من
خالل االنتخابات .ولكن ذلك يكون شكل الدولة
واملؤسسات والعالقات فقط ،فيام األمور أكرث
تعقيدا يف املضمون والواقع واملامرسة.

االنتخابات تتحول
إىل شكل فارغ بحيث
ميكن التحكم بنتائجها
من قبل الحاكم ،أو
ميكن تقييدها أو
االستغناء عنها

إن العنارص الرئيسية التي يتشكل منها مفهوم
اإلرثية (الويبريي) تبقى موجودة يف اإلرثية
املحدثة ،وإن بأشكال جديدة .ونقصد بشكل
خاص :التضييع املقصود للحدود بني املجالني العام
والخاص ،وقيام الحكام بإدارة الدولة ومواردها كام
لو كانت ملكاً خاصاً .وكذلك األمر بالنسبة إلزالة
الحدود بني البعد اإلداري املحايد والبعد السيايس
يف عمل جهاز الدولة ،وبالتايل التصاق جهاز الدولة
بالنخبة السياسية الحاكمة .أما بالنسبة ملصدر
الرشعية ،فإن االنتخابات تتحول إىل شكل فارغ
بحيث ميكن التحكم بنتائجها من قبل الحاكم،
أو ميكن تقييدها أو االستغناء عنها ،بالتايل ال
ميكن وصف النظم اإلرثية املحدثة بأنها أنظمة
مدنية دميقراطية حقاً ،مبا تعنيه من دميقراطية
سياسية أساسها االعرتاف باملواطنية والقدرة عىل
تغيري السلطة من خالل صناديق االقرتاع واالنتقال
السلمي للسلطة ،أو مبا تعنيه من عالقات وثقافة
يف املجتمع ويف إدارته تقوم عىل مبادئ املواطنة
والحق وسيادة القانون واالستقاللية النسبية
لجهاز الدولة عن السياسة وحياديته.

فاإلرثية املحدثة ليست استمرارا للاميض بحيث
يجوز افرتاض تجاوز هذا الشكل «املاضوي» من
الدولة واألنظمة مع التقدم والعرصنة والحداثة.
إن اإلرثية املحدثة هي صيغة «حديثة» ومعارصة،
مبعنى أنها نتاج املسار التاريخي النتقال
املجتمعات العربية ودولتها وانظمتها من النسق
التقليدي إىل النسق الحديث ،وكذلك هي نتاج
التطورات املعارصة والسيام العوملة املتحققة
بالفعل والتي هي عوملة نيوليربالية.
إن «الظاهرات املرتبطة باإلرثية املحدثة (neo-
 )patrimonialismهي جديدة ( ،)neoأي أنها
ال تنبع من القواعد التقليدية بل من التالعب
بهذه األخرية .إنها نتيجة التحول الذي أدخل عىل
املؤسسات من خالل التالعب بشكلها ومضمونها،
بحيث يجري ايكال مضامني جديدة للمؤسسات
التقليدية بشكلها القديم ،مبا فيها املعتقدات
الدينية .كام بإمكانها أن تجعل املعاين والرشعيات
القدمية تتخذ أشكاالً حديثة ،وأحد األمثلة عىل ذلك
7
هو االنتخابات الدميقراطية” (اليس سندزينغري).
وبحسب ميدار (وغريه)« ،ينتج عن تضييع الحدود
بني املجالني العام والخاص ثالث سامت رئيسية
ميكن اختصارها عىل النحو اآليت:
y yشخصنة السلطة،
y yامكانية تحويل املوارد السياسية إىل موارد
اقتصادية والسلطة إىل ثروة وبالعكس
(،)interchangeabilite
y yالتباس الحدود بني السيايس واإلداري يف
عمل الدولة وأجهزتها.
كام أنها تتميز بوجود متايز ضعيف بني القطاعات
السياسية  /واإلدارية  /واالقتصادية  /واألرسية
والدينية»( .8باختصار عن ميدار).

ويف االتجاه نفسه ،فإن أحمد بيضون يستند أيضاً
ولكن من الخطأ االعتقاد أن األنظمة اإلرثية املحدثة إىل رأي  ،Von Soestيصف امللمح األسايس األول
هي استمرار بسيط لنظام سابق عىل الدولة
الرأساملية الحديثة (باملعنى الزمني والشكيل) 7 .املصدر السابق نفسه.
 8ميدار ،مصدر مذكور سابقا.
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لإلرثية املحدثة يف البلدان العربية “بااللتباس
الجسيم للحدود بني الخاص والعام .والخاص هنا
يخص أهل السلطة التي تنزع (وهذا هو امللمح
الثاين) إىل الرتكز الشديد بحيث تصبح مجسدة
يف شخص واحد هو رأسها .وهذا الشخص يغدو
موضع تبجيل وتعظيم مفرطني يحالن التعلق به
محل التعلق بهيكل الدولة الدستوري واملؤسيس
ويحدثان نوعا ًمن التامثل الضمني بني إرادته
والقانون .بطبيعة الحال ال ميارس هذا “الرئيس”
السلطة مبفرده .فإن ما يقع تحته من أجهزة
وشبكات يكون عىل األغلب ،مفرط الضخامة
تتحكم أذرعه بتضاعيف املجتمع أشد التحكم،
وتنحو إىل سلبه فرص التوفر عىل تشكيالت
مستقلة عن سلطة الدولة املخترصة يف سلطة
الفرد وفاعلة يف توجيه هذه األخرية نحو ما يوافق
مطالبها ،ويف الخوض يف تفاعل سيايس يتحصل منه
ما يصح اعتباره غرادة عامة بالنتيجة”.9

الجوهرية للنظام أو الدولة .فهناك من جهة أوىل،
النظم الوراثية (واالشارة هنا إىل الدول الخليجية)
حيث منوذج الدولة/النظام اإلريث املحدث فيها
هو أقرب إىل الصيغة التقليدية للنظام اإلريث ،أي
يتميز بكون رشعية السلطة مستمدة من التوريث
ومن التقاليد ،وحيث سمحت وفرة املوارد الريعية
من استخدام قسم من هذا الريع لتوزيعه ضمن
قواعد تقليدية .أي هي نظم إرثية محدثة مع
نكهة أبوية تقيلدية ،وأكرث شبها بنموذج الدولة
اإلرثية عند ويبري.

وهناك من ناحية أخرى النظم السلطانية املحدثة
(ومنوذجاها بحسب بيضون نظاما القذايف وصدام
حسني) ،حيث مالمح اإلرثية املحدثة حادة إىل
درجة إفراغ الحياة املدنية الحرة من كل معانيها
ومامرسة أشكال قصوى من العنف والفردانية
والتسلط والتحكم املطلق بجهاز الدولة يف نظام
مركزي قوي .أي هي نظم إرثية محدثة مع نكهة
ويركز بيضون يف النص عىل وصف تجليات سلطانية.
شخصنة السلطة يف البلدان العربية ،وكذلك منط وهناك ثالثاً النظم األقرب إىل النموذج اإلريث
تعاطي الحاكم مع جهاز الدولة واإلدارة .وهذا املحدث مبالمحه املشار إليها (وهي مشرتكة عند
الوصف دقيق وهو يوضح خاصية النظم اإلرثية الفئات الثالث) ،ولكنه يف هذه الفئة ليس نظاماً
املحدثة العربية لجهة متيزها بدرجة عالية من وراثياً (مبعنى مملكة أو إمارة) ولكنه نظام
تركز السلطة وشخصنتها ومن تضخم دور الدولة« ،جمهوري» شكالً ،وإن تحول إىل مامرسة توريث
والدرجة العالية من االعتباطية يف املامرسة التي السلطة عىل أساس القوة بدالً من التقليد (يف نص
تقرب هذه النظم من الصيغة السلطانية ما عدا أحمد بيضون «الجاملك 10واملاملك») .كام أنه مل
الحاالت التي تتوفر فيها الدولة عىل موارد (ريوع) يبلغ يف درجة سطوته عىل املجتمع حد التعطيل
كبرية ،ما يجعلها أكرث قدرة عىل استخدام آليات الكامل للحياة املدنية املستقلة وحرية اإلعالم أو
توزيع الريع املنظم وفق قواعد تقليدية ،وتقليص إلغاء وجود معارضة بشكل شبه كامل .ويف نص
الحاجة إىل االستخدام الدائم للقرس والعنف يف بيضون فإن نظامي مبارك وبشار األسد هام من
تأمني استقرار النظام.
هذه الفئة ،ونحن نعترب أن نظام بشار األسد رمبا
من خالل تفحص نص بيضون ميكن التقاط بعض يكون أقرب إىل نظامي القذايف وصدام حسني.
التاميز بني الدول العربية يف ما يتعلق بدرجة
حدة مالمح اإلرثية واإلرثية املحدثة فيها ،وهو
اختالف بالدرجة أكرث مام هو اختالف يف املالمح
 9احمد بيضون« ،قضايا االنتقال الدميقراطي :من إرث السلطانية
املحدثة ،اىل التشييد املؤسيس للدميقراطية» ،ورقة مقدمة اىل مؤمتر
من تنظيم االسكوا 24 – 23 ،ترشين الثاين ،نوفمرب .2011

 10الجاملك هي دمج لفظي الجمهورية واململكة.
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بعض التاميز بني
الدول العربية يف ما
يتعلق بدرجة حدة
مالمح اإلرثية واإلرثية
املحدثة فيها ،وهو
اختالف بالدرجة أكرث
مام هو اختالف يف
املالمح الجوهرية
للنظام أو الدولة

غنامئية الدولة الالمركزية
نحن نتفق مع هذا املنهج الذي يقوم عىل تحديد
املفهوم العام (اإلرثية املحدثة أو الغنامئية يف
اقرتاحنا) ،مع فائدة تخصيص تجليات فرعية تربز
خاصية محددة يف النظام املحدد متيزه عن األنظمة
األخرى عىل الرغم من اشرتاكه يف األساس املفهومي
واإلطار .وهذا ما أشار إليه أيضاً متييز ميدار بني
مفهوم اإلرثية املحدثة ،وبني مامرساتها ،وبني
صيغها املختلفة.

تتميز بتجزؤ السلطة
وبضعف الدولة
مقارنة بالفاعلني
اآلخرين أو فشلها
الكامل أو تقاسمها
حصصاً ومغانم بني
مراكز القوى يف
املجتمع ويف الدولة

وبحسب اعتقادنا ،فإنه ميكن استخدام مفهوم
الدولة الغنامئية بصفته املفهوم الواسع املشرتك
(املقابل ملفهوم اإلرثية املحدثة ومبا هو تعبري
عن مضمونه املع ّرب) ،واستخدام قامئة املفاهيم
الفرعية األخرى (فرعية من حيث عالقتها
مبفهوم الدولة الغنامئية وفق منطق هذا النص)
التي سبقت االشارة اليها .وبهذا املعنى ،ينتمي
النظام الغنامئي الليبي (القذايف) والبعثي (العراق
وسوريا) إىل الفئة الفرعية نفسها وهي الدولة
الشمولية ،وكذلك إىل الفئة نفسها من حيث تحليل
اإليديولوجيا السياسية (خطاب شعبوي  -قومي -
اشرتايك – «معاد لإلمربيالية والصهيوينة»...الخ)،
فهي أنظمة «غنائيمة شمولية» .ويف حني كان
باإلمكان إيجاد مالمح مشرتكة بني هذه النظم
وبني النظام النارصي ،فإن األمر ال ينطبق عىل نظام
حسني مبارك الذي ينتمي إىل فئة فرعية أخرى
فيها تشابه مع النظام التونيس يف عهد بن عيل...
11
الخ.
من ناحية أخرى ،وعىل الرغم من أن معظم النظم
العربية تتميز بدرجة عالية من تركّز السلطة ،وهو
ما يجعل صدى مصطلح السلطانية قوياً ومفهوماً،
فإن هناك بلداناً أخرى ال تتوفر فيها هذه الصفة
مثل لبنان ،أو العراق بعد  .2003فهذان البلدان
هام مثال عىل ما هو أبعد من المركزية السلطة
 11بالطبع يدرك القارئ ان هذا التصنيف أويل ،والقصد منه تبيان
العالقة بني مفهوم الغنامئية واملفاهيم الفرعية االخرى كام جاء يف
سياق النص .اما التوصل اىل تصنيف مقنع ومتقدم لالنظمة السياسية
العربية يشبه نوع من  typologyفهو يحتاج اىل بحث تجريبي
ونظري اكرث تقدما.
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(والالمركزية عموماً أمر محمود كونه يعرب عن
درجة أعىل – نظرياً – من املشاركة يف دولة تتوفر
عىل دولة مركزية تقوم بدورها) .والحالة املقصودة
هنا تتميز بتجزؤ السلطة أو تشظيها ،وبضعف
الدولة مقارنة بالفاعلني اآلخرين (كام الحال يف
لبنان) ،أو فشلها الكامل (الصومال) ،أو تقاسمها
حصصاً ومغانم بني مراكز القوى يف املجتمع ويف
الدولة (العراق ولبنان) .ومع ذلك ،فإن مفهوم
الغنامئية أو اإلرثية املحدثة يبقى صالحاً ،اذ إن
السامت الرئيسية هي نفسها ،ولكن أشكال تجليها
إما بشكل غنامئية مركزية (مرص ،ليبيا ،تونس،
سوريا ،)..أو غنامئية المركزية (كام هي الحال يف
لبنان أو العراق) ،ورمبا وصل األمر إىل التشظي
الكامل للدولة واملجتمع يف ما ميكن تسميته ما
بعد الباترميونيالية  .post-12patrimonialوهذه
املرونة التي يقدمها مصطلح الغنامئية هو من
األسباب التي تدعم اعتامده ،حيث إن املنطق
الغنامئي ال يقترص عىل الدولة بل يطال التيارات
والقوى السياسية واالجتامعية ،كام يطال املجتمع
وثقافته ،وهو ينطبق عىل حالة الدولة الشديدة
املركزية ،كام ينطبق عىل حالة التجزؤ والتفتت
أيضاً ،حيث تكون الغنيمة أصغر حجامً.
ان هذه القراءة متعددة املستويات ملفهوم
الغنامئية (اإلرثية املحدثة) التي تتنقل بني السيايس
– املؤسيس وبني االجتامعي – الثقايف ،وبني املكتوب
واملامرس ،وبني التعميم والتخصيص ،هي أحد
عنارص قوة املفهوم وغناه .كام أنها تنسجم مع
الطابع امللتبس واملركب للظاهرة التاريخية التي
يعرب عنها .ففي الدولة الغنامئية او اإلرثية املحدثة
تضيع الحدود بني الشخص واملؤسسة ،وبني العام
والخاص ،وبني الوظائف اإلدارية والسياسية للدولة،
وبني الجمهورية واململكة أو االمارة ،وبني التقليدي
والحديث...الخ .ولذلك ال بد للمفهوم املستخدم
أن يتيح قراءة متعددة املستويات ،تجعله أداة
فهم وتحليل يف األدبيات السياسية واالجتامعية
عىل حد سواء.
 12سريد توضيح هذا املفهوم يف فقرة الحقة.

دولنة املجتمع ،أهلنة الدولة
ويف بحث معارص عن دور الجيوش يف السياسة يف
دول املغرب العريب ،يورد جان فرانسوا داغوزان
“ Jean-Francois Daguzanمفهوم الدولة
النيوباترميونيالية (اإلرثية املحدثة ،الغنامئية)
لوصف الدولة يف املغرب (العريب) بناء عىل أربعة
معايري:
•دولنة املجتمع،
•“خصخصة” الدولة،
•“زوبنة” املجتمع (من زبائينة)،
•االستعانة بصورة أبوية يف العالقات
13
السياسية”.
وتحيل هذه املعايري األربعة إىل تعدد مستويات
القراءة والتحليل الذي أرشنا إليه .وهو ما يدل عىل
خصوبة املفهوم نفسه .إال أنه ال بد لنا من مالحظة
أساسية يف هذا املجال تتعلق باملعيار األول ،أي
دولنة املجتمع .وبحسب اعتقادنا مثة تأثر واضح
هنا بالشكل الغالب للدولة املركزية التسلطية
يف تعريف النيوباترميونيالية يف معظم الكتابات
التي استشهدنا بها .ولذلك مربر قوي خصوصاً
يف املنطقة العربية بسبب كون هذا النمط من
الدول/األنظمة هو السائد .ولكن عندما يصل األمر
إىل التعميم والتجريد النظري ،فإن حرص اإلرثية
املحدثة بالصيغ الدولتية املركزية وحدها يفتقر إىل
الدقة وال يجوز تعميمه.
ويتعلق األمر أيضاً مبستويني من االختالف بني
الدول العربية .األول يتعلق بوجود أنظمة عربية
غنامئية ،بحسب تعريفنا ،ليست أنظمة دولتية
(واملثال األبرز هو لبنان) ،وهو بالتايل يخرج من
نطاق مفهوم النيوباترميونيالية إذا ما اعتربت
الدولنة من سامته الجوهرية واإللزامية .واملستوى
الثاين ،هو يف اختالف صيغة الدولنة بني دولة
Jean-Francois Daguzan, “Magreb -Les armees en 13
politique: des trajectories divergnetes”. Confluences
.-Mediterranee, N 29 printemps 1999

عربية أو بني نظام وعريب وآخر .وحتى يف حالة
دول املغرب العريب املشمولة بالدراسة املشار إليها،
ال ميكن اعتبار دولنة املجتمع يف تونس مشابهة ملا
هي عليه يف املغرب ،وال هي مشابهة يف هذين
البلدين ملا هي عليه يف ليبيا والجزائر .وبالتايل فإن
وصف دولنة املجتمع يحتاج إىل تدقيق مستند إىل
دراسات الحالة والوقائع ،بحيث يلتقط املشرتك
واملتاميز يف الوقت نفسه.
وبحسب اعتقادي ايضاً ،فإن الجانب األكرث أهمية
يف مسألة الدولة يف النظم الغنامئية تتمثل يف
دور الدولة ووظائفها وطرق اشتغالها ،أكرث مام
تتعلق بالطابع الدولتي أو غري الدولتي للنظام.
إن دور الدولة املتضخم يتخذ شكله األقىص يف
ظل األنظمة الشمولية (التوتاليتارية) ،أو يف ظل
دول من النمط الحديث من حيث الشكل واألقل
اعتامدا ً عىل التقاليد .وعىل أهمية دور الدولة يف
بلدان الخليح عىل سبيل املثال (اململكة السعودية
بشكل خاص) ،التي تستمد قوتها من التشكيالت
القبلية بنسبة هامة ،ال ميكن اعتبارها صيغا دولتية
عىل غرار النظم ذات التوجه القومي االشرتايك،
أو الدول املتشكلة عىل أساس حديث من حيث
الشكل والتي تحاول تقليد صورة الرأسامليات
الغربية (تونس ،املغرب إىل حد ما) ،وال عىل
صورة الدول األخرى التي وإن كان لها تاريخ
شمويل قومي اشرتايك ،إال أنها انتقلت إىل التبني
الكامل للنموذج النيولريايل (وإن بكثري من االفتعال
والتشوهات) مثل مرص.
وبشكل عام ،ميكن أن نالحظ أن دولنة املجتمع
تربز أكرث حدة يف الصيغة الشمولية للدولة
الغنامئية ،ويف البلدان التي كان فيها للجيوش
والقوى املسلحة دور أسايس سابق أو حايل يف بناء
السلطة أو استمرارها .ويف كل الحاالت أيضاً ،فإن
دولنة املجتمع تكون أشد يف الدول التي تتميز
بدولة مركزية قوية ،وتكون أقل حدة عندما تتجزأ
السلطة وتتوزع مراكز القرار عىل املناطق ،أو
الطوائف ،أو اإلتنيات ،أو القبائل...الخ ،وهي كلها
صيغ من «المركزية» السلطة (مبعنى توزعها أو
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الجانب األكرث أهمية
يف مسألة الدولة
يف النظم الغنامئية
تتمثل يف دور الدولة
ووظائفها وطرق
اشتغالها

تجزؤها) تخفف من دولنة املجتمع ألنها تحد من
قوة الدولة نفسها ،التي ال تكون يف بعض الحاالت
هي الطرف األقوى يف املجتمع (لبنان ،العراق،
فلسطني .)...ورمبا تلعب الحروب والحروب األهلية
دورا ً يف اضعاف الدولة املركزية أيضاً.

حتى يف البلدان
غري املدولنة ،مثة
موقع هام للدولة
وجهازها يف إعادة
إنتاج السلطة
والسياسة ،ويف اعادة
إنتاج الوالءات
واالنقسامات
العمودية يف املجتمع،
والتشكالت األخرى

ولكن من منظورنا الذي أرشنا إليه الذي يعطي
األولوية لوظائف الدولة وطريقة اشتغالها ،حتى
يف البلدان غري املدولنة ،مثة موقع هام للدولة
وجهازها يف إعادة إنتاج السلطة والسياسة ،ويف
اعادة إنتاج الوالءات واالنقسامات العمودية يف
املجتمع ،والتشكالت األخرى (الطائفية أو القبلية
أو املناطقية ،)...التي تعترب مراكز سلطة هامة
داخل الدولة واملجتمع .وبناء عليه ،فإذا كان هذا
النموذج من الدولة الغنامئية غري دولتي بل غري
تسلطي عىل مستوى الدولة املركزية كام هو الحال
يف لبنان ،فإن التشكالت االجتامعية – السياسية
التي تعترب الالعب السيايس الرئييس ومركز السلطة
الفعلية ،وإن عىل جزء من املجتمع ،تتميز بكل
سامت املركزية والتسلط والشمولية ضمن نطاق
سيطرتها ونفوذها .وبالتايل قد نكون ازاء وضعية
ميكن وصفها بأن الدولة املركزية هي كونفدرالية
منظومات فرعية سياسية ذات قاعدة اجتامعية
جزئية مدعمة بنظم والء متفاوتة (إيديولوجية
دينية ،عائلية ،مناطقية ،زبائينية...الخ) لها طابع
شمويل أو تسلطي .وبشكل عام يسعى كل مركز
قوى سيايس إىل إحكام سيطرة شديدة وأحادية (إذا
أمكن) عىل قاعدته االجتامعية ،واستخدامها يف
القفز إىل محاولة السيطرة املبارشة أو غري املبارشة
عىل مجمل النظام والدولة واملجتمع .ولكن اذ
يستحيل تحقيق ذلك يف صيغة احادية مركزية
حادة يف مجتمعات تتميز بالتعدد يف تكوينها
السكاين واالجتامعي ،ونقصد بالتحديد التعدد يف
االنتامءات األولية (اتنية ،طائفية ،دينية ،قبلية)،
فإن صيغة الدولة املركزية الخارجية تتخذ شكل
كونفدرالية سياسية تعددية تخفي تحتها صيغاً من
السيطرة األحادية والشمولية أحياناً عىل مكونات
النظام .ويشكل النموذج اللبناين مثاالً صارخاً عىل
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ذلك ،وهو ما يعني رضورة تدقيق املعايري واملفهوم
نفسه بناء عىل تعدد الحاالت والتجليات الواقعية
لطبيعة ووظائف الدولة واألنظمة يف البلدان
العربية .ومرة أخرى ،نعتقد أن مفهوم الغنامئية
يتسع إىل مثل هذا التنوع والتعدد عىل نحو افضل
من املصطلحات/املفاهيم األخرى ،ويتسع للحاالت
العربية كلها (تقريباً) بدرجة أكرب من االتساق.
ففي ظل الدولة الغنامئية ،ميكن أن نصادف حاالت
من هيمنة الدولة عىل املجتمع فنكون إزاء «دولنة
املجتمع» .كام ميكن أن نصادف عالقة معكوسة
حيث يستقوي املجتمع عىل الدولة فنكون إزاء
«أهلنة الدولة» ،بصفتها الشكل الذي متارس من
خالله مراكز القوى السياسية سيطرتها وتحكمها
بالدولة مبا هي تعبري عام (مدين مبدئياً) عن
املجتمع ،وعىل جهازها باعتباره (مبدئياً) الجهاز
العام واملشرتك إلدارة الدولة واملجتمع .وتكون
هذه السيطرة لكل مركز قوة عىل جزء من الدولة
أو عنرص أو مؤسسة من مؤسساتها الدستورية
الرئيسية ،أو سيطرتها املشرتكة مجتمعة عىل
الدولة ككل .نستخدم فعل األهلنة املشتق
تجاوزا ً من (املجتمع) «األهيل» ،وهو استخدام
مرشقي للتمييز بني األهيل واملدين ،حيث يقصد
باألول التشكل االجتامعي عىل أساس االنتامءات
األولية وهو بالتايل تقليدي الطابع ،وبني التشكل
االجتامعي عىل أساس االنتامءات الثانوية الطوعية،
وهو يندرج بالتايل ضمن مسار التحديث ومفهوم
الحداثة .وهذا متسق متاماً مع مفهوم الغنامئية
(واإلرثية املحدثة) اذ أن االطار العام الذي يندرج
ضمنه مفهوم الغنامئية هو بالرضورة اطار يتضمن
استمرار فعالية آليات تقليدية ما قبل رأساملية يف
االقتصاد واالجتامع والسياسة واملؤسسات ،وإن
كان شكلها العام املؤسيس والنيص حديثا ويتشبه
بالدولة املبنية عىل العقالنية الرأساملية .ولذلك
فإن تعبري «أهلنة» الدولة يحمل معنى مركباً أبرز
عنارصه:
•تفوق قوة التشكل االجتامعي األويل
(التقليدي) والثقافة واملامرسات املستندة

اليه (والتي لها شكل ماضوي موروث الغنامئية املحلية والعوملة
غالباً) عىل التشكل املدين الحديث (مبا يف مثة سبب إضايف ليك نأخذ باالعتبار الصيغتني
ذلك بالدرجة األوىل مفهوم الفرد املواطن املركزية والالمركزية للدولة الغنامئية (أو اإلرثية
ومفهوم املواطنة)،
املحدثة) ،وهي تتصل بالعوملة وتبعاتها .إن املسار

• تغري جوهري يف طبيعة التشكل االجتامعي
التقليدي بحيث يبطل كونه نظاماً موروثا
مهيكالً يعمل وفق منطقه الخاص،
وتتحول مكوناته إىل عنارص يف هيكل
مجتمعي هجني ومعارص ،يؤدي وظائف
راهنة ومسقبلية يف خدمة قوى سياسية –
اجتامعية راهنة يف رصاعها عىل السلطة أو
يف متسكها بها أو إعادة إنتاجها،

الذي سلكته البلدان العربية بدولها وأنظمتها
ومجتمعاتها ليس مسارا ً استثنائياً خارجاً عىل
التاريخ املعارص الذي تشكل العوملة (النيوليربالية)
الفاعل الكوين األكرث أهمية فيه .ال بل إن هذه
التطورات ،مبا يف ذلك التحوالت التي حصلت يف
الدولة واألنظمة هي جزء من هذا املسار املعومل،
وهي متسقة مع اتجاهاته العامة ،عىل الرغم من
كل مظهر مخالف .ويف أكرث من مكان من هذا
النص أيضاً ،أرشنا نقالً عن باحثني عدة تأكيدهم أن
اإلرثية املحدثة أو الغنامئية بحسب اقرتاحنا ،هي
ظاهرة معارصة متأثرة أيضاً بالعوملة النيوليربالية
عىل الرغم من ظاهرها املاضوي.

إن فعل دولنة املجتمع هنا ،وكذلك فعل أهلنة
الدولة ،ال يعربان عن تضاد معمم بني الدولة
واملجتمع يجعل واحدهام يف مواجهة مطلقة
مع اآلخر ،بقدر ما نحن إزاء انتصار الخيارات
الغنامئية عىل الدولة املدنية وعىل املجتمع املدين
يف آن  .وقد يكون موقع قوة هذا الخيار الغنامئي
يف الدولة يستقوي بها عىل املجتمع املدين وعىل
احتامل قيام الدولة املدنية؛ أو قد يكون موقع قوة
هذا الخيار كامناً يف التشكل االجتامعي التقليدي
وثقافته ومامرسته ،يستقوي به أيضاً عىل الدولة
املدنية وعىل املجتمع املدين يف آن  .إن التضاد
هنا هو بني الغنامئي وبني املدين ،وليس بني الدولة
واملجتمع.

ويعترب تقليص دور الدولة الوطنية والحد من
قدرتها عىل أن تكون مستوى مستقالً (نسبياً)
وممرا ً إلزامياً التخاذ القرارات االسرتاتيجية عىل
الصعيد الوطني ،تحد من أو تتوسط (عىل األقل)
بني املستوى الكوين وبني األنشطة االقتصادية
(وغري االقتصادية) داخل البلد املعني ،أحد أبرز
مالمح العوملة املتحققة بالفعل .ويف حقيقة األمر،
فإن كل ما هو فوق وطني (اقصد الدولة الوطنية
أو القومية  )nation stateهو معارص ومحمود
يف منطق العوملة .وكل ما هو دون وطني (سواء
كان إتنية أو قبيلة أو دين أو مجموعة محلية
أو طائفة ،أو شعب أصيل تحول إىل أقلية يف
دولة معارصة )...يستحق االحرتام واالعرتاف له
بالحقوق .ولكن كل ما يتعلق باملستوى الوطني
وما يرتبط به من متفرعات (دولة وطنية ،سيادة،
اقتصاد وطني ،حدود ،جيش مستقل ،سياسات
وطنية....الخ) يبدو كأنه ينتمي إىل حقبة انقضت
بحسب ايديولوجية العوملة النيوليربالية .ويعترب
تدخل هذا املستوى الوطني دامئاً من الرشور التي
ينبغي تجنبها عندما ال تترصف الحكومة الوطنية
باعتبارها مجلس إدارة موكلة من قبل العوملة

• استخدام القاعدة االجتامعية والثقافية
األهلية (التقليدية) يف االستقواء عىل
بناء الدولة املدنية الدميقراطية الحديثة،
وترسيخ طابعها الغنامئي.

واذا اردنا اختصار داللة خصائص الدولة الغنامئية
ووضعها يف وضع النفي إزاء صيغة أخرى للدولة،
لقلنا أن الدولة الغنامئية هي نفي للدولة املدنية
الدميقراطية الحديثة التي شكلت املطلب الجامع
للحراك العريب من املغرب إىل الخليج.
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الدولة الغنامئية هي
نفي للدولة املدنية
الدميقراطية الحديثة

بأداء وظائف محددة يف خدمة املتحكمني بالنظام
العاملي.

حاالت متطرفة من
الدولة الغنامئية،
حيث تصبح الدولة
نفسها أو أجزاء منها
غنائم رصف يجري
اقتطاعها واستخدامها
كمصدر للريع يف
النظام العاملي مبارشة

ويف صياغتنا ،فإن بلدانا من هذا النوع متثل
حاالت متطرفة من الدولة الغنامئية ،حيث تصبح
الدولة نفسها أو أجزاء منها غنائم رصف يجري
اقتطاعها واستخدامها كمصدر للريع يف النظام
العاملي مبارشة من دون وساطة املستوى الوطني.
واذا كانت األمثلة املقدمة يف االستشهاد السابق
من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ،فإن البلدان
العربية عرفت بدورها هذا النموذج بشكل رصيح،
أو بعض مامرساته ،السيام يف البلدان التي عانت أو
تعاين حروباً نتج منها إضعاف كبري للدولة املركزية
أو تجزؤ للمجال الجغرايف واالجتامعي للدولة.

عىل هذا األساس يجب أن يبقى مفهوم اإلرثية
املحدثة والدولة الغنامئية مفتوحا عىل إمكانية فهم
وتحليل األشكال املستجدة التي ميكن أن تتخذها
تجليات الغنامئية يف الظروف الحالية التي تتميز
بإمكانية نشوء ارتباط مبارش بني دون الوطني
والكوين مبارشة من دون املرور بالدولة الوطنية
بالرضورة .كام عليه أن يكون مفتوحاً عىل إمكانية
التعامل مع الوضعيات الناشئة بفعل ضعف
الدولة أو فشلها الكامل أو تفتتها ،وهي حاالت
موجودة يف عدد من مناطق العامل الثالث ،ومنها ويجب أن نشري إىل مامرسات يف هذه الحاالت
بلدان عربية ،وحيث تكون صيغة الدولة الغنامئية تتخذ أشكاالً تعتمد عىل القوة الرصف ،واالستيالء
فيها مختلفة عن غنامئية الدولة املركزية القوية.
الرصيح والعنيف أحياناً عىل مصادر الريع ،وهو
تشري أليس سندزيغرني إىل هذه األشكالية ،وهي ما يستخدم يف وصفه يف األدبيات املعنية ،بالدولة
ترى “ ...أن فشل عقدين من التكيف الهيكيل املفرتسة أو الضاري ة �predator state, etat pre
وبروز العوملة يف التسعينات قد أديا إىل املزيد من  ،dateurحيث تشبه العالقة بني الحاكم واملجتمع
التشاؤم .ويبدو أن النموذج اإلريث املحدث مل يعد والناس عالقة الحيوان املفرتس بطريدته ،ومصريها
معربا ً عن واقع الدول يف أفريقيا جنوب الصحراء أن يتم افرتاسها أي انتهاكها بشكل مطلق مبا فيه
التي ميكن وصفها بأنها مابعد باترميونيالية ( postاستهالكها من حيث هي وجود مادي .إن وضعية
 .)patrimonialومنوذجها املتطرف هو الدول الطريدة املرشحة لالفرتاس الفج هي أكرث تطرفاً
“الضعيفة” أو “الفاشلة” الذي متثله األنظمة من وضعية الغنيمة التي تصف وضعية املجتمع
السياسية التي يحكمها أمراء حرب يديرون نوعاً واملؤسسات والناس املشتق من لفظ الغنامئية
من الحرب األهلية الدامئة .ففي أنظمة من هذا (الصومال هي املثال االبرز عىل ذلك يف املنطقة
النوع يتمثل الرشط الكايف لقيام شكل أويل/أسايس العربية).
للدولة يف قدرة جامعة معينة عىل مامرسة سيطرة
اقتصادية وجغرافية (عىل قسم من أرايض الدولة)
متكنها من استخراج الريع القابل للتسويق عىل
نطاق عاملي (مناجم عىل سبيل املثال) .بالنسبة
للدول التي فتحت اقتصادها ،يبدو أن العوملة مل
تعدل مرتكزات النموذج اإلريث املحدث ،بل عىل
العكس من ذلك فتحت أمامه إمكانية “عوملة”
مصادره ،وتسويق موارده وجعلها مدرة للربح سواء
أكان ذلك بطرق رشعية أم غري رشعية :األسلحة ،أو
مراكز مالية خارج الحدود ( ،)off shoreأو القدرة
14
عىل الحصول عىل عمالت صعبة”.

 14مصدر مذكور سابقاً.
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وتتضمن هذه النامذج املتطرفة مامرسات من
نوع العودة إىل القرصنة (الصومال) أو اختطاف
الرهائن بغرض الحصول عىل فدية من جهات
داخلية أو خارجية ،أو إقفال الطرق واملمرات
وإعاقة حركة السلع واألشخاص (وهذه كلها أمثلة
عىل مامرسات ميكن ألفراد ومجموعات منظمة
صغرية العدد أن يقوموا بها) ،وصوالً إىل تجزئة
البلدان والتشارك يف استثامرت ضخمة مع رشكات
عابرة للقوميات أو قيام رشاكات سياسية أيضاً (ريع
سيايس عىل أمل ريع اقتصادي الحق) مع دول
(كربى) .ولعل ما يلفت النظر عىل سبيل املثال ،هو
أن كل الحروب األهلية يف املنطقة العربية كانت

تجد من ميولها .وكان قادة أحزاب وأمراء حرب
قادرون عىل بناء تحالفات مع دول أجنبية بسهولة
خارج نطاق دولتهم املستضعفة .كام يلفت النظر
أيضاً أن الرشكات نفسها كانت قادرة عىل إيجاد
ترتيبات مع جهات محلية من أجل تأمني استمرار
مصالحها ،فتبقى املناطق الغنية بالنفظ يف الجزائر
عىل سبيل املثال أقل تأثرا ً بأحداث يف التسعينات.
وتجد مناطق الشامل العراقي من يوفر لها الحامية
الدولية من نظام صدام حسني يف التسعينات أيضاً
يف الوقت نفسه الذي كانت فيه هذه الجهات
نفسها توفر الحامية للنظام وتحول دون سقوطه
وتسمح له بسحق االنتفاضة الشعبية عام .1991
وكذلك األمر فإن نظاماً متكامالً من التواصل
والتنسيق استمر بني املجموعات السياسية املسلحة
املحلية يف ليبيا مع دول الناتو لتأمني إنتاج وتصدير
النفط أثناء مواجهات  .2011وكذلك تجد حكومة
حامس مصادر التمويل الذي ميكنها من االستمرار
سواء من خالل شبكات التهريب املجهولة أو من
خالل التمويل السيايس .وكذلك األمر يف لبنان ،يف
فرتات سابقة وحتى يف الفرتة الحالية ،تستطيع
قوى سياسية حزبية أن تنشئ ما يشبه العالقات
الدبلوماسية الكاملة مع دولة أخرى ،وتحصل
منها عىل التمويل واملساعدات املالية وغري املالية،
بتجاوز كامل للدولة اللبنانية.
الرأساملية الغنامئية واالقتصاد
ان الربط بني الدافع املعريف والدافع العميل الكامنني
خلف كتابة هذا النص ،يدفعان إلعطاء حيز إضايف
ملناقشة بعض الجوانب التي ميكن أن يكون لها أثر
إيجايب مساعد يف توقع املآالت املحتملة للحراك
العريب ،خصوصاً ما يتعلق «باالنتقال» من الدولة
الغنامئية إىل الدولة املدنية الدميقراطية الحديثة.
ويرتبط ذلك أيضاً بوجهة نظر تعترب أن السمة
الغنامئية (اإلرثية) للدولة واألنظمة السياسية يف
البلدان العربية هي انحراف عن املسار العاملي
وتأخر عنه يف الوقت نفسه .ووفق وجهة النظر

هذه ،فإن االنحراف يتمثل يف أن األنظمة الحاكمة
يف البلدان العربية ،وإن زعمت أنها تتبنى النموذج
الرأساميل واقتصاد السوق ،وتتبع إرشادات
املؤسسات الدولية املعوملة ،فإنها يف حقيقة األمر
مل تلتزم متاماً بهذه اإلرشادات والنصائح ،وال اتبعت
النموذج الرأساميل القتصاد السوق العقالين الحر
والتنافيس.
والسبب يف ذلك متعدد ،ولكن ميكن اختصاره
يف كالم شعبوي بسيط ومفهوم ،هو أن هذه
األنظمة كانت فاسدة وأنها شوهت آليات السوق
الرأساملية ،وأبقت سيطرة الدولة عىل النشاط
االقتصادي ،واقتطعت الريع غري املربر من خالل
الفساد .كام أنها للسبب نفسه عطلت الشفافية
والعقالنية ،ورفضت الدميقراطية ومبادئ الحكم
الرشيد بحكم تشبثها بالسلطة وشخصنة املؤسسات.
وبتعبري آخر ،إن األنظمة الحاكمة بقيت تتعامل
مع العامل املعارص ومتطلبات النمو االقتصادي من
منظور املايض الذي انقىض ،وباستخدام مفاهيم
ووسائل عمل ومامرسات وثقافة ال تتناسب
مع الرأساملية املعارصة .اي باختصار إنها ترى
أن األنظمة الراهنة هي مجرد استمرار للنظم
التقليدية اإلرثية السابقة ،أي أنها نظم ماضوية ال
تزال تتحكم بالحارض والسيام بالنشاط االقتصادي،
عىل الرغم من بعض التعديالت الشكلية .وبالتايل،
فإن النظم الغنامئية الحالية هي مرحلة انتقالية
نحو الرأساملية الحقة .وهو انتقال من نظام
ماضوي إىل نظام معارص يتم من خالل تحرير
الرأساملية الحقة من الشوائب الباترميونيالية
الغريبة عنها واملوروثة من املايض .وإذا كانت
النظم السابقة مل تلتزم بالنصائح واإلرشادات التي
قدمها حكامء النظام االقتصادي العاملي يف حينه،
وفضّ ل الحكام الفساد والريع والربح الرسيع وغري
املرشوع عىل العقالنية الرأساملية والسوق الحرة
الصحيحة ،وفضّ لوا التسلط والقمع عىل الشفافية
والحكم الرشيد ،فإن الربيع العريب سوف يشكل يف
اعتقادهم الفرصة السانحة أمام الشعوب والنخب
ليك تلتزم حقيقة بهذه اإلرشادات وتتبع النموذج
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النظم الغنامئية
الحالية هي مرحلة
انتقالية نحو
الرأساملية الحقة..
الربيع العريب سيشكل
الفرصة السانحة أمام
الشعوب والنخب
ليك تتبع النموذج
الرأساميل الصحيح

الرأساميل الصحيح .عندها تتخلص من الشوائب
الباترميونيالية املوروثة وتدخل جنة التنمية
واالزدهار والدميقراطية.

أركان النظام املعومل
النيوليربايل يدفعون
حزمة إجراءات
رسيعة ،الهدف
منها إعادة تثبيت
الخيارات االقتصادية
الكربى السابقة

إن أركان النظام املعومل النيوليربايل ،من دول
ومؤسسات ومنظرين ،يدفعون اليوم يف هذا
االتجاه ،ويحاولون صياغة مسارات محددة ملا
يسمونه «مرحلة انتقالية» ،هي يف حقيقتها
حزمة إجراءات رسيعة ،الهدف منها إعادة تثبيت
الخيارات االقتصادية الكربى السابقة التي كانت
من عوامل الفشل التنموي والتفجري االجتامعي
والسيايس ،وتنقي البالد من الشوائب اإلرثية،
وتعلم الشعوب والحكام مبادئ الحكم الرشيد
واالنتخابات وصياغة الدساتري ،وتكاد تختزل مجمل
العملية االصالحية يف مكافحة الفساد وتحقيق
ليربالية شكلية من خالل االنتخابات العامة ،متهيدا
لالنتقال الرسيع إىل النموذج الرأساميل الصحيح.
وال يحول دون ذلك الصعود الكبري للتيارات
اإلسالمية يف االنتخابات التي جرت يف أكرث من بلد،
والتي ال متانع الرأسامليات املركزية من التحالف
معها ألنها «متسامحة» ،وتؤمن «بالخصوصية
الثقافية» ،وتقبل نتائج عملية االقرتاع ،طاملا تقبل
هذه القوى بالرأساملية نظاما اقتصادياً ،وطاملا
متتنع عن سلوك نهج عميل مختلف جذرياً يف ما
يتعلق بالعالقة مع دولة إرسائيل (وهام رشطان
متحققان يف ظل اإلسالم السيايس الصاعد يف املدى
املنظور عىل األقل).
إال أن هذه املقاربة مناقضة متاماً للمقاربة التي
نعتمدها يف هذا النص ،وملقاربة كثري من الباحثني
الجادين الذين ال يشاركون أنصار املذهب
االقتصادي النيوليربايل آراءهم.
إن عنارص الفهم البديل ،استنادا إىل مفهوم
الرأساملية الغنامئية بحسب أوليفر شلومربغر
هي اآلتية:

15

Oliver Schlumberger, « Patrimonial Capitalism: 15
economic reform and economic order in the Arab
world » ; Eberhard-Karls Universitat Tubingen ; Institut
.fur Politik wissenschaft, 2004
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•التأكيد – من منظور اقتصادي هذه املرة
– أن النظام الغنامئي هو نظام رأساميل
فرعي حديث وأصيل ،وليس نظاماً سابقاً
عىل الرأساملية موروثاً من املايض ،وأن
أساس تشكّله ال يكمن يف الثقافة أو الدين
أو التقاليد ،بل يف بنية النظام االقتصادي –
االجتامعي املعومل املعارص؛
• بصفته نظاماً رأساملياً فرعياً (باترومينالياً)،
فهو يتميز بسيطرة السلطة السياسية عىل
الفعالية االقتصادية ،مبعنى أولوية السيايس
عىل االقتصادي حيث الثاين يف خدمة األول
(وهو بهذا املعنى نظام ريعي) ،يف حني أن
األمر معكوس (مبعنى ما) يف الرأسامليات
املركزية الغربية ،وحيث للمستوى
االقتصادي هامش من االستقاللية النسبية
محسوس تجاه السلطة السياسية وجهاز
الدولة؛
• ُوصف اقتصاد الرأساملية الغنامئية بأنه
مزيج من اقتصاد السوق الرأساميل ومن
خصائص اجتامعية وسياسية إرثية (وهذا
يقرتب من فكرة النظام الهجني التي سبقت
اإلشارة إليها) .وينتج من ذلك ،من الناحية
االقتصادية ،اختالف يف النتائج بعيدة املدى
لألداء االقتصادي ،يجعلها أقل فعالية من
اقتصاديات السوق الرأساملية املركزية
(ولهذا يصعب أن تنجح الدولة الغنامئية
يف تحقيق التنمية ،وهي ليست دولة
تنموية)؛
• لجهة الخصائص السياسية – املؤسسية
واالجتامعية ،فإن سيطرة السلطة السياسية
عىل الفعالية االقتصادية تجعل من معايري
تقييم األداء اإلجاميل للدولة والنظام
وفعاليتهام ،مختلفة عن املعايري املقابلة
يف الرأسامليات املركزية .إن تقييم فعالية
األداء االقتصادي نفسه يف النظام الغنامئي
يجب أن تفهم يف ضوء أولوية الفعالية

السياسية يف وظائف الدولة والنظام .خالصة
وهذا ما ال يتوافق مع املذاهب االقتصادية باختصار ،ما زلنا يف بداية الطريق .وما يسمى اآلن
السائدة راهناً.
مرحلة انتقالية يعتقد البعض أنها قصرية وتقترص

تتمثل أهمية هذا التحليل يف توقع مآالت
الحراك املجتمعي العريب الراهن من منظور
اقتصادي (واجتامعي) ،ويف تحديد طبيعة املرحلة
«االنتقالية» اقتصادياً من وجهة نظر أقطاب
العوملة النيولريالية ومدى تطابقها من املنظور
«الوطني – الشعبي» (بإستخدام تعابري سمري أمني)
أو املنظور التنموي (باستخدام الفهم الراديكايل
ملفهوم التنمية أو التنمية البرشية).

خالصة القول هنا إن محاولة الخروج من النظام
الغنامئي من خالل تطوير رأساملية السوق
واالندماج يف األسواق العاملية ،هي محاولة ير ّجح
لها الفشل أكرث من النجاح بسبب من طبيعة
الرأساملية املعوملة (يف صيغتها الحالية عىل االقل)،
وهو ما تؤكده التجارب الواقعية ،حيث مل يتالزم
التحول إىل اقتصادات السوق يف العقدين املاضيني
مع تحوالت دميقراطية حقيقية بقدر ما كان األمر
يقترص عىل بعض اإلجراءات الليربالية الشكلية
ضمن النظام الغنامئي وغري الدميقراطي نفسه.
ال بل إن الرأسامل املعومل كان يف معظم األحيان
حليفاً أكيداً للديكتاتوريات والحكام الفاسدين
واملتسلطني.

عىل إدخال بعض اإلصالحات السياسية والدستورية
وتنظيم انتخابات «حرة» ،هو فهم قارص لعمق
التحول املطلوب يف املجتمعات ويف النظم،
والتساعه .إننا أمام مرحلة تاريخية تكوينية بحق،
وأمام مسار سنوات من العمل الجاد لالنتقال إىل
بناء دول ومجتمعات مدنية وديقراطية وحديثة
وتنموية ،تحقق الحرية والكرامة والعدالة.
ان النجاح يف تحقيق مطلب الحراك الشعبي
والثورات العربية امنا يكمن يف النجاح يف االنتقال
من الدولة الغنامئية اىل الدولة الوطنية املدنية
الدميقراطية الحديثة ،ال ان يجري استبدال منط
فرعي من الدولة الغنامئية بنمط آخر منها .وهذا
احتامل قائم يف املدى القصري كام يشري اىل ذلك
االرتباك الكبري يف ما يسمى املرحلة االنتقالية
الحالية ( ،)2012والتي ما االرصار عىل التعامل
معها عىل انها مرحلة انتقالية باملعنى التبسيطي
اال احد تجليات األزمة النظرية والعملية التي
تواجه مسار التحول الدميقراطي والحدايث املنشود.

وبناء عىل ذلك ،فإن الحراك الثوري العريب الراهن
الذي طغت عىل برنامجه أجندة التغيري السيايس
املبارش ،يجد نفسه أمام رضورة استكامل هذه
األجندة السياسية بأخرى اقتصادية واجتامعية
تتضمن خيارات بديلة للسياسات االقتصادية
(واالجتامعية) التي فرضها تحالف العوملة مع
النظم الغنامئية يف العقود السابقة .إن الخيارات
االقتصادية النيوليربالية السابقة التي ال تزال
قامئة بعد الربيع العريب ،هي عنرص عضوي يف
النظام الغنامئي .وعدم بلورة بدائل تنموية لهذه
الخيارات ،من شأنه أن يعيد إنتاج النظم الغنامئية
تحت أسامء جديدة ،ويدفع نحو دورة جديدة من
التأزم واالنفجار.
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دور الدولة :املنطقة يف مواجهة األزمات الدولية  /ما بني الحقوق
االقتصادية واالجتامعية وتبني سياسات التحرر االقتصادي
 -مسار األلف ميل من الدولة الحارسة إىل الدولة الخادمة -

د .عبد الوهاب بن حفيظ
رئيس منتدى العلوم االجتامعية التطبيقية –
تونس
مثة كلمة يف اللغة املحكية واملتداولة هي اليوم جزء
من قاموس املحادثة السياسية واملطلبية للشارع
العريب ولها أكرث من داللة .هذه الكلمة ،كانت
بالفعل حارضة يف سجل املحادثات اليومية لإلنسان
قبل قيام “الربيع العريب” .اال أنها اليوم ،تحتضن
العنوان الرمزي للثورات ،أي الكرامة ،وتجلس يف
ظل هذا العنوان بعناد واستامتة لتتحول داللياً،
إىل مفردة بسيكو -نفسية تعكس ولوحدها عمق
املسألة االجتامعية والتزامات الدولة إزاء املجتمع
ماضياً وحارضا ً ومستقبالً .هذه الكلمة الدارجة
هي «الحقرة» وهي مشتقة من “االحتقار”.
جاءتنا من رصيد املحادثات السياسية واالجتامعية
الجزائرية ومن تفاعالت الحرب األهلية خالل ما
يعرف بالعرشية السوداء ،أي منذ التسعينات،
لتصبح جزءا ً من التشكيلة الخطابية للثورات
العربية (بدءا ً بتونس وليبياً عىل األقل) مؤكدة
تالزم املعطى االجتامعي – اإلنساين بالسيايس.
يع ّرف بول ريكور ،مفهوم الكرامة La dignité
بكونها اليشء الوحيد الذي يع ّرف الفرد بصفته
إنساناً ال أكرث وال أقل من ذلك .إنها حالة الحد
األدىن من العيش برشوط إنسانية ،وهو ما يضعنا
بعيدا ً شيئاً ما عن املفاهيم السائدة بالنسبة لدولة
الرفاهية أو حتى الدولة الحارسة ،وكام تم توصيفها
من قبل االقتصاد الكالسييك ،ثم من خالل خطابات
الدولة التسلطية العربية التى قايضت الحرية
بالعيش الكريم ،وقضت الحقا عىل األوىل من دون

أن تنجز الثاين .ويف مقابل “الحقرة -االحتقار” نجد
يف السياق املقارن ،مفهوم  L’indignationوالذي
تم تداوله حتى من قبل أن تنطلق ثورات الربيع
العريب عىل لسان ستيفان هس Stéphane Hesse
مهيباً باألجيال الجديدة والقدمية يف كتاب حمل
عنوان ( Indignez vousاستنكروا) ،أن ينتفضوا
عىل الظلم االجتامعي والذي عرته بأنواعه األزمة
املالية واالجتامعية العاملية الخانقة .هذا العنوان
ترجمه شباب أثينا وبرشلونة تأسياً بشعار الكرامة
وتحت عنوان قريب هو أيضاً ،وهو :ال ـ �indign
 .dosان سمة العدوى اإليجابية لحركة االحتجاج
املطلبي بعنوان “الكرامة” يتجاوز إذا ً السقف
السيايس املجرد ،ليشمل ،مبعنى أوضح ،املسألة
االجتامعية التى كانت يف جوهر ثورات العام
 .2011فالدول األوروبية التى تعيش حركة اسرتداد
الكرامة ليست وبكل املقاييس دوال مستبدة أو
مجتمعات دكتاتورية ،بقدر ما هي دول عرفت
الدميقراطية السياسية وحقباً من دولة الرفاهية،
إال أنها اكتشفت محدودية هذا النموذج ،كام
اكتشفت إىل أي حد مل يكن ،هذا النموذج ،متالمئاً
مع املطالب االجتامعية العاجلة أمام دولة (مل تعد
مجرد حارسة) بدت مرتاجعة خدماتياً واجتامعياً
أمام حجم التداين الفردي والجامعي ،نتيجة
متطلبات منط العيش.
أوالً :من دولة العناية...إىل دولة الغنائم
تعرف الدولة الحارسة نفسها من خالل عدد
من املحددات املتصلة باحتكار العنف الرشعي.
وبشكل ما فإن لتاريخ الدولة الحارسة تفريعات
عديدة ومحطات تداخل مع الدولة التى باتت
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لحركة االحتجاج
املطلبي بعنوان
“الكرامة” يتجاوز
إذاً السقف السيايس
املجرد ،ليشمل،
املسألة االجتامعية
التى كانت يف جوهر
ثورات العام 2011

تتسم شبكات الحامية
االجتامعية يف املنطقة
العربية بتداخل أزمنة
األمان والحامية يف
شكل عشوايئ رغم
عدد املخططات
التنموية

تعرف اليوم بالغنامئية ،بعد أن كانت العناية مكوناً
أساسياً ضمن تشكيلتها الخطابية واإليديولوجية
 .L’Etat providenceلذا تبدو لحظة التداخل
بني الدولة الحارسة ،كعنوان أو كمنظومة خطابية
وبني الدولة الغنامئية كفعل ،مبثابة اللحظة الفارقة
واملعلنة لدولة القوة التى تقايض حرية اإلنسان
بالحامية االجتامعية للمواطن .تعمل الدول
الغنامئية العربية ضمن أنساق النظم السياسية غري
الدميقراطية ،بكلفة وظيفية عالية .وينعكس ذلك
ليس عىل منط حياة الدولة واستهالكها للموارد
(بخالف منط حياة املواطن املضطرب) فقط ،وإمنا
أيضاً عىل أداء القطاع العام للخدمات ،وكذلك
جاهزية القطاع الخاص وحجم الضغط الرضيبي.
إن وجود دولة تعمل أكرث بكلفة أقل هي من
املسائل التى يصعب أن تستوعبها الدولة الحارسة،
والتى غالباً ما أخذت بالنسبة إىل السياق العريب
طابعاً أمنياً وعسكرياً مكلفاً له تأثري مبارش عىل
السياسات االجتامعية.
تتسم شبكات الحامية االجتامعية يف املنطقة
العربية ومنذ بدء العمل بسياسات الحامية
االجتامعية بنا ًء عىل قاعدة “املقايضة” بتداخل
أزمنة األمان والحامية يف شكل عشوايئ رغم عدد
املخططات التنموية ،بحيث تتوزع باستمرار بني
الزمن التقليدي االجتامعي والزمن الحديث.
 L’interférenceلذا يجري التمييز عادة بني
الرتاتيبات غري النظامية أو التقليدية ،من جهة
والتي يتقابل فيها األقارب أو أفراد العشرية
الدعم االجتامعي واالقتصادي يف حاالت الضيق
من جهة ،وبني الربامج الرسمية والتي تتوالها
عادة الحكومات أو املنظامت غري الحكومية
يف اآلونة األخرية .إن ما تالحظه معظم األعامل،
(تقرير التنمية اإلنسانية العربية  )2009هو أن
األدوات التقليدية يف مجال السياسات االجتامعية،
ال تناسب حاالت الحرمان الواسع واملنترش يف
مختلف مجاالت الحامية الصحية واالجتامعية .ويف
حني كان دور املجتمع املدين ،من الناحية النظرية
واالفرتاضية ،مطلوباً من ناحية املجتمع الرسمي
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لسد الشغورات التى أدت اليها انسحابات الدولة،
فإن انعدام الحريات كان قد ساهم يف تقليص
مساحات التجديد واالبتكار يف هذا املجال .لقد
أصيب املجتمع املدين العريب عىل العموم  ،بالوهن
جراء ما فرض عليه من تقييد و إقصاء عىل املستوى
السيايس ،و هو قلّام يشارك يف القضاياً املتصلة
بالخدمات االجتامعية .ويف سياق يتسم بانعدام
الحرية كمسلك للتنمية ،تتخىل الدولة عن دورها
من خالل التفويت يف القطاعات الخدمية غري
املربحة ،مفضلة التعامل مع “املواطنني” كزبائن
عليهم الدفع والرشاء (مجتمع الزبائن) بدالً من
التعامل معهم كمواطنني – مستعملني (املواطنة
االجتامعية) .إن املثال األبرز عىل ذلك هو مثال
الجمعيات التنموية .ففي تونس مثالً أدى تشجيع
املمولني الدوليني للتنمية عىل املقاربة التشاركية
إىل تزايد أدوار الجمعيات التنموية العاملة عىل
أكرث من صعيد .إال أن غياب هامش من الحرية،
حول تلك الجمعيات ،حول املقاربة التشاركية
نفسها ،إىل جزر صغرية من االستبداد طيلة العهود
املنقضية ،بحيث بدا مفهوم الدولة الغنامئية ،ومن
خالل تقاسم النفوذ مع املجتمعني األهيل واملدين
مؤكدا ً .إن من أهم الدروس املستخلصة بالنسبة
للسياسات االجتامعية يف الدول العربية تلك ،هي
التى تقول بأنه ال مجال لتطوير تلك السياسات
من خارج دائرة الحرية .فالخدمات أياً كان نوعها،
سواء كانت يف املجال الصحي أو الرتبوي أو مجاالت
التغطية والحامية ،ال معنى لها إذا مل تكن يف سياق
من املساءلة ومن الدميقراطية التمثيلية للفئات
األكرث ترضرا ً من األزمات االقتصادية املتتالية.
رمبا تكون أهم ميزة لواقع هذه الخدمات يف املنطقة
العربية هي افتقادها إىل املقروئيةVisibility/
 ،Lisibilityذلك أن معظم البيانات املتوفرة هي
إما من تقديم الدول نفسها ،أو من قبل منظامت
دولية تعمل مع جمع البيانات بالتعاون مع الدول.
إىل ذلك فإن التقييامت ذاتها ،والتى تقوم بها تلك
املنظامت ،تصدر بشكل غالب عن مجموعات من
الخرباء أو عن بيوت خربة ومكاتب دراسات تعمل

بشكل مستمر إما مع تلك املنظامت أو مع الدول
والحكومات .يف هذا السياق يظل املجتمع بعيدا ً،
ليس فقط عن عمليات جمع البيانات وتشخيص
النواقص ،وإمنا أيضاً عن اقرتاح الحلول والتعبري عن
احتياجاته .يف هذا الصدد فان أهم ميزة ملرشوع
“باروميرت الحكم املحيل وقياس نجاعة الخدمات
العمومية” والذي هو بادرة تقدم بها منتدى
العلوم االجتامعية لتقييم مستويات أداء “الدولة
الخادمة” هي من التجارب الفريدة التى ميكن أن لذلك ميكن القول إن مثة ما يفيد بأن االنتقال يف
تحمل معها مؤرشات تقييم مستقلة وفعالة ،ورمبا املنطقة العربية قد جاء مختلفاً :لقد ظهرت مالمح
ألول مرة يف تاريخ املنطقة.
املواطنة السياسية من خالل الربيع العريب بعد أن
عاشت معظم مجتمعات املنطقة تجارب مختلفة،
سبقت عرشيات العوملة ،واتسمت بأهمية تدخل
ثانيا :خطوة إىل الوراء...خطوتني إىل األمام؟
الدولة يف مستوى الحامية االجتامعية .وبشكل
يصعب فهم مستقبل السياسات االجتامعية ما أيضاً ،فلقد قامت العالقة بني الحقني :املدين
للدولة مبعزل عن واقعها السيايس .لقد اكتملت والسيايس يف البلدان العربية عىل فرضية املقايضة
الثورة الدستورية تدريجياً يف الغرب مع القرن التاريخية بني الحرية والتنمية .إن أهم ملمح
 18معلنة ميالد الحقوق الكونية .ومع القرن  19لتلك املقايضة هو التأكيد عىل أن التنمية والحق
استكملت القارة ،وكذلك شامل أمريكا ،الثورة االجتامعي البد له أن يسبق الحق السيايس يف
السياسية ثم بعد ذلك الثورة االجتامعية مع القرن املشاركة .وأنه ميكن التضحية بهذا األخري من أجل
 20لتشمل تطور الخدمات العامة .ومبعنى توالد الحفاظ عىل الحق األول .وتلتقي يف هذا السياق
أجيال الحقوق ،ميكن القول إنه قد ظهر الجيل الدول العربية الفقرية مع الدول ذات االقتصاد
األول من االستحقاقات السياسية واملدنية مع الريعي ،حيث بدا العائد النفطي مبثابة املخرج
الثورات الربيطانية واألمريكية ثم الفرنسية يف الرسيع (ولكن املؤقت جدا ً) من املأزق.
القرن الثامن عرش ،وأن تتمة املسار السيايس كانت
تدريجية والحقة خالل القرن التايل ،يف حني أنه مل لقد أدت مقايضة “الحرية” بالعيش الكريم ،إىل
تتبلور الحقوق االجتامعية إال بشكل الحق .مبعنى ظهور صيغة تسلطية لدولة رعوية تدعي الحق
أن املواطنة املدنية والسياسية قد جاءت ممهدة يف اخضاع الفرد وحقوقه إخضاعاً كامالً ملصلحتها.
للمواطنة االجتامعية .إن امللفت هنا هو أن رواية وتزعم أنه املقاول الرئييس ،خصوصاً يف مجال
“جرمنال” للروايئ الفرنيس بلزاك كانت قد كتبت الخدمات ،عىل الرغم من أن رياح الخوصصة
يف سياق تاريخي محدد .وهي تصف بدقة معيش والتعديل الهيكيل ،قد عصفت منذ ربع قرن أو
العامل اليومي يف زمن مل تكن قامئة فيه الحقوق يزيد ،بآخر قالع القطاع العام الراعي والذي مل
االجتامعية ،يف وقت مىض عىل اإلعالن عن الحقوق يبق منه سوى عنوان لنظام اجتامعي هجني
السياسية واملدنية للثورة الفرنسية مدة طويلة .عىل تحكمه تارة قوى السوق وأخرى عصا االستبداد
أن هذا التوايل األجيايل للحقوق املدنية والسياسية الغليظة .وتظهر املقايضة التاريخية هنا كجزء
واالجتامعية ،قد يكون هو املدخل التاريخي لقيام من البناء الخطايب واإليديولوجي ملرشوع دولة بال
أوروبا .لقد وصف اللورد بيفرييدج دولة الرفاهية ،حرية ،حيث يتأكد مثالً بأن الدول العربية هي
األقل مساهمة يف حامية الفرد اجتامعياً .واليوم

وهو مهندسها الفكري ،باعتبارها بِنية شيدت
بهدف حامية الفرد “من املهد إىل اللحد” .ولقد
متكن هذا النموذج من فرض نفسه عىل كل بلد
يف أوروبا ،مع إمالء التقاليد والسياسات املحلية
للتنوع الكبري يف تطبيقه .وبحلول ستينات القرن
العرشين ،كانت أوروبا الدميقراطية بالكامل قد
تحولت إىل دميقراطية اجتامعية تقوم عىل املزج
بني األسواق الحرة والحامية االجتامعية الشاملة.
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أدت مقايضة
“الحرية” بالعيش
الكريم ،إىل ظهور
صيغة تسلطية لدولة
رعوية تدعي الحق يف
اخضاع الفرد وحقوقه
إخضاعاً كامالً
ملصلحتها

النمو االقتصادي
ال يشكل بحد ذاته
مقياساً للتنمية وال
للرفاهية

وبعد انطالق الثورات تبدو الكلفة االجتامعية
واالقتصادية للتغيريات عالية ،عىل الرغم من كونها
متوقعة ،إن كان ذلك من ناحية عجز امليزانية
والنفقات العمومية ،أو ارتفاع معدالت البطالة.
لقد بينت نتائج مسح “باروميرت الثقة السياسية”
التى قام بها الباروميرت العريب للدميقراطية يف
تونس ،كيف أنه وخالل األشهر األوىل من الثورة،
كانت الثقة بالفاعلني السياسيني أهم من تلك
املتصلة بالفاعلني االجتامعيني أو مؤسسات الخدمة
والتشغيل .ومع تراجع املوارد بشكل عام ،ترتاجع
قدرة الدولة يف مجال الحامية االجتامعية ،ويتزايد
تدهور بعض القطاعات الخدماتية كالصحة
والتعليم واإلدارة العمومية .هذا إضافة إىل تناقص
فرص العمل وهروب بعض املستثمرين األجانب.
إن املعطيات التى قام بنرشها مؤخرا Geopolicity
والذي يستقي بياناته من صندوق النقد الدويل،
تشري إىل أن الخسائر يف دول الربيع العريب قد
تجاوزت  75بليون دوالر .ووفق كل املقاييس فإن
املرحلة املقبلة لن تكون وبالرضورة متصلة برافد
تنموي قوي  .ال تبدو املسألة االجتامعية اليوم
أقل قيمة من املسألة السياسية ،من حيث كونها
هي األصل .ويف سياق يتسم بتأزم اقتصادي عاملي،
فإن الرد عىل تحديات السؤال االجتامعي ،ال يبدو
أنه سيمر بالرضورة من خالل ارتفاع افرتايض رسيع
لنسبة النمو ،بقدر ما هو مطالب باملرور من خالل
تعديالت ميكن أن متس طرق أداء اإلدارة العامة
والحوكمة (دولة مكلفة أم دولة أقل كلفة؟) ثم
من منط العيش (استهاليك تدايني أم معييش؟)
وأخريا ً من الثقافة االجتامعية (اإلحسان أم الخري
العام؟).
إن النمو االقتصادي ال يشكل بحد ذاته مقياساً
للتنمية وال للرفاهية (مل يكن يعني مستوى منو
يجاوز  5باملائة يف تونس مثالً سوى أن نصف
السكان يف املناطق الداخلية أو أكرث مل يكونوا عىل
قامئة املستفيدين من تلك النسبة) .إنه من الواضح
أن أدبيات التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي،
وبخاصة منو الدخل الفردي ،تركز عىل قضايا
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توزيع الدخل وعدالته .وبشكل عام يوجد هنالك
توجهان أساسيان ملعالجة دور الدولة :األول هو
ليربايل ويعتمد عىل آليات السوق والذي يؤدي
إىل تقلص دور الدولة يف تقديم مختلف الخدمات
للمجتمع (وفق الحد األدىن) مع االعتامد عىل
القطاع الخاص يف تقديم تلك الخدمات .ومثل
هذا التوجه تواجد بشكل عام ضمن املجتمع
األمرييك يف أهم مراحله .أما النمط الثاين ،فهو
منط االجتامعية – الدميقراطية ،املعمول به يف دول
شامل أوروبا والذي حاولت بعض الدول تطبيقه
بنسب متفاوتة من النجاح .إال أنه يبدو اليوم هو
اآلخر يف أزمة .وبشكل ما ،فإن مسألة النمو تخفي
وبشكل مبارش مسألة منط الحياة أو منط املعيشة،
وكذلك توزيع مثرات النمو .ذلك أن مفهوم الدولة
الراعية أو الدولة الخادمة عىل أساس الحد األدىن
من مستوى املعيشة ،هو مفهوم يتصل بتحديدات
واضحة لسؤال يتعلق “بالحد األدىن” من الرعاية أو
الخدمة :أين يبدأ هذا الحد وأين ينتهي؟ هل هو
من خالل الدخل الفردي؟ أو من خالل التفاعل مع
مقومات الرفاهية االجتامعية وفق أمناطها الثقافية
واالستهالكية املختلفة؟ أم من خالل موارد الدولة
املادية والبرشية؟
رابعا :زوايا مختلفة لعقد اجتامعي جديد؟
أكدت ثورات الربيع العريب مسألتني ذايت داللة
بالنسبة ملستقبل السياسات االجتامعية :األوىل هي
أن الطبقات الفقرية واألكرث فقرا ً يف هوامش املراكز
الحرضية الكربى (الريف املغريب بالنسبة لحركة
 20فرباير ،الشق الغريب والداخيل للبالد التونسية،
وهوامش املجتمعني الليبي والسوري...الخ) كيف
أن املطلبية السياسية كتتمة للمطلبية االجتامعية
امللحة ،مل تقم بها الطبقة الوسطى يف البداية بقدر
ما قامت بها الفئات األقل حظاً من التنمية ومن
نسب النمو ،قبل أن تلتحق الطبقات الوسطى يف
املدن مبسرية االحتجاجات .إن التوصيف األويل
للمجموعات التى سقطت أمام نريان القمع

(مواجهة أو انتحارا ً –استشهادياً) تبني كيف كنا
بالفعل أمام فئات مل تنخرط يف الثورات من خالل
الشبكات االجتامعية وال االنرتنيت الذي كان دوره
لدى شباب املدن الحقاً ال سابقاً كام يشاع أو يقال.
يف السياق نفسه ،نالحظ أيضاً أن الدعم املوجه
بعنوان الحامية االجتامعية أو الحفاظ عىل دولة
الرعاية هو دعم استفادت منه الطبقات الوسطى
إىل حني أن تحول هذا الدعم إىل حالة شكلية غري
قامئة الذات من الناحية املادية امللموسة بالنسبة
إىل كل الخدمات وخصوصا الصحية والرتبوية منها.
ومثة ما يؤكد اليوم أن التعويضات وبعض أشكال
الحامية االجتامعية ،هي بصدد الذهاب أحياناً إىل
غري مستحقيها ،وأنه من املالئم مستقبالً (أخذا ً
باالعتبار طبيعة امللمح السوسيولوجي للفئات
املعرتضة واألكرث تهميشاً) توجيه هذا الدعم بشكل
مبارش إىل فئات الهامش االجتامعي والفئات
األكرث حاجة .عىل أن مثل هذا املوقف ال ميكن
أن يتبلور من خارج سياق الدميقراطية والحوار
العام بني مجمل األطراف .و مثة اليوم مستويات
مختلفة لتحديد عقد اجتامعي جديد ،منها ما
يتصل بالفاعلني السياسيني مبارشة ومنها ما يتصل
باألوضاع االجتامعية ذاتها كحالة موضوعية.
لذلك يربز الجانب الثاين من هذا املستوى التحلييل
املستوى األول :ويتعلق بالرتابطات بني مستويات (كرد فعل جديل) ويتعلق بتجاوز العناوين املتصلة
االلتزام االجتامعي للدولة من ناحية ،واملعطيات بالرتكيز عىل أخطاء السياسات االجتامعية والتربير
السكانية ،حيث يرى البعض أن االستثامر يف رأس املجحف ألخطاء السياسات اعتامدا ً عىل مقولة
املال البرشي وزيادة اإلنفاق االجتامعي من شأنه “الخطأ السكاين” الذي تستخدمه النظم العربية
أن يؤدي إىل ترسيع التحول الدميغرايف ( محمد وكذلك بعض املنظامت الدولية واإلقليمية ،مبا يف
ابراهيم منصور .)2006 ،455 :كام يرى هؤالء ذلك منظمة الجامعة العربية والتى تحدثت عن
أن للزيادة السكانية تداعياتها عىل الخدمات الشباب بصفته قنبلة اجتامعية موقوتة .تقف
االجتامعية ،إال أن هذه التداعيات ال تنشأ فقط هذه املقاربة عىل أساس نقدى لنظرية املحدد
من الحجم املطلق للسكان ،وإمنا من الخصائص السكاين ،مركزة عىل مشكلة سوء توزيع الدخل
النوعية التى يتميز بها الهيكل السكاين العريب (دويدار ونارص عبيد النارص  )2006 ،465وعىل
بقاعدته الشابة والفتية .هذا فضالً عن النمو برامج التنمية التى مارست األفضلية عىل فئات
الحرضي الكبري الذي ال يخلو من مشكالت أخطرها أو مواقع جغرافية دون غريها .ويتعلق املوضوع
انتشار وتوسيع األحياء الشعبية أو ما يعرف هنا بالجغرافيا السياسية للعقد االجتامعي الجديد،
باألحزمة الحمراء يف مجتمع شامل افريقيا عىل وكذلك بجغرافية الخدمات.
وجه الخصوص.
إن مدن الهوامش التى انطلقت منها ثورات تونس
وسوريا واىل حد ما ليبيا (املناطق امللتحقة ببنغازي)
ثم شامل الريف املغريب هي املدن األكرث تزايدا
من الناحية السكانية يف سياق عمراين وتنموي
صعب ،ان مل نقل مستحيل ،وهي أيضا املناطق
األكرث حرماناً يف مستوى الخدمات والحامية
االجتامعية .هذه الدينامية السكانية املتسارعة
تطرح معها مسألة التوازن يف النفقات ،حيث يبدو
أن اإلنفاق العام عىل التعليم والصحة وكذلك دعم
الغذاء ،إنفاق متحيز ضد الفقراء ( التعويض الذي
يشمل نسبة مئوية من تسعرية الخبز اليومي مثالً،
تذهب يف معظمها إىل الفئات األقل حاجة وكذلك
إىل املؤسسة الفندقية السياحية بسعر مدعوم).
ومثل هذا املعطى ينطبق عىل مختلف الخدمات
العمومية :هل هو من الطبيعي أن نستمر يف
تكرار شعار “الخدمة العمومية للجميع” يف حني
أن ديناميات التنمية والعوملة واألزمات قد بينت
وبشكل واضح بأن من ازداد فقرا ً هو أحوج إىل
الخدمة ممن ازداد ثرا ًء؟ يحيل مثل هذا السؤال
عىل أسئلة أخرى تتعلق مبن هي أطراف العقد
الجديد؟
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املستوى الثاين :ويتعلق بتطوير السياسات الحكومية.
االجتامعية من خالل دور املجتمع املدين (هويدا املستوى الثالث :ويتعلق بالصيغة التكافلية
عديل ،)497:2006 ،حيث يبدو تسليط الضوء عىل الدينية للسياسة االجتامعية (خليفة اليوسف
دور املجتمع املدين نتيجة ألحداث أوروبا الرشقية  ،)543:2006والتى ترى أن العامل الديني هو
وأزمة دولة الرفاهية يف أوروبا الغربية .فربزت األهم واألبرز يف سياق السياسات االجتامعية
أدوار جديدة أنيطت باملجتمع املدين ،بعضها البديلة ،عىل الرغم من افتقاده ،يف التعبري عن هذا
متعلق بالتحول الدميقراطي وبعضها اآلخر ذو العامل ،إىل اآلليات العملية .ميكن أن نعترب يف هذا
صلة بصنع السياسة .من هذا املنظور تبدو دولة الصدد بأن الفوز االنتخايب لألحزاب اإلسالمية هو
الرفاهية كام لو أنها قد تعرضت فعالً ألزمة تجلت أبرز العالمات الفارقة واملؤسسة لتصور «تكافيل»
يف ضعف األداء االقتصادي ،ما أدى إىل صعود للسياسات االجتامعية ينطلق من فكرة «الخري»
التيار الذي يرغب يف حكومة أصغر ،وذلك يف ضوء أو «االحسان» .إن املالحظ لربامج هذه األحزاب
اإليديولوجية الجديدة يف السياسات االقتصادية يف كل من تونس واملغرب والجزائر ومرص وليبيا
التى امتدت إىل البلدان النامية عىل شكل برامج وسوريا واليمن ،يلحظ وبدرجات مختلفة ،أن
لالصالح الهيكيل الذي يتطلب األخذ باقتصاد التحدي األبرز بالنسبة لتلك األحزاب سيتمثل
السوق والخصخصة وخلق املناخ االستثامري عىل األرجح يف القدرة عىل االنتقال من فكرة
املناسب ،والرتكيز عىل إشباع االحتياجات األساسية «اإلحسان» إىل فكرة الخري العام .إن الصيغة األوىل
للسكان واملشاركة الشعبية والتنمية املستدامة فردية ورضورية ومكملة للخري العام الذي هو
والوصول إىل أفقر الفقراء .يف هذا اإلطار تم رشط الكرامة .إال أن هذا األخري يختلف عن األول
تشجيع تأسيس املنظامت غري الحكومية ،إال أن من حيث كونه حقاً اجتامعياً ثابتاً وليس هبة
هذا التشجيع شكلته رؤى مختلفة ومستقلة عىل تتصل بحالة ضمريية مؤقتة أو فردية .وهذا ما
الطريقة االنغلوسكسونية أو وسيطة بني املجتمع قد يعطى مستقبالً للدور الخدمايت للدولة ولفكرة
والدولة عىل الطريقة الفرنسية والتى تذكر إىل «الخري العام» كل معناها.
حد ما بالقطاع الثالث .ووضعاً لإلشكال يف سياقه
العريب ،فلقد تم تحديد ثالث مجموعات من املستوى الرابع :ويتعلق باعتبار الخدمات
االجتامعية محصلة للمواطنة السياسية وللمشاركة
العوامل التى أسهمت وهي:
املحلية .إن هذا املستوى بالذات هو جوهر الخيار
•السياسات االقتصادية يف إطار التحرير املعتمد من قبل مرشوع باروميرت الحوكمة املحلية.
االقتصادي وتخيل الدولة عن جزء كبري من  Local Governance Barormetreفالخدمات
الدور املحوري الذي كانت تشغله اقتصادياً هي حق مواطني وواجب يف الوقت نفسه .ومن
واجتامعياً.
الصعب ربط هذا الحق والواجب بآليات الدولة
•التحوالت الدميقراطية واالجتامعية.
دون سواها ،.أو العكس ،أي تجريدها منها .من
•الدور الذي لعبته املؤسسات املالية الدولية .هنا يتأكد شعار بأن “التنمية “ الحقيقية هي يف
الحرية ومن خاللها .ويعنى ذلك بأنه من املهم
وهذه العوامل ،كانت قد مهدت الطريق إىل أن يستعيد املجتمع زمام املبادرة يف تحديد
تحوالت جذرية عىل املستوى الكمي والكيفي مالمح الخدمات العمومية ،ولكن أيضاً يف تقييمها
يف أوضاع املنظامت غري الحكومية التى تعمل يف والحكم عليها ومن ثم تطويرها انطالقاً من فكرة
مجاالت الرفاهة االجتامعية اما مبفردها ومبعزل “الخري العام” .ومن هذه الزاوية تلتقي املساحة
عن الدولة متاما أو من خالل رشاكة مع املؤسسات الحقوقية مع املساحة األخالقية مع املدى السيايس
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العام للخيارات ،ألن دولة العناية حتى وإن مل تعد
أمرا ً قائم بذاته اليوم ،ستظل غري بعيدة متاماً عن
أخالق العناية.
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الحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء
يف مرص
منى عزت
عضو يف مؤسسة املرأة الجديدة ،مرص
- -1مقدمة عامة:

الفقر التي تجعلها تقبل رشوط عمل مجحفة،
فتتعرض النساء يف مجال العمل إىل نوعني من
التمييز بسبب النوع والفقر.
فمن أبرز مظاهر تدهور األوضاع االقتصادية
واالجتامعية ،تصاعد ظاهرة خاصة بالنساء أطلق
عليها “تأنيث الفقر” .فتصبح النساء بحكم الواقع
االجتامعي والثقايف أكرث فئات املجتمع معاناة
من الفقر ،وحرماناً من الخدمات ،ومنها التعليم
والصحة وغريهام.

تعد قضيتا األحوال الشخصية والعمل من القضايا
الكاشفة يف أي مجتمع عام تتعرض له النساء من
عنف ومتييز يف املجالني الخاص والعام .فكلام اتجه
املجتمع نحو تبني قيم العدالة واملساواة وإعامل
مبدأ تكافؤ الفرص ،كلام انعكس ذلك عىل القوانني سوف تركز هذه الورقة عىل مجالني من الحقوق
والسياسات ذات الصلة.
االقتصادية واالجتامعية ،هام العمل والتعليم
إن واقع السياسات والترشيع يف مرص اليزال يشوبه كنموذجني كاشفني ألثر السياسات االٌقتصادية
الكثري من العور واملامرسات التي تكرس أشكاالً واالجتامعية التي تبناها النظام السابق ،وتأثري
من العنف والتمييز تجاه النساء .فال تزال قوانني الواقع االجتامعي والثقايف عىل حرمان النساء من
األحوال الشخصية التي صدرت (يف عامي  1920متتعهن بحقوقهن االقتصادية واالجتامعية.
و )1925تحكم العالقات األرسية ،وتستند إىل شهدت مرص منذ منتصف السبعينيات تحوالت
فلسفة سلطوية وأبوية تكرس تبعية املرأة للرجل .مهمة يف سياستها االقتصادية ،بانتهاج سياسات
ومل تجر عليها إال تعديالت جزئية ،كافحت من “االنفتاح االقتصادي” ،والتي تضمنت إجراءات
أجلها املنظامت النسوية ،عىل مدى عقود طويلة ،جزئية وتدريجية نحو تحرير االقتصاد .ومع مطلع
منها إصدار القانون رقم( )1لسنة  2000املعروف التسعينيات ازدادت وترية اإلرساع يف تنفيذ هذه
بقانون الخلع ،ثم القانون رقم ( )10لسنة (  )2004السياسات يف مرص ،وعرفت باسم مصطلح “اإلصالح
الخاص مبحاكم األرسة ،ثم القانون رقم ( )4لسنة االقتصادي والتكيف الهيكيل” ،للتعبري عن مجمل
 .2005والتزال املنظامت النسوية تناضل من أجل سياسات التحرير االقتصادي التي طبقتها الحكومة
إصدار ترشيعات تحقق عدالة األرسة ،وتجرم املرصية تنفيذا التفاقاتها مع صندوق النقد والبنك
العنف األرسي .ويأيت ذلك يف إطار جهود تبذلها الدوليني ،وتحديدا منذ مارس  ،1991وهو عام
املنظامت النسوية من أجل مناهضة أشكال العنف توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدويل.1
تجاه النساء مبا فيه البدين والجنيس والنفيس.
تغطى حزمة سياسات التكيف الهيكيل والتحرير
عىل صعيد العمل ،نجد أن أوضاع النساء املرتدية
داخل أماكن العمل ،التنفصل عن واقعها داخل  1د.هويدا عديل أستاذ العلوم السياسية ،املركز القومي للبحوث
األرسة ،والنظرة الدونية للنساء ،فضالً عن معاناة االجتامعية والجنائية ،نساء يف سوق العمل (...)2العامالت يف
قطاع االستثامر ،مؤسسة املرأة الجديدة2012 ،
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واقع السياسات
والترشيع يف مرص
اليزال يشوبه الكثري
من العور واملامرسات
التي تكرس أشكاالً
من العنف والتمييز
تجاه النساء

االقتصادي خمسة موضوعات أساسية ،وهى:
سياسات خفض اإلنفاق العام ،سياسة إدارة الطلب،
سياسة الخصخصة ،سياسة تحرير التجارة ،سياسة
تحرير الزراعة.
ترتب عىل هذه السياسات مجموعة من اآلثار
التوزيعية مثل إعادة توزيع الدخل القومي لصالح
عنرص رأس املال عىل حساب عنرص العمل.

ترتب عىل سياسات
التكيف الهيكيل
والتحرير االقتصادي
اعادة توزيع الدخل
القومي لصالح
عنرص رأس املال عىل
حساب عنرص العمل

كام ترتبت عىل الطابع االنكاميش لسياسات التحرير
االقتصادي آثار اجتامعية قاسية ،تتمثل يف ترسيح
العاملة الحكومية وزيادة معدالت البطالة وخفض
اإلنفاق العام املوجه للخدمات االجتامعية .ومن
أكرث الرشائح االجتامعية ترضرا ً من هذه السياسات
هم العامل وصغار املالك وفقراء الفالحني وبعض
رشائح الطبقة الوسطى.
كام ترتب عىل توسع القطاع الخاص واالستثامري،
انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي ،وما نتج
من ذلك من تفاوت يف توزيع الدخل القومي
لصالح عنرص رأس املال عىل حساب العمل ،وأيضاً
تناقص نصيب األجور من الناتج املحيل اإلجاميل
عىل النحو اآليت :2
السنوات
1982/1981
1998/1997
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008

نصيب األجور من الناتج
املحيل اإلجاميل
40.9
28 .6
26 .2
22 .6
29.4
28.4
28.4

تؤدي هذه األوضاع إىل تضييق الخيارات املتاحة
أمام أولئك الذين الميلكون إال قوة عملهم.
والحقيقة أن الطبقة العاملة هي من أكرث الطبقات
ترضرا ً من سياسات التحرير االقتصادي ،فضالً عن

اتساع معدالت البطالة .وهناك بطالة من ال يجدون
فرصة عمل من األصل .أضف إىل ذلك االنتهاكات
الشديدة التي يتعرض لها العامل بسبب إمالء
رشوط عمل مجحفة .وبالطبع يكون عبء البطالة
أشد قسوة يف البلدان التي ال توجد فيها نظم
حامية اجتامعية توفر إعانات بطالة ،وتكون فيها
النقابات العاملية ضعيفة .وىف مثل هذه األوضاع،
ال يبقى أمام العامل إال هدف الحفاظ عىل فرصة
العمل وليس تحسني رشوط العمل وظروفه.
كل هذه التحوالت حدثت من دون وجود تنظيم
نقايب قوي وفعال وممثل ملصالح العامل .وبالتايل
كان غطاء الحامية والدفاع عن حقوق العامل غائباً
متاماً بفعل سيطرة الدولة عىل التنظيم النقايب عىل
مدار أكرث من خمسني عاما ،بحيث أصبح أكرث متثيالً
ملصالح النخبة الحاكمة منه ملصالح العامل .وهذا
أحد العوامل التي تفرس تصاعد الحركة االحتجاجية
العاملية .واملشكلة األكرب أن هذا التنظيم كان
ضعيفاً لدرجة أنه مل يستطع إقامة لجان نقابية يف
رشكات القطاع الخاص .فقد كان القطاع الخاص،
سواء أكان مرصياً أم أجنبياً ،رافضاً متاماً لتكوين
نقابات عاملية باستثناء حاالت قليلة للغاية.3
مل يقترص تأثري هذه السياسات االقتصادية عىل
سوق العمل فحسب ،بل متثلت هذه السياسات
يف انسحاب الدولة من مجال اإلنتاج وبيع مرافقها
العامة للقطاع الخاص ،وخفض نفقاتها عىل
الخدمات الرضورية كالتعليم ،والصحة ،واإلسكان،
والبيئة ،وتخليها عن سياسة توظيف الخريجني ،ما
أثر سلباً عىل عمليات التنمية ،وأرض بفئات عديدة
يف مقدمتها النساء ،واألطفال ،واملسنني.
عىل الرغم من حديث الحكومة عن مراعاة البعد
االجتامعي ،ومحدودي الدخل ،إال أن املخصص يف
املوازنة العامة للدولة  2012/2011لإلنفاق عىل
اإلسكان واملرافق املجتمعية يقدر بـ  16, 773مليار
جنيه بنسبة  ،4,3%بينام بلغ  7,2مليارات جنيه
يف موازنة  2009/2008بنسبة  %2,1أي بزيادة

 2إلهامي املرغني ،مظاهر الفقر يف مرص ،مؤمتر «معاً» تضمني
الدساتري العربية الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،مركز دعم
 3هويدا عديل ،مصدر سبق ذكره.
التنمية ،القاهرة 27 -26 ،ديسمرب .2011
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 1،3%فقط مع األخذ يف االعتبار الزيادة السكانية طبقاً لبنود اإلنفاق عىل التعليم عىل النحو اآليت:8
4
واستهالكيات املرافق
• 42%نسبة اإلنفاق عىل الدروس الخصوصية
أما املخصص يف املوازنة العامة  2012/2011للتعليم
فقد بلغ  51, 771مليار بنسبة  ،10،6%وكانت
النسبة 12،7%عام  2008/2007أي انخفضت يف
 2012/2011مبا يعادل  2،1%مع األخذ يف االعتبار
زيادة أعداد الطالب.5

وأما املخصص يف املوازنة العامة 2012/2011
للصحة فبلغ  783,23مليار جنية بنسبة %4,8
بينام كانت النسبة  %4,9خالل عامي 2008/2007
6
و 2011/2010
تعكس لنا هذه االرقام واإلحصائيات أن اإلنفاق
الحكومي عىل الخدمات أدى إىل مزيد من اإلفقار
وزيادة األعباء عىل كاهل األرس املرصية عىل النحو
اآليت:
وفقاً ملؤرشات الفقر طبقا لبيانات بحث الدخل
واإلنفاق واالستهالك ( )2011/2010الصادر عن
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نجد
ارتفاع نسبة الفقراء (السكان تحت خط الفقر)
عىل مستوى إجاميل الجمهورية يف الفرتة من
 2000/1999حتى  2011/2010عىل النحو اآليت:7
السنة
2000/1999
2005/2004
2009/2008
2011/2010

النسبة ()%
16.7
19.6
21.6
25.2

وفقا ملؤرشات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل
واإلنفاق واالستهالك ( )2011/2010الصادر عن
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نجد
التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي لألرسة عىل التعليم
 4املوقع الرسمي لوزارة املالية املرصية http://www.mof.
gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx
 5املصدر نفسه.
 6املصدر نفسه.
 7املوقع الرسمي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
. http://www.capmas.gov.eg/default.aspx

ومجموعات التقوية من إجاميل اإلنفاق
الكيل لألرسة املرصية عىل التعليم.

• 38.8%نسبة املرصوفات والرسوم الدراسية،
وتأيت بعد ذلك نسبة اإلنفاق عىل الكتب
املدرسية واألدوات املكتبية  ،6.9%وكذلك
فقد حظي اإلنفاق عىل مصاريف االنتقال
بالنسبة نفسها.
•التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي لألرسة
عىل التعليم طبقاً لنوعه (حكومي /خاص)،
متثل نسبة اإلنفاق عىل التعليم الحكومي
 %45,2مقابل  %24,2عىل التعليم الخاص،
تليها  % 3,6عىل التعليم األزهري.
•أهم مؤرشات بحث الدخل واإلنفاق
واالستهالك ( )2011/2010بشأن متوسط
ونسبة اإلنفاق عىل الخدمات و الرعاية
الصحية:
• 1813.5جنية متوسط اإلنفاق السنوي
لألرسة املرصية عىل الخدمات والرعاية
الصحية بنسبة  8.1%من إجاميل إنفاقها
الكيل السنوي.
• 54.3%نسبة اإلنفاق عىل املنتجات
واألجهزة واملعدات الطبية 30.3% ،عىل
خدمات مرىض العيادات الخارجية15.4% ،
عىل خدمات اإلقامة باملستشفيات.
- -2الترشيعات والحقوق االقتصادية
واالجتامعية ...منوذج الحق يف العمل:
بناء عىل هذه السياسات االقتصادية اتسعت
الفجوة بني ما يجري يف الواقع من حرمان قطاعات
واسعة من حقوقهم االقتصادية واالجتامعية ،وبني
ما نصت عليه الترشيعات ويف مقدمتها الدستور
 8املصدر نفسه.
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اإلنفاق الحكومي
عىل الخدمات أدى
إىل مزيد من اإلفقار
وزيادة األعباء عىل
كاهل األرس املرصية

املرصي لسنة  71والذي عطل العمل به عقب
إجراء االستفتاء عىل الدستور يف  19مارس ،2011
وتم إصدار « اإلعالن الدستوري» الذي يجري
العمل به حالياً.
تضمن دستور  71ما يقرب من ستني مادة تناولت
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .وأقرت
املحكمة الدستورية العليا مببدأ اإلعامل التدريجي
للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وأيضاً مبدأ
تكامل وترابط منظومة حقوق اإلنسان .كام استقر
القضاء الدستوري عىل انه عندما يتدخل املرشع
العادي لتنظيم بعض الحقوق فإنه ال يجوز أن
يكون تدخله منافياً أو مفرغاً ملضمون الحق نفسه.

من ابرز مظاهر
تدهور األوضاع
االقتصادية
واالجتامعية تصاعد
ظاهرة خاصة بالنساء
والتي أطلق عليها
“تأنيث الفقر”

نظم الدستور املرصي الحق يف العمل يف خمس
مواد منه ،حيث اعترب املرشع الدستوري العمل
حقاً وواجباً ورشفاً .وألزم الدولة بتمكني املواطنني
من مامرسة هذا الحق ( املادة  .)13كام نص
عىل رضورة كفالة الخطة االقتصادية للدولة لهذا
الحق ،من خالل توفري فرص العمل (املادة .)23
كام اعترب الوظائف العامة حقاً للمواطنني املرصيني
(املادة .)14وحظر املرشع الدستوري اإلجبار عىل
القيام بالعمل إال بثالثة رشوط وهي أن يكون
مبقتىض قانون وأن يكون ألداء خدمة عامة وأن
يكون مبقابل عادل (.)13
أعطى الدستور ميزة وأولوية لقدامى املحاربني
واملصابني يف الحروب ،ولزوجات الشهداء وأبنائهم
يف فرص العمل (املادة  ،)15كذلك حرص املرشع
الدستوري عىل النص عىل كفالة حق املرأة يف
العمل ومساواتها بالرجل ونص رصاحة عىل أن
الدولة مسؤولة عن كفالة” التوفيق بني واجبات
املرأة نحو األرسة وعملها يف املجتمع” ،لكنه وضع
رشط عدم اإلخالل بالرشيعة اإلسالمية كقيد عىل
متتع املرأة بهذا الحق (املادة )11
سوف يتبني لنا من العرض القادم الذي سوف يركز
عىل الحق يف التعليم والعمل للنساء عن اتساع
الفجوة بني الترشيع وما يجري يف الواقع ،وكيف
أن النظام الحاكم مل يلتزم مبا أقره من ترشيعات،
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واتبع سياسات اقتصادية واجتامعية انحاز من
خاللها ألصحاب املال وتسليع البرش والخدمات،
وأصبحت القدرة املالية هي املتحكم األسايس يف
حصول املواطنني واملواطنات عىل الخدمات بجوده
عالية ومنها التعليم.
وسوف نركز يف السطور التالية عىل واقع النساء
الاليت تعرضن لصعوبات مضاعفة بحكم واقعهن
الثقايف واالجتامعي الذي يفرض عليهن مزيدا ً من
القيود واملعوقات.
فمن ابرز مظاهر تدهور األوضاع االقتصادية
واالجتامعية تصاعد ظاهرة خاصة بالنساء والتي
أطلق عليها “تأنيث الفقر”.
أي أن النساء أكرث فئات املجتمع معاناة من الفقر،
أكرث فئات املجتمع حرماناً من الخدمات .ويرتبط
ذلك ارتباطاً وثيقاً بالواقع االجتامعي والثقايف للنساء
داخل املجتمع .فال تزال تسيطر ثقافة ذكورية
معادية للنساء تحرصهن يف أدوار منطية وتقليدية
داخل املنزل .وتكرس ألشكال عنف ومتييز تشكل
عائقاً حقيقياً أمام متتع النساء بكثري من الحقوق.
وميثل الفقر بيئة خصبة لنمو هذه الثقافة ،فضالً
عن صعود الحركات األصولية السياسية التي تبنت
خطاباً معادياً للنساء ،واستخدمت ووظفت قضية
تواجد النساء يف املجال العام من أجل جر املجتمع
لحالة من التمزق واالستقطاب .واستخدمت
العديد من املؤسسات ( الربملان – وسائل اإلعالم -
املساجد) ويف كثري من األحيان أجهزة رسمية مثل
“وسائل اإلعالم”.
أصبحت النساء بني حجري رحى؛ من جهة خطاب
معا ٍد لتواجدها يف املجال العام ويشن عليهن
هجوماً ويعتربهن “إمثا” و”سبباً للفتنة واإلغواء”،
ومن جهة اخرى ظروف اقتصادية ضاغطة تدفع
بهن للخروج إىل سوق العمل ،حيث تزايدت
أعداد األرس التي تتكل يف معيشتها عىل النساء،
والتي عرفت أيضا بظاهرة “النساء املعيالت”.
وتشكل هذه الفئة رشيحة كبرية من أفقر الفقراء
يف املجتمع ،حيث تقع املسؤولية عىل املرأة

يف إعالة أفراد األرسة من الصغار والكبار .ولقد
شمل مفهوم “املرأة املعيلة” العديد من النساء (
األرامل ،املطلقات ،الزوجات املهجورات ،الزوجة
الثانية ،زوجة العامل األرزقى ،زوجة العاطل،
زوجة املدمن ،زوجة املريض أو العاجز باإلضافة
إىل الزوجة التي تسهم بدرجة أكرب يف دخل األرسة-
غري املتزوجات).
وتتباين التقديرات عن حجم الظاهرة يف مرص
تبايناً كبريا ً .وتشري بعض الدراسات إىل أنها متثل
 23%من أرس املجتمع املرصي .وتشري أخرى إىل
أنها ترتاوح بني  ،% 22-16وقد ترتفع يف الرشائح
األكرث فقرا ً إىل  .25%كام متثل النساء األميات نسبة
عالية بني هؤالء النساء.

- -3العمل
تطور مساهمة اإلناث ىف قوة العمل خالل الفرتة
.2010 – 2005
السنة

حجم قوة
العمل

عدد اإلناث

نسبة
اإلناث

2005

22104

5028

22,74

2006

23206

5125

22,08

2007

24250

5739

23,66

2008

24652

5532

22,44

2009

25353

5943

23,44

وقدرت الدراسات واألبحاث امليدانية التي قام بها
عدد من الجمعيات األهلية نسبة األرس التي تعيلها
النساء يف مرص من  .40%-30وترتفع هذه النسب األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة
إىل ماال يقل عن  75%يف األحياء العشوائية.9
2010
تعاين النساء املعيالت يف مرص العديد من املشكالت
االقتصادية واالجتامعية والصحية والقانونية .فمن يتبني من الجدول السابق أن نسبة مشاركة النساء
الناحية االقتصادية فهن أكرث عرضة للفقر وصعوبة يف قوة العمل خالل الفرتة من  2010 - 2005شهدت
الوصول إىل الدعم املايل والخدمات .ومن الناحية صعودا ً وهبوطاً .ففي عام  2005بلغت ،22,74%
االجتامعية يتعرضن لنظرة املجتمع السلبية لهن وانخفضت إىل  22,08%عام  .2006وعادت إىل
وألدوارهن املزدوجة الاليت يقمن بها .وكثريا ً ما االرتفاع عام  ،2007فوصلت إىل  ،23,66%ثم
يتجاهل املجتمع أدوارهن كمعيالت .كام تتعرض انخفضت إىل  22,44%يف العام  ،2008ثم عادت
بعض النساء املعيالت إىل وصمة اجتامعية كام يف إىل االرتفاع يف العام  ،2009لتصل إىل  ،23,44%ثم
حالة املطلقات أو النساء الاليئ هجرهن أزواجهن .انخفضت مجددا ً يف عام  2010إىل  ،23,07%أي
كام تجهل النساء حقوقهن القانونية ،ويتعرضن إىل انخفضت عن األعوام الثالثة السابقة من  2007إىل
بعض مظاهر العنف البدين والجنيس واملعنوي .2009 ،كام أن نسبة النساء خالل األعوام الستة من
عالوة عىل مظاهر العنف السابقة اإلشارة إليها يف  2005إىل  2010مل ترتفع سوى نحو .33%
النواحي االقتصادية واالجتامعية.
2010

26180

6040

23,07

 9الفئات األوىل بالرعاية يف مرص ..األوضاع وسبل املواجهة،
سامية قدري ،ورشة عمل «املواطنة الفاعلة واملستحقات
االجتامعية 30/ 29 ،مايو  ،2006ملتقي تنمية املرأة».
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تعاين النساء املعيالت
يف مرص العديد من
املشكالت االقتصادية
واالجتامعية والصحية
والقانونية

تقدير أعداد النساء املشتغالت خالل الفرتة  2005انخفضت نسبة البطالة للنساء خالل العام 2010
حيث بلغت  22,57%مقارنة بالعام  2005والتي
– .2010
بلغت فيه  .% 24,98بينام تظهر املقارنة بني
نسبة
عدد اإلناث
عدد
السنة
العامني  2010 2007ارتفاع نسبة البطالة للنساء،
اإلناث
املشتغالت
حيث وصلت يف العام  2007إىل % 18,41
19,19
3772
19654 2005
وارتفعت يف  2010إىل ما يعادل نحو .4,16%
2006

20771

3898

18.7

2007

22115

4682

21.17

2008

22508

4466

19.84

2009

22975

4578

19.9

2010

23829

4676

19.15

األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة .2010

كام يكشف الجدول السابق عن ارتفاع وانخفاض
نسبة متثيل النساء املشتغالت عىل مدى السنوات
الست خالل الفرتة من  2005إىل  ،2010وأن أعىل
نسبة كانت يف العام  2007وتقدر بـ ،% 21,17
بينام انخفضت نسبة متثيل النساء املشتغالت يف
 2010والتي بلغت  19,15%عن السنوات الخمس
املاضية حتى .2005

أما باملقارنة عىل أساس النوع ،فيظهر الجدول
السابق الفجوة النوعية والتفاوت الكبري يف النسبة
بني الرجال والنساء ،حيث بلغت معدالت بطالة
النساء يف السنوات الست قرابة ثالثة أضعاف
معدالت بطالة الرجال.
يكشف جدول أشكال املشاركة االقتصادية للنساء
عن اتساع الفجوة النوعية يف الكثري من املهن ،فمن
بينها عىل سبيل املثال التعدين واستغالل املحاجر
حيث يبلغ عدد الرجال  450بينام النساء  .20أما
الصناعات التحويلية فعدد الرجال  26556بينام
النساء  .2260أما التشييد والبناء فعدد الرجال
 26779بينام النساء  ،161تليها العقارات والتأجري،
فعدد الرجال  157بينام النساء  2فقط.

كام ترتفع أعداد النساء يف مجاالت العمل وفقا
لألدوار النمطية والتقليدية التي يضعها لها املجتمع
من بينها التعليم .ويبلغ عدد النساء  9757يف
مقابل  11166للرجال .أما مجال الصحة وأنشطة
تقدير معدالت البطالة خالل الفرتة من  2005إىل العمل االجتامعي فيبلغ عدد النساء  ،3456أما
.2010
الرجال فـ.2661
السنة

معدل البطالة
للذكور

معدل البطالة
لإلناث

2005
2006
2007
2008
2009

99,6
68,6
82,5
64,5
22,5

24.98
23.94
18.41
19.27
22.97

2010

9,4

22.57

األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة 2010
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عىل الرغم من االستقرار النسبي للنساء داخل
هذه القطاعات االقتصادية ،إال أنه يف السنوات
األخرية بدأ يشهد العديد من مواقع العمل تصاعدا ً
لالحتجاجات العاملية بسبب سوء اإلدارة وانتشار
الفساد املايل واإلداري ،ما انعكس بوضوح عىل
عالقات وبيئة العمل ،فضالً عن اتجاه الحكومة
إىل العالقات التعاقدية املؤقتة ،ما ترتب عليه
حرمان أصحاب هذه العقود من حقوق أساسية،
منها االستدامة يف العمل والحصول عىل التأمني
االجتامعي والصحي بخالف املنح والعالوات.
تصدرت النساء العديد من االحتجاجات يف مواقع

أشكال املشاركة االقتصادية للنساء
النشاط االقتصادي

ذكور

إناث إجاميل

20026 47250
الزراعة واستغالل وقطع األشجار وصيد األسامك
20
450
التعدين واستغالل املحاجر
2260 26556
الصناعات التحويلية
228 2434
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء
100 1403
اإلمداد املايئ وشبكات الرصف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات
161 26779
التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة و إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية 3264 23676
305 14399
النقل والتخزين
213 5075
خدمات الغذاء واإلقامة
406 1706
املعلومات واالتصاالت
493 1434
الوساطة املالية والتأمني
2
157
العقارات والتأجري
642 3324
األنشطة العلمية والتقنية املتخصصة
133 1561
األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم
4412 14157
اإلدارة العامة والدفاع والضامن االجتامعي اإلجباري
9757 11166
التعليم
3456 2661
الصحة وأنشطة العمل االجتامعي
175
865
أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية
235 5154
أنشطة الخدمات األخرى
421
983
خدمات أفراد الخدمة املنزلية
10
16
املنظامت والهيئات الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات
42
327
أنشطة غري كاملة التوصيف
46761 191533
إجاميل النشاط االقتصادي

67276
470
28816
2662
1503
26940
26940
14704
5288
2112
1927
159
3980
1694
18569
20923
6117
1040
5389
1404
26
369
238294

تقدير املشتغلني (15سنة فأكرث) طبقاً للنوع ،والعدد باملئات وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء –
البحث بالعينة للقوى العاملة 2010

عمل مختلفة كانت تتواجد فيها النساء بكثافة،
من بينها قطاع التمريض .فشهدت األعوام األربعة
املاضية ( )2012-2008العديد من االحتجاجات
للممرضات ،والتي تعترب فئات عاملية نسائية
بامتياز ،يعتمد عليها قطاع الخدمات الصحية

بشكل أسايس ،كأحد أهم عنارص قوة العمل،
والتي استطاعت الحكومة املرصية ،من خالله ،منذ
منتصف الثامنينيات وحتى اآلن ،تحقيق املعادلة
الصعبة بني التوسع يف نطاق الخدمات الصحية
وتقليص اإلنفاق الحقيقي عىل قطاع الصحة،
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النشاط االقتصادي

القطاع العام وقطاع األعامل العام القطاع الخاص

رجال نساء الفجوة
النوعية%
الزراعة والصيد واستغالل الغابات وقطع أشجار األخشاب 46.1- 298 204

جملة

رجال نساء الفجوة
النوعية%
142
4.7- 133 127

نساء
167

الفجوة
النوعية%
17.6-

صيد األسامك
التعدين واستغالل املحاجر
الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز وإمدادات املياه
اإلنشاءات ( التشييد والبناء)
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات

131
337
299
341
254
259

127
332
351
391
290
224

3.1
1.5
17.414.714.213.5

134
650
162
287
211
232

137
647
105
373
251
169

2.2.0.5
35.2
30.019.027.2

132
534
210
334
242
248

128
592
159
387
274
204

3.0
10.924.3
15.913.217.7

الفنادق واملطاعم
النقل والتخزين واالتصاالت
الوساطة املالية
أنشطة العقارات

131
287
328
191

128
399
324
147

2.3
39.01.2
23.0

149
249
452
228

169
293
514
261

13.417.713.714.5-

148
279
356
225

168
367
368
242

13.531.53.47.6-

التعليم

0

0

0

94 104

9.6

104

94

9.6

76.0 100 417
الصحة والعمل اإلجتامعى
خدمات املجتمع والخدمات االجتامعية والشخصية األخرى 22.5- 185 151

95 139
101 130

3.7
22.3

170
136

96
118

43.5
13.2

10.3- 331 300

128 182

29.7

236

188

20.3

الجملة

رجال

الفجوة النوعية يف أجور القطاع الرسمي:

اتساع الفجوة النوعية
يف الكثري من املهن
وارتفاع أعداد النساء
يف مجاالت العمل
وفقا لألدوار النمطية
والتقليدية التي
يضعها لها املجتمع

بتحميل أعباء تلك املعادلة إىل أوضاع األجور الثابتة
واملتغرية ورشوط وظروف عمل تلك الفئات.
تعاين الغالبية العظمى من العاملة النسائية يف مرص
وتركزت أهم مطالب االحتجاجات العاملية يف هذا من التمييز يف متوسطات األجور مع أقرانهن من
الرجال ،وبخاصة يف القطاعات االقتصادية التابعة
القطاع حول:10
•زيادة بدل «العدوى والنوبتجيات» التي للقطاع الخاص ،وذلك يف أغلب املهن والتخصصات
تصل قيمتها يف بعض املستشفيات إىل  125املختلفة.
قرشاً مقابل عمل املمرضة ملدة  12ساعة
إضافية عىل ساعات العمل.

•رصف الحوافز واملنح والعالوات.
•توفري التدريب املستمر وفق أحدث
التقنيات.
•سد العجز الشديد يف التمريض لتخفيف
العبء عن املمرضات وضامن خدمة
صحية أفضل للمريض.
« 10املمرضات..بني السخرة والنظرة الدونية» صادر عن املركز
املرصي للحقوق االقتصادية و االجتامعية – جمعية أوالد األرض
لحقوق اإلنسان – مؤسسة املرأة الجديدة – جمعية التنمية
البيئية والصحية.2010 ،

72

نعرض اإلحصاءات الرسمية املتاحة ملتوسطات
األجور النقدية لكافة القطاعات (الخاص –العام-
األعامل العام) والتي بلغت  20.3%لصالح الرجال،
وذلك وفقاً ملتوسط األجور النقدية األسبوعية
بالجنيه للقطاع الخاص وجميع مرشوعات القطاع
العام واألعامل العامة طبقاً للنوع والنشاط
االقتصادي يف األسبوع األول من شهر أكتوبر ،2006
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نرشة
التوظيف واألجور وساعات العمل.
الوضع القانوين:
تشتمل ثالثة قوانني عىل مواد تخص حقوق النساء

يف العمل ،هي قانون رقم  47لسنة  1978الخاص
بالعاملني املدنيني بالدولة 11،والباب الخامس من
قانون الطفل رقم  12لسنة  199612وقانون العمل
 12لسنة  .200313ويعكس الواقع الترشيعي كام
 11مادة  -70تستحق العاملة إجازة من دون أجر لرعاية طفلها
بحد أقىص عامني يف املرة الواحدة ولثالث مرات طوال حياتها
الوظيفية.
مادة  -71يستحق العامل إجازة خاصة بأجر
كامل وال تحسب ضمن اإلجازات املقررة يف املواد
السابقة وذلك يف عدد من الحاالت من بينها:
( )2للعاملة الحق يف إجازة للوضع ملدة ثالثة أشهر بعد الوضع
وذلك لثالث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
 12مادة  :70للعاملة يف الدولة والقطاع العام وقطاع األعامل
العام والقطاع الخاص ،سواء كانت تعمل بصفة دامئة أو بطريق
التعاقد املؤقت ،الحق يف إجازة وضع مدتها ثالثة أشهر بعد
الوضع بأجر كامل ،وىف جميع األحوال ال تستحق العاملة هذه
األجازة ألكرث من ثالث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة عىل
األقل اعتبارا ً من الشهر السادس للحمل ،وال يجوز تشغيلها
ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر
من تاريخ الوالدة.
مادة  :71يكون للعاملة التي ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني
لتاريخ الوضع فضال عن مدة الراحة املقررة  -الحق يف فرتتني
أخريني لهذا الغرض التقل كل منهام نصف ساعة،وللعاملة
الحق يف ضم هاتني الفرتتني ،وتحسب هاتان الفرتتان من
ساعات العمل وال يرتتب عىل ذلك أي تخفيض يف األجر.
مادة  :72للعاملة يف الدولة وقطاع األعامل العام الحصول عىل
إجازة من دون أجر ملدة سنتني لرعاية طفلها ،وتستحق ثالث
مرات طوال مدة خدمتها.
مادة  :73عىل صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكرث
يف مكان واحد أن ينشئ دارا ً للحضانة أو يعهد إىل دار للحضانة
برعاية أطفال العامالت بالرشوط واألوضاع التي تحددها
الالئحة التنفيذية.
مادة  :74يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا
القانون بغرامة التقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل خمسامئة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العامل الذين وقعت بحقهم املخالفة،
وىف حالة التكرار تزداد العقوبة مبقدار املثل  ،وال يجوز وقف
تنفيذها.
 13تناولت أحكام قانون العمل وضع املرأة العاملة يف ثالث
مجاالت أساسية هي:
1.1األحكام املتعلقة بحامية املرأة من التمييز ضدها
يف األجور ومساواتها مع الرجل يف األحكام املنظمة
للتشغيل عىل النحو التايل:
2.2األحكام املتعلقة بحامية املرأة العاملة من العمل ليالً
أو األعامل الخطرة أو الضارة صحياً أو أخالقياً عىل

أرشنا سابقاً اتساع الفجوة بني النصوص القانونية
والتطبيق ،ويكشف عن عدم تبني النظام لسياسات
واضحة متكن النساء من العمل ،وتراعي الدور
اإلنجايب للنساء ،يتم التعامل مع الدور اإلنجايب
للنساء باعتباره شأناً خاص بهن ،ليس باعتباره
وظيفة اجتامعية ،وبالتايل مثة مسؤولية مجتمعية
يشارك فيها اآلباء واملؤسسات الحكومية املعنية من
أجل حامية ومتكني النساء من القيام بهذا الدور.
فغضت الحكومة الطرف عن جميع مخالفات
القانون الخاصة بحقوق النساء يف القطاع الخاص،
كام مل تلتزم الحكومة بإعامل القانون يف بعض
املواد .وقد تبني من هذه القوانني الثالثة أن مثة
اختالفاً يف تحديد عدد مرات اإلنجاب التي يحق
للمرأة الحصول عىل إجازة وضع .ففي الوقت الذي
ينص فيه قانون العاملني بالدولة وقانون الطفل
عىل ثالث مرات ،نجد أن قانون العمل املوحد
يتحدث عن مرتني فقط
النحو اآليت:
3.3األحكام املتعلقة بحامية األمومة وتشمل:
أ.أإجازة الوضع :تنص املادة ( )91عىل منح املرأة
العاملة حق الحصول عىل إجازة وضع مدتها 90
يوماً بتعويض مسا ٍو لألجر يشمل املدة التي تسبق
الوضع والتي تليه وال يجوز تشغيلها خالل الـ 45
يوماً التالية للوضع وال تستحق اإلجازة ألكرث من
مرتني خالل مدة خدمة العاملة.
•واشرتطت املادة ميض عرشة أشهر لخدمة العاملة
النتفاعها من هذه اإلجازة.
•كام نصت املادة ( )92عىل حظر فصل العاملة أو
إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ب.براحة رضاعة الطفل:
نصت املادة ( )93عىل حق املرأة العاملة التي ترضع طفلها
خالل الـ  24ساعة التالية لتاريخ الوضع يف فرتيت راحة ال تقل
كل منهام عن نصف ساعة أو ضم هاتني الفرتتني وتحسب يف
ساعات العمل وال يرتتب عليهام تخفيض يف األجر.
املادة ( )94نصت عىل أن يكون للعاملة يف املنشأة التي
تستخدم خمسني عامالً فأكرث الحق يف إجازة بدون أجر ملدة ال
تتجاوز طفلني لرعاية طفلها .وال تستحق ألكرث من مرتني خالل
مدة خدمتها.
نص املادة ( )96طالب صاحب العمل الذي يستخدم مائة
عاملة أو أكرث أن ينشئ حضانة أو يعهد لدار حضانة لرعاية
أطفال العامالت ،وىف حالة املنشات التي تستخدم اقل من مائة
عاملة وتوجد يف منطقة واحدة تشرتك يف تنفيذ االلتزام السابق.
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غضت الحكومة
الطرف عن جميع
مخالفات القانون
الخاصة بحقوق
النساء يف القطاع
الخاص ،كام مل تلتزم
الحكومة بإعامل
القانون يف بعض
املواد

كام نصت القوانني الثالثة عىل تحديد رشط وجود
مائة عاملة يف املنشأة ليك يلتزم صاحب العمل
بإنشاء دار حضانة ،أو يعهد لصاحب حضانة لتوفري
الرعاية ألبناء العامالت ،نجد أن نص القانون عىل
مائة عاملة فتح الباب أمام تحايل أصحاب األعامل
يف تشغيل أعداد أقل من املائة ،فضالً عن عدم
االلتزام بتنفيذ هذه املادة عىل اإلطالق يف الكثري
من املنشآت الحكومية والخاصة ،دون أي محاسبة
من قبل الجهات الرقابية املعنية.
كام نالحظ يف املادتني ( )89و( )90من قانون
العمل املوحد املتعلقتني بسلطات الوزير املختص
يف تحديد األحوال واألعامل واملناسبات التي ال
يجوز فيها تشغيل النساء ،منح السلطة شبه املطلقة
للوزير املختص يف تقدير حاالت الرتخيص أو الحظر،
ومصادرة إرادة وحرية العاملة يف االختيار طواعية
قرارها بهذا الشأن والذي يختلف من امرأة ألخرى
حسب اختالف ظروفها واحتياجها.
كام استبعد قانون العمل املوحد مبوجب (املادة
 -4ب ) املرأة العاملة يف الزراعة البحتة وخادمات
املنازل من الحامية القانونية ،ما ترتب عليه
حرمانهن من جميع الحقوق القانونية والنقابية
(سوف نتحدث عن ذلك تفصيالً يف السطور
املقبلة).
باإلضافة إىل ما سبق تعاين العامالت من انتهاكات
أخرى يف العمل ،كشف عنها العديد من الدراسات
والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف آليات الرقابة
عىل املنشآت الصناعية وأيضاً الواقع الثقايف
واالجتامعي للنساء عىل النحو اآليت:14
•عدد ساعات العمل :تصل فعلياً ساعات عمل
 14ملزيد من التفاصيل:
1.1انتصار بدر – منى عزت ،تقرير مرصد ومامرسات
التمييز ضد النساء باملجتمع املرصي ،ملتقى تنمية
املرأة2008 ،
2.2انتصار بدر ،نساء يف سوق العمل،مؤسسة املرأة
الجديدة2008 ،
3.3منى عزت ،استغالل أجساد النساء بني الهيمنة
الذكورية وسلطة العمل ،مؤسسة املرأة الجديدة،
2009
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النساء يف رشكات االستثامر إىل  12ساعة يومياً
من (الساعة  8صباحاً إىل الساعة  8مساء) ب
األجر نفسه ومن دون احتساب األجر اإلضايف،
يف مخالفة رصيحة للقانون الذي حدد ساعات
العمل بـ  8ساعات يف اليوم ومنع تشغيل
النساء من بعد السابعة مساء.
•عدم تعليق الئحة تشغيل النساء يف مكان
واضح للعامالت.
•مامرسة أصحاب الرشكات العديد من أشكال
التحايل عىل القانون :ويأىت يف مقدمتها عدم
االلتزام مبنح العاملة صورة من عقد العمل
أو االطالع عليه ،ومن ثم عدم معرفة العاملة
ببنود العقد ،األمر الذي مينعها من معرفة
حقوقها ،كام يسهل عملية استغاللها.
•تشغيل العامالت يف اإلجازات واألعياد
الرسمية :وقد ابتكرت املناطق الصناعية
مبختلف املحافظات نظاماً إلجبار العامالت
عىل العمل املتواصل ،ويعرف باسم (بدل
انتظام) حيث يخصم من العاملة  100جنية
بدل انتظام يف حال غيابها من العمل حتى
ليوم واحد تحت أي ظرف .وال تعرتف رشكات
االستثامر باإلجازات املحددة يف قانون العمل
(االعتيادي – العريض – املريض – رعاية الطفل
ـ وتشغيل الفتيات الصغريات غري املتزوجات).
•تشغيل أعداد كبرية من العامالت داخل
املصانع بال عقود عمل أو تأمينات اجتامعية.
•انتفاء أشكال الحامية للعامالت بسبب عدم
وجود أية لجان نقابية يف رشكات املناطق
الصناعية أو يف رشكات االستثامر األخرى.
وميتد هذا الحرمان إىل العامالت بعقود مؤقتة
يف رشكات قطاع األعامل (من أهم مكتسبات
الثورة هي إيجاد فرص جديدة وتعاظم قدرة
العامل والعامالت عىل تنظيم أنفسهن داخل
نقابات مستقلة نابعة من حركة العامل ذاتها
وتشكل داخل املواقع العاملية).
•تتعرض العامالت للعديد من أشكال العنف
اللفظي والجسدي داخل املصانع مثل التحرش

الجنيس وسوء املعاملة من قبل املرشفني توزيع املشتغلني ( )64-15طبقًا للقطاع (رسمي/
ورؤساء األقسام وأصحاب العمل أنفسهم ،غري رسمي) والنوع ومحل اإلقامة يف عامي (،1995
مستغلني صمت النساء خوفاً من نظرة ( )2008العدد باأللف)
املجتمع الذي يدين خروج املرأة للعمل،
توزيع املشتغلني ( 64 -15سنة)
النوع
وخوفها من فقد فرصة عملها يف حال تقدميها
2008
شكوى لتعرضها للتحرش من قبل رؤسائها،
قطاع غري رسمي
قطاع رسمي
خاصة وأنها تعمل يف إطار رشوط عمل
حرض
مجحفة تسهل فصلها.
•تتعرض العامالت للعنف املجتمعي :خاصة
العامالت القادمات من محافظات أخرى
اللوايت يضطررن للسكن يف املناطق الصناعية
بدالً من تكبدهن مشقة السفر اليومي،
فتالحقهن نظرات الشك الدائم يف سلوكهن،
ويفرض عليهن املجتمع املحيط بهن العزلة.
•تعجز العاملة يف كثري من األحيان عن رعاية
أرستها سواء عىل املستوى املادي أو املعنوي،
ما يهدد أرستها ،وخاصة املطلقات واألرامل،
باالنهيار.
مشاركة النساء يف القطاع غري الرسمي:
بالنظر إىل الجداول التالية نجد أن العاملة النسائية
غري الرسمية يف الريف احتلت النسبة األعظم
مقارنة بالعاملة النسائية للحرض حيث بلغت
 71.6%للريف مقابل  13%للحرض ،ومن املالحظ
أيضاً أن ارتفاع نسبة النساء الاليئ يعملن بدون
آجر تصل إىل  ،69.7%ويساهمن بطرق شتى يف
األنشطة العائلية واإلنتاجية واألرسية.
كام تشري البيانات إىل أن النساء يف الريف تزيد
فرص انخراطهن يف العمل األرسى غري مدفوع
األجر حيث بلغت نسبة النساء  71.1%من النساء
املشتغالت بالقطاع غري الرسمي يف الريف ويعملن
لدى األرسة بدون أجر مقابل  58.6%فقط من
نساء الحرض .بينام ترتفع نسبة النساء العامالت
بأجر نقدي بدرجة أكرب يف الحرض  8.7%مقابل
 3.2%يف الريف.

رجال
نساء
اجاميل
ريف
رجال
نساء
اجاميل
جملة
رجال
نساء
اجاميل
الحالة
العملية

العدد
5271
1573
6844

النسبة العدد
2277 69.8
235 87.0
2512 73.2

4079
755
4834

38.9
28.4
36.8

6415
1903
8318

9350
2328
11678

51.8
52.1
51.9

48.2 8692
47.9 2138
48.1 10830

61.1
71.6
63.2

التوزيع النسبي للمشتغلني ()64-15
جملة
ريف
حرض

رجال نساء رجال نساء رجال نساء

3.2 38.0 8.7 47.0

يعمل
بأجر
نقدى
صاحب 6.8 30.5 5.3 12.9
عمل
ويستخدم
آخرين
يعمل
لحسابه
وال
يستخدم
أحدا ً

النسبة
30.2
13.0
26.8

3.8 40.4
6.6 25.9

19.9 17.4 19.0 11.6 27.4 33.8
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69.7 16.3 71.1 19.9 58.6 6.2

يعمل
لدى
األرسة من
دون أجر
الجملة 100 100 100 100 100 100

املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة العامة وإلحصاء بحث
القوى العاملة لعامي 2008 -1995

ترتكز معظم عاملة النساء يف القطاع غري الرسمي
بالريف يف األنشطة اآلتية:
•العمل دون أجر يف الحقول التي متلكها
العائلة.

العاملة غري
الرسمية تتعرض
لصنوف متباينة من
االنتهاكات بسبب
خصائص وسامت
العمل يف ذلك القطاع

•تصنيع املواد الغذائية (الجنب ـ األلبان
ـ مشتقات الحليب) ويف تربية ورعاية
الحيوان.
•العاملة الزراعية باليومية.
يف املدينة:
• يف الورش الحرفية الصغرية (أقل من 5
عامل) واملتوسطة (من  5ـ  10عامل)
وبنسبة أقل يف الورش الكبرية.
•يف األعامل التي تقوم بها النساء يف
املنزل وبخاصة أعامل التطريز ــ تحضري
الخضار والصناعات اليدوية البسيطة.

•عالقات ورشوط وظروف العمل شديدة
العشوائية من حيث :كم وكيف مهام
العمل – األجور – ساعات العمل..الخ.
•التعرض النتهاكات لفظية ومعنوية
وصوالً إىل العنف البدين والجنيس.
•التعرض ألرضار صحية مختلفة ناجمة
عن أسلوب وكم العمل (كأمراض العمود
الفقري ،الكسور ،الحروق..إلخ).
•التعرض للعنف واالستهجان املجتمعي
بشكل عام من خالل نظرة الشك والريبة
يف سلوكهن ملجرد كونهن نساء خرجن
من منازلهن ويعملن يف منازل أخرى.
ومام ال شك فيه أن العاملة غري الرسمية
تتعرض لصنوف متباينة من االنتهاكات بسبب
خصائص وسامت العمل يف ذلك القطاع التي
نوردها يف ما يأيت:
•ضعف مستوى التحصيل العلمي.
•االفتقار إىل أي شكل من أشكال التأهيل
املهني.
•تقايض العامالت أجورا ً قليلة جدا ً مقابل
أيام عمل طويلة.
•ال حقوق لهن يف اإلجازات املدفوعة
األجر.
•فرصة العمل مهددة بالضياع أمام العرض
الكبري لأليدي العاملة نتيجة لتفاقم
ظاهرة البطالة.
•غياب املظلة التأمينية االجتامعية
والصحية والعالقات التعاقدية.

•البيع يف األسواق.
•أعامل الخدمة يف املنازل
فمن خالل عدد من الدراسات وأنشطة ميدانية
ملؤسسات أهلية مع عامالت املنازل يف مواقع
مختلفة ،تبني حجم العنف الذي تتعرض له
عامالت املنازل ،سواء يف العمل أو يف األرسة أو يف 4.4التعليم:
البيئة املحيطة بها ،نلخص أهمها باآليت:15
مع اتجاه الدولة خالل السنوات األخرية إىل
 15ملزيد من التفاصيل :نادية حليم وآخرون ،عامالت املنازل اقتصاديات السوق الحر ،مبا يف ذلك الخدمات
يف مرص ..الخصائص واملشكالت و آليات الحامية ،مؤسسة ومنها التعليم ،أصبحت ظاهرة التفاوت االجتامعي

الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة – الجمعية املرصية للحقوق
االقتصادية واالجتامعية2010 ،
العامالت يف خدمة املنازل يف مرص ،مركز دراسات الهجرة
موقع مؤسسة املرأة الجديدة www.nwrcegypt.org
ياسمني أحمد – راي جورديني ،دراسة استكشافية حول البنات والالجئني ،الجامعة األمريكية ،القاهرة ،يونيو2010
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يف التعليم أكرث تعقيدا ،من ذي قبل .وباتت تشمل
جميع قنوات النظام التعليمي ومفرداته .وشهد
التعليم املرصي خالل السنوات السابقة عجزا ً
فاضحاً عن تحقيق تكافؤ الفرص لجميع املواطنني.
فأصبح العامل الحاسم يف اختيار هذه املؤسسة
التعليمية أو تلك هو القدرة املالية للفئات
االجتامعية املختلفة .وأصبحت أيضاً جودة الخدمة
التعليمية املقدمة داخل املدرسة مرتبطة مبارشة
بالقيمة املالية .وبناء عليه كلام أصبحت هذه الفئة
االجتامعية ذات إمكانيات اقتصادية عالية كلام
حصلت عىل جودة عالية يف التعليم ،ومثة صورتان تبلغ حصة اإلنفاق العام عىل التعليم يف مرشوع
واضحتان للتفاوت االجتامعي يف مجال التعليم املوازنة العامة للدولة للعام املايل ،2011 /2010
تربزان عىل السطح يف هذا املقام.
نحو  46,8مليار جنيه ،مبا يوازى نحو  3,4%من
الصورة األوىل :التفاوت داخل مؤسسات التعليم الناتج املحيل اإلجاميل املتوقع للعام املايل املذكور،
الحكومية.
مقارنة بإنفاق قدره  41,7مليار جنية يف العام
الصورة الثانية :التباين وانعدام العدالة االجتامعية املايل  2010 /2009مبا يعادل نحو  3,5%من
يف فرص التعليم بني هذه املؤسسات الحكومية الناتج املحيل اإلجاميل يف العام نفسه ،مقارنة بنحو
ومؤسسات تعليم القطاع الخاص واألجنبي  39,9مليار جنية يف العام املايل  2009/2008مبا
يعادل نحو  3,8%من الناتج املحيل اإلجاميل يف
واالستثامري.
ذلك العام .وبهذه النسب من اإلنفاق العام يف
تتمثل الصورة األوىل يف مجال التعليم الرسمي مجال التعليم ،تعد مرص من أدىن دول العامل يف
الحكومي :عىل الرغم من محاوالت توسيع التعليم اإلنفاق العام يف هذا املجال .كام يشري بوضوح إىل
ليشمل الريف والجهات النائية إىل جانب املدينة ،انسحاب دور الدولة من دعم هذه الخدمة ،يف
مازال توزيع املؤسسات التعليمية متميزا ً لصالح الوقت الذي تعطي فيه املجال للتعليم الخاص ذي
املدينة عىل حساب الريف ،ولصالح األغنياء عىل الجودة والتكلفة العالية،ما أحدث تفاوتاً صارخاً يف
حساب الفئات األشد فقرا ً واألكرث احتياجاً ،ولصالح توزيع خدمات التعليم ،وتهميش قطاعات واسعة
الذكور عىل حساب اإلناث .فحظيت الفئات ذات من الفقراء علمياً وتعليامً ،سواء يف صورة انعدام
املستويات االجتامعية واالقتصادية املتقدمة ،العدالة الرتبوية داخل النظام التعليمي الحكومي،
واملحافظات الحرضية ،مبستويات تعليمية أفضل أو يف صورة تقسيم نظام التعليم الراهن للمواطنني
مام نجده لدى الطالب والطالبات يف الريف ،إىل فئات تتعلم يف أمناط من املدارس والجامعات
والفئات ذات املستويات االجتامعية الدنيا.
املتباينة يف األهداف واملستوى الثقايف واإلمكانات
أما الصورة الثانية للتفاوت االجتامعي يف مجال والتجهيزات.17
التعليم ،فتتمثل يف التطورات التي حدثت يف النظام
 16دكتور كامل نجيب ،كلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية –
التعليمي املرصي خالل العقدين األخريين ،وتأثري حق املواطن املرصي يف التعليم يف عرص الليربالية الجديدة،
هذه التطورات عىل قضية العدالة االجتامعية ورشة عمل « املواطنة الفاعلة واملستحقات االجتامعية30/ 29 ،
للتعليم يف املستوى القومي العام .وارتبط ذلك مايو  ،2006ملتقي تنمية املرأة.
بالتحوالت االقتصادية يف مثانينيات وتسعينيات  17أحمد سيد النجار ،التكلفة االقتصادية و االجتامعية للتمييز
القرن العرشين ،واالتجاه نحو اقتصاديات السوق
وتحرير التجارة والخصخصة التي امتدت إىل
الخدمات .وبناء عىل ذلك تبنت الدولة سياسات
جديدة تستهدف ربط عجلة اإلنتاج بعجلة
االقتصاد الحر .وقامت الدولة بإعادة رسم سياستها
التعليمية بناء عىل هذا التوجه ،ما كان من شانه
تحويل جانب من عبء التكاليف التعليمية إىل
الطالب وأرسهم ،والسامح للتعليم الخاص لالتساع
والتنوع (مدارس لغات أجنبية ولغات استثامرية
وخاصة وتعاونية وتجريبية -شهادات دولية).16

ضد املرأة يف التعليم وسوق العمل ،مركز الدراسات السياسية
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تعد مرص من أدىن
دول العامل يف اإلنفاق
العام يف مجال
التعليم

من األرجح أن يكون أداؤهم أفضل يف امتحانات
الشهادات العامة ،ويلتحقون مبنظومة التعليم
العايل .أما الذين يأتون من أرس فقرية ،فإنهم
يشكلون  5,3%من املتفوقني يف مرحلة التعليم
االبتدايئ 3% ،يف املرحلة اإلعدادية ،و 5%فقط يف
مرحلة التعليم الثانوي العام ،مبا يعني أن حضور
التالميذ الذين ينتمون إىل األرس الفقرية يكون يف
أعىل معدالته يف املرحلة االبتدائية .إن وضع األرس
التي ترزح تحت ضغط الفقر وتعاين من ضعف
التسهيالت التعليمية ،يؤدى إىل أن يدفع الطالب
رضيبة ذلك رغم تقدمهم يف النظام التعليمي،
ويؤدى إىل انخفاض مستويات إنجازاتهم.20

يعترب الوضع
االقتصادي –
االجتامعي ،والحالة
األرسية العنرصين
الرئيسيني للتنبؤ
باإلنجاز التعليمي يف
مرص

يفيد مسح النشء والشباب يف مرص 182009بأن
 11%ممن هم يف الفئة العمرية ( 29-18سنة) مل
يلتحقوا باملدارس إطالقا 81%،منهم فتيات .هذا
يعني أن  16%من اإلناث الاليت بني الثامنة عرشة
والتاسعة والعرشين مل يلتحقن باملدارس إطالقاً.
وتتفق هذه البيانات مع بيانات التعداد السكاين،
التي تشري إىل أن  10%ممن ترتاوح أعامرهم بني
السادسة والثامنة عرشة مل يذهبوا إىل املدارس
إطالقاً .والواقع هو أن أغلب من مل يلتحقوا
باملدارس أساساً الفتيات يف املناطق الريفية .ويفيد
مسح النشء والشباب يف مرص  ،2009بأن فتيات
الريف يشكلن  80,4%ممن مل يلتحقوا باملدارس
عىل اإلطالق .هذا إىل جانب أن بنات األرس األشد كام أن اإلقامة يف الريف  /الحرض تعترب عنرصا ً آخر
للتنبؤ بالتفوق املدريس .فاملتفوقون يف الدراسة
فقرا ً مل يذهنب أيضاً إىل املدارس مطلقاً.
أما عدد الفتيات الاليت مل يتم إلحاقهن بالتعليم يأتون يف الغالب من املناطق الحرضية ،ويزيد أثر
يف الفئة العمرية من  18 – 6عاماً بلغ  591اإلقامة يف املناطق الريفية مع تقدم الطالب يف
املراحل التعليمية ،ذلك أن وجود الطالب الريفيني
ألفاً بنسبة  7%تقريبا من عدد الفتيات يف تلك
ضعيف بني الطالب املتفوقني يف امتحان شهادة
املرحلة العمرية (الترسب من التعليم وفقاً للنوع
الثانوية العامة ،وأن أعىل تواجد لهم يف مرحلة
مبحافظات الجمهورية» من 6إىل أقل من  18عاماً،
التعليم اإلبتداىئ .ونجد يف الواقع ،أن املناطق
وفقاً للنتائج النهائية لتعداد السكان واإلسكان
الريفية فيها نسبة مرتفعة تبلغ  80%من أولئك
واملنشأ عام )2006
الذين مل يلتحقوا أصالً باملدارس ،أما الوضع بالنسبة
يالحظ ان ارتفاع املعدالت يتزايد يف محافظات للترسب من املدارس فيختلف اختالفاً طفيفاً.
الصعيد ما عدا أسوان واألقرص ،ويف محافظات ونجد أن معظم الترسب من املدارس يكون يف
مطروح وسيناء الحدوديتني ومحافظتى البحرية املناطق الريفية ( ،)65%وشأنه شأن عدم االلتحاق
باملدارس أصالً .ومع ذلك ،فإن البعد النوعي أقل
والرشقية يف الوجة البحري
بناء عليه ليس مستغرباً أن اصبحت مرص يف وضوحاً بني املترسبني من املدارس ،من بني أولئك
املرتبة الخامسة عرشة بني الدول العربية يف ما الذين مل يلتحقوا أصالً باملدارس ،حيث تشكل
يتعلق مبعدل تعليم الفتيات بني من تبلغ أعامرهن اإلناث نسبة  52%فقط من املترسبني .ويرجع
ارتفاع نسبة اإلناث عن الذكور إىل الواقع الثقايف
 15عاماً فأكرث ،وفقاً ملؤرشات البنك الدويل.19
الذي تعاين منه النساء .فوفقاً ملا رصدته الكثري من
يعترب الوضع االقتصادي – االجتامعي ،والحالة التقارير تبني أن األرس يف الريف واملناطق النائية
األرسية العنرصين الرئيسيني للتنبؤ باإلنجاز تفضل تعليم الذكور عىل اإلناث ،حيث ترى أن
التعليمي يف مرص .فاألطفال الذين ينتمون إىل األرس اإلناث مصريهن الزواج.21
التي تقع يف الفئات الوسطى أو العليا من الرثوة،
 20تقرير التنمية البرشية ،مصدر سبق ذكره.
واإلسرتاتيجية.2011 ،
 18تقرير التنمية البرشية ،2010 ،معهد التخطيط القومي 21 ،ملزيد من التفاصيل :انتصار بدر – منى عزت ،تقرير مرصد
ومامرسات التمييز ضد النساء باملجتمع املرصي ،مصدر سبق
مرص.
ذكره.
 19أحمد سيد النجار ،مصدر سبق ذكره.
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ومن حيث الحالة االقتصادية – االجتامعية نجد من بني أولئك الذين استكملوا تعليمهم الجامعي
أن الترسب من املدارس ،موزع توزيعاً يكاد يكون من الشباب ،و 50%من بني أولئك الذين استكملوا
متساوياً ،عىل خالف عدم االلتحاق باملدارس تعليمهم يف املعاهد التعليمية (نظام السنتني).
أصالً .وعىل ذلك ،نجد أن حاالت
الترسب يف أدىن خريجو الجامعات واملعاهد الذكور اإلناث
رشيحتني للرثوة متثل  55%من الحاالت.22
العليا (الحكومية – الخاصة)

ومن حيث نوع املدارس ،تتزايد احتامالت التفوق
زيادة طردية عندما يكون الطالب يف مدرسة خاصة
أو حكومية تجريبية .23ونجد أن أكرث من  50%من
طالب املدارس الحكومية التجريبية من املتفوقني
مقارنة بـ  9%من املدارس الحكومية العادية .ومن
بني طالب املدارس الخاصة ،نجد أن  35%منهم
من املتفوقني ،وتجدر مالحظة أن نوع املدرسة
دليل عىل الوضع االقتصادي -االجتامعي ،حيث
إن املدارس الخاصة واملدارس التجريبية الحكومية
تفرض رسوماً عالية مقارنة باملدارس الحكومية
العادية.
ويتضاءل وجود التالميذ من األرس الفقرية كلام
ارتقينا يف مراحل التعليم ،ألن النجاح يف إحدى
املراحل مؤرش قوى ينبئ بالنجاح يف املراحل
الالحقةز ونجد أن  4،3%فقط من طالب التعليم
العايل يأتون من الفئات منخفضة الدخل .كام أن
معظم طالب الجامعة يأتون من فئتي الرشيحة
الرابعة )27،1%(،والخامسة ( )46.5%األكرث ثراء.
أما الفقراء فهم أكرث متثيالً يف املعاهد التعليمية
(نظام السنتني) ،حيث ميثلون نسبة  11%من
مجتمع الطالب.،مع ارتفاع نسبة متثيل الطالب
الريفيني ،ومن بني الذين استكملوا تعليمهم
الجامعي ،نجد أن  52%يأتون من الفئة األكرث ثراء،
ومعظمهم من املناطق الحرضية ،ما يوضح االرتباط
القوي بني التفوق املدريس والخلفية االقتصادية –
االجتامعية للطالب.

مجموعة العلوم الهندسية
العلوم الطبية
العلوم الزراعية
العلوم األساسية
العلوم اإلنسانية

73.3%
41.8%
65.4%
46.7%
46.8%

26.6%
58.2%
34.6%
53.3%
53.2%

يكشف لنا الجدول السابق 24عن اتساع الفجوة
النوعية بني الخريجني والخريجات .فنالحظ ارتفاع
نسبة الخريجني يف العلوم الهندسية والطبية والزراعية،
مع االخذ يف االعتبار أن العلوم الطبية تشتمل عىل
كليات التمريض التي تتواجد فيها النساء بكثافة،
وتبلغ نسبتهن  .90,8%بينام ترتفع نسبة الخريجات
يف العلوم األساسية واإلنسانية التي تشتمل عىل
كليات الرتبية واآلداب واأللسنية والخدمة االجتامعية
واالقتصاد املنزيل ،وهي نفس مجاالت العمل التي
تتواجد بها النساء بكثافة وفقا ملا أرشنا إليه أعاله
(تقدير املشتغلني (15سنة فأكرث) طبقاً للنوع والعدد
باملئات وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة.)2010
وهي انعكاس لألدوار التقليدية والنمطية التي يضعها
املجتمع للنساء.

تبني مام سبق ان السياسات االقتصادية والواقع
الثقايف واالجتامعي للنساء أثر سلباً عىل فرص النساء
يف التعليم وتبني من البيانات ،واإلحصائيات املشار
إليها أعاله ،أن النساء الفقريات يف املناطق الريفية
أكرث من غريهن حرمن من فرص التعليم .وترتب عىل
ذلك حرمان النساء من حقوق أخرى منها الحق يف
العمل العادل والالئق .فثمة ارتباط وثيق بني مستوى
ومن حيث التوزيع بني الريف والحرض ،نجد أن التعليم ومدى إتاحة فرص ونوعية مجاالت العمل.
طالب املناطق الحرضية يشكلون أكرث من  63%يؤدي عدم تعليم املرأة إىل ارتفاع كبري يف معدل
البطالة بني النساء باملقارنة مع الرجال ،نظرا ً ألن
 22تقرير التنمية البرشية ،مصدر سبق ذكره.
 23املدارس التجريبية هي مدارس تتبع وزارة الرتبية والتعليم 24 ،النرشة السنوية لخريجي الجامعات و ملعاهد العالية
لكن مبرصوفات مرتفعة عن التعليم املجاين بكثري ،والدراسة (الحكومة – الخاصة) عام  ،2009الجهاز املركزي للتعبئة العامة
فيها باللغة اإلنجليزية وكثافة الفصول قليلة.
واإلحصاء ،مرص ،سبتمرب .2010
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سوق العمل يف قطاع الصناعة وقطاع الخدمات
(باستثناء الخدمات املنزلية والنظافة) يتجه تدريجياً
نحو العاملة املتعلمة يف ظل حداثة التقنيات التى
يتم التعامل معها يف سوق العمل ،ويف ظل التقدم
العلمي والتقني العاملى الذي ينتقل جانب منه إىل
مرص وباقي البلدان العربية .وإذا كانت البيانات
الحكومية املرصية تشري إىل أن عدد النساء العاطالت
عن العمل قد بلغ نحو  1,066مليون بنسبة 49,7
 %من إجاميل عدد العاطلني عن العمل ،مقابل
نحو  1,079مليون عاطل عن العمل من الرجال
بنسبة  % 50,3من إجاميل عدد العاطلني عن العمل
عام  .2008وإذا كانت نسبة النساء يف قوة العمل
اإلجاملية (تضم العاملني والعاطلني عن العمل معاً)
قد بلغت نحو  22%من قوة العمل يف العام نفسه،
فإن املساواة النوعية والتعليمية كانت تفرتض أن
تكون حصة النساء من العاطلني عن العمل متوازنة
مع حصتهم من قوة العمل ،أي  225من العاطلني
عن العمل أي نحو  472ألف عاطلة عن العمل فقط.
مبا أن عدد العاطالت عن العمل قد بلغ نحو 1,066
مليون ،فان الفجوة النوعية والتعليمية عند النساء
مسؤولة عن بطالة إضافية لنحو  594ألف عاطلة
عن العمل .ويرض هذا العدد من العاطالت يف األجر
السنوي املتوسط يف االقتصاد املرصي والبالغ 12540
جنيهاً سنوياً ،فإن تكلفة هذه البطالة اإلضافية تبلغ
نحو  7449مليون جنية سنوياً هي عبارة عن انتقاص
من الدخل املمكن للنساء.25
دور املجتمع املدين يف الدفاع عن الحقوق االقتصادية
واالجتامعية:
جاءت ثورة  25يناير مبا تحمله من مطالب «حرية،
كرامة ،عدالة اجتامعية» ،لتؤكد وتكشف عمق األزمة،
وحالة االحتقان التي كان يعاين منها الشعب املرصي،
وتحديدا ً فقراؤه والرشائح الدنيا من الطبقة الوسطي،
عىل مدى الثالثني عاماً املاضية .وعرب عنها بوضوح
صعود االحتجاجات االجتامعية مع نهاية عام ،2006
يف قطاعات عدة من محافظات مختلفة وكانت قضايا
األجور وعدم مالءمتها لألسعار هي املحرك الرئييس
 25أحمد السيد النجار ،مصدر سبق ذكره.
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لالحتجاجات العاملية ،كام شكل العمل املؤقت
أحد مسببات الحركة االحتجاجية ،بعد أن أصبح
لدينا نصف مليون مواطن يعملون بعقود مؤقتة يف
الحكومة وأكرث من  50ألف يف قطاع األعامل ،إضافة
إىل وجود عامل بال عقود عمل يف رشكات القطاع
الخاص ،مبا يعكس خلالً واضحاً يف عالقات العمل ،مع
تحيز مؤسسات الدولة الواضح ألصحاب األعامل عىل
حساب حقوق العامل .استمرت هذه االحتجاجات
بعد  25يناير  ،2011وكانت مبثابة الوقود الذي
ميد الثورة املرصية ،ويدفعها لالستمرار من أجل
تحقيق مطلب العدالة االجتامعية .رفعت الحركات
االحتجاجية مطالب زيادة األجور وتطهري املؤسسات
من رموز الفساد وتغيري سياسات تقديم الخدمات
التي كان يتبعها النظام السابق ومنها الخدمات
الصحية والتعليمية ،وهذا كان واضحاً عىل سبيل
املثال يف إرضاب األطباء واملعلمني.
تتميز الحركة بوجود قيادات شابة يف العديد من
املواقع ،وكذلك زيادة مشاركة املرأة يف االحتجاجات.
كام حدث يف املحلة وكفر الدوار و«مرص أسبانيا»
و«الحناوي» وقطاع التمريض .وتنوع دور العامالت
يف االحتجاجات ما بني املشاركة يف الهتافات ،ورفع
الشعارات مرورا بالقيام بأدوار تنظيمية ،وصوالً
إىل األدوار القيادية خاصة يف املواقع ذات العاملة
النسائية الكثيفة.
فتحت الثورة الطريق أمام اتساع الحركة الجامهريية
يف املجال العام ،والقدرة عىل التنظيم ،ومنه التنظيم
النقايب.
ارتبط العديد من املنظامت الحقوقية والنسوية
مبطالب العامل والعامالت .واعتمدت هذه املنظامت
الحقوقية والنسوية عىل عدد من االسرتاتيجيات يف
املساندة والتضامن مع هذه االحتجاجات ،ومنها
متكني وبناء القدرات التنظيمية ومهارات التفاوض
ورفع الوعي القانوين للعامل والعامالت ،وتقديم
الدعم القضايئ واسرتاتيجيات الحشد وكسب تأييد
قطاعات من املجتمع حول مطالب العامل والعامالت.
واستخدمت املنظامت الحقوقية والنسوية اآلليات
الدولية من أجل الضغط عىل الحكومة إلجراء
إصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية مثل تقارير

الظل املقدمة للجنة السيداو والتقرير املقدم ملجلس
حقوق اإلنسان يف إطار املراجعة الدورية الشاملة.26
كام قامت هذه املنظامت بتقديم رؤية نقدية
للسياسات االقتصادية واالجتامعية والقوانني غري
املنصفة التي تبناها النظام السابق .وعملت عىل
تقديم مقرتحات من أجل تحسني السياسات
27
ومرشوعات قوانني.
تسعى املنظامت النسوية املهتمة بقضايا النساء يف
العمل وعددهن قليل ،إىل طرح قضايا العامالت عىل
الحركة العاملية والنقابية ودوائر صنع القرار ودمجها
ضمن املطالب العامة التي يتبناها العامل .ولعل أبرز
هذه املطالب:28
•اتخاذ التدابري الالزمة التي تضمن تكافؤ الفرص
بني النساء والرجال يف مجاالت العمل املختلفة
يف األجر والرتقي والتدريب.
•تفعيل املواد الخاصة بالحقوق اإلنجابية للنساء
يف قوانني العمل مبا يضمن حصول النساء
عىل إجازة الوضع ورعاية الطفل وتوفري دور
الحضانة.
•تعديل قانون العمل مبا يسمح مبد الحامية
القانونية للنساء العامالت يف القطاع غري الرسمي
(عامالت منازل – عامالت زراعيات وغريهن).
•تبني الدولة لسياسات متكن النساء من تويل
املناصب العامة (املحافظني -الوزراء – السفراء).

القضائية واملنشآت الخاصة .ويلزم جميع أماكن
العمل بتهيئة بيئة العمل مبا يناسب الرجال
والنساء.
•اتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة للقضاء عىل
التحرش الجنيس يف أماكن العمل.
•إبراز املساهمة االقتصادية للنساء يف الناتج
القومي.
عىل الرغم من أن ثورة  25يناير رفعت شعارات العدالة
االجتامعية والكرامة والحرية ،إال أن هذه املطالب ال
ميكن أن تتحقق من دون إدراج قضايا النساء والنضال
من أجل املساواة بني الجنسني .وراكمت املنظامت
النسوية عىل مدى السنوات املاضية يف مجاالت
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية
واملدنية بعض املكاسب الجزئية.29
كام كثفت املنظامت النسوية من جهودها والتنسيق
يف ما بينها عقب قيام ثورة  25يناير ،من اجل طرح
قضايا النساء بقوة يف املرحلة االنتقالية ،ولعل أهمها
مبادرة تشكيل تحالف املنظامت النسوية يف مارس
 ،2011ويضم  16منظمة حقوقية نسوية .ومد
التحالف جسور التواصل مع الحركة السياسية ،وأصبح
هناك نقلة نوعية يف اهتامم األحزاب والحركات
السياسية واالجتامعية (الليربالية – اليسارية) مبطالب
النساء .فتبنت أحزاب يسارية وليربالية مطالب
تخصيص نسبة من أجل متثيل النساء يف الجمعية
التأسيسية للدستور وإدماج مطالب النساء يف
الدستور ،واملشاركة يف مسرية  8مارس عامي 2011
و 2012لالحتفال بيوم املرأة العاملي.

•إصدار ترشيع يحظر حرمان النساء من شغل
وظائف يف جميع مجاالت العمل يطبق عىل
جميع مؤسسات العمل ،مبا يف ذلك املؤسسات كانت الحركة النقابية العاملية حارضة بقوة يف
 26يف العام  2010تقدمت مؤسسة املرأة الجديدة بتقرير عن الثورة .ففي  30يناير  2011صدر بيان عن عدد
أوضاع العامالت أرفق بتقارير املنظامت غري الحكومية التي من النقابات املستقلة يعلن عن تشكيل «اتحاد
أعدتها املنظامت األعضاء يف ملتقى حقوق اإلنسان باإلضافة إىل النقابات املستقلة» .وعىل الرغم مام تتعرض له هذه
تقرير مجمع ( ملتقى يضم  16منظمة غري حكومية حقوقية).
 27فعىل سبيل املثال استطاع املركز املرصي للحقوق االقتصادية النقابات من رضبات موجعة ،سواء من خالل عدم
واالجتامعية الحصول عىل أحكام قضائية مهمة تتعلق بالحد إصدار قانون الحريات النقابية إىل اآلن ،أو االضطهاد

األدىن لألجور وإبطال عقود بيع العديد من الرشكات واملصانع
 29استطاعت املنظامت النسوية من تحقيق بعض املكاسب،
التي متت خصخصتها.
 28تنظم مؤسسة املرأة الجديدة حملة واسعة لجمع التوقيعات منها إصدار القانون رقم ( )1لسنة  2000املعروف بقانون
من شخصيات عامة وقيادات عاملية ومنظامت مجتمع مدين الخلع ،ثم القانون رقم ( )10لسنة (  )2004الخاص مبحاكم
لدعم هذه املطالب والتقدم بها إىل الجهات املعنية للعمل عىل األرسة ،والحصول عىل حق األم املرصية يف إعطاء جنسيتها
ألبنائها من الزوج األجنبي.
إقرارها.
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والتعسف الذي يتعرض له العامل الذين ينضمون
للنقابات العاملية ،وصوالً إىل الفصل ،وصدور قانون
تجريم اإلرضابات واالعتصامات ،إال أن هذه الحركة
النقابية العاملية تتسع ،وتتجه نحو املأسسة .يف يناير
 2012عقد االتحاد املرصي للنقابات املستقلة مؤمتره
العام األول ،أجريت أول انتخابات الختيار مجلس
اإلدارة .30وعىل الرغم من وجود متثيل ملحوظ للنساء
يف العديد من النقابات التي تضم نساء بكثافة (
املعلامت – التمريض – الرضائب العقارية) ،وتوجد
فيها لجان للمرأة ،إال أن االتحاد يفتقد إىل اسرتاتيجية
محددة للتعامل مع قضايا النساء يف أماكن العمل،
وتفعيل دور النقابيات داخل االتحاد.31
كام يوجد مبادرة أخرى تحمل اسم (مؤمتر عامل مرص
الدميقراطي) يضم  246نقابة عاملية مستقلة ،و24
نقابة تحت التأسيس يف مواقع عاملية وقطاعات
مختلفة ،يدعم هذه املبادرة عدد من منظامت
الحقوقية ،32من بينها منظمة نسوية تسعى إىل متكني
النقابيات من شغل املناصب القيادية وكسب تأييد
العامل والعامالت ملطالب النساء يف العمل.
يشكل موقف النظام االقتصادي – االجتامعي –
السيايس من القضايا االقتصادية واالجتامعية ومنها
التعليم والعمل وغريهام ،عامالً حاسامً يف تحديد
مالمح الواقع املتعلق برسم ووضع االسرتاتيجيات
والخطط التنفيذية .وكان واضحاً أن الحكومات
املتعاقبة منذ يناير  2011تتبع السياسات القدمية
نفسها ،ومل تطرح حتى اآلن أي مرشوعات اقتصادية
بديلة ،وقابلت بعنف شديد وتجاهل يف كثري من
األحيان املطالب الخاصة بالعدالة االجتامعية.

السياسية لإلخوان املسلمني) وحزيب النور واألصالة
(السلفيني) ،هذه األحزاب التي أخذت مواقف
سلبية من املظاهرات واالعتصامات االجتامعية التي
اندلعت بعد ثورة  25يناير ،وأيضاً مل تساند مطالب
العامل يف إصدار قانون الحريات النقابية .والتزمت
الصمت عندما أصدر املجلس العسكري قانون
تجريم اإلرضابات ،فضالً عن أن برامجهم مل تقدم
رؤية متكاملة حول القضايا االقتصادية واالجتامعية،
واكتفت بعبارات عامة وفضفاضة ،تستند جميعها
إىل السياسات «النيو ليربالية» ،التي كان ينتهجها
الحزب الوطني ،باإلضافة إىل النظرة الدونية للنساء،
التي تحرصهن يف أدوار منطية وتقليدية داخل املنزل،
عربت عنها يف مجاالت عده منها ترصيحات وخطابات
معادية للنساء .وتجلت هذه النظرة الدونية يف
تعامل هذه األحزاب مع النساء يف العملية االنتخابية
للربملان ،وكيف استخدموا أصوات النساء ،وتحديدا ً
سكان العشوائيات واألحياء الفقرية ،والقرى ،والتي
ترتفع فيها نسبة األمية من أجل التصويت لهذه
األحزاب .فكيف ننتظر منهم إصالح وتغيري السياسات
االقتصادية واالجتامعية ،وتحقيق تكافؤ الفرص و
املساواة بني الرجال والنساء من أجل الحصول عىل
فرص عادلة يف التعليم والعمل؟

يف املقابل تتسع مجاالت وقدرة الفئات املختلفة عىل
تنظيم أنفسها ،وأيضا تتسع املساحة املتاحة للنساء
للمشاركة يف املجال العام .ونجد األحزاب الليربالية
واليسارية الجديدة تويل اهتامماً ملحوظاً بقضايا
النساء يف برامجها ،ويف متثيلها داخل البناء التنظيمي
لهذه األحزاب .كام انضم العديد من الناشطات،
والعضوات باملنظامت النسوية إىل األحزاب الليربالية
ومتثل تحدياً جديدا ً أيضاً ،مواقف األحزاب ذات واليسارية.
املرجعية الدينية (حزب الحرية والعدالة الذراع
وأمام املجتمع املدين والقوى السياسية واالجتامعية
والنقابية تح ٍّد كبري يتعلق بإمتام املرحلة االنتقالية
 30بلغ عدد الجمعيات العمومية  264عضوا ً/ة ،قام بالتصويت
 189وعدد األصوات الباطلة  19صوتاً ،عدد املرشحني /ات عىل النحو الذي ميكن الشعب املرصي من استكامل
ملجلس اإلدارة  94مرشحاً ،منهم  18سيدة،عدد املرشحني للجنة مطالب الثورة ،وتحقيق التحول الدميقراطي .فمام ال
املراقبة املالية  13مرشحاً منهم سيدة واحدة .وأسفرت نتائج شك فيه أن نجاح الثورة يف تحقيق أهدافها سوف
االنتخابات عن فوز ثالث نساء يف مجلس اإلدارة.
يسهم يف متكني الحركة النسائية من استكامل مهامتها
 31النساء يف أول انتخابات لالتحاد املرصي للنقابات املستقلة ،سواء عىل مستوى الحقوق االقتصادية واالجتامعية
تقرير صادر عن مؤسسة املرأة الجديدة ،مايو .2011.
 32املنظامت الثالث هي :دار الخدمات النقابية والعاملية و والثقافية وأيضاً السياسية واملدنية.
لجمعية املرصية للمشاركة املجتمعية ومؤسسة املرأة الجديدة .
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الحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء
يف تونس
منجية الهاديف
باحثة وناشطة حقوقية  -تونس
- -1تقديم عام
إن الرأسامل العاملي ،وبتطوره عرب التاريخ ،أصبح
متمركزا ً بيد فئة قليلة تسيرّ االقتصاد العاملي عرب
توظيف املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية .كام تتحكم
هذه الفئة بالشأن السيايس واالجتامعي للدول
النامية .وهو ما جعل العوملة الرأساملية تهدد
بشكل فعيل ترشيعات العمل والحقوق املكتسبة
والحريات العامة كحق التنظم وحرية التعبري
وتأسيس النقابات وحق اإلرضاب .وقد كان لألزمة
االقتصادية العاملية األخرية لسنة  2008تبعات
مدمرة عىل أسواق العمل .فقد ازداد عدد العاطلني
عن العمل ليصل إىل  210ماليني وهو أعىل مستوى
سجل عىل اإلطالق.33
كام أفرزت الحركة املتصاعدة لعوملة رأس املال ،نشأة
اقتصاديات هشة غري قادرة عىل خلق أسواق عمل
صلبة ،ومعالجة أزمة البطالة وخاصة يف صفوف
النساء ،إذ يعتربن أوىل الضحايا الاليت مل يستوعبهن
سوق العمل الذي اعتمد تقسيامً جنسياً ،باعتبار
الرواسب الثقافية وهيمنة الفكر الذكوري وتداخل
النظام األبوي بالنظام الرأساميل وترابطهام الشديد.
اذ يحمل عدم املساواة عىل الصعيد العاملي مدلوالً
عند النظر يف عدالة التوزيع .كام تعترب تقديرات
معدالت عدم التساوي يف الدخل يف العامل متباينة

ومثرية للكثري من الجدل .34كام أن التقدم املحرز
يف عدد النساء العامالت بأجر ،تباطأ بسبب األزمة
املالية االقتصادية بني  2008و ،2009وخصوصاً يف
املجاالت الصناعية.35
وقد ازدادت أوضاع النساء يف ظل هذه املتغريات
العاملية والوطنية هشاشة ،وخصوصاً مع غياب
الحامية القانونية الضامنة للمساواة التامة
والفعلية بني املواطنني واملواطنات ،وتحقيق تساوي
الفرص يف التعليم والتشغيل وبقية الحقوق .إذ
ليس من االعتباطي أن نتحدث عن «تأنيث الفقر»
منذ ما يزيد عن أكرث من عرش سنوات .هذا الواقع
التمييزي يف توزيع الرثوة ،يجعل النساء مضطرات
لقبول العمل برشوط هشة ،تفتقر إىل الضامنات
القانونية والتأمني االجتامعي .فظاهرة تأنيث الفقر
تزداد بتعميق الفوارق بني مختلف فئات الشعب
واحتداد التمييز القانوين بني الجنسني يف الحقوق
وإقصائهن من الحياة االقتصادية واالجتامعية
والسياسية ،وخصوصاً من مراكز صنع القرار ،ومن
املشاركة يف املسار التنموي ،حتى أصبحنا نتحدث
عن مواطنة منقوصة للنساء.
إن تطور الحقوق اإلنسانية للنساء كجزء ال يتجزأ
من منظومة حقوق اإلنسان عامة ،تأثر بالتطور
الحاصل يف هذه الحقوق .وقد مثلت مسألة
االعرتاف بالحقوق االقتصادية واالجتامعية ثم
تفعيلها وحاميتها ،هاجساً للمواطنني واملواطنات
عىل غرار االهتامم بالحقوق السياسية واملدنية يف
تونس .وهو ما يعد تحوالً نوعياً يف مسار تناول
هذه الحقوق ،حيث إنها مل تأخذ يف املايض ما

 34برنامج األمم املتحدة للتنمية ،تقرير التنمية البرشية لسنة
 33التقرير العاملي لألجور لسنة  2010/2011ملنظمة العمل .2010
 35تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  2011لألمم املتحدة.
الدولية.
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ازدادت أوضاع النساء
يف ظل هذه املتغريات
العاملية والوطنية
هشاشة ،وخصوصاً
مع غياب الحامية
القانونية الضامنة
للمساواة التامة

تستحقه من االهتامم والدراسة كام هي الحال
بالنسبة للحقوق السياسية واملدنية .كذلك أصبح
ينظر إىل هذه املطالب من زاوية الحقوق ،وهو ما
يؤكد مبدأ كونية ووحدة وترابط حقوق اإلنسان
وعدم تجزئتها عىل أي أساس ،ليس بوصفها مجرد
احتياجات «  »rights not needsكام تدرجها
الدول ضمن املسائل الثانوية وتصنفها باعتبارها ويف السياق نفسه ،اهتمت السلطة السياسية
جيالً ثانياً للحقوق.
بالسياسة السكانية ،حيث كان لجملة اإلجراءات
سنتعرض إذا ً يف هذه الدراسة إىل تأثري السياسات املتخذة التأثري اإليجايب عىل حقوق النساء.
االقتصادية واالجتامعية عىل أوضاع النساء بعد السياسة السكانية والتحوالت الدميغرافية
عرض السياق العام لهذه السياسات ،والتطور وانعكاساتها عىل الحقوق االجتامعية للنساء
التاريخي واملنعرجات الهامة التي شهدها االقتصاد
التونيس منذ السبعينات ،واألزمات االجتامعية اعتربت مسألة الرفاه ألفراد الشعب ،من املسائل
التي مرت بها البالد التونسية .كام سنقدم مختلف الجوهرية املطروحة عىل منوال التنمية الشاملة
أشكال التحالفات النسائية عرب الحركة الحقوقية يف هذه الفرتة .وقد أعطيت أهمية كبرية للعامل
والنقابية والسياسية التي ميزت السنوات األخرية ،البرشي ،بحيث انشغلت السلطات العمومية
ومدى مراكمة النضاالت التي خاضتها هذه القوى مبسألة السيطرة التدريجية عىل النمو الدميغرايف،
النقابية والحقوقية والسياسية لتتويجها بثورة ما استوجب تبني سياسة سكانية تتميز بتدخل
الدولة يف مجاالت اجتامعية عديدة كالصحة
الحرية والكرامة لـ 14جانفي .2011
والتعليم والتنظيم العائيل وعمل النساء.
لهذا الغرض ،سيتم التطرق يف هذا البحث،
إىل التطورات الحاصلة يف املجال االقتصادي وقد مرت هذه السياسة بثالث مراحل هامة:
•املرحلة األوىل من  1956إىل 1966
واالجتامعي ،ومدى تأثريها يف حقوق النساء ،من
مرحلة املكاسب إىل مرحلة التهديدات ،وصوالً إىل تزامنت هذه الفرتة مع بداية تطبيق الترشيعات
بلورة اآلفاق والتغيري وقوة االقرتاح يف ظل املسار املد ّعمة لحقوق النساء .ويعترب إصدار مجلة
االنتقايل .وسرنكز عىل الحق يف العمل كحق إنساين األحوال الشخصية يف سنة  1956حدثاً هاماً وخطوة
أسايس ،باعتباره أولوية للنساء لتحقيق الذات أساسية يف مجابهة العقليات السائدة ،حيث لعبت
واالستقاللية ،وأداة للمشاركة الفعلية يف مسار بناء دورا ً هاماً يف تنظيم الزواج والطالق وإلغاء تعدد
التنمية العادلة .وكذلك ملا مثلته مسألة التشغيل الزوجات 36وإقرار الزواج املدين وموافقة الزوجني،
37
من أهمية يف األزمة االقتصادية واالجتامعية يف وحرية اختيار الرشيك ،وتحديد سن الزواج
تونس ،والعتبارها أيضا شعارا ً أساسياً من شعارات والطالق القضايئ وإدارة الزوجة ألموالها.
الحركة االجتامعية االحتجاجية.
أما اإلجهاض ،فقد أدرج كحق يف الترشيعات
- -2القوانني املد ّعمة لحقوق النساء منذ التونسية بداية من سنة  1965للنساء األمهات
سنة 1956
الشخصية ،وما ورد يف سنة  1957يف ما يتعلق
باالعرتاف بالحقوق السياسية ،كحق االنتخاب
والرتشح ،وممهدا ً لالعرتاف التدريجي ببقية
الحقوق األساسية للنساء يف املجاالت كافة ،ومن
أهمها الحق يف العمل والتعليم املجاين والحامية
االجتامعية.

أكد الدستور التونيس لسنة  1959عىل املساواة
بني جميع املواطنني أمام القانون .مدعامً ما تم
ترشيعه منذ  ،1956مع إصدار مجلة األحوال
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 36املادة  18من مجلة األحوال الشخصية الذي حرض رصاحة
ويعاقب جزائيا تعدد الزوجات
 37تم الرفع يف سن الزواج ( )1964اىل  17سنة لإلناث و20
سنة للذكور وتوحيده يف  2008حيث أصبح  18سنة كحد أدىن
بالنسبة للزوجني. .

لخمسة أطفال عىل قيد الحياة ،عىل أن ال يتجاوز
الحمل ثالثة أشهر .ويف السياق نفسه ،توخت
السلطة السياسية تقنني بيع مواد منع اإلنجاب
( )1961وإرساء برنامج التنظيم العائيل (-1964
.)1966

التقدم الحاصل يف بعض املجاالت .وكذلك إىل تأثريها
عىل التنمية .ذلك أن النخفاض نسبة الوالدات،
دورا ً هاماً يف املتغريات االجتامعية واالقتصادية،
ويف تغيري العقليات وخاصة يف انخراط النساء يف
العمل.

ويف مجال التعليم ،مثّل الحق يف التعليم حقاً
أساسياً من حيث أهميته يف الولوج إىل عامل املعرفة،
وبالتايل يف إمكانيات الفعل يف الواقع االجتامعي
والسيايس .حيث مثل قانون  1958املتعلق بالتعليم
خطوة تاريخية هامة من حيث تعميم التعليم عىل
كل رشائح املجتمع إناثاً وذكورا ً ،يف األرياف ويف
القرى ويف املدن.

•املتغريات يف هيكلة العائلة
ساهمت سياسة السكن من جهة أخرى يف التأثري
يف السلوك الدميغرايف للسكان ،إذ يعترب اقتناء منزل
نتيجة لعملية ادخار أو تداين يقوم بها الزوجان،
كام فرض التطور االجتامعي منحى نحو االستقاللية
لدى األزواج بامتالك أو اكرتاء مسكن مستقل
عن العائلة املوسعة يف اتجاه العائلة النووية،
والقطع مع الرتكيبة التقليدية للعائلة .وقد طرح
هذا النمط الجديد يف تركيبة العائلة وهاجس
االستقاللية بالنسبة لألزواج ،تحديات جديدة يف
العالقة باالدخار وتنظيم املصاريف ،باعتبار أن
تربية األطفال مل تعد عىل عاتق العائلة املوسعة.
وساهم هذا التحدي يف تحديد النسل ،كام مثّل
امتالك مسكن عامالً يف انخفاض الوالدات .40

•املرحلة الثانية ومتتد من سنة  1966إىل
1976
ميز هذه الفرتة ،إنشاء الديوان القومي لألرسة
والعمران البرشي ومواصلة تطبيق برنامج التنظيم
العائيل وتنظيم اإلجهاض يف املجلة الجنائية ،حيث
يحق للنساء تحديد عدد األطفال برشوط معينة.38
وواصلت السلطة السياسية تعميم التعليم وضامن
مجانيته ،وتطبيق منظومة العالج يف الصحة
األساسية.
•املرحلة الثالثة منذ بداية الثامنينات إىل
أوائل التسعينات
تم االهتامم يف هذه الفرتة بالتنمية الجهوية
والبيئة وبرنامج اإلدماج الجهوي .وكان من أهداف
السياسة السكانية ،تحسني مستوى عيش السكان
مع الرتكيز عىل الفئات املهمشة من الريفيني .وقد
ساهمت هذه السياسات ،عىل الرغم من أنها مل
تنحرص يف برامج التنمية ،يف تخفيض نسبة الوالدات
من  %4.5يف  1966إىل  % 2.4يف ، 1993وكذلك
نسبة الوفايات التي تحولت من  % 1.5إىل 0.6 %
يف الفرتة نفسها .ما يعني أن معدل النمو انتقل من
 3 %يف بداية الستينات إىل  1.8%بالنسبة لسنة
.39.1990
تحيلنا كل هذه املؤرشات الدميغرافية إىل مستوى
 38املجلة الجنائية الفصل214.
 39املعهد الوطني لإلحصاء /tn.nat.ins.www//:http

•اإلطار السيايس واالقتصادي واالجتامعي
العام لحقوق النساء يف ظل سياسة
االنفتاح االقتصادي منذ أواخر السبعينات
إن السياسة االقتصادية واالجتامعية للبالد التونسية
عامة ،ال ميكن أن يكون لها أي معنى إذا ما تناولناها
خارج السياق العام للتنمية ،وباألحرى ،بشكل متوا ٍز
مع مناذج التنمية املتبعة يف كل مرحلة تاريخية
للبالد .فمنذ أواخر الستينات وبداية السبعينات،
ومع االنفتاح عىل االقتصاد العاملي ،سجلنا منعرجاً
أول يف التحوالت االقتصادية واالجتامعية .اذ شهد
االقتصاد التونيس عددا ً من التحوالت الهامة يف
بنيته األساسية ،تناغامً مع التحوالت العميقة يف بنية
االقتصاد العاملي ،وبروز ما سمي بالنظام العاملي
الجديد ،وما كتب عن حتميته واعتباره نهاية
لتاريخ االضطهاد اإلنساين ،واستقرار نظام االقتصاد
 40منجية هاديف .السكان والسكن الحرضي يف تونس الكربى.
رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف الدميغرافيا .كلية العلوم
اإلنسانية واالجتامعية .تونس.2004
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الحر يف الدميقراطيات الغربية عىل حد تعبري
فرانسيس فوكوياما 41 .وقد مثلت جملة التغريات
الحاصلة يف االقتصاد العاملي ،وتسارع وترية تنقل
رؤوس األموال وهجرتها إىل البلدان النامية ،عامالً
هاماً يف التغريات االقتصادية يف املستوى الوطني،
وذلك بفضل االمتيازات التفاضلية الهامة من يد
عاملة زهيدة إىل التشجيعات والحوافز القانونية
لالستثامر الخارجي املبارش ،وخصوصاً املستثمرة
منها يف الصناعات املعملية التي تضمن مواطن
شغل أوفر ،كالقطاع العام ،باعتباره الضامن لعملية
اإلنتاج يف املجال الصناعي و الفالحي والخدمايت.

تدريجية وتحرير االستثامر .42فخالل الفرتة بني سنة
 1987وسنة  1994شمل التفويت القطاع السياحي
والتجارة والصيد البحري والصناعات الغذائية .ويف
أقل من عرش سنوات متت تهيئة االقتصاد التونيس
لالنفتاح أكرث عىل االقتصاد الحر العاملي واالنخراط
يف االتفاقية

العامة حول التجارة والرسوم الجمركية .ثم تم يف
عام 1995التوقيع عىل االتفاقية متعددة األطراف
مع منظمة التجارة العاملية ،وإنشاء منطقة للتبادل
الحر األورومتوسطي .ووفق التعديالت الحاصلة
التي فرضتها االختيارات االقتصادية الجديدة وما
أبرنامج التعديل الهيكيل خطوة نحو تدهور حتمته من تحرير لالقتصاد ،تحول دور الدولة منمتدخل إىل حارس ،وتقلص بذلك دورها االجتامعي.
الحقوق االقتصادية واالجتامعية
لقد متيز االقتصاد العاملي يف أواخر الثامنينات -بأوضاع النساء بني سياسة الخوصصة
وتحرير السوق
بركود اقتصادي تحول إىل أزمة مالية واقتصادية

أدت إىل ضعف معدالت النمو وتدهور يف موازين
التجارة واملدفوعات .كام ارتفعت املديونية
الخارجية وخدمة ديونها .كام رافق ذلك عجز
يف موازنات بعض الدول ،فلجأت الحكومات إىل
متويل العجز عن طريق االقرتاض .لقد كان إذا
لألزمة العاملية تأثري كبري يف االقتصاد التونيس،
حيث مرت البالد بأزمة اقتصادية واجتامعية
خانقة ،كانت أوىل نتائجها انتفاضة الخبز يف سنة
 .1984وكحل لألزمة ارتأت الحكومة التونسية
يف سنة  1986اللجوء إىل خيار التداين بالحصول
عىل قروض طويلة املدى .وكان من رشوط البنك
العاملي وصندوق النقد الدويل إجراء إصالحات
اقتصادية هامة للمتتع بالقروض ،والتي مثلت
ذريعة لتمرير برنامج التعديل الهيكيل املمىل من
قبل صندوق النقد الدويل .ويهدف هذا التعديل
إىل تحرير االقتصاد الوطني وإحداث إصالحات
يف القطاع الجبايئ والسوق املالية وخوصصة
املؤسسات العمومية يف املجال الصناعي بصفة

رغم تطور الحق يف التعليم ليصبح إجبارياً منذ
سنة  ،1991فإن نسبة األمية مل تسجل انخفاضاً
كبريا ً ،حيث تحولت من  78,2%يف سنة  1966إىل
 36,1%يف سنة  1999إىل  30%يف سنة  2004وهو
ما يبينه الجدول رقم .1

ولعب ارتفاع نسبة األمية يف صفوف النساء دورا ً
للحد من الوعي واإلدراك للحقوق يف ظل مجتمع
تسيطر عليه العقليات الذكورية والرتبية املبنية عىل
عدم املساواة وهيمنة املنظومة الثقافية التقليدية
يف تقسيم األدوار عىل أساس الجنس .ويعود ارتفاع
نسبة األمية يف الجهات الداخلية للبالد إىل بعد
املدارس عن القرى السكنية ،وخصوصاً يف األرياف
ذات الطبيعة القاسية ،وكذلك إىل حاجة العائالت
الفقرية إىل املساعدة يف األعامل الفالحية واملنزلية
حيث غالباً ما تكون البنات من يسحنب من مواصلة
التعليم.
جالنساء يف سوق الشغل :تطور الحق يفالعمل
يعترب سوق العمل مبثابة البوصلة التي تشري إما
إىل نجاح أو إىل فشل السياسة االقتصادية ألي

 41نهاية التاريخ واإلنسان األخري صدر يف  1992لفرنسيس
فوكوياما وهو فيلسوف أمرييك معارص وأحد منظري املحافظني  42قانون التشجيع عىل اإلستثامر عدد  120-1993الصادر يف
 27ديسمرب .1993
الجدد.
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بلد ،وكذلك إىل الوجهة التي تتجه نحوها السياسة
االقتصادية واالجتامعية .ذلك أن ميزة النصف الثاين
من القرن العرشين متثلت يف بروز أمناط جديدة
للعمل ،تتميز بعدم االستقرار والهشاشة.
ومنذ سنوات تعترب الهشاشة سمة قارة لسوق
العمل التونسية حيث تتمظهر يف أشكال اإلقصاء
االجتامعي من بطالة إىل انعدام الرشوط اإلنسانية
يف مواقع العمل .فالعمل الهش يفتقد صفة
التواصل ،ألن مدته محدودة وغري معلومة غالباً.
ويتمثل هاجس العامل والعامالت أساساً يف توفري
العمل القار والشغل املدفوع األجر بصفة منتظمة،
وكذلك توفر الرشوط اإلنسانية للعمل الالئق
والكريم ،كاألجر والحامية االجتامعية والعطل
مدفوعة األجر والتأمني عىل املرض والتقاعد....
لكن مع بروز األمناط الجديدة للعمل ،مثل العمل
لوقت جزيئ والعمل املؤقت والعمل عن بعد،
برزت أطر قانونية تحدد هذه األشكال واملتمثلة يف
العقود محددة املدة.
ويتميز العمل يف رشكات املناولة مثالً ،بغياب عقود
العمل غالباً وخصوصاً بالنسبة لعامل وعامالت
التنظيف .إذ يتهدد الطرد العديد منهم حيث متثل
أوضاعهم االجتامعية املتدنية من خصاصة وفقر
وافتقادهم لفرصة العمل الالئق ،سبباً هاماً يف
عملهم بهذا القطاع أي ،يفتقدون ألبسط الحقوق
االجتامعية مثل الحق يف التنظم العاميل ومامرسة
الحق النقايب يف تشكيل النقابات والحق يف الحامية
النقابية.
كام اتسمت العرشيتان األخريتان بهشاشة العمل
كسمة بارزة يف خصائص االقتصاد .وعىل أثر
خوصصة املنشآت العمومية والتفويت فيها ،شهد
سوق العمل تحوالت عميقة يف صلب الطبقة
العاملة .وتغري نظام العمل بتدهور رشوط العمل
وخصوصاً بالنسبة للفئات ضعيفة الدخل ،حيث إن
السياسة االقتصادية اعتمدت مرونة اليد العاملة
والضغط عىل األجور« .وهو ما عكسته املفاوضات
االجتامعية األخرية يف سنة  2008عىل نحو جيل.

إذ تم التوصل إىل اتفاق يقيض بزيادة األجور يف
القطاع العام بـ  % 4,7سنوياً خالل السنوات الثالث
التالية .والحال أن هذه الزيادة كانت أقل من
معدل التضخم عىل مدى السنوات الجارية ،والذي
يتجاوز % 5منذرا ً بتدهور يف القدرة الرشائية
للرشائح ضعيفة الدخل».43
وعىل الرغم من أن املستوى التعليمي يعترب
عالياً بالنسبة لإلناث ،فإن سوق العمل يتعامل
بتفاضلية بخصوص العمل املؤجر ،إذ إن نسبة
النساء العامالت تطورت من  6,1%سنة  1966إىل
 25,3%سنة  . 2002وتعد  55,3%من الرشيحة
النسائية عامالت باملنازل ،بينام نجد 23,9%
أجريات و 17,3%مستقالت و 8,4%يرأسن
رشكات .44كام سجلنا تطورا ً يف طلبات الشغل
بالنسبة للنساء والتي تتجاوز مثيلتها بالنسبة
للرجال .وحسب إحصائيات  2008نجد مقابل 130
موطن عمل للذكور  100موطن عمل لإلناث ،كام
أن فرتة االنتظار تعد بالنسبة لإلناث أطول من
مثيلتها بالنسبة للذكور .ويفيد املسح الوطني حول
التشغيل لسنة  2010أن طلبات الشغل اإلضافية
لإلناث بلغت  00157عىل مجموع يبلغ 75400
أي ما يقارب  21%من مجموع طلبات الشغل
اإلضافية .كام أنه يف سنة  2009وحسب املسح
نفسه ،سجلنا  59.455بالنسبة لإلناث من مجموع
105.377مقابل  45.922بالنسبة للذكور .كام أن
تقدير عدد النساء النشيطات خالل الثالثية الثانية
لسنة  2011يبلغ  0010267من مجموع النشيطني
يف سوق الشغل الذي قدر بـ  384460045وهو
مرتبط بتطور نسبة نشاط الفئة النسائية الذي ظل
محافظاً نسبياً عىل النسب نفسها خالل السنوات
الخمس األخرية حسب ما يبينه الجدول التايل:
 43الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،تونس بعد 14
جانفي ،االقتصاد السيايس واالجتامعي ،بياتريس هيبو 2011
ص.34.
 44املعهد الوطني لإلحصاء تونس http://www.ins. .1999
/nat.tn
 45املعهد الوطني لإلحصاء ،املسح الوطني للتشغيل لسنة
 2010و 2011
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تعترب الهشاشة سمة
قارة لسوق العمل
التونسية حيث
تتمظهر يف أشكال
اإلقصاء االجتامعي
من بطالة إىل انعدام
الرشوط اإلنسانية يف
مواقع العمل

يبني نسبة األمية لدى الفئة العمرية « 10سنوات فام فوق» حسب الجنس والوسط )%( 2008-2004
الوسط البلدي
االعوام 2008 2007 2006 2005 2004
8.3 8.5 9.4 9.7 9.8
ذكور
20.1 20.7 20.9 21.9 22.2
اناث
املجموع 14.1 14.5 15.1 15.7 16.2

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

الوسط غري البلدي
2004
24.3
46.4
35.6

2007 2006 2005
20.8 20.7 22.4
41.1 43.2 44.4
32.4 32.3 33.4

2008
20.7
42.8
32.2

تطور نسبة النشاط ( )%حسب الجنس من  2006شمل اإلناث أكرث من الذكور حيث سجلنا فقدان
 73900موطن شغل بالنسبة لإلناث مقابل 63700
– *( 2011خالل شهر ماي من كل سنة)
49
األعوام  *2011 2010 2009 2008 2007 2006بالنسبة للذكور .
ذكور 70.1 69.5 68.7 68.0 67.7 67.3
اناث 24.9 24.8 24.8 24.7 24.5 24.4
املجموع 47.2 46.9 46.5 46.2 45.8 45.6

املصدر :إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء واملسح
الوطني للتشغيل 2011

إن معركة الحق
يف العمل بالنسبة
للنساء تعترب يف قلب
املعركة االقتصادية
واالجتامعية
والسياسية للبالد يف
اللحظة الراهنة

وحسب ترصيح املدير العام للمرصد الوطني
للشباب يف جريدة الصحافة بتاريخ  6فيفري
 2011فإن نسبة البطالة يف صفوف الشباب بني
 18سنة و 29سنة تصل إىل  30%يف  2009وإىل
 45%يف صفوف خريجي التعليم العايل ،يف حني
أن الرقم الذي قدم حينذاك بلغ  % 22,5ملجموع
خريجي الجامعات .46وتواصل ارتفاع نسبة البطالة
يف خالل  2011إذ وصلت إىل  % 43.8بالنسبة
لالناث و .23.7%ومع رجوع العامل التونسيني
من ليبيا باندالع الثورة وصلت إىل نحو 700 000
عاطل عن العمل 47منهم  281100من اإلناث أي
بنسبة  27.4%مقــابــل  % 15بالنـسبـة للـذكور
و 18.3%بالنسبة ملعدل البطالة عموماً خالل سنة
 .48 2011وبإضافة الوافدين من العاطلني عىل
العمل إىل سوق الشغل بعد الثورة من املرسحني
نتيجة غلق املؤسسات وحرق البعض منها أو
تخريب معداتها ،فإن نسبة فقدان مواطن الشغل

إن معركة الحق يف العمل بالنسبة للنساء تعترب
يف قلب املعركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية
للبالد يف اللحظة الراهنة .وارتفع بعض األصوات
الرجعية املنادية بحل األزمة االقتصادية الحالية
الذي غالباً ما سيكون عىل حساب النساء وحقهن
يف العمل والتعليم .وهنا نأيت لدور الترشيعات
وأهميتها يف حامية هذه الحقوق الضامنة لكرامة
النساء.
د -محدودية الترشيعات يف إعامل مبدأ املساواة
وحامية الحق يف العمل
ميثل القطاع العام الضامن ملواطن الشغل لكل
العامل ،لكن نجد أن بعض القطاعات تشغل نسبة
كبرية من النساء وخصوصاً قطاع الرتبية والصحة
وبعض القطاعات األخرى .ففي سنة  2010مثلت
النساء  42%من نسبة العاملني يف قطاع الرتبية
وقرابة  50%من نسبة العاملني يف قطاع الصحة.50
وقد التصقت هذه االختصاصات أكرث بالعنرص
النسايئ حتى تحولت إىل قطاعات مؤنثة .وهذه
الظاهرة متيز سوق الشغل الذي تغلب عليه
االختصاصات املنمطة كام هو الشأن يف التعليم
والتدريب املهني الذي ال يزال فيه العديد من
االختصاصات حكرا ً عىل البنات ،كمساعدة إدارة

 46الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان ،تونس بعد 14
جانفي  ،االقتصاد السيايس واالجتامعي بياتريس هيبو  49 2011املعهد الوطني لإلحصاء تونس . 2011
/http://www.ins.nat.tn .
ص .32
 50املعهد الوطني لإلحصاء .املسح الوطني للتشغيل لسنة
 47تقديرات املعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 2011
.2010
 48نفس املصدر السابق.
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والتمريض والكتابة والطبخ.....
ومن الناحية القانونية نالحظ أن الترشيعات
االجتامعية أقرت مبدأ عدم التمييز بني الجنسني،
حيث ينص الفصل  11من القانون األسايس
للوظيفة العمومية ،عىل أنه ال مجال ألي متييز بني
الجنسني يف تطبيق هذا القانون .وينص الفصل 5
مكرر من مجلة الشغل أنه ال مجال للتمييز بني
الرجل واملرأة يف تطبيق مقتضيات مجلة الشغل
ونصوصها التطبيقية .ويف اإلطار نفسه صادقت
الدولة التونسية عىل العديد من االتفاقيات العاملية
املتعلقة بالحقوق املهنية نذكر منها:

دستور  ،1959وميارس حسب اإلجراءات املنصوص
عليها مبجلة الشغل بالنسبة للقطاع الخاص والعام.
ومنذ أواخر السبعينات تطور التواجد النسايئ يف
الحركة النقابية وخصوصاً يف مستوى االنخراط
الذي تعزز بتأسيس اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
يف مارس  1982مبناسبة االحتفال باليوم العاملي
للمرأة ،والتي من بني مهامها معالجة القضايا
الخصوصية للمرأة العاملة ودعم تواجدها مبختلف
الهياكل النقابية .ويف سبتمرب  2005سجلت املنظمة
النقابية نحو  517000عضو منهم  35%من النساء
و 38%أعامرهم دون  35سنة .وتطورت نسبة
النساء املنخرطات إىل حدود  % 47من مجموع
املنخرطني يف سنة .2011

 االتفاقية عدد  100حول املساواة يف األجورمقابل العمل نفسه بني اليد العاملة الرجالية واليد
وعىل الرغم من ارتفاع نسبة املنتسبات للمنظمة
العاملة النسائية.
النقابية ،فإن مسألة متثيل النساء يف مراكز القرار مل
 االتفاقية عدد  111حول التمييز يف مجال العمل تشهد أي تطور .ففي املؤمتر الواحد والعرشين سنةوالتشغيل (.)1985
 2006مل يحدث أي تطور عىل مستوى تواجد النساء
 االتفاقية عدد  118حول املساواة يف مجال يف املكتب التنفيذي ،عىل الرغم من التوصياتالضامن االجتامعي (سنة .)1962
العديدة املنبثقة عن ندوات اللجنة الوطنية للمرأة
هذه بعض االتفاقيات التي تعترب املصادقة عليها العاملة ،أو تلك التي صدرت إثر الجامعة النسائية
خطوة هامة لكنها تبقى منقوصة .فهل يعني هذا العاملية األوىل العام  ،2006واملؤكدة عىل العمل
مببدأ الكوتا يف املؤمتر العام ،لكن من دون جدوى.
أن حقوق النساء محمية؟.
ويف املؤمتر الثاين والعرشين املنعقد يف شهر ديسمرب
مام ال شك فيه أن هذه القوانني أقرت بعض
 2011مثلت النائبات املؤمترات  13نائبة من
التدابري لحامية النساء العامالت .فقد نظم القانون
مجموع  517نائباً .وهي نسبة ضعيفة ال تعكس
التونيس إجازة الحمل واألمومة بحيث تتمتع
االنخراط الواسع للنساء ،وخصوصاً يف قطاعات
العامالت بعطلة أمومة ملدة شهرين يف قطاع
الصحة والتعليم والنسيج .بل تخضع إىل توازنات
الوظيفة العمومية ،و 30يوماً قابلة للتمديد مرتني
 51سياسية وقطاعية وجهوية ،مستثنية النساء الاليت ال
مع اإلدالء بشهادة طبية بالنسبة للقطاع الخاص .
يشكلن قوة انتخابية يف غياب كتلة نيابية نسائية.
وتدعمت هاته اإلجراءات بعد مصادقة الدولة
وترشحت  5نساء تتوفر فيهن الرشوط الكاملة من
التونسية عىل االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل
مجموع  64مرشحاً النتخابات املكتب التنفيذي،
الدولية التي تحجر عمل النساء تحت األرض ،ويف
ولكن مل تفز أي واحدة منهن.
مواقع استخراج املعادن ،وتنظم العمل اللييل.
مرة أخرى تتجاوز التجاذبات السياسية مسألة
هـ -املرأة العاملة والعمل النقايب
التمثيل النسايئ .ونسجل غياب النساء يف مواقع
يعترب الحق النقايب مضموناً حسب الفصل  8من القرار يف تونس بعد ثورة الحرية والكرامة التي
 51الفصل  48بالنسبة للقانون األسايس للوظيفة العمومية تقدم النقابيون والنقابيات صفوفها األمامية،
واعتربوا أطرافاً هامة يف التعبئة الجامهريية.
والفصل  64من مجلة الشغل للقطاع الخاص.
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غياب النساء يف
مواقع القرار يف تونس
بعد ثورة الحرية
والكرامة التي تقدم
النقابيون والنقابيات
صفوفها األمامية،
واعتربوا أطرافاً هامة
يف التعبئة الجامهريية

كام دافعوا بشدة إىل جانب القوى الدميوقراطية .أمميزات قطاع النسيج بتونس
األخرى من منظامت حقوقية نسوية وأحزاب عن لقد شهد قطاع النسيج واملالبس ازدهارا ً كبريا ً
العمل بقاعدة التناصف يف القوائم االنتخابية.
ومتنامياً يف فرتة السبعينات يف البلدان النامية .وىف
طغى إذا ً عىل هذا املؤمتر املنطق الذكوري يف غياب
التضامن النسايئ ،إذ إن النساء غالباً ال يعطني
أصواتهن للنساء ،لتصورهن أن الرجال أفضل
يف الدفاع عن أوضاع العامل .كام تعود أسباب
ضعف التواجد النسايئ يف مواقع اتخاذ القرار إىل
مستويات متعددة ،منها الذايت واملتعلق بالوضع
االجتامعي واملسؤوليات داخل األرسة.

 -3انعكاسات انتهاء العمل باالتفاقية متعددة
األلياف 52عىل عمل النساء :قطاع النسيج منوذجاً
يعترب قطاع النسيج من القطاعات الهامة والحيوية
التي انبنى عليها االقتصاد التونيس .ويشغل هذا
القطاع نسبة كبرية من اليد العاملة النسائية .ومع
التطور الحاصل يف صناعة النسيج يف العامل بظهور
االزمة ،أقفلت العديد من املؤسسات الصناعية
وخصوصاً منها تلك ذات رأس املال األجنبي ،مخلفة
عديد االعتصامات واإلرضابات ،حيث كان للنساء
دور كبري فيها .وكذلك شكلت حراكاً اجتامعياً هاماً
خالل السنوات العرش األخرية .إذ يشغل القطاع
قرابة  50%من نسبة النشيطني يف قطاع الصناعات
املعملية ،أي  10%من مجموع النشيطني عىل
املستوى الوطني .ومتثل اليد العاملة النسائية جزءا ً
هاماً من اليد العاملة يف هذا القطاع ،أي نحو ثالثة
أرباع من إحداثات التشغيل يف القطاع ،وربع اليد
العاملة النسائية عامة .53ومن هنا تتأىت أهمية
تناول هذا القطاع الهام.
 52نظام املحاصصة إىل سنة  1974عندما قررت الدول الغنية
فتح أسواقها تدريجياً ملنتوجات النسيج للبلدان الفقرية حتى
تحافظ عىل صناعاتها املهددة بانخفاض األجور يف البلدان
النامية .وهو اتفاق أبرمته الدول الصناعية تم مبقتضاه تحديد
حصص ثنائية غري خاضعة للتعرفات الجمركية عىل الواردات
القادمة من الدول يف طور النمو ،وذلك يف ما يتعلق مبنتجات
القطن والصوف واملنسوجات واملالبس الجاهزة.
 53االتحاد العام التونيس للشغل .قطاع النسيج واملالبس يف
تونس وتحدي إعادة ادماج العامل.تونس.2005.
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املقابل اتبعت البلدان الصناعية إجراءات حامئية
يف إطار االتفاقية الدولية متعددة األلياف منذ
جانفي  ،1974حيث حددت كمية استرياد منتجات
النسيج لبعض البلدان النامية وخاصة منها املنتجة
للصوف والقطن واأللياف الصناعية .وىف البلدان
النامية غري املنضوية ضمن هذه االتفاقية كتونس
واملغرب و بنغالديش وكمبوديا ...التي استفادت
من اإلعفاءات الجمركية يف أسواق البلدان املصنعة،
نتج من انتقال رؤوس األموال املستثمرة يف النسيج
بشكل خاص ،حركية يف خلق مواطن شغل عديدة
وىف تطوير االستثامر املحىل .وظل هذا القطاع يف
تونس متميزا ً بضعف القيمة املضافة لتدين املهارات
العاملة فيه واملرتكزة أساساً عىل يد عاملة نسائية
ضعيفة الخربات واملهارات تعتمد عىل معدات
وآالت مستوردة (يف الخياطة مثال)..
وتم متديد العمل باالتفاقية إىل حدود سنة 1995
حيث تم تعويضها وإبرام اتفاقية جديدة حول
النسيج والخياطة .وقد تزامن هذا الحدث مع
إنشاء املنظمة العاملية للتجارة القامئة عىل مبدأ
عدم التمييز ،من خالل التفكيك التدريجي لنظام
الحصص ،عىل مدى  10سنوات انتهت يف .2004

اعتربت معضلة الرتابط بني العمل والتشغيل
والحامية االجتامعية من أبرز مظاهر األزمة
االقتصادية .وتعترب مشكلة الترسيح الجامعي
للعامل من أبرز مظاهر األزمة ومن أهم تجلياتها
وخصوصاً يف قطاع النسيج.
ففي تونس لعبت التحوالت االقتصادية العاملية
دورا ً هاماً يف قطاع النسيج الذي يعد من أهم
القطاعات الحيوية للصناعات املعملية .إذ تقدر
«املؤسسات املشغلة ألكرث من 10عامل 2135
منها 1690مصدرة كلياً ،وهناك  997مؤسسة ذات
مساهمة أجنبية منها  632ذات رأسامل أجنبي كلياً
وتشغل  80%من اليد العاملة أي  170000عامل

وهو ما يعد ضامناً ألصحاب املؤسسات لغياب
النزاعات االجتامعية يف حالة الطرد .تعترب النساء
الحلقة األضعف لهشاشة أوضاعهن االجتامعية
ولضعف مستوياتهن التعليمية.غالبية العامالت
ذوات مستوى تعليمي متدن ،حيث ال تتجاوز
 70%منهن التعليم االبتدايئ .56

من جملة  .205000هذا ىف سنة  ،2005حيث
كانت نسبة العامل ىف هذه املؤسسات .250000
فمنذ سنة  2001تم غلق  600مؤسسة أي فقدان
 35000موطن شغل» 54وقد تواصل هذا الغلق
للمؤسسات رغم احتالل تونس املرتبة الرابعة
منذ 1997بالنسبة ملزودي االتحاد األوروىب بعد
الصني وتركيا وهونغ كونغ.
كام تشري اإلحصائيات إىل أن األعباء العائلية تدفع
إذا ً يبقى قطاع النسيج واملالبس من أكرث القطاعات بالعديد من العامالت لتشغل وظائف ال تحتاج إىل
هشاشة ،بحكم ارتباطه الوثيق باالستثامر األجنبي مهارات تعليمية عالية .وهذا يتوفر بشكل خاص
متعدد الجنسيات وخصوصاً أوروبا ،حيث هاجرت يف قطاع النسيج ،حيث إن  % 43.2مل يتجاوزن
مؤسسات عديدة يف اتجاه البحث عن امتيازات التعليم االبتدايئ ،و % 10.5من العامالت أميات،
تنافسية أكرب بعد أن انخفضت حصة املؤسسات وهو ما يبينه الجدول اآليت:
التونسية يف األسواق الخارجية .وباإللغاء التام توزيع العامل حسب الجنس واملستوى التعليمي
لالتفاقيات املتعددة األلياف ونهاية نظام ()%
املحاصصة ،ستكون نتائجه من أكرب العوامل املؤدية
رجال املجموع
الجنس نساء
لألزمة االقتصادية واالجتامعية يف تونس.
.بخاصيات اليد العاملة النسائية يف قطاع
النسيج
تعترب اليد العاملة بقطاع النسيج واملالبس ذات
خاصية حرضية ( % 80من أوساط حرضية) ومتثل
النساء  76%من مجموع العاملني ىف قطاع النسيج
مقابل  % 6.24من العدد اإلجاميل للعامل 55.ومتثل
عامالت النسيج  29%من مجموع اليد العاملة
يف جميع األنشطة االقتصادية( ،كام تعد 7.64%
من اليد العاملة النسائية بقطاع النسيج من
الرشيحة العمرية بني  15و 24سنة ،يف حني أن
الذكور من العامل ميثلون  % 6.46من املجموع
الرجايل الكيل) .إن تأنيث هذا القطاع واعتامده
عىل رشائح نسائية تتميز يف أغلب الحاالت بضعف
املهارات والكفاءات ،ضف إىل ذلك أنه منذ سنة
 1970متيزت هذه الفئة العاملية بأقل التكاليف،
وبقبول أدىن األجور ،ما يجعلها األكرث عرضة للطرد
والترسيح ،وذلك ملرونة عقود العمل ومرونة
عالقات الشغل وضعف النقابات يف هذا القطاع.
 54نفس املرجع السابق.
 55نفس املرجع السابق

املستوى
أمي
ابتدايئ
ثانوي
عايل
غري محدد
املجموع

10.5
43.2
8.7
0.5
0.1
76.5

1.4
12.3
22.1
1.1
00
23.5
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11.9
55.5
30.8
1.6
0.1
100

وقد أدى إلغاء العمل باالتفاقيات املتعددة األلياف
منذ سنة  2000إىل تعميق األزمة االقتصادية يف
قطاع النسيج .حيث شهد هذا القطاع عمليات
ترسيح جامعي للعامل نتج منه ارتفاع يف عدد
اإلرضابات واالعتصامات يف العديد من املصانع ويف
جهات مختلفة من البالد .كام تصاعدت الحركات
االحتجاجية املساندة واملتبنية لجملة التحركات
واالعتصامات للعامل املرسحني .هذا ما دعا العديد
من النقابات واملنظامت الحقوقية إىل التحرك
من أجل التضامن وتقديم املساعدة للعامالت
املعتصامت مبقرات املصانع ولفرتات طويلة مثال
عامالت وعامل رشكة فنطازيا للنسيج .كام ارتبطت
 56نفس املصدر السابق.
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اإلرضابات أساساً بانعدام رشوط العمل الالئق-4 ،انعكاسات انتفاضة الحوض املنجمي  2008عىل
وخصوصاً يف مصانع النسيج حيث قدرت نسبة واقع النساء يف الجهة
البطالة يف سنة  2002بالنسبة للنساء يف هذا «أثارت انتفاضة منطقة الحوض املنجمي خالل
القطاع بنحو  77%أي ما يقارب  23%من نسبة الفرتة املمتدة من شهر جانفي إىل شهر جوان
البطالة عامة عىل املستوى الوطني.
من سنة  2008العديد من اإلشكاليات التي تطال

إذا ً ،وعىل الرغم من القوانني العاملة عىل تأطري
وإعادة إدماج العامل املرسحني ،57فإن العامالت
املرسحات يواجهن مشاكل وعراقيل عديدة
لالندماج يف سوق الشغل ،حيث إن السوق ذاتها
ال تستوعب كبار السن ( 45سنة وما فوق) .ففي
غياب التغطية الصحية وغياب صندوق تعويض
املرسحني تعيش هذه الرشائح النسائية معاناة
بفعل هشاشة أوضاعهن االقتصادية واالجتامعية.
فغالبية العامالت يكفلن أطفاالً ويشاركن يف
اإلنفاق العائيل .ويف أحيان عديدة يكن العائل
الوحيد لألرسة .ويف غياب كفاءات ومهارات إضافية
لعامالت النسيج املرسحات التي متكنهن من
مواصلة مسارهن املهني واالندماج من جديد يف
سوق العمل ،يكون الفقر هو البديل الوحيد.
يبقى إذا ً قطاع النسيج األبرز من بني كل القطاعات،
ملا يلعبه من دور كبري يف التصدير ويف التشغيل،
والحتالله صدارة القطاعات املعملية .وقد أكد
أصحاب املؤسسات الصناعية يف قطاع النسيج
رضورة دعم الدولة للقطاع ،ورضورة املشاركة يف
تحسني البنى التحتية ،واملساعدة عىل استقطاب
أسواق جديدة خصوصاً ملا شهدته املؤسسات
االقتصادية من صعوبات خالل السنة املنرصمة
 .2011كام أكدوا عىل ارتفاع تكلفة املواد األولية،
واحتدام املنافسة مع بعض البلدان عىل غرار تركيا
واملغرب.

صلب املجتمع التونيس الراهن ويف كافة أبعاد
ومستويات التحليل االجتامعي .فبزخمها الشعبي
وعمقها الجامهريي والطول النسبي للفرتة التي
استغرقتها ،فضالً عن سياقها املوضوعي االقتصادي
واالجتامعي الصعب ،شكلت االنتفاضة أبرز حدث
سيايس/اجتامعي عاشته تونس الحالية عىل اإلطالق
منذ أحداث  3جانفي .58»1984

وقد أثبتت انتفاضة الحوض املنجمي مدى سطحية
الخطاب الرسمي وأفرغته من محتواه الزائف،
وخصوصاً يف ما يتعلق مبسألة التشغيل والتنمية
الجهوية .حيث ادعى النظام السابق طويالً أن
هذين الشاغلني من أوىل أولوياته .ولقد ترجم
شعار «التشغيل أولويتي» التناقض الحاد بني
االدعاء بتحقيق االستقرار واألمن كمكاسب وبني
الواقع املرتدي .وفضحت انتفاضة الحوض املنجمي
املعالجة األمنية للملفات االجتامعية ،مبا فيها
من رضب للحريات الفردية والعامة ،حيث متت
مواجهة التحركات الشعبية والسلمية باعتقال
وإيقاف العديد من الناشطني والناشطات وإطالق
الرصاص الحي عىل املتظاهرين واملتظاهرات.
كام كشفت انتفاضة الحوض املنجمي عن بؤس
منوال التنمية املتبع ،وعن فضاعة أشكال الهشاشة
االجتامعية وعن أزمة الخيارات االقتصادية .حيث
مثلت مسألة التشغيل مطلباً مركزياً من مطالب
الحركة االحتجاجية االجتامعية ،ويف مقدمتها
خريجي التعليم العايل ،مبا يف ذلك من رضب يف
الصميم للمنظومة التعليمية وقيمة الشهادات
الجامعية .هذا ما تبينه اإلحصائيات التالية يف
العالقة مع توزيع السكان النشيطني (والية قفصة
والجنوب الغريب خالل  2004و.)2007

 57حسب األمر عدد 10303-2002املؤرخ يف  3جوان 2002
املتمم لألمر عدد  615-2000املؤرخ يف 13مارس  2000واملتعلق  58نص محارضة األستاذ «الهادي حمدة» التي كان من املقرر
بتنظيم وزارة التكوين املهني والتشغيل وادارة مكلفة بإعداد إلقاؤها يف اللقاء التضامني مع أهايل الحوض املنجمي املنظم
من طرف مناضيل جامعة صفاقس للحزب الدميقراطي التقدمي.
وتنفيذ سياسة إلعادة اإلدماج املهني للعامل املرسحني.
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نسبة البطالة حسب املعتمدية والجنس بوالية نسبة البطالة حسب املستوى التعليمي والجنس
بوالية قفصة والجنوب الغريب .%
قفصة سنة )%( 2004
الجهة
قفصة الشاملية
سيدي عيش
القرص
قفصة الجنوبية
ام العرايس
الرديف
املتلوي
املظيلة
القطار
بلخري
السند
كامل الوالية

ذكور اناث املجموع
5.3
5.9
19
14.1
34.7
23.7
18.2
23.5
16.8
15.4
26.2
19

7.4
10.2
30
21.4
56.7
40.3
33.6
48.8
24.9
21.5
41.7
28.3
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5.9
7.2
21.5
15.9
38.5
26.7
21.2
28.4
19.2
17.2
28
21.1

من خالل هذا الجدول نتبني أن أعىل معدالت
البطالة تطال منطقة أم العرايس وتطال اإلناث
بشكل حاد .إذ تصل نسبة البطالة إىل  57%ونحو
 % 49مبنطقة املظيلة .ويرجع ذلك إىل مدى
هيمنة النشاط املنجمي كخاصية متيز الجهة،
وكذلك إىل عدم تنوع األنشطة االقتصادية املتفرعة
عنه ،وغياب االستثامرات يف مجاالت أخرى ميكن
أن تستوعب اليد العاملة النسائية ،وخصوصاً
من ذوات املستوى التعليمي العايل أو من ذوات
الكفاءات املهنية .ويف سنة  2007تطورت هذه
النسب كام يبينها الجدول التايل:

املستوى ال
التعليمي يشء

ابتدايئ ثانوي

عايل

غري
مرصح

املجموع

الجهة
الجنوب
الغريب

6.7

15.9

20,9

33,9

ذكور

7.9

15.6

20,3

23,8

17,7

اناث
والية قفصة

2.8
6.2

18.6
14,7

23,4
21,8

47,1
36

28,7
20,1

ذكور

7.8

14,6

21,8

35,1

18,1

اناث
كامل البالد

.2
5,9

15,7
13,5

22
15,4

50,2
19

27,7
14,1

ذكور

6,3

12,4

14,8

13,4

12,8

اناث

5,2

18

17,4

27,5

17,8
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يشري هذا الجدول إىل ارتفاع نسبة البطالة من
حاميل شهادات التعليم العايل يف والية قفصة
والجنوب الغريب ،وتطال بشكل خاص اإلناث .إذ
تصل إىل ما يقارب  50%وهي تقريباً ثالثة أضعاف
النسبة املسجلة يف كامل البالد .وترجع هذه النسبة
إىل ضعف وعدم تنوع النسيج االقتصادي ،واىل
طبيعة اإلنتاج بالجهة الذي كام أوردنا سابقاً يعتمد
أساساً عىل استغالل املوارد الطبيعية حيث األجور
الضعيفة وحيث يتم تشغيل ذوي املستويات
التعليمية املتدنية بشكل خاص.
تجسد انتفاضة الحوض املنجمي التفاوت التنموي
الجهوي .كام تؤكد أن عديد الجهات الداخلية
للبالد مل تن ُم بالشكل الذي يجعلها تشغل مواردها
الطبيعية والبرشية باملستوى الكايف .خصوصاً أمام
تراجع حاد لتدخل الدولة يف الجانب االقتصادي
واالجتامعي وأمام ضعف اهتامم القطاع الخاص
بالجهات الداخلية فيام يتعلق باالستثامر والتشغيل.
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…

…

…

20

ثورة  14جانفي
مل تكن إال مراكمة
لنضاالت كل الفاعلني
النقابيني والحقوقيني
والسياسيني .وكان
دور الرشائح املفقرة
واملهمشة هاماً
ومحدداً

لقد مثلت جملة االحتجاجات الناتجة من الترسيح  -5ثورة  14جانفي واملنعطف الحاسم يف السياسة
الجامعي للعامل منذ سنة  2000أو نتيجة البطالة االقتصادية واالجتامعية
وخصوصاً يف صفوف خريجي التعليم العايل ،عنرصا ً ال أحد ميكنه عدم االعرتاف مبشاركة التونسيات يف
هاماً من الحركة االحتجاجية االجتامعية .كام ثورة الحرية والكرامة ،إذ قدمن الشهيدات وشاركن
اعتربت انتفاضة منطقة الحوض املنجمي بالجنوب يف االعتصامات واإلرضابات ورفعن مع كل الفاعلني
التونيس بعمقها وزخمها ،الرشارة األوىل للثورة رجاالً وشباباً يف الحركة االحتجاجية االجتامعية
التونسية وما ولدته من حراك شعبي هائل .إذ شعار «شغل ،حرية ،كرامة وطنية» .وهو يختزل
التفت كل القوى السياسية والحقوقية والنقابية مطالب اجتامعية من حيث إلحاحها وسياسية يف
من دون استثناء حول املطالب املرشوعة لهذه عمقها ،ذلك أنهن كن واعيات كغريهن من أبناء
االنتفاضة الشعبية.
هذا الوطن لحقهن يف الشغل الضامن للكرامة

لقد كان للنساء دور هام يف مجمل االعتصامات
والحركة االحتجاجية التي قام بها املعطّلون عن
العمل يف منطقة الحوض املنجمي ،حيث تم
اعتقال البعض منهن والتحرش بهن ومضايقة
األمهات وزوجات النقابيني املعتقلني وغريهم.
لقد قادت النساء عديد املسريات االحتجاجية يف
هذه املنطقة ،ورصخن يف وجه الظلم املامرس عىل
منطقة الحوض املنجمي من اقصاء جهوي وتهميش
اقتصادي .لقد أكدت املحتجات أن البطالة تطالهن
بشكل خاص ،وهو ما بينته اإلحصائيات الواردة
بالفقرة السابقة .ان طبيعة النسيج االقتصادي
بالجهة ال تستوعب خريجي التعليم العايل وذوي
الكفاءات املهنية وخصوصاً النساء ،إذ تبلغ نسبة
البطالة أقصاها يف منطقة أم العرايس واملظيلة.
لقد تطورت الحركة االحتجاجية االجتامعية رغم
الحصار البولييس والحزيب الشمويل .وتم تكثيف
املطالب االجتامعية وتحويلها إىل مطالب سياسية
أدت لتغيري سيايس عميق يف بنية النظام السائد
باإلطاحة برأس النظام (خلع رئيس الدولة).
واعتربت املطالب االجتامعية واالقتصادية من أهم
املحاور التي طرحت قبل الثورة وبعدها .فمسألة
البطالة والتشغيل شغلت حيزا ً هاماً من جملة
مطالب واستحقاقات الثورة املطروحة عىل الساحة
السياسية والحقوقية والنقابية.

اإلنسانية ،وأن املعركة لن تقف هنا بل ستتواصل
من أجل فرض الحريات العامة والفردية وتحقيق
العدالة االجتامعية مبا يعنيه من انتفاء لكل متييز
قائم عىل أساس الجنس أو الجهة أو املعتقد.

لقد بينت الحركة االحتجاجية الشعبية أن ثورة 14
جانفي مل تكن إال مراكمة لنضاالت كل الفاعلني
النقابيني والحقوقيني والسياسيني عرب خمسني
سنة من تاريخ البالد التونسية .وكان دور الرشائح
املفقرة واملهمشة هاماً ومحددا ً ،حيث كانت
املطالب أساساً اجتامعية ،ليتم فيام بعد تكثيفها
وتحويلها إىل شعارات ومطالب سياسية تتعلق
أساساً بسقوط النظام والدكتاتورية وتفكيك
بؤر الفساد واقالة املسؤولني عن تدمري االقتصاد
الوطني وإفقار الشعب.
وعىل الرغم مام روجته تقارير البنك الدويل من أن
تونس تحتل املرتبة  55من ضمن البلدان املستقبلة
لالستثامر ،ومن أن «تونس خالل السنوات العرشين
األخرية قد حققت ومن خالل برنامج اإلصالح
الهيكيل ،شوطاً هائالً يف دعم القدرة التنافسية
لالقتصاد ،وهو ما بينه تقرير صندوق النقد الدويل
لسنة  .59»2010فقد كذبت أسطورة النظام السابق
يف تسويق النموذج الناجح وسقطت األقنعة
عىل مظاهر الفوارق الطبقية والتفاوت الجهوي
والفساد املايل واألمني.60
Ludovic lamant ;la tunisie revée de la banque mondiale et 59
de la FMI 18 janv 2011
Beatrice hibou ;la tunisie: Economie politique et morale 60
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ومع اندالع الرشارة األوىل للثورة وتصاعد الحركة يؤسس لحياة سياسية جديدة ولدستور جديد
االحتجاجية ،سال حرب العديد من األقالم لتؤكد يقطع بشكل نهايئ مع منظومة االستبداد والفساد
عىل «مرشوعية وعمق التساؤالت التي طرحتها والدكتاتورية.
الثورة التونسية عىل املؤسسات الدولية :كيف لقد كان للحركة النسائية والنسوية دور هام يف
ميكن تجاهل الثغرات الكبرية لهذا االقتصاد الريعي التأسيس للحياة السياسية الجديدة وبلورة الدستور
العاجز عن توزيع مثار منوه إىل حدود التهاوي؟ الجديد ،ألن النساء كن حارضات يف املعارك الهامة
ملاذا ال نجد أي
وصف للمشهد العام املخرتق واملحددة يف مثل هذه الفرتة التاريخية ،ملا راكمنه
61
بظاهرة املحسوبية»
عرب سنوات عديدة من خربة ونضاالت هامة يف

مستوياتها االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
وعملت عىل تطوير جملة من املكاسب وخصوصاً
يف مجلة األحوال الشخصية .واعتربت الحركة
النسوية التونسية أن هذه املكاسب ال ترقى إىل
ما تطمح اليه التونسيات ،وبالتايل وجب تطويرها
والعمل عىل اثرائها مبا يتوافق وما ورد يف النصوص
الدولية القامئة عىل مبدأ املساواة بني الجنسني،
وأهمها ما ورد باالتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل
أشكال التمييز ضد املرأة .ومن هنا تم تأكيد دور
املنظامت الحقوقية والنقابية يف هذه الفرتة الهامة
من تاريخ البالد.

كام أكدت الثورة التونسية زيف املؤرشات
االقتصادية التي اعتمدتها املؤسسات الدولية
كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتربير ما
مررته من برامج وتسويقها برغم فشلها .اذ بينت
أن الناتج القومي الخام قد تنامى بنسبة  3.1%يف
سنة  2009رغم وجود األزمة االقتصادية العاملية.
و مل يكن هذا املؤرش سوى جزء من اإلحصائيات
املغلوطة وأهمها ما يتعلق بنسبة البطالة .حيث
أقرت الحكومة التونسية بنسبة  14%أي ما يقارب
 500ألف عاطل عن العمل يف سنة  ،2010ولكن
املعطيات تؤكد أنها تتجاوز هذا العدد ،إذ نجد ما
يقارب  150ألفاً منهم من حملة الشهادات العليا  -6دور املنظامت غري الحكومية والنقابات وآفاق
وما يقارب  % 35يف بعض الجهات الداخلية.
حقوق النساء االقتصادية واالجتامعية يف ظل
ِ
تكتف الحركة االحتجاجية الشعبية بهذا ،بل املتغريات السياسية الجديدة
مل
واصلت مسارها من أجل تحقيق مطالبها وأساسها «مثلت الحركة النسائية االحتجاجية يف السنوات
تفكيك الدكتاتورية .وقد شكل الحراك
االجتامعي األخرية بوادر حراك اجتامعي تونيس يسعى
62
الشعبي قوة احتجاجية اعتصام القصبة  1و 2إىل مراكمة النضاالت االجتامعية ،وإىل تأسيس
التي فرضت مسارا ً جديدا ً بفرض مطالب جديدة حركة مقاومة اجتامعية واسعة .ولنئ تعددت
منها حل الربملان وبقية السلطات الترشيعية وإلغاء أشكال املقاومة االجتامعية للنساء ،فإن أهمها
العمل بالدستور السابق وانتخاب مجلس تأسييس ما سجلناه يف السنوات األخرية من انخراطهن يف
d’un mouvement social 2011 p 19

عديد املحطات النضالية كاملسرية العاملية للنساء
ملكافحة الفقر والعنف والحملة العاملية ملكافحة
الفقر واملديونية ومؤمتر بيجني زائد  .63»10لقد
كان ملجمل هذه املشاركات دور هام يف مراكمة
التجارب وتبادل الخربات بني الحركات النسائية يف
العامل ويف بلدنا حيث إن مجمل هذه املحطات

 61نفس املصدر
 62ساحة القصبة أو ساحة الحكومة حيث توجد الوزارة األوىل
وبعض الوزارات األخرى ،وهي ساحة تتميز برمزيتها وبثقلها
السيايس .لقد كان اعتصام القصبة  1و 2من أهم االعتصامات
التي قادتها الجهات الداخلية حيث قدم املعتصمون من أغلب
الجهات الداخلية املهمشة وخاصة من سيدي بوزيد والقرصين
وتالة .وكان نتيجة االعتصام  2أو القصبة  2وهو الهام واملحدد
من حيث عدد املعتصمني الذي بلغ مئات اآلالف وانتهى  63منجية هاديف :العوملة وأشكال املقاومة االجتامعية للنساء،
بسقوط حكومة الغنويش وهي الحكومة الثانية بعد  14جانفي مداخلة قدمت يف املنتدى االجتامعي املتوسطي ،برشلونة جوان
2005
.2011
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كام أكدت الثورة
التونسية زيف
املؤرشات االقتصادية
التي اعتمدتها
املؤسسات الدولية
لتربير ما مررته من
برامج وتسويقها برغم
فشلها

كان لها دور هام يف خلق الحركية داخل الجمعيات
النسائية والنسوية ،وكذلك يف بلورة املطالب
املشرتكة بني النساء لخلق قوى ضغط من شأنها أن
تؤثر يف الواقع االجتامعي ويف القرار السيايس من
أجل فرض املساواة وإلغاء التمييز بني الجنسني.
ونتساءل اليوم عام تحقق سابقاً من إصالحات
قانونية ملصلحة النساء وتأثريها يف النهوض بواقع
النساء ،وعن مدى عمقها وفاعليتها يف تغيري
العقليات األبوية السائدة ،ويف تحقيق املساواة
بني الجنسني .خصوصاً مع بروز الحركات الدينية
املتطرفة وتعايل العديد من األصوات التي وجهت
أسهمها مرة أخرى إىل الحلقة األضعف يف املجتمع
وهي النساء .حيث عادت هذه الحركات لتشكك
من جديد يف مبدأ املساواة التامة والفعلية بني
الجنسني .كام عادت األفكار التي تحمل النساء
مسؤولية األزمة االقتصادية واالجتامعية واألخالقية.

الشبكة العربية للمنظامت غري الحكومية للتنمية.
وتهدف الحملة إىل توعية الرأي العام الوطني
بأهمية تحقيق العدالة االجتامعية والدميقراطية
واملساواة ،ومكافحة ظاهرة الفقر التي متس
بشكل خاص الفئات املهمشة والهشة يف املجتمع
كالنساء والشباب باعتبارهم ضحايا البطالة وغلق
املؤسسات.

ومنذ  14جانفي  2011ومواصل ًة للنضال من أجل
تحقيق العدالة واملساواة ،ظهرت تحالفات بني
مختلف الفعاليات النسائية أهمها الجمعيات
املستقلة النسوية والنسائية والجمعيات حديثة
النشأة (تأسست بعد الثورة) وكذلك بقية املنظامت
الحقوقية املستقلة واملؤمنة يف مبادئها مبسألة
املساواة التامة والفعلية بني الجنسني ،ولجان املرأة
العاملة يف صلب االتحاد العام التونيس للشغل.
وال تزال املعركة ضد االستغالل والبطالة متواصلة،
من هنا ال تزال املعارك متواصلة من أجل فرض ومن أهم هذه املعارك تلك التي خاضتها عامالت
التنظيف بقطاع املناولة ،هذا الشكل الجديد
مبدأ املساواة وإعامله يف القوانني.
لالستعباد الحديث لليد العاملة.
أ-أاملشاركات الدولية وتطور الحركة االجتامعية
يف هذا السياق ويف خضم املعركة من أجل االعرتاف
للنساء يف تونس
 64بكافة حقوق اإلنسان للنساء ،ومبناسبة انتخابات
واصل تحالف املنظامت الحقوقية والنقابية املجلس الوطني التأسييس ،وتحت ظغط العضوات
العمل من أجل ضامن وحامية الحقوق االقتصادية داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
واالجتامعية منذ سنة  2000يف إطار التضامن السيايس واالنتقال الدميقراطي 65وفعاليات املجتمع
مع املسرية العاملية للنساء ضد الفقر والعنف .املدين ،تم تبني مبدأ املناصفة مع التناوب للرتشح
وقد شمل هذا التجمع النسايئ الضخم ،نساء من يف القامئات االنتخابية .هكذا حققت النساء مكسباً
مختلف بقاع العامل جنئ ليعربن عن رفضهن للنظام هاماً ،لكنه يظل منقوصا حيث إنه ال يشمل اال
االجتامعي العاملي القائم عىل أساس التمييز الرتشح وليس الوصول إىل املجلس التأسييس .وبعد
املستمد من النظام األبوي ونظام رأس املال اللذين اإلعالن عن نتائج االنتخابات ،تأكد مرة أخرى
يتأسسان عىل مبدأ التقسيم غري العادل نفسه ضعف التواجد النسايئ يف املجلس ،حيث تحصلت
للرثوات وينموان جنباً إىل جنب.
النساء املرتشحات والبالغ عددهن  4000من
كام واصلت الجمعيات التونسية املستقلة هذه مجموع  11000مرتشح ،عىل  50مقعدا ً من جملة
األشكال من التحالفات ،وشاركن يف الحملة  217مقعد يف املجلس الوطني التأسييس .وتأكد
العاملية ملكافحة الفقر يف سنة  2006بالتنسيق مع غياب النساء يف مواقع القرار يف املجال السيايس،
 64شمل هذا التحالف :جمعية النساء التونسيات للبحث حول  65محدثة مبقتىض املرسوم عدد  6لسنة  2011واملكلفة بإرساء
التنمية ولجنة املرأة العاملة لالتحاد العام التونيس للشغل وفرع نصوص ترشيعية تتعلق بالتنظيم السيايس وبلورة اإلصالحات
املندرجة يف إطار تحقيق أهداف الثورة واالنتقال الدميقراطي.
تونس ملنظمة العفو الدولية وجمعية النساء الدميقراطيات.
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اذ نجد  3وزيرات من جملة  41وزيرا ً يف الحكومة
(نجد فقط  3أحزاب من جملة  108أحزاب
تأسست بعد الثورة ترتأسها نساء).

وملختلف املنظامت املستقلة عن الحزب الحاكم
سابقاً (رابطة حقوق اإلنسان وجمعية النساء
الدميقراطيات وفرع تونس ملنظمة العفو
الدولية ورابطة الكتاب األحرار والنقابات واتحاد
الطلبة )......مام عرقل نشاطها وأثر يف قيامها
بالدور املعهود لها من تغيري الواقع االجتامعي
وتغيري العقليات والتوعية بأهمية الحقوق
اإلنسانية كضامن للمواطنة الفعلية وحافز للنساء
حتى ينخرطن يف هذه األطر السياسية والحقوقية
ويشاركن يف الحياة العامة.

كام أكدت الحركة النسائية والنسوية عىل أهمية
مبدأ التناصف 66يف العالقة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية وتفعيله والعمل به يف إطار املؤسسات
الترشيعية والسلطة السياسية ،ذلك أن وجود النساء
يف مراكز القرار سيفرض مسألة االعرتاف بهذه
الحقوق ودسرتتها وإيجاد اآلليات الكفيلة بحامية
هذه الحقوق ومراقبتها .ان العمل مببدأ التناصف
يجب أن يتعمم عىل بقية السلطات الترشيعية ويف كام نجح االتحاد العام التونيس للشغل خالل
صلب الحكومة االنتقالية واملنظامت غري الحكومية املفاوضات مع الحكومة االنتقالية الثالثة 67وبعد
تحركات هامة قامت بها عامالت النظافة بقطاع
والنقابات واألحزاب السياسية.
ونظرا ً للدور الهام الذي تلعبه النقابات يف املناولة باملؤسسات العمومية احتجاجاً عىل تردي
الضغط عىل السلطة السياسية ،فإن معركة النساء رشوط العمل الالئق والضامن للكرامة ،حيث إن
النقابيات يف مختلف الهياكل القاعدية والوسطى هذه الرشكات ال تحرتم املعايري القانونية للعمل.
مل تنت ِه .فهن يواصلن العمل من أجل فرض متثيلهن ويتميز هذا القطاع بتدين األجور ( 130دينارا ً) وهو
يف مراكز أخذ القرار واملواقع القيادية لهذه املنظمة أقل من األجر األدىن املتفق عليه ،ويحرم العامالت
التي لعبت دورا ً هاماً يف الثورة التونسية وخصوصاً من التمتع بجراية التقاعد .كام يتميز قطاع العمل
من خالل االتحادات الجهوية املتواجدة يف الجهات باملناولة بغياب التغطية االجتامعية والصحية
والهشاشة وغياب األطر النقابية .ان إلغاء العمل
الداخلية للبالد.
باملناولة يف القطاع العام خطوة هامة ومكسب
ان غياب متثيل النساء بشكل متساو مع الرجال حقيقي للعامل وللعامالت ،حيث تم إبرام اتفاق
يف املراكز القيادية ومواقع القرار يرجع إىل ضعف مع أعضاء الحكومة االنتقالية 68لتسوية وضعيات
املشاركة نفسها من جهة ،واىل أسباب ترجع أساساً  140ألف عامل وعاملة.
اىل املوروث الثقايف الذكوري السائد والنظام األبوي
املتغلغل يف مجتمعاتنا .هذا املوروث ال ميكن ب  -مطالب النساء والتحديات املطروحة
له أن يحيا إال بإبقاء التمييز والتقسيم الجنيس إن تحالفات منظامت املجتمع املدين الفاعل
للوظائف االجتامعية .كذلك لعب الوضع األمني واملستقل وخاصة منها النسائية (والنسوية)
وانعدام الدميقراطية والفساد املؤسسايت ولطيلة والنقابات ،مرصة عىل مواصلة معركة الدميقراطية
سنوات دورا ً هاماً من خالل املراقبة البوليسية والعدالة االجتامعية واملساواة بني املواطنني .وهذا
اللصيقة واالعتداءات املتكررة املستهدفة للنشطاء لن يتم سوى باالعرتاف بالحقوق الخاصة بالنساء.
والناشطات الحقوقيني والحقوقيات والسياسيني وتعددت املطالب خالل السنوات املنرصمة وكانت
محور عمل هذه الجمعيات ونذكر منها:
 66اعتمد مبدأ التناصف مع التناوب حسب الفصل  16من
املرسوم عدد 35لسنة  2011املؤرخ يف  10ماي  2011حيث
ينص عىل أن «تقدم الرتشيحات عىل أساس التناوب بني الرجال
والنساء وال تقبل القامئات التي ال تحرتم هذا املبدأ إال يف حدود
ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر».

 67تم إمضاء اتفاق يف  22أفريل  2011بني وفد من االتحاد
العام التونيس للشغل ووفد من وزارة الشؤون االجتامعية عىل
إلغاء العمل باملناولة يف الوظيفة العمومية والقطاع العام.
 68حكومة السيد الباجي قايد السبيس أفريل .2011
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إن معركة النساء
النقابيات يف مختلف
الهياكل القاعدية
والوسطى من أجل
فرض متثيلهن يف
مراكز أخذ القرار
واملواقع القيادية

القانون املتعلق بالرخصة العائلية لألب كام لألم األوىل من التعليم العايل .فعىل الدولة أن تلعب
إىل حد بلوغ الطفل ثالث سنوات .وعندما تقتيض دورها االجتامعي يف هذا القطاع الحيوي واملهم يف
الرضورة باعتبار تربية األبناء من مسؤولية األب مسار التنمية.
واألم .إن قانون الترشيعات التونسية كقانون إن جملة هذه املطالب أكدت عليها كل القوى
الشغل ال يعرتف بأن مسألة اإلنجاب هي وظيفة السياسية الدميقراطية ومنظامت املجتمع املدين
اجتامعية أساساً بحسب ما نصت عليه االتفاقية املستقلة .وقد عربت هذه القوى عن تخوفها من
الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز ضد عدم وضوح برامج حكومة الرتويكا املتألفة من
النساء ،وكام هو الشأن يف بعض البلدان األوروبية ،حزب حركة النهضة اإلسالمي وحزب املؤمتر من
كذلك العمل بنصف دوام مقابل ثلثي األجر .فهذا أجل الجمهورية وحزب التكتل الوسطي ،وخصوصاً
القانون ميس باملسار املهني وبالرتقيات يف السلم يف ما يتعلق بامللف االقتصادي واالجتامعي .إذ تبدو
الوظيفي .كام يكرس الفكر السائد بأن مسؤولية املواقف املعلنة من قبل أعضاء الحكومة متضاربة،
تربية األبناء حكر عىل النساء.
اذ يدافع الوزير األول ورئيس الحكومة عن االقتصاد

تطوير ومراجعة املادة الجزائية املتعلقة مبشكلة
التحرش الجنيس يف مواقع العمل والتعليم وذلك
حسب ما ورد يف الفصل  226مكرر من املجلة
الجزائية الذي يجرم التحرش الجنيس ،باعتبار أن
هذا القانون يعطي التحرش الجنيس مفهوماً ضيقاً
وضبابياً .كام أنه يسلط عىل الشاكيات إمكانية
املالحقة بتهمة الثلب التي تتهدد كل من ترفع
شكوى أمام القضاء ضد متهم يربئه القايض».69
ويعترب التحرش الجنيس اعتداء عىل القانون وعىل
الحرمة الجسدية واملعنوية للعامالت ،باعتباره عنفاً
جنسياً يستهدفهن كنساء .فقد عملت النقابات
والجمعيات عىل تجريم هذا السلوك التمييزي
واملنقص ملواطنة النساء ولكرامتهن.

الحر ،وهو يعرب بذلك عن رؤية الحزب األغلبي
يف هذه الحكومة املتمثل يف حزب حركة النهضة
الذي سيواصل تطبيق النظام االقتصادي نفسه
املبني عىل سياسة املديونية والخوصصة .ونجد من
جهة أخرى ترصيحات وزير املالية املؤكدة عىل أن
خمس السكان فقط يتمتعون بـ  80%من خريات
البالد .وهو مؤرش هام لفشل سياسة الخوصصة
واملديونية .هذا ما يجعل الحركة االجتامعية من
نقابات ومنظامت وغريها تؤكد رضورة الكف
عن خصخصة املؤسسات العمومية والعمل عىل
تطويرها باعتبارها ضامناً رئيسياً ملواطن الشغل
القارة .كام نجد يف هذا الصدد أيضاً ما تم نرشه
من قراءات نقدية ملرشوع امليزانية التكميلية لسنة
 2012يف الصحف اليومية ومحور النقاشات يف
وسائل االعالم املرئية واملسموعة .فبالنسبة لالتحاد
العام التونيس للشغل يرى أنه كان عىل قانون
70
املالية التكمييل لسنة  2012أن يحقق هدفني:

حق التعليم ومجانيته وإلزاميته يف جميع املراحل
حسب ما ورد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،والعمل عىل
تساوي الفرص يف التوجيه املهني والجامعي،
والخروج من دائرة االختصاصات املكرسة للتقسيم ـــ عىل املدى القصري ،تقديم خطة واضحة إلنعاش
التقليدي لألدوار بني الرجال والنساء.
االقتصاد الوطني.
ضامن سكن جامعي للطالبات يتامىش مع ـــ عىل املدى املتوسط والبعيد ،البدء باإلعالن عىل
املستوى االقتصادي ملختلف الفئات املهمشة انطالق إصالحات هيكلية لالقتصاد الوطني متهد
واملفقرة ،وضامن مجانيته خالل السنوات الثالث األرضية املالمئة لتحقيق أهداف الثورة املتمثلة يف
 69الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات،
والجمهورية  2008تونس.
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التشغيل والتنمية والحد من الفوارق االجتامعية
والجهوية ومحاربة الفقر.

لقد تعددت ردود الفعل يف األوساط الحقوقية
والسياسية بني مؤيد ورافض باسم الخصوصية
الثقافية وهوية الشعب ،حيث جوبهت الحملة من
أجل رفع التحفظات بأشكال تصد وتهجم من قبل
التيارات الدينية املتطرفة وخصوصاً بعد الثورة.

كام نالحظ من خالل مرشوع امليزانية التكميلية
أن هناك مواصلة للسياسات السابقة نفسها التي
تعتمد عىل تحفيز االستثامر والتشغيل بشكل عام
دون استهداف للقطاعات ذات التشغيلية والقيمة كذلك تتواصل املطالبة باملصادقة عىل اتفاقية
71
املضافة العاليتني.
منظمة العمل الدولية عدد  183لسنة 2000
وتبقى مسألة إدماج النوع االجتامعي يف تخطيط املتعلقة بحامية األمومة ومالءمة ترشيعاتنا
وإعداد املوازنة العامة للدولة التي تحتل حيزا ً يف الوطنية مع مضامينها ،وتوحيد عطلة األمومة بني
مطالب الحركة النسائية والنسوية وعامالً هاماً يف القطاعني الخاص والعام .إذ صادقت الحكومة
التونسية عىل ما تبقى من اتفاقيات منظمة العمل
تقليص الفوارق بني الجنسني.
الدولية وأبقت عىل هذه االتفاقية .وهو ما يؤكد
كام أكدت الجمعيات النسائية والنسوية عىل أن حقوق النساء وخصوصاً منها الحق يف العمل
رضورة مواصلة ما تحقق من تقدم جزيئ يف وحاميته مسألة هامة وتشغل حيزا ً يف التجاذبات
ما يتعلق برفع التحفظات التي أبدتها تونس السياسية الراهنة.
(حكومة السيد الباجي قائد السبيس) عىل اتفاقية
األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز وقد ركزت املنظامت النسوية والنسائية عامة
ضد املرأة 72،والتي تنص عىل املساواة التامة بني والنقابية والسياسية بعد الثورة عىل مسألة التمسك
الجنسني يف جميع املجاالت ،مبا يف ذلك املساواة بقيم املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال
يف اإلرث وإرساء الحقوق نفسها بني األزواج يف واملواطنة والحرية والعدالة االجتامعية واملعاملة
امللكية والترصف وإدارة األمالك .ذلك ألن انعدام االنسانية واحرتام سالمة الحرمة الجسدية واملعنوية
املساواة يف اإلرث والترشيعات الذكورية التمييزية والجنسية .وهذا لن يتم إال إذا تم تضمني حقوق
تفرز حتامً الهشاشة وإفقار النساء ،وبالتايل اإلنسان بشكل عام والحقوق اإلنسانية للنساء
اإلقصاء االجتامعي والعنف املسلط عليهن .كام بشكل خاص يف الدستور الجديد ،يف ما يتعلق بدور
يطالب تحالف الجمعيات النسائية والنسوية الدولة التونسية يف حامية حقوق اإلنسان عامة مبا
مبواصلة رفع التحفظات وسحب اإلعالن العام يف ذلك الحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان
الذي أدرجته الدولة التونسية بالفصل األول من للنساء ،وضامنة الدولة للمساواة التامة والفعلية
دستور 1959الذي تم إيقاف العمل به .واستكامل بني النساء والرجال يف الحقوق والواجبات يف جميع
كافة اإلجراءات املتعلقة مبالءمة القانون الوطني املجاالت العامة والخاصة داخل العائلة وخارجها.
وال يجوز التمييز بينهم بسبب العرق أو اللون
ونصوص االتفاقية.
أو الدين أو الجنس أو االنتامء الجهوي أو الرأي
 71نفس املصدر السابق.
السيايس أو اللغة أو الرثوة أو الحالة املدنية أو
 72متت املصادقة عىل هذه االتفاقية من قبل الدولة التونسية
يف  .1985ويف  2004تأسست الحملة الوطنية لرفع التحفظات اإلعاقة أو العاهة أيا كان مصدر هذا التمييز ،سواء
من قبل منظامت املجتمع املدين املستقلة .ثم يف  2006تعلق بسلطات عمومية أو هيئات أو منظامت أو
73
شهدنا مببادرة من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومبشاركة جامعات أو أفراد.
الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،إطالق الحملة العربية
«مساواة بال تحفظ» .إىل حدود  2008صادقت الدولة التونسية
عىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية .ويف سنة  2011تم اإلعالن
عن رفع التحفظات مع اإلبقاء عىل اإلعالن العام.

 73الفصل األول من دستور املواطنة واملساواة من خالل عيون
النساء الذي انبثق عن عملية محاكاة حول املجلس التأسييس
الصوري الذي نظمته الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات،
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كام تضمن الدولة أيضاً املواطنة الكاملة والفعلية
بني املواطنات واملواطنني يف املجال السيايس،
وخصوصاً يف ما يتعلق بحق الرتشح والتمثيل
الدميقراطي وحق التصويت واملشاركة يف الشأن
العام السيايس والنقايب والجمعيايت ،وأن تتبوأ مراكز
اتخاذ القرار .كام تحمي الدولة أيضا النساء من
كافة أشكال العنف املسلط عليهن مهام كانت
74
مربراته أو مجاالته وأياً كان مصدره ومأتاه.

كام تم التأكيد عىل رضورة اتخاذ الدولة التونسية
التدابري واآلليات الالزمة لضامن هذه الحقوق بأن
تعمل عىل تطبيق مبدأ التناصف بني الجنسني كآلية
دستورية ،وترشيك النساء يف اتخاذ القرار ،ووضع
قانون إطاري ملناهضة العنف املسلط عىل النساء
بكافة أشكاله املادي واملعنوي والجنيس يف الفضاء
العام والخاص وتجرميه واعتباره انتهاكا لحقوق
االنسان ومتييزا ً .كام تم التأكيد أيضاً عىل رضورة
إيجاد محكمة دستورية مستقلة تراقب دستورية
القوانني ومدى مالءمتها لالتفاقيات الدولية لحقوق
االنسان املصادق عليها من قبل الدولة التونسية،
مع ضامن حق التقايض وإحداث هيئة وطنية
77
مستقلة تسهر عىل احرتام حقوق االنسان.

كام تم التشديد عىل أن يضمن الدستور الحقوق
املتعلقة بالحريات األساسية وضامن حرية املعتقد
وحق مامرسة الشعائر الدينية وحق االختالف
لكل املواطنني واملواطنات دون متييز .كام يضمن
الدستور الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية والبيئية عىل أساس املساواة ال تزال كذلك مسألة املصادقة عىل الربوتوكول
75
بني املواطنني واملواطنات.
االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق
واعتربت مسألة تضمني الحقوق االقتصادية االقتصادية واالجتامعية والثقافية وإنفاذه،
واالجتامعية والثقافية يف الدستور الجديد مطلباً متواصلة من خالل الحملة الدولية التي يقوم بها
هاماً أكدت عليه مجمل مشاريع الدساتري الصادرة االئتالف الدويل للمنظامت غري الحكومية  .78إذ
عن مختلف األحزاب والجمعيات ،وخصوصاً منها تعترب الدولة التونسية إحدى الدول غري املصادقة
دستور الجمعيات النسائية والنسوية التونسية ،عىل هذا الربوتوكول االختياري الذي مينح اللجنة
والتي ركزت يف مطالبها عىل أن تقر الدولة وتضمن املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
لكل املواطنني واملواطنات الحق يف التعليم األهلية لتلقي الشكاوي من قبل املواطنني املرفوعة
العمومي الجيد واملجاين واالجباري ،والحق يف شغل ضد الدول األطراف ومنظوريها ،عندما تنتهك هذه
الئق يحفظ الكرامة االنسانية ،والحق يف مسكن الدول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
الئق يحفظ الكرامة والحق يف التمتع بالعالج التي يكرسها العهد الدويل الخاص بالحقوق
املجاين والخدمات الصحية والضامن االجتامعي ،االقتصادية واالجتامعية والثقافية .79وتهتم
وحق التنقل داخل البالد وخارجها من دون متييز

 77نفس املصدر السابق.
أو وصاية .أخريا ً عىل الدستور أن يضمن الحق
 78يتكون اإلئتالف من مركز حقوق السكن وعمليات اإلخالء،
يف التوزيع املتساوي والعادل للرثوات واالنتقال منظمة العفو الدولية ،مركز قانون املجتمعات املحلية ،الشبكة
املتساوي للملكية بني النساء والرجال .كام تم الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،شبكة
التأكيد عىل الحقوق املتعلقة باإلبداع الثقايف بكل الغذاء أوال للمعلومات والتحركات ،اللجنة الدولية للقضاة
املحلفني ،الفدرالية الدولية لروابط حقوق االنسان ،مراقبة
أشكاله.76.
العمل بشأن حقوق املرأة آسيا واملحيط الهادي ،مركزدعاوى
الحقوق االجتامعية وبرنامج الدول األمريكية لحقوق اإلنسان
وذلك بحضور ممثلني وممثالت عن املجتمع املدين التونيس ،والدميقراطية والتنمية.
 79ملف أدوات للتحرك /الكتيب الثالث لالئتالف الدويل
فيفري ،2012
للمنظامت غري الحكومية من أجل الربوتوكول االختياري للعهد
 74نفس املصدر السابق.
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية سنة
 75نفس املصدر السابق.
.2011
 76نفس املصدر السابق.
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الجمعيات النسائية بهذه الحملة وخصوصاً منها
تلك التي شاركت يف الحملة من أجل املصادقة عىل
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة .ويرجع هذا االهتامم
بالربوتوكول االختياري للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،ألنه يهدف إىل تفعيل
80
مجمل هذه الحقوق.
ال تزال إذن الحقوق االقتصادية واالجتامعية مهددة
يف ظل التجاذبات السياسية الحالية ،ويف غياب رؤية
واضحة للمرشوع املجتمعي للحكومة الحالية ،ويف
وجود قوى تهدد مقومات ومكاسب الدولة املدنية
وتبقى حقوق النساء األكرث عرضة لهذه التهديدات
باعتبارها الرشيحة االجتامعية األكرث هشاشة .إن
اإلبقاء عىل واقع التمييز والنظام األبوي يف ظل
األزمات االقتصادية واالجتامعية ،وضمن املحافظة
عىل التوزيع التقليدي لألدوار ،سيعمق هشاشة
أوضاع النساء ،ألن مصري املكتسبات يبقى رهني
تكتل الجهود ملختلف مكونات املجتمع املدين
والسيايس املعني ببناء مرشوع مجتمعي قائم عىل
العدالة االجتامعية والدميقراطية واملساواة التامة
والفعلية بني الجنسني.
يبني لنا هذا البحث أن عامل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ميلء بالتهديدات والخروقات ،وأن
التغريات والتحوالت االقتصادية واالجتامعية
التي شهدتها البالد خالل عقود من االنفتاح عىل
االقتصاد العاملي ترضب يف العمق جملة املبادئ
واملكاسب التي حققتها النساء .وعىل الرغم من
النضاالت العاملية والنقابية والحقوقية ،فإن
الحقوق اإلنسانية للنساء مل يعرتف بها كجزء ال
يتجزأ من الحقوق اإلنسانية عامة.

 80ملف أدوات التحرك /الكتيب الرابع،أدوات لكسب
تأييد بلدكم والدعوة اىل التصديق عىل الربوتوكول االختياري
وتنفيذه ،االئتالف الدويل للمنظامت غري الحكومية من أجل
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية .سنة .1102
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الحقوق االقتصادية واالجتامعية
لألشخاص ذوي االعاقة يف بعض البلدان العربية
اعداد  :اتحاد املقعدين اللبنانيني
باالستناد اىل التقارير الوطنية
يشري واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف عدد من
البلدان العربية ،يف ما يتعلق بحقي العمل
والتعلم ،إىل غياب البيئة املكانية املحرتمة
لحاجاتهم اإلضافية ،وغياب التعامل املالئم لهم،
والتوعية املناسبة اجتامعياً وتخصصياً للتفاعل
معهم كمواطنني ،باإلضافة إىل قلة االستثامر الفاعل
لطاقاتهم يف املجتمع .ويحتم ذلك إعادة النظر يف
السياسات العامة يف مقاربة قضايا اإلعاقة بشكل
عام والحاجات بشكل خاص .ومع التفاوت الحاصل
بني بلد وآخر يف مجال تصديق املجالس الترشيعية
عىل االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ( )2006وبروتوكولها املرفق ،تبدو
الحاجة أكرث إلحاحاً إىل مالءمة القوانني املحلية مع
روحية الحقوق يف االتفاقية وبنودها ،وخلق الفرص
املالمئة لالنتقال بقضايا اإلعاقة من النموذجني
الطبي والرعوي – الخريي إىل النموذج االجتامعي.
إن أبرز السامت العامة التي تؤسس الستثامر
طاقات األشخاص املع ّوقني ،تكمن يف إزالة املع ّوقات
االجتامعية واملادية التي تحول دون اندماجهم يف
مجتمعاتهم املحلية بدءا ً من املدرسة وصوالً إىل
مكان العمل يف القطاعني العام والخاص .ويحول
دون ذلك رسمياً عدد من األمور تشرتك فيها
البلدان العربية ،وتؤسس لتوصيات أهمها:
•اعتامد الدول سياسات وطنية عامة
مناسبة ترتكز عىل مبدأ املساواة وتكافؤ
الفرص والدمج وفقاً للمفهوم االجتامعي

ومبا يتالءم مع االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
•صياغة قوانني وطنية ترتكز عىل بنود
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وتضمن حقوق األشخاص املع ّوقني
يف املجاالت كافة السيام الحق يف العمل
الالئق.
•استحداث سياسات واسرتاتيجات تطبيقية
للقوانني الوطنية لتوفري آليات وبرامج
تضمن تنفيذ القانون واستمرارية حامية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
•رضورة مشاركة األشخاص املع ّوقني مع ص ّناع
القرار يف عملية تكوين وبناء السياسات،
مبا له من أهمية يف نقل خربات األشخاص
املع ّوقني ومعرفتهم املعمقة بالصعوبات
والتحديات التي متنعهم من االنخراط يف
عملية التنمية.
•وجوب تقاطع قضايا اإلعاقة مع قضايا
التعليم والعمل ،فموضوع اإلعاقة ليس
موضوعاً
أحادي الجانب ،لكنه يدخل ضمن
َّ
قضايا املجتمع مبا فيها العمل والتعليم.
•تفعيل القوانني والسياسات املحلية.
•تطوير قوانني وسياسات توفر الحامية
االجتامعية لألشخاص املع ّوقني وتشديد
العقوبات ملنع تعرضهم لالستغالل
واملخاطر املتعددة.
•إدراج معايري الجندر واإلعاقة يف سياسات
وأنظمة املنظامت الحكومية وغري
الحكومية.
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غياب البيئة املكانية
املحرتمة ،وغياب
التعامل املالئم لهم،
والتوعية املناسبة
اجتامعياً ،باإلضافة إىل
قلة االستثامر الفاعل
لطاقاتهم يف املجتمع

•خلق قاعدة معلومات واضحة عن
األشخاض املع ّوقني تتضمن معلومات
واسعة عن أوضاع األشخاص املع ّوقني
االجتامعية واالقتصادية.
•العمل عىل توفري بيئة مبنية دامجة(  (�Ac
 )cessibilityميكن للجميع الوصول اليها
واالستفادة منها .حيث متنح طريقة تصميم
األماكن فيها االستقاللية لجميع األشخاص
ومهام اختلفت احتياجاتهم وقدراتهم
يف الحركة والوصول ،الرؤية ،السمع،
االتصال الفعال واالستخدام .فتكون خالية
من العوائق الهندسية ،مستجيبة لتنوع
االحتياجات واالختالفات .لتسهيل حركة
التنقل أمام األشخاص املع ّوقني ،وبالتايل
املشاركة يف جميع النشاطات االجتامعية
واالقتصادية.
•عىل الحكومات العربية أن تجد آلية لتبادل
املعلومات والخربات ،ما يساعد عىل تطوير
املعايري الدامجة إن كان يف البيئة الهندسية
أو يف العمل والتعليم .وهذا يساعد عىل
خلق خلفية اقتصادية واجتامعية وثقافية
مشرتكة لهذه البلدان مبا يخص قضايا
اإلعاقة.
•إيجاد آلية تحاور حول قضايا اإلعاقة عىل
املستوى اإلقليمي ،مبا فيها العمل والتعليم
لبناء رؤية مشرتكة ورشاكة مع الفاعلني
عىل املستوى املحيل ،اإلقليمي والدويل.
•تضمني قضايا اإلعاقة يف التقارير الوطنية
واإلقليمية للعمل والتعليم
•مشاركة جمعيات اإلعاقة يف عملية إعداد
التقارير الوطنية حول العمل والتعليم.
•مطالبة وسائل اإلعالم العربية إلفراد
مساحة خاصة لنرش ثقافة اإلعاقة والدمج.
يف حق التعليم:
•تكييف قانون التعليم العام بشكل يضمن
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لألطفال ذوي اإلعاقة إمكانية دخول جميع
مراحل التعليم العام املتوفرة لجميع
األطفال ،وتلقّي الدعم املطلوب ضمن
نظام التعليم هذا ،وذلك بهدف تسهيل
التعليم الفعال لهم مبا فيه الرتتيبات
املمكنة عندما تكون مطلوبة.
•توفري الوسائل امليسرّ ة للطالب ذوي اإلعاقة
للحصول عىل الدعم خالل مرحلة التعليم
الجامعي.
•وجوب تزويد املعلمني العاملني ضمن
النظام التعليمي العام بالدعم الكايف
لضامن أن األطفال ذوي اإلعاقة يستطيعون
أخذ دورهم يف اكتساب التعليم عىل قدم
املساواة مع األطفال اآلخرين.
•العمل عىل إزالة أية عقبات متنع األشخاص
ذوي اإلعاقة من أن يكونوا معلمني.
•إدراج املعايري الدامجة يف بنية وهيكليات
الوزارات املعنية وجميع إداراتها
ومؤسساتها ،والتوعية الشاملة تجاه حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وحاجات املتعلمني
املع ّوقني وكيفية التعامل معهم.
•القيام بإحصاءات شاملة ،ودراسات علمية
حول جميع ما يتعلق بتوزع األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وتصنيفات إعاقاتهم واحتياجاتهم،
والخدمات التعليمية املتطورة وكيفية
مواكبتها محلياً.
•تجهيز جميع املؤسسات التعليمية ،ملختلف
املراحل واالختصاصات مبا يضمن سهولة
واستقاللية استعاملها من قبل األشخاص
ذوي اإلعاقة سواء أكانوا متعلمني فيها أو
معلمني ،أو عامالً.
•تكييف املنهاج الرسمي مبا يتالءم
واحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقات
البرصية ،السمعية ،أو الذهنية؛ أو متعددي
اإلعاقة.

•تدريب الجسم التعليمي ،والعاملني يف
املؤسسات التعليمية العامة والخاصة عىل
التعامل مع احتياجات األشخاص ذوي
اإلعاقة.
•االنتقال جذرياً وفق سياسات وطنية
واضحة ،ممنهجة ،ذات أجندة زمنية ،من
سياسة العزل السائدة ،إىل التوازي مع
االتفاقية الدولية ،نحو الدمج الرتبوي.
•أما يف ما يتعلق بحق العمل ،فأبرز التوصيات
املطروحة:
•إيجاد برامج تهدف إىل نقل األشخاص ذوي
اإلعاقة الذين يعملون ضمن الوظائف
املحمية للعمل ضمن سوق العمل املفتوح.
•العمل عىل جعل التدريب املهني وخدمات
التوظيف املخصصة لعامة الناس ،هي
ممكنة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•عىل الدولة أن تأخذ أي إجراءات إيجابية
لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
•عىل الدولة أن تقوم بدعم وتعزيز توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن القطاع
الخاص ،من خالل اإلجراءات التحفيزية
وغري ذلك من إجراءات.
•إزالة الحواجز الترشيعية وحظر التمييز
عىل أساس اإلعاقة فيام يختص بجميع
املسائل املتعلقة بجميع أشكال العاملة،
ومنها رشوط التوظيف والتعيني والعمل،
واستمرار العمل ،والتقدم الوظيفي،
وظروف العمل اآلمنة والصحية.
•إدراج املعايري الدامجة يف هيكليات
الوزارات املعنية ،ويف صلب أنظمة العمل
وأنظمة التأمينات االجتامعية الرسمية،
ونظام التأمني غري الرسمي وقوانينه.
باإلضافة إىل وضع اسرتاتيجيات وطنية
لخلق وتوفري فرص عمل تتالءم وحاجات
األشخاص ذوي اإلعاقة.

•تطبيق االتفاقية الدولية( ،والترشيعات
املحلية املتعلقة بحقوق األشخاص
املع ّوقني) يف ما يتعلق بالبيئة الدامجة
يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية وأماكن
العمل واألماكن العامة ،وتجهيز النقل
العام.
•القيام بإحصاءات ومسوحات ودراسات
علمية جدية ،وفق املعايري الدولية ،حول
األشخاص املع ّوقني وسوق العمل؛ وأن يتم
إدراج معايري اإلعاقة يف جميع الدراسات
األخرى املنتجة.
•إقامة شبكة تعاون وتنسيق بني الوزارات
املعنية واملنظامت املهتمة بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة امللتزمة بسياسة
الدمج ،يف إطار الشعار العاملي “ال يشء
يعنينا من دوننا”.
•إزالة الحواجز االجتامعية وتعزيز الوعي يف
اﻤﻟﺠمتع ككل وعىل مستوى األرسة بشأن
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وتعزيز احرتام
حقوقهم وكرامتهم ومكافحة القوالب
النمطية وأشكال التحيز واملامرسات الضارة
املتعلقة بهم  ،مبا فيها تلك القامئة عىل
الجنس والسن ،يف جميع مجاالت الحياة
وتحديدا ً يف مجال العمل؛ ومتابعة تنظيم
حمالت فعالة للتوعية.
•إزالة الحواجز الثقافية واملتعلقة بأنظمة
وسياسات العمل املعتمدة من خالل
تعديل االتجاهات السائدة لدى أصحاب
العمل وإدخال ثقافة ومعايري الدمج عىل
السياسات وأنظمة العمل املعتمدة يف
املؤسسات.
•ازالة الحواجز الفيزيائية وتوفري بيئة عمل
خالية من العوائق والتمييز.
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تقارير وطنية
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تقارير وطنية

األردن
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
آمنة فالح (اتحاد املرأة االردين) ،تريز الريّان (اتحاد
املرأة االردين) ،خلدون دياب (اتحاد املرأة االردين)،
موىس شتيوي (املركز االردين للبحوث االجتامعية)
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الحق يف التعليم
األردن
اعداد :أحمد عوض
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
تقديم
يشتمل هذا التقرير عىل استعراض السياسات
الناظمة للحق يف التعليم يف األردن ،وقراءة
تحليلية ملدى مواءمة الترشيعات األردنية املختلفة
مع العهود واملواثيق الدولية املتعلقة بالحق يف
التعليم ،وعىل وجه الخصوص العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
ويتضمن التقرير كذلك قراءة تحليلية للوضع العام
لواقع تطبيق هذا الحق يف األردن .ويغطي التقرير
كذلك مفهوم الحق يف التعليم وأبرز مؤرشاته ،من
حيث مدى توفر التعليم ومجانية التعليم األسايس
وإلزاميته ،ورياض األطفال ،ومستويات اإلنفاق
الحكومي عىل التعليم ،والحريات األكادميية
وظروف عمل املعلمني ،إىل جانب إمكانية الوصول
إىل التعليم ،وظاهرة الترسب من املدارس وتعليم
الكبار (محو األمية) .كذلك يستعرض التقرير جودة
التعليم يف مختلف مراحله ،وأوضاع األشخاص من
ذوي اإلعاقات ومدى متتعهم بالحق بالتعليم .ويف
ختام التقرير تم تطوير بعض التوصيات التي من
شأن األخذ بها تحسني فرص التمتع بالحق بالتعليم
يف األردن.

العهد الدويل بخصوص الحقوق املدنية والسياسية،
وبشكل أكرث وضوحاً يف العهد الدويل الخاص
بالحقوق االجتامعية واالقتصادية واالجتامعية.
هذا إىل جانب العديد من االتفاقيات واملعاهدات
الدولية الخاصة ،مثل االتفاقيات التي تناولت
حقوق النساء واألطفال واملع ّوقني وغريهم.
يشتمل الحق يف التعليم حصول الجميع عىل التعليم
األسايس بشكل مجاين والزامي ،وإمكانية الحصول
عىل التعليم الثانوي واألخذ تدريجياً مبجانية التعليم
الجامعي واملساواة يف الحصول عىل التعليم العايل
عىل أساس القدرات .وهو يستهدف تنمية املواهب
الشخصية والفردية واإلنسانية ،والشعور بالكرامة،
وتقدير الذات ،والقدرة العقلية والجسدية ،وغرس
احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،فضالً
عن القيم اللغوية والثقافية والهوية ،ومتكني الناس
من املشاركة بفاعلية يف مجتمع حر .إضافة إىل
تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع
الفئات ،والحفاظ عىل السالم ،وتعزيز املساواة بني
الجنسني ،واملحافظة عىل البيئة.

ومن هذه املنطلقات ،وليك يتم إنفاذ الحق يف
التعليم عىل أرض الواقع ،خلصت جهود املختصني
يف مجال الحق يف التعليم إىل أن التعليم يجب أن
يتحىل بالعديد من السامت تتمثل يف أن يكون
متوفرا ً (متاحاً) ،وميكن االلتحاق به وأن يكون
مقبوالً وقابالً للتك ّيف.
يف املجال القانوين ،فقد أكد الدستور األردين الجديد
السياسات العامة الناظمة للحق يف التعليم
الذي أقر يف النصف الثاين من عام  2011عىل
تم االعرتاف بالحق يف التعليم عاملياً منذ صدور الحق يف التعليم ضمن حدود إمكانيات الدولة،
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام  .1948إذ نص عىل «تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن
وتم التوسع يف تحديد الحق يف التعليم يف كل من
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التعليم يجب أن
يتحىل بالعديد من
السامت تتمثل يف أن
يكون متوفراً (متاحاً)،
وميكن االلتحاق به
وأن يكون مقبوالً
وقابالً للتك ّيف

حدود إمكانياتها» 1كذلك نص قانون وزارة الرتبية
والتعليم 2األردين عىل أن «التعليم االبتدايئ ملزم
للجميع ومجاين يف املدارس الحكومية» ،وهو ما
يتفق مع املعايري الدولية التي تضمنتها االتفاقيات
والعهود الدولية يف بنودها األساسية ،وخصوصاً
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية 3والذي صادق عليه األردن يف عام 1976
ونرشه يف الجريدة الرسمية عام  4 .2006كام وتتفق
فلسفة الرتبية يف اململكة حسب املادة ( )3ومبادئ
السياسة الرتبوية يف املادة ( )5وأعامل وزارة الرتبية
والتعليم يف املادة ( )6من قانون الرتبية والتعليم
يف األردن ،مع ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل،5
والتي تهدف إىل اتخاذ التدابري املناسبة لضامن
إدارة النظام يف املدارس مبا يتامىش مع احرتام كرامة
الطفل ،ويتوافق مع بنود اتفاقية حقوق الطفل.

ال تزال هناك
بعض العوائق التي
تقف حائالً دون
«اإلجبار» يف التعليم
األسايس ،لعدم وجود
الترشيعات الداخلية
التي تفرض العقوبات
عىل أولياء األمور

تعد إمكانية الوصول إىل التعليم ،من املؤرشات
األساسية يف إنفاذ الحق يف التعليم .وبالتايل فإن
الدول ملزمة بإزالة أية عقبات اقتصادية أو
اجتامعية أو إدارية تحول دون الحصول عىل هذا
الحق .ويف الوقت الذي اتفق فيه قانون وزارة
الرتبية والتعليم مع املعايري الدولية يف إلزامية
التعليم األسايس ومجانيته ،إال أن قانون الوزارة
مل يؤكد وجوب تعميم التعليم الثانوي مبختلف
أنواعه وجعله متاحاً للجميع .ومل ينص عىل مبدأ
األخذ التدريجي مبجانية التعليم الجامعي ،كام
تنص املادة (/2/13ب) من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واملادة
(/1/28ب) من اتفاقية حقوق الطفل لعام .1991
واقترص يف املادة ( )11عىل اإلشارة إىل أن التعليم
الثانوي هو تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم
وإمكانياتهم ،من دون أن يؤكد أهمية توفريه

للجميع ضمن أعامل الوزارة وأهدافها .ومل ت ُذكر أي
أهداف حول التدرج يف مجانية التعليم الجامعي.
كذلك فإن الوزارة تفرض عىل الطلبة رسوماً إلجراء
امتحانات الثانوية العامة كبند أسايس من بنودها
يف املادة (.)29
وعىل الرغم من اتفاق قانون الرتبية والتعليم مع
القوانني الدولية الرامية إىل إلزامية التعليم ،إال
أنه ال تزال هناك بعض العوائق التي تقف حائالً
دون «اإلجبار» يف التعليم األسايس ،لعدم وجود
الترشيعات الداخلية التي تفرض العقوبات عىل
أولياء األمور الذين ال يسجلون أبناءهم يف املدارس.
ومن الجدير بالذكر أن نص إلزامية التعليم يف
قانون وزارة الرتبية والتعليم األردين غري كاف،
وهناك حاجة إىل وضع وتقرير ضامنات للتطبيق
وااللتزام بذلك خاصة يف حال ترك الطالب التعليم
قبل بلوغه سن ( )16من عمره ،التي تزيد من
ظاهرة الترسب املدريس ،وانخراط األطفال يف سوق
العمل .وهنا يرتبط انفاذ هذا الحق بحقوق انسانية
أخرى مثل الحق يف مستوى معييش الئق والحق
بالعمل ،األمر الذي يؤدي يف حال انفاذها اىل عدم
اضطرار الطلبة دون سن  16سنة من الترسب من
املدارس .وبالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة ،فإن
قانون حقوق األشخاص املع ّوقني 6ينص عىل توفري
الرتتيبات التيسريية املعقولة للطلبة ذوي اإلعاقة،
اال أن هنالك العديد من املدارس التي يتوفر فيها
اية تريبات تيسريية
أما بالنسبة للتعليم العايل ،فلم ِ
يأت قانون
التعليم العايل والبحث العلمي األردين لعام 2009
عىل وضع صياغات تهدف لجعل التعليم العايل
متاحاً للجميع وعىل قدم املساواة تبعاً للكفاءة،
وفق ما نصت عليه املادة (/2/13ج) من العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية .كذلك فإن وزارة التعليم العايل تواجه
عددا ً من االختالالت املتعلقة بعدم استقرار أطرها
الترشيعية والقانونية الناظمة للعملية التعليمية،

 1الدستور األردين ،املادة (.)6
 2قانون وزارة الرتبية والتعليم األردين املادة ()10
 3العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
املادة ()13
 4وفق النظام الترشيعي األردين ال تعد الترشيعات واالتفاقيات
 6قانون حقوق األشخاص املع ّوقني رقم ( )31لسنة ،2007
نافذه إال بعد نرشها يف الجريدة الرسمية.
املادة (.)4
 5اتفاقية حقوق الطفل ،املادة ()28
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بسبب كرثة الترشيعات الناظمة ملؤسسات التعليم وال تتوفر يف الكثري منها التجهيزات املطلوبة وفقاً
العايل والتعديالت عليها ،وهو ما انعكس سلباً عىل ملعايري الجودة لرياض األطفال.
سري العملية التعليمية ،وإىل خلق اإلرباك القانوين ويف القطاع الخاص تنترش رياض األطفال عىل
يف العملية الترشيعية .فقد تم تعديل قانون نطاق واسع خاصة يف املدن الرئيسية ويف البلدات
التعليم العايل مرتني يف أقل من سنة.
البعيدة عنها ،وتتفاوت يف درجة إمكانياتها،
ويف الحديث عن أسس القبول يف الجامعات
الرسمية ،فاالستثناءات والكوتات يف حجز املقاعد
الجامعية التي تتعامل وفقها لجنة القبول املوحد
للجامعات الرسمية ،أدت وتؤدي إىل حرمان أعداد
كبرية من الطلبة الخريجني ،عىل الرغم من ارتفاع
معدالت تحصيلهم يف امتحان الثانوية ،ومتنح طلبة
آخرين مقاعد جامعية عىل الرغم من انخفاض
تحصيلهم العلمي باملقارنة مع نظرائهم .إذ إن
معظم املقاعد الدراسية شبه محجوزة ألسباب
عديدة (كوتات) ،األمر الذي يحمل يف طياته متييزا ً
ضد فئات واسعة من خريجي الثانوية العامة .وقد
تم اجراء تعديالت عىل أنظمة القبول الجامعي من
خالل الديوان املليك يف نهاية شهر متوز  2012متثل
بالغاء تخصيص أية مقاعد دراسية نهائيا ،وجاء
يف التعليامت الجديدة أن املكرمة امللكية سترتكز
فقط عىل تقديم املنح الدراسية فقط يف الجامعات
الحكومية وللطلبة املقبولني من خالل قامئة القبول
املوحد ،مستندة إىل عدة معايري أهمها التحصيل
األكادميي للطالب أو الطالبة والجدارة والتميز،
والظروف االقتصادية واالجتامعية للطلبة.
الوضع العام:
وفيام يتعلق بتوفر التعليم يف األردن ،فقد أشار
قانون وزارة الرتبية والتعليم إىل أن تنشئ الوزارة
رياضاً لألطفال ،وتنظم شؤونها الفنية واإلدارية
يف حدود إمكانياته .7وقد قامت الوزارة بتنفيذ
مشاريع متعلقة بالعامالت لديها كمرشوع
“خطوات” ومرشوع “تنمية الطفولة املبكرة” ،إال
أن تلك املشاريع ال تزال تطبق عىل نطاق ضيق،
وهي ال تشمل جميع املدارس الحكومية .وعىل
محدوديتها تبقى رياض األطفال هذه غري ملزمة،
 7قانون وزارة الرتبية والتعليم األردين املادة ()8

وجميعها يعمل مقابل رسوم تحددها ادارات
رياض األطفال ذاتها ،وغالباً ما تكون الرسوم يف
األرياف أقل منها يف املدن .ومنها من يقوم به
ويديره القطاع الخاص عىل أسس تجارية بحتة.
ومنها تديرها بعض الجمعيات الخريية ،وعادة ما
تكون الرسوم التي تتقاضاها الجمعيات الخريية
أقل من تلك التي تتقاضاها رياض األطفال التي
ميتلكها ويديرها القطاع الخاص .ويف هذا السياق ال
نلمس لدى الحكومة توجهات جادة لتفعيل املادة
( )8من قانون وزارة الرتبية والتعليم بإنشاء رياض
أطفال .من جانب آخر فإن غالبية الرياض غري
مهيأة الستقبال املع ّوقني ،إال أنه تتوفر رياض خاصة
لذوي اإلعاقات تبعاً لطبيعة ودرجة إعاقاتهم.

يف ما يتعلق باإلنفاق
الحكومي عىل التعليم
تُع ُّد الحكومة املزو َد الرئييس للتعليم األسايس يف يف األردن ،فقد شهد
األردن .وتقدم إىل جانبها كذلك وكالة غوث الالجئني تراجعاً منذ عام 2000

الفلسطينيني ( )UNRWAخدمات التعليم
األسايس لالجئني الفلسطينيني داخل املخيامت
واملناطق التي يرتكزون فيها .هذا إىل جانب القطاع
الخاص وبعض الجمعيات الخريية .حيث تستقبل
املدارس الحكومية حسب إحصائيات وزارة الرتبية
والتعليم ( 70باملئة) من الطلبة ،ويستقبل القطاع
الخاص ( 23باملئة) ،بينام تستقبل وكالة غوث
الالجئني ( 7باملئة).8ويبلغ عدد الطلبة يف املدارس
العاملة يف اململكة ( 1.66مليون) طالب وطالبة
موزعني ( 50.8باملئة) ذكورا ً ،و (49.2باملئة) إناثاً.9
أما يف ما يتعلق باإلنفاق الحكومي عىل التعليم
يف األردن ،فقد شهد تراجعاً منذ عام  .2000ففي
الوقت الذي بلغت فيه نسبة اإلنفاق عىل التعليم
عام  13( 2000باملئة) من حجم اإلنفاق العام،
 8وزارة الرتبية والتعليم ،التقرير اإلحصايئ السنوي 2011/2010
 9املرجع السابق
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إىل ( )34طالباً يف بعض املناطق .13وتعاين غالبية
مدارس وزارة الرتبية والتعليم وتلك التابعة لوكالة
غوث الالجئني من ضعف البنية التحتية لناحية
ضعف الخدمات املقدمة يف املدارس كاملرافق
العامة ،وعدم توفر مستويات معقولة من النظافة
والتدفئة.

انعكس تراجع
حصة التعليم
من اإلنفاق العام
عىل نقصان الكادر
التعليمي وضعف
البنى التحتية
للمدارس الحكومية

وصلت إىل ( 9باملئة) يف عام  .2010وعىل الرغم
من زيادة قيمة اإلنفاق العام باألرقام املطلقة ،إذ
بلغت حصة الفرد من اإلنفاق التعليمي عام 2000
( )63دينارا ً سنوياً ،وارتفعت إىل ( )111دينارا ً يف
عام  10،2010وإذا ما أخذ باالعتبار ارتفاع معدالت
التضخم التي شهدها األردن خالل العقد املايض،
11
والتي بلغت ( 42باملئة)  ،يتبني أنه مل تحدث أي وانعكس تراجع حصة التعليم من اإلنفاق
زيادة ملموسة عىل حجم اإلنفاق عىل التعليم العام عىل نقصان الكادر التعليمي يف املدارس
خالل العقد املايض.
الحكومية ،وخصوصاً املعلمني .وترتكز املشكلة
ومبراجعة رسيعة ملؤرشات إنفاق املوازنة العامة أكرث يف محافظات اململكة بسبب عزوف الكثري
خالل العقد املايض ،يتبني أن اإلنفاق عىل األجهزة من املعلمني عن العمل يف التدريس لعدم جدواه
األمنية مبختلف أنواعها خالل العقد املايض ،من النواحي املادية أو العملية ،ولجوئهم إىل
ارتفعت من ( )531مليون دينار أردين يف عام  2000العمل يف وظائف ذات مردود أعىل ،أو أكرث راحة.
إىل ( )1829مليون دينار يف عام  ،2010بنسبة منو هذا باإلضافة إىل عدم تشجيع وزارة الرتبية عىل
تقارب ( 138باملئة) .12رافق ذلك التوسع الكبري يف استقطاب املعلمني للعمل يف مهنة التدريس .لذا،
التعليم الخاص .وهذا التوسع ينسجم مع توجهات تلجأ وزارة الرتبية من أجل حل تلك املشكلة إىل
الدولة األردنية خالل العقدين املاضيني ،التي بدأت تعيني معلمني ليسوا من أصحاب االختصاص.
فيها االنسحاب من الحياة االجتامعية واالقتصادية ،كذلك أثر الرتاجع يف اإلنفاق العام عىل التعليم،
التزاماً منها بربامج إعادة التكييف والهيكلة (برامج عىل ضعف البنى التحتية للمدارس الحكومية من
التصحيح االقتصادي) التي نفذتها بطلب من جهة ،وعدم كفاية تأهيل املعلمني واملعلامت مبا
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بعد األزمة
ميكنهم من التعامل مع الطلبة بطرق صحية من
االقتصادية العميقة التي مر فيها االقتصاد األردين
جهة أخرى .لذلك ينترش العنف الذي ميارس عىل
خالل عامي  1988و .1989وقد أدى هذا التفاوت
الطلبة يف مختلف املدارس بكافة أشكاله الجسدية
يف التضييق عىل اإلنفاق عىل التعليم والتوسع
والنفسية واللفظية ،عىل الرغم من العقوبات
الكبري يف اإلنفاق عىل األمن ،إىل تراجع مختلف
مؤرشات التعليم التي متت وستتم اإلشارة إليها يف املشددة التي يفرضها القانون والتعليامت عىل
مامريس العنف ضد الطلبة.
هذا التقرير.
وتقرتب املدارس يف األردن من حيث أعداد الطلبة ويف القطاع الخاص ،ما زال االرتفاع الكبري
يف الشعب املدرسية من املعايري العاملية البالغة واملتزايد للرسوم املدرسية يف العديد من املدارس
( )25طالباً للشعبة الواحدة .فقد بلغ معدل الخاصة ،دون اتخاذ االجراءات الضابطة من قبل
الطلبة يف الشعبة الواحدة ( )27طالباً .إال أن وزارة الرتبية والتعليم له ،يشكل مصدر قلق
هذا املؤرش يختلف تبعاً للمنطقة ،إذ يصل أحياناً لألهايل ،وأعبا ًء متزايدة ،تدفع بهم إما إىل التنازل
ودفع املبالغ املتزايدة لضامن جودة التعليم
ألبنائهم ،أو تحويل أبنائهم للدراسة يف املدارس
 10هياجنة ،عدنان« ،تعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية الحكومية.

واالجتامعية يف موازنات الحكومات األردنية :دراسة تقييمية:
 ،»2010-2000املركز الوطني لحقوق اإلنسان.2011 ،
 11دائرة االحصاءآت العامة ،سلسلة تقارير سنوية (-2000
.)2010
 12هياجنة ،عدنان ،مرجع سابق.
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ويعاين املعلمون بشكل عام يف املدارس الحكومية
 13وزارة الرتبية والتعليم ،إحصاءات التعليم للعام الدراسة
.2011/2010

والخاصة مشكلة األجور املتدنية ،إضافة إىل
غياب التنظيم النقايب الذي ينظم مهنتهم ويدافع
عن حقوقهم طيلة العقود املاضية ،قبل موافقة
الحكومة عىل تأسيس نقابة للمعلمني ،14وقامت
الحكومة أخريا ً برفع أجورهم يف إطار برنامج
الهيكلة ملوظفي القطاع العام الذي تنفذه
الحكومة حالياً.
أما يف ما يتعلق بأوضاع املعلمني يف القطاع الخاص،
فقد أدى ضعف رقابة وزارة الرتبية والتعليم ووزارة
العمل إىل تعرض غالبيتهم وخصوصاً املعلامت
النتهاكات شديدة من حيث قلة الرواتب التي
ميكن أن تصل إىل أقل من الحد األدىن لألجور،.15
وكذلك إنهاء عقود عملهن يف نهاية السنة
الدراسية وتجديدها يف السنة التالية ،أو دفع أجور
 10أشهر فقط من السنة ،وهو ما يعد مخالفاً
لعقد العمل املوحد ولألنظمة والتعليامت املعمول
بها ،والتي تعطي املعلمني الحق يف الحصول عىل
األجر كامالً يف السنة التالية .ويف بعض الحاالت يتم
اقتطاع جميع حصص اشرتاكات الضامن االجتامعي
كاملة من املعلمني ،أو يتم تأجيل دفع اشرتاكاتهم
لصندوق الضامن االجتامعي ،وال تحصل كثري من
املعلامت عىل إجازات األمومة ،وميكن أن تقوم
بعض املدارس باقتطاع األجر أو تخفض مدة
اإلجازة ،وأحياناً يتم فصل املعلمة حال علم اإلدارة
بأنها حامل .وهناك حاالت ال يحصل فيها املعلمون
عىل بدل ساعات العمل اإلضايف عىل الدوام
الرسمي ،ما يشكل مخالفة لقانون العمل األردين.16

املشكالت االقتصادية واالجتامعية واتساع رقعة
الفقر .ففي الوقت الذي تشري فيه ارقام وزارة
الرتبية والتعليم إىل أن نسبة الترسب من املدارس
ال تزيد عن ( 0.4باملائة)  ،17هنالك تقديرات أن
هذا املؤرش غري دقيق وال يعكس تنامي ظاهرة
عاملة األطفال يف األردن .ويف أحسن األحوال ال
يعكس واقع ترسب الطلبة يف املناطق الريفية
واملخيامت ،إذ اشار مدراء العديد من املدارس
يف بعض املحافظات ان النسبة تراوح بني (6-4
باملائة).18

وهناك عدة أسباب لترسب الطلبة من مرحلة
التعليم األسايس تتعلق بالظروف االقتصادية
واالجتامعية والرتبوية واألرسية ،نتيجة عدم
متتع غالبية املواطنني بحق العيش الكريم.
وتتقارب نسب أعداد الطلبة املترسبني الذكور
مع اإلناث ولكن ألسباب متباينة ،فبينام يترسب
الذكور ألسباب وعوامل مادية ،حيث يتوجه
الطالب للعمل إلعالة أرسته ،تترسب اإلناث بسبب
الزواج املبكر .فيام يعد ضعف التحصيل وعدم
الرغبة يف استكامل الدراسة قاسامً مشرتكاً للترسب
بني الجنسني .وهناك حاالت من تعرض األطفال
للعنف يف داخل مدارسهم تدفعهم لفقدان
الشعور باألمان يف املدرسة ،وبالتايل التغيب عنها،
حيث تشري دراسة لليونيسف بأن ( 71باملئة) من
األطفال يتعرضون لإلساءة اللفظية من املعلمني،
و( 29باملائة) يتعرضون إلساءات غري لفظية من
املعلمني ،إىل جانب ذلك يتعرض ما يقارب (53
وتعد ظاهرة الترسب املدريس ،من الظواهر املقلقة باملائة) من األطفال إىل العقاب مبستوييه الخفيف
19
يف األردن خالل السنوات األخرية ،بسبب تفاقم واملتوسط من قبل املعلمني واإلداريني.
أما بالنسبة لربامج تعليم الكبار ومحو األمية ،فعىل
 14وافقت الحكومة عىل تأسيس نقابة للمعلمني بعد تنفيذ الرغم من كل الجهود التي قامت بها الوزارة لخفض
املعلمني عرشات االحتجاجات (ارضابات واعتصامات) خالل نسبة األمية والقضاء عليها ،من خالل العديد من

العام .2011
 15يبلغ الحد األدىن لألجور يف األردن حالياً ( )190دينارا ً ما
يعادل ( )266دوالرا ً  ،وكان يبلغ قبل بداية شهر شباط من
العام الجاري ( )150دينارا ً أي ما يعادل ( )210دوالرات.
 16مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،برنامج
املرصد العاميل األردين ،تقرير حول ظروف املعلمني يف املدارس
الخاصة.2011 ،

 17وزارة الرتبية والتعليم ،التقرير اإلحصايئ السنوي
.2011/2010
 18بيانات إحصائية حول مستويات الترسب من مدارس وكالة
غوث الالجئني ( )UNRWAلعام .2011
 19خليل عليان ،العنف ضد األطفال يف األردن ،املجلس
الوطني لشؤون األرسة واليونيسف.2007 ،

115

حاالت من تعرض
األطفال للعنف يف
داخل مدارسهم
تدفعهم لفقدان
الشعور باألمان يف
املدرسة ،وبالتايل
التغيب عنها

مراكز تعليم الكبار ،إال أن نسبة األمية يف األردن يف
نهاية عام  ،2010وصلت إىل (6.8باملائة) ،وبواقع
20
(3.7باملائة) للذكور و( 10.1باملائة) لإلناث.

هنالك قصوراً واضحاً
يف املامرسات يحول
دون تحقيق تكافؤ
الفرص بني الطلبة من
ذوي اإلعاقات مع
أقرانهم من غري ذوي
اإلعاقات

ويف ما يتعلق بجودة التعليم ،تشري املؤرشات
النوعية للتعليم ،وفق نتائج تحليل االختبارات
الوطنية والعاملية للطلبة األردنيني ،إىل تراجع
مستويات التقدم العلمي للطلبة .إذ تعتمد
أساليب التدريس ،وخصوصاً يف املدارس الحكومية
ووكالة غوث الالجئني ( ،)UNRWAعىل أساليب
التلقني والحفظ بعيدا ً من طرق التعليم التي
تحث عىل التفكري والتحليل ،األمر الذي يضعف
من فرص منافسة خريجي هذه املدارس لخريجي
املدارس الخاصة للحصول عىل إمكانية االلتحاق
بالتعليم العايل وسوق العمل .فأغلب خريجي
املدارس الخاصة يكتسبون لغات أجنبية باإلضافة
للغة العربية ،وتركز معظم املدارس الخاصة عىل
األنشطة الالمنهجية التي تسهم يف صقل املواهب
الشخصية للطالب .تلك الفروقات يف أمناط التعليم
تخلق فجوات كبرية بني مخرجات التعليم الخاص
والحكومي ،وتؤدي إىل تفاوت ثقايف بني أفراد
21
املجتمع.

وعىل الرغم من أن قانون حقوق األشخاص املع ّوقني
الذي متت اإلشارة اليه سابقاً ،ينص عىل توفري
الرتتيبات التيسريية للطلبة من ذوي اإلعاقات ،مبا
يف ذلك لغة اإلشارة وطريقة بريل وسائر الوسائل
التقنية والعلمية الالزمة لتمكني الطلبة ذوي
اإلعاقة من مامرسة حقهم يف التعليم عىل أساس
املساواة مع اآلخرين ،فإن هنالك قصورا ً واضحاً يف
املامرسات يحول دون تحقيق تكافؤ الفرص بني
الطلبة من ذوي اإلعاقات مع أقرانهم من غري ذوي
اإلعاقات.

هذا إىل جانب أن الغالبية الساحقة من املدارس
الحكومية تفتقر إىل التسهيالت البيئية والربامج
املتخصصة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.22
كذلك هناك رؤى سلبية يحملها بعض األشخاص
من معلمني وإداريني وأهال ،وعدم وعي يف التعامل
مع ذوي االحتياجات الخاصة ،عىل الرغم من أن
األردن قد صادق عىل اتفاقية حقوق الطفل والتي
تنص املادة ( )23منها عىل االحتياجات الخاصة
للمعوقني ،وأهمية توفري التعليم والتدريب
واملساعدة لهم ،وجعلها مجاناً كلام أمكن .ومل
يحدد قانون الرتبية والتعليم كذلك أي بنود تسهم
ويف هذا السياق ،وبسبب ضعف أساليب املتابعة يف تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها من أجل
والرقابة لوزارة الرتبية والتعليم ،تقوم غالبية األشخاص الذين مل يتمكنوا من استكامل دراستهم
املدارس الحكومية وتلك التابعة لوكالة غوث االبتدائية ،كام أشارت املادة (/2/13د).
الالجئني ( )UNRWAباستغالل الحصص املتعلقة أما بالنسبة للتعليم العايل ،فكام متت اإلشارة إليه
بالثقافة املهنية والفنية والرياضية والكشفية سابقاً ،مل يتضمن قانون التعليم العايل والبحث
واالنتاجية واستبدالها بحصص أخرى ،أو يتم العلمي األردين لعام  2009نصوصاً تهدف لجعل
تحويلها إىل عمل تطوعي كتنظيف املدرسة ،أو التعليم العايل متاحاً للجميع وعىل قدم املساواة
نقلها إىل نهاية الدوام املدريس فيتم إهاملها .وهذا تبعاً للكفاءة ،كذلك مل تصدر عن الحكومة أية
يعد مخالفة رصيحة لنص املادة ( )6من قانون أنظمة أو تعليامت أو قرارات يف هذا الشأن.
الرتبية والتعليم األردين ،والتي تنص عىل أهمية وعىل أرض الواقع ،فقد غاب مبدأ جعل التدرج
تشجيع أوجه النشاط الطاليب مبا يحقق األهداف مجانياً .إذ إن الرسوم الجامعية يف الجامعات
الرتبوية ،نظرا ً ألهميتها يف تنمية املواهب الفنية الرسمية والخاصة يف تزايد مستمر ،وقدرة
واإلبداعية للطلبة ،ومتكينهم من التعبري عن الجامعات الرسمية عىل استيعاب الطلبة الجدد
أنفسهم وزيادة الثقة بأنفسهم.
محدودة ،األمر الذي يدفع الطلبة إىل خيارين ،إما
 20ترصيح صحفي لوزير الرتبية والتعليم يف 2010/9/13
 21املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي لعام .2010
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 22تقرير املجتمع املدين حول تطبيق اتفاقية األشخاص ذوي
اإلعاقة يف األردن.2102 ،

االلتحاق بالجامعات الخاصة مرتفعة التكاليف ،أو
االلتحاق بسوق العمل عىل شكل عاملة غري ماهرة،
األمر الذي انعكس سلباً عىل قدرة فئات واسعة
من املجتمع األردين بعدم التحاقهم بالجامعات
الرسمية أو الخاصة ليدرسوا التخصصات التي
يرغبونها ،عىل الرغم من حصولهم عىل معدالت
جيدة يف الثانوية العامة.
ومن جانب آخر ،فإن غياب التنسيق واملواءمة بني
حاجات سوق العمل األردين وسياسات التعليم
املهني والفني والجامعي ،وتراجع املستوى النوعي
لدى خريجي معاهدنا املهنية والفنية وجامعاتنا،
أدى إىل تفاقم مستويات البطالة بني الشباب.
فحاجات سوق العمل وفرص العمل املستحدثة
تختلف كثريا عن املهارات التي يحملها وميتلكها
الداخلون الجدد إىل سوق العمل من حيث النوع
واملستوى .لذلك نجد أن معدالت البطالة بني فئة
الشباب هي األعىل ،إذ بلغ معدل البطالة يف األردن
يف نهاية عام  12.1( 2011باملئة) ،ترتكز غالبيتهم
لدى الفئات الشبابية وخاصة بني الفئتني العمريتني
 19-15سنة و 24-20سنة ،حيث بلغ  36.5باملئة
و 28.1باملئة لكل منهام عىل التوايل .كذلك تشري
األرقام الرسمية إىل أن معدالت البطالة عند اإلناث
تزيد عن الضعف عند الذكور .ففي الوقت الذي
بلغ فيه معدل البطالة عند الذكور ( 10.8باملئة)
بلغ عند اإلناث ( 22.8باملئة) .هذا وتباينت نسبة
املتعطلني حسب املستوى التعليمي والجنس،
حيث بلغت نسبة املتعطلني الذكور من حملة
البكالوريوس فأعىل  20,9يف املئة مقابل  61,5يف
املئة عند اإلناث.23.
وح��ول ال��ح��ري��ات األك��ادمي��ي��ة ،ف��ال��واق��ع يشري
إىل أن ال��ح��ك��وم��ات األردن���ي���ة املتعاقبة
تضع قيودا ً عىل الحريات األكادميية .وتوجد يف
الجامعات واملعاهد عنارص استخباراتية بشكل
مستمر .وهي تقوم مبهام مراقبة األنشطة
الطالبية واملؤمترات العلمية واملحارضات .وهنالك
بعض األكادمييني تلقوا تهديدات بالفصل ،فضالً
 23دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير العاملة والبطالة للربع
األخري من عام .2011

عن املضايقات املستمرة ألساتذة الجامعات
والطلبة وتقييد حريتهم األكادميية .وهناك
انتقادات واضحة من قبل الجهات املعنية بالدفاع
عن حقوق الطلبة ،عىل تدخل األجهزة األمنية يف
النشاطات الطالبية خصوصاً يف مجالس واتحادات
الطلبة يف الجامعات .وقد أكدت تقارير منظمة
«هيومن رايتس واتش» تدخل املخابرات األردنية
يف الحريات األكادميية حتى  .201124األمر الذي
أوجد بيئة غري صحية ملامرسة الحياة األكادميية
واألنشطة امللحقة بها.
وعىل الرغم من أن غالبية الجامعات األردنية
تسمح بوجود مجالس أو اتحادات طالبية يف
الجامعات والكليات ،إال أنه من املالحظ عدم
وجود أي نصوص قانونية يف قانون التعليم العايل
يلزم الجامعات بتشكيل املجالس واالتحادات
الطالبية املنتخبة .ويعود قرار إيجاد مثل تلك
املجالس واالتحادات الطالبية التي متثل الطلبة
إىل إدارات الجامعات ،فإما أن تلغيها وال تسمح
بوجودها يف الجامعة ،أو أن تسمح بوجودها
مع تدخل يف سري عملها .فبعض الجامعات يلغي
العملية االنتخابية ملجالس واتحادات الطلبة يتقوم
بتعيني أعضائها بشكل مبارش .والبعض اآلخر من
الجامعات يتدخل يف عملية تعيني األعضاء وفرض
تركيبة معينة يف املجالس واالتحادات ،كأن يلجأ إىل
تعيني نصفهم كام حدث يف الجامعة األردنية قبل
سنوات ،أو أن يضيف رشوطاً عىل الرتشيح ميكن أن
تؤدي يف النهاية إىل خضوعها ملزاجية عامدة شؤون
الطلبة أو اقصاء بعض القوى الطالبية كام حدث يف
الجامعية الهاشمية العام املايض.
وقد دفعت السياسات الرسمية يف التضييق عىل
الجامعات إىل تنامي ظاهرة العنف الجامعي التي
تعد من أخطر الظواهر التي تؤثر عىل مستوى
التعليم العايل يف األردن ،وتعمل عىل تعميق
التوترات االجتامعية بني أفراد املجتمع .حيث نشأ
جيل يعاين من قلة الوعي بحقوقه وواجباته ،وأدى
إىل ضعف قيم التسامح والحوار لديه .وقد انترشت
يف اآلونة األخرية مظاهر العنف الجامعي بشكل
 24املرجع السابق.
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إن غياب التنسيق
واملواءمة بني حاجات
سوق العمل األردين
وسياسات التعليم
املهني والفني
والجامعي ،وتراجع
املستوى النوعي أدى
إىل تفاقم مستويات
البطالة بني الشباب

كبري ،وتنامت املشاجرات الجامعية الطالبية داخل الجامعات ،بعضها ألسباب عشائرية وبعضها اآلخر
الجامعات ،ألسباب تتعلق بالتعصب االقليمي ألسباب تتعلق باالنتخابات الطالبية .والالفت أنه
والعشائري والخالفات الشخصية وانتخابات تم استخدام األسلحة النارية يف بعض هذه األعامل.
مجالس واتحادات الطلبة .وقد تم استخدام وميكن اإلشارة هنا إىل ضآلة الجهود املبذولة من
اآلالت الحادة واألسلحة النارية والبيضاء والحجارة قبل الجهات الرسمية واألكادميية يف التعامل مع
والعيص خالل العديد من املشاجرات .ونتجت تنامي ظاهرة العنف الجامعي .فعىل الرغم من
عنها أعداد كبرية من اإلصابات بني الطلبة وأفراد
تشكيل بعض إدارات الجامعات لجان تحقيق
األمن الجامعي وتخريب بعض املرافق الجامعية.
للوقوف عىل املشكلة وإنزال العقوبات ،إال أن
ونجم عن إحدى املشاجرات يف إحدى الجامعات
معظمهم ال يتعامل مع القضية بالجدية والشفافية
مقتل طالب يف العام املايض ،باإلضافة إىل الخسائر
املطلوبة ،ويتساهل يف تطبيق القانون وانزال
املادية يف املمتلكات العامة داخل الجامعة وما
العقوبات ،إضافة إىل تدخل الوجهاء والقيادات
حولها ،ونجم عن العديد من املشاجرات تعطيل
الدوام الجامعي ألكرث من مرة .واثناء إعداد هذا العشائرية لحل املشكالت والتوسط للطلبة املذنبني
التقرير حدث العديد من أعامل العنف يف بعض لوقف معاقبتهم.
التوصيات
•عىل وزارة الرتبية والتعليم القيام بدورها يف التوسع يف فتح رياض األطفال لجميع املواطنني
ويف جميع مناطق اململكة.
• زيادة الكادر التعليمي مبا يتالءم وحاجات العملية التعليمية والرتبوية.
• زيادة رواتب وأجور املعلمني واملعلامت مبا يشجعهم ويحفزهم عىل االستمرار يف العمل
بالتعليم.
•العمل عىل تطوير وتطبيق برامج تدريبية فعالة ومستمرة لتحسني أداء املعلمني واملعلامت
مع الطلبة وفق األسس العلمية والوسائل التعليمية الحديثة ،مبا يزيد من أدائهم ويقلل من
استخدام العنف ضد الطلبة.
•التطوير الدائم للمناهج التعليمية مبا ينمي القدرات التحليلية للطلبة بعيدا ً من أساليب
التلقني.
•العمل عىل ايجاد أدوات تنفيذية فعالة لتطبيق إلزامية التعليم لجميع األطفال يف سن
التعليم األسايس ،مبا يوقف ظاهرة ترسب الطلبة من التعليم األسايس.
•إلغاء نظام التربعات املدرسية يف املدارس الحكومية األساسية والثانوية.
•االهتامم بالتعليم الالمنهجي يف املدارس الحكومية والتابعة لوكالة غوث الالجئني
(.)UNRWA
•توفري البيئة املدرسية السليمة للطلبة من ذوي اإلعاقة من حيث البنى التحتية واملناهج.
•تخفيض رسوم التعليم يف الجامعات الرسمية والتوسع يف إنشاء الجامعات الرسمية الستيعاب
الطلبة وعدم دفعهم إىل التعليم الجامعي الخاص عايل التكاليف.
•إلغاء مختلف نظم التمييز (الكوتات) يف قبول الطلبة يف الجامعات الرسمية.
• وقف تدخل األجهزة األمنية يف عمل الجامعات.
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الحق يف العمل
األردن
اعداد :أحمد عوض
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
تقديم
يشتمل هذا التقرير عىل استعراض للسياسات
العامة الناظمة للحق يف العمل يف األردن ،وتحليل
ملدى موامئة هذه السياسات والترشيعات األردنية
املتعلقة بالعمل مع العهود واملواثيق الدولية ذات
الصلة ،وعىل وجه الخصوص العهد الدويل بالخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
باإلضافة اىل مواثيق منظمة العمل الدولية سواء
تلك التي صادق علها االردن ام مل يصادق ،وكذلك
تضمن التقرير الواقع املامرس لحق العمل للعاملني
يف األردن سواء كانوا أردنيني أو غري األردنيني ،كام
غطّى التقرير جملة من الحقوق واملبادئ األساسية
للعمل وهي تلك الواردة يف العهد الدويل الذي
سبق ذكره اىل جانب الحقوق واملبادئ األساسية
للعمل الواردة يف اعالن منظمة العمل الدولية
ومعايري العمل الالئق التي تم اقرارها وتشمل
الحامية االجتامعية والبطالة وعمل املرأة والعاملة
الوافدة (املهاجرة) والفئات املستضعفة (املهمشة)
مثل عاملة األطفال واألشخاص من ذوي االعاقة
وسيتناول التقرير كذلك أثر السياسات االقتصادية
واالجتامعية التي تبنتها الحكومات املتعاقبة عىل
مامرسة هذا الحق.
السياسات العامة الناظمة للحق يف العمل
يعد الحق يف العمل من الحقوق اإلنسانية األساسية
التي اقرها العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية

واالجتامعية والثقافية 1.ويقتيض ذلك التزام الدولة
األردنية باحرتام وحامية وكفالة امكانية قيام كل
شخص بعمل لكسب الرزق ،وااللتزام بضامن حرية
اختيار العمل أو قبوله .ويف هذا السياق وعىل مستوى
الترشيعيات تضمن الدستور األردين الجديد نصوصاً
تكفل الحق يف العمل والتعليم لجميع املواطنني يف
حدود امكانيات الدولة ،وأكدت هذه النصوص عىل
أن العمل حق لجميع املواطنني وعىل الدولة ان توفره
لألردنيني بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به ،وأن
الدولة تحمي العمل وتضع له ترشيعاً يقوم عىل
مجموعة من املبادئ تتمثل يف اعطاء العامل اجرا ً
يتناسب مع كمية عمله وكيفيته وتحديد ساعات
العمل االسبوعية ومنح العامل أيام راحة اسبوعية
وسنوية مع االجر ،وتعويض خاص للعامل املعيلني
والعامل يف احوال الترسيح واملرض والعجز والطوارئ
الناشئة عن العمل وتعيني الرشوط الخاصة بعمل
النساء واالحداث وخضوع املعامل للقواعد الصحية
2
وتنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون.
ويف هذا السياق ،ميكن القول أن غالبية التحسينات
التي تم اجرائها خالل السنوات القليلة املاضية
عىل القوانني واألنظمة والتعليامت والقرارات
ذات العالقة بالعمل ،كانت تتجه نحو املوامئة مع
املواثيق الدولية سواء كان العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أو
معاهدات منظمة العمل الدولية.
ومع ذلك ما زالت الترشيعات األردنية وخاصة
قانون العمل األردين املعمول به حاليا ،قارصا ً عن
انفاذ العديد من الحقوق واملبادئ األساسية يف
العمل ،ولعل ابرزها غياب حق وحرية التنظيم
 1العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،1966،املادة (.)6
 2الدستور األردين الجديد الصادر عام  ،2011املواد ( )6و(.)23
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النقايب للعاملني .فام زالت نصوص قانون العمل
األردين املتعلقة بحق وحرية التنظيم النقايب
تتعارض مع الحقوق األساسية التي كفلها العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية واعالن منظمة العمل الدولية للمبادئ
والحقوق األساسية يف العمل ،بالرغم من أن األردن
كان قد صادق عىل هذا العهد يف عام  1976ونرشه
يف الجريدة الرسمية عام  .2006وما زالت الحكومة
مل تصادق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم ( )87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق
التنظيم .وانعكس ذلك بشكل رئييس عىل منع
العاملني بأجر يف األردن من تنظيم انفسهم بنقابات
بحرية ،إذ تحظر الحكومة تأسيس نقابات عاملية
جديدة خارج إطار النقابات العاملية الرسمية ال
( ،)17والتي مل يزد عددها منذ ما يقارب اربعة
عقود .ومن الجدير بالذكر أن األردن ملزم بتطبيق
نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ()87
املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم،
بالرغم من عدم مصادقته عليها ،ألنها أحدى مثان
اتفاقيات مكونة إلعالن منظمة العمل الدولية
للحقوق واملبادئ األساسية للعمل الذي أقر يف
عام  ،1998والزمت به جميع الدول األعضاء يف
منظمة العمل الدولية واألردن واحدة منها .وقد
تم تقييد حق التنظيم النقايب بأحكام خاصة يف
القانون من خالل نصه عىل أن «للعامل يف أي مهنة
تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون
وللعامل يف تلك املهنة الحق يف االنتساب إليها إذا
توافرت فيه رشوط العضوية» .3وتبعه نص آخر
يقيد هذا الحق من خالل منح صالحية تصنيف
املهن التي يحق لها تأسيس نقابات دون غريها اىل
جانب املهن التي ال يحق لها تأسيس نقابات اىل
لجنة ثالثية مكونة من الحكومة ونقابات العامل
4
ونقابات أصحاب العمل.

مبساحة الحراك العاميل واملطلبي لفئات املجتمع
األردين ،والذي دفع قطاعات واسعة من العاملني
املحرومني من التنظيم النقايب اىل تنظيم انفسهم
يف تجمعات وهيئات خارج إطار الهيئات النقابية
املعرتف بها رسميا ،فعندما يضيق اإلطار القانوين
عىل الحراك املجتمعي فإن املجتمع يخلق قوانينه
الخاصة به ،وهذا ما فعله عرشات اآلالف من
العاملني بتنظيم أنفسهم يف أطر نقابية خارج إطار
النقابات الرسمية وقامت بتنفيذ ( )829احتجاجاً
5
عاملياً خالل عام .2011
واىل جانب مصادقة األردن عىل العهدين الدوليني
الخاصني بالحقوق السياسية واملدنية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،فقد صادق عىل ()24
اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،إالّ
أن الحكومات األردنية املتعاقبة مل تنرش جميع
االتفاقيات املصادق عليها يف الجريدة الرسمية،
حيث اكتفت بنرش ( )13اتفاقية فقط بهدف
تأجيل تطبيق معايري العمل التي تتضمنها ،ألن
االتفاقيات غري املنشورة يف الجريدة الرسمية
غري ملزمة للحكومة حسب املنظومة الترشيعية
األردنية .األمر الذي انعكس عىل أحكام قانون
العمل األردين من حيث عدم تضمينه العديد من
التزامات ومضامني االتفاقيات الدولية التي متت
املصادقة عليها ،بل اكتفت بإيراد البعض منها دون
اآلخر وبطريقة انتقائية .ويف هذا السياق صادق
األردن عىل 7اتفاقيات من أصل االتفاقيات الثامنية
األساسية الواردة يف إعالن منظمة العمل الدولية
للمبادئ والحقوق األساسية يف العمل الذي أصدرته
منظمة العمل الدولية يف عام .1998

ويف هذا السياق مل يصادق األردن حتى اآلن عىل
االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين وافراد أرسهم لسنة  ،1990والتي دخلت
حيز التنفيذ يف العامل يف متوز  .2003ومن الجدير
ومجمل االختالالت يف قانون العمل األردين التي بالذكر هنا أن قانون العمل األردين ال يفرق بني
سبق عرضها جعل مساحة الحراك العاميل والنقايب العاملة الوطنية واملهاجرة (الوافدة) يف غالبية
الرسمي (املعرتف به من قبل الحكومة) ضيقاً قياساً الحقوق العاملية األساسية ،اال أنه حرمهم من
 3قانون العمل األردين رقم ( )8لعام  1996وتعديالته ،مادة  5مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،برنامج
املرصد العاميل األردين ،تقرير خاص باالحتجاجات العاملية
( )97الفقرة (أ).
خالل عام  ،2011شباط .2012
 4املرجع السابق ،مادة ( )98الفقرة (د/أ).
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حق تأسيس النقابات العاملية والرتشح إلدارتها،
واستثنائهم من تطبيق الحد األدىن لألجور الذي
تم زيادته من بداية شهر شباط  2012من ()150
دينارا اردنياً ما يقارب ( )210دوالرا ،اىل ()190
دينارا ً اردنيا اي ما يقارب ( )266دوالر امرييك.
ويف جانب حق الحامية االجتامعية ،فإن قانون
الضامن االجتامعي األردين يوفر مجموعة من
التأمينات االجتامعية تشمل اعانات تخص اصابات
العمل والعجز والشيخوخة والورثة وحامية
األمومة ،وال يشمل التأمني الصحي والتأمني ضد
البطالة 6.وهو بذلك ال يحقق املعايري الدولية الدنيا
املنبثقة عن منظمة العمل الدولية التي تناولت
مختلف قضايا التأمينات االجتامعية ومتثلت يف
خمس اتفاقيات مل يصادق األردن عىل أي منها
7
حتى اآلن.

كذلك صادق األردن عىل االتفاقية الدولية
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،والتي تكفل حق
األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل ،إىل جانب اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم (  ) 159لسنة 1983
بشأن التأهيل املهني والعاملة للمعوقني .إذ نص
قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  31لعام
 2007وقانون العمل األردين رقم ( )8لعام 1996
وتعديالته عىل رضورة تشغيل املعوقني بنسبة ال
تقل عن  4باملائة من مجمل العاملني للمؤسسات
التي يعمل فيها  50موظف فأكرث.
ويف مجال عاملة األطفال فإن نصوص قانون العمل
األردين رقم ( )8لسنة  1996وتعديالته تتواءم مع
املعايري الدولية ذات العالقة ،إذ يحظر تشغيل
األطفال واألحداث الذين مل يكملوا السادسة عرشة
من عمرهم بأي صورة من الصور ،وحظر تشغيل
األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عرشة من عمرهم
يف األعامل الخطرة أو املرضة بالصحة ،وقد تم
تطوير اسرتاتيجية وطنية للحد من عاملة األطفال
يف عام .2006

ومن جانب آخر فإن نصوص قانون العمل األردين
ال متيز يف الحقوق العاملية األساسية بني الجنسني
(الذكور واالناث) ،اال أن بعض التعليامت التي
تصدرها بعض املؤسسات الرسمية ينتابها بعض
الخلل ،ومنها عىل سبيل املثال تعليامت مراكز ويف مجال الصحة والسالمة املهنية ،فعىل الرغم
تدريب السواقة التي تحظر عىل مدربات السواقة من أن األردن مل يصادق عىل اتفاقيات منظمة
8
العمل الدولية األساسية املتعلقة بالصحة والسالمة
تدريب الرجال.
9
املهنية .فإنه ميكن القول أن معايري الصحة
والسالمة املهنية الواردة يف قانون العمل األردين
 6قانون الضامن االجتامعي املؤقت رقم ( )7لسنة .2010
 7وتتمثل هذه االتفاقيات :يف اتفاقية منظمة العمل الدولية واالنظمة والتعليامت والقرارات ذات العالقة تلبي
رقم  102لعام  1952واملتعلقة باملعايري الدنيا للضامن وبشكل نسبي (جزيئ) مضامني املعايري الدولية
االجتامعي ،واتفاقية رقم  121لعام  1964املتعلقة بإعانات
إصابات العمل ،واتفاقية رقم  128لعام  1967املتعلقة بإعانات الواردة يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
العجز الشيخوخة والورثة ،واتفاقية رقم  130لعام 1969
املتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات املرض و اتفاقية رقم 183
لعام 2000واملتعلقة بحامية األمومة .وتعد االتفاقية رقم
 102املتعلقة باملعايري الدنيا للضامن االجتامعي أهم هذه
االتفاقيات ،فهي تتحدث عن رضورة توفري مجموعة من
التأمينات االجتامعية تتمثل يف الرعاية الطبية سواء يف تغطية
إصابات العمل أو التأمني الصحي ،وإعانة البطالة وإعانة
الشيخوخة وإعانة األمومة وإعانة العجز وإعانة الورثة عند
الوفاة .أما االتفاقيات األخرى فتحدث عن مستويات متقدمة
من التأمينات االجتامعية.
 8تعليامت مراكز تدريب السواقة لعام  ،2009املادة ( )9الفقرة
(غ) تنص عىل« :املدربة األنثى تدرب اإلناث فقط ويستثنى
من ذلك األصول والفروع واألزواج واألخوة واألخوات رشيطة
الحصول عىل ترصيح مسبق لهذه الغاية من إدارة الرتخيص».

الوضع العام للحق يف العمل
انعكست مجمل السياسات األردنية املتعلقة
بالعمل التي تم استعراضها أعاله عىل مستويات
 9وتتمثل هذه االتفاقيات يف :اتفاقية السالمة والصحة املهنية
رقم  ،155واتفاقية خدمات الصحة املهنية رقم  ،161واتفاقية
السالمة يف استعامل املواد الكيميائية رقم  ،170واكتفى
باملصادقة عىل ثالث اتفاقيات اخرى هي االتفاقية رقم 119
تتعلق بالوقاية من اآلالت ،واالتفاقية رقم  120تتعلق بالقواعد
الصحية يف التجارة واملكاتب ،واالتفاقية رقم  124املتعلقة
بالفحص الطبي لألحداث (العمل تحت سطح األرض).

121

يف جانب حق
الحامية االجتامعية،
فإن قانون الضامن
االجتامعي األردين
يوفر مجموعة من
التأمينات وال يشمل
التأمني الصحي
والتأمني ضد البطالة

التمتع مبعايري الحق بالعمل .إذ يعد األردن من
أقل الدول يف العامل من حيث املؤرشات الرئيسية
لسوق العمل من حيث نسب التوظيف ومعدالت
املشاركة االقتصادية ،فقد بلغت نسبة التوظيف
الكلية يف األردن ( )38%حسب أحدث بيانات
متاحة للعام  ،2008فيام بلغت يف ذات العام يف
الدول العربية باملتوسط ( ،)46%و يف دول االتحاد
األورويب ( 10.)50%ويرافق ذلك انخفاض شديد يف
انفاق الدولة األردنية عىل الحق يف العمل إذ يبلغ
11
باملتوسط ( )2%خالل السنوات (.)2010-2000

يعد األردن من أقل
الدول يف العامل من
حيث نسب التوظيف
ومعدالت املشاركة
االقتصادية

وفيام يتعلق بالحق وحرية التنظيم النقايب ،فإن
العاملني يف األردن محرومون وفق نصوص القانون
كام تم االشارة اليه سابقاً من هذا الحق ،واقترص
القانون عىل السامح بتأسيس نقابات عاملية
محدودة يبلغ عددها ( )17نقابة ،اال أن العاملني
تجاوزوا هذا املنع وقاموا بتأسيس عدد من
النقابات العاملية املستقلة خالل األشهر املاضية،
مستندين بذلك اىل نصوص العهود واالتفاقيات
الدولية ذات العالقة ،وحتى ساعة اعداد هذا
التقرير تم االعالن عن تأسيس سبع نقابات عاملية
12
مستقلة.
وفيام يتعلق بحق املفاوضة الجامعية ،ورغم
أن األردن صادق عىل اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم ( )98املتعلقة بتطبيق مبادئ حق
التنظيم واملفاوضة الجامعية ،اال أن التعليامت
املتبعة يف ذلك اوجدت حالة من عدم سالسة
واستقاللية آليات املفاوضة الجامعية ،ويعطي
القانون الحق للحكومة بالتدخل يف أي مرحلة
من مراحل التفاوض ،األمر الذي يضعف دور
النقابيني ويجردهم من أدواتهم الضاغطة والتي
 10عدنان هياجنه« ،واقع االنفاق عىل حقوق التعليم والصحة
والعمل يف موازنات الحكومات األردنية» ،املركز الوطني لحقوق
االنسان.2011 ،
 11املرجع السابق.
 12متثلت هذه النقابات يف  :النقابة املستقلة للعاملني يف
قطاع الفوسفات والنقابة املستقلة للعاملني يف رشكة الكهرباء
األردنية ونقابة عامل املطابع املستقلة والنقابة املستقلة
للعاملني يف الصناعات الدوائية والنقابة املستقلة للعاملني
يف الزراعة املياومني والنقابة املستقلة للعاملني يف البلديات
والنقابة املستقلة للسواقني.
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يعد االرضاب أهمها .ولذلك فإن جميع االرضابات
العاملية التي تم تنفيذها يف األردن خالل السنوات
العرش األخرية تم تصنيفها بأنها ارضابات غري
قانونية حسب نصوص قانون العمل.
ويحرم قانون العمل األردين كذلك العاملني الذي
ليس لديهم تنظيم نقايب ،أو لديهم متثيل نقايب
ضعيف من حق املفاوضة الجامعية مع أصحاب
العمل ،واقترصها عىل النقابات املعرتف بها
من قبل الحكومة ،األمر الذي انعكس سلبا عىل
القطاعات العاملية غري املشمولة بالتنظيم النقايب
بعدم قدرتها عىل التفاوض مع أصحاب العمل
وتحسني رشوط عملها إىل جانب ذلك فإن قانون
العمل يحد من استقاللية النقابات العاملية من
خالل منح وزير العمل الحق يف حل النقابة إذا رأى
الوزير أن النقابة ارتكبت مخالفة ألحكام القانون
أو األنظمة الصادرة مبوجبه أو إذا تضمن النظام
الداخيل مخالفة للترشيعات النافذة 13.وعىل الرغم
من كل هذه القيود ،فإن األردن شهد خالل عام
 2011حراكا عامليا ونقابيا غري مسبوق عرب عن
نفسه بأكرث من ( )829احتجاجاً عاملياً غالبيتها
الساحقة تم تنفيذها من مجموعات عاملية
14
مستقلة غري معرتف بها رسميا.
وتعددت األسباب التي دفعت العاملني لالحتجاجات
وشملت املطالبة بزيادة األجور واالعرتاض عىل
الفصل من العمل واملطالبة بالتثبيت وتحسني
املنافع والحوافز واملطالبة بتأسيس نقابات جديدة
ومحاربة الفساد داخل اتحاد نقابات عامل األردن،
إىل جانب أسباب أخرى تتمثل بتحسني بيئة
العمل بشكل عام ،وبلغت نسبة االحتجاجات
التي طالبت بزيادة األجور ( )46باملائة من مجمل
االحتجاجات ،سجلت الغالبية العظمى منها
يف القطاع العام كاعتصام العاملني يف البلديات
واحتجاجات العاملني يف املؤسسات والهيئات
املستقلة ،وتوزع هذا النوع من االحتجاجات
(االحتجاج املطالب بزيادة األجر) عىل عدد من
 13قانون العمل األردين رقم ( )8لسنة  1996وتعديالته ،املادة
( )116الفقرة (أ).
 14مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،مرجع
سابق.

ويف هذا السياق تتفاوت مستويات متتع العاملني
بالتأمينات االجتامعية ،فهناك التأمينات االجتامعية
التي يوفرها نظام التقاعد املدين والعسكري
للعاملني يف القطاع العام ،وهنالك أنظمة التقاعد
األخرى التي يتمتع بها املهنيون من خالل نقاباتهم
املهنية .وتقدم هذه النظم جملة من التأمينات
االجتامعية وبشكل متفاوت بني نقابة مهنية
وأخرى مثل إعانة الشيخوخة (الراتب التقاعدي)
وإعانات الورثة والعجز والتأمني الصحي .ووفق
أقل التقديرات املتداولة يف األردن أن ما يقارب
( )350ألف عامل يف األردن وارسهم ال يتمتعون
بأي شكل من أشكال التأمني الصحي سواء يف
القطاع الخاص أو القطاع العام.

القطاعات االقتصادية كان أهمها قطاع البلديات
و قطاع الصحة وقطاع الغزل والنسيج وقطاع
الصناعة ثم قطاعات املياه واملياومة والكهرباء
والخدمات ،وتؤرش االحتجاجات العاملية املطالبة
بزيادة األجور عىل صعوبة األوضاع االقتصادية
التي تعاين منها قطاعات واسعة من العاملني يف
األردن يف ظل االرتفاعات الكبرية واملتواصلة يف
أسعار السلع والخدمات االساسية 15.والتي نجمت
بشكل رئييس عن سياسات التحرير االقتصادي
التي طبقتها الحكومات األردنية املتعاقبة والتي
أدت اىل ارتفاعات عالية يف األسعار وثبات نسبي
يف معدالت األجور بسبب ضعف التنظيم النقايب
العاميل القائم وحرمان العامل من حق وحرية
التنظيم النقايب األمر الذي خلق حالة من عدم يف مجال الحق بالشغل ،ما زالت معدالت البطالة
التوازن يف عالقات العمل لصالح أرباب العمل.
يف األردن مرتفعة ،حيث أن معدل البطالة بلغ
ويف مجال الحامية االجتامعية وعىل الرغم من ( ،)11.6%يف النصف األول من عام  ، 2012يرتكز
التعديالت املتالحقة عىل نصوص قانون الضامن غالبيتهم يف الفئات الشبابية وخاصة بني الفئتني
االجتامعي 16والتي كانت غالبيتها تعديالت ذات العمريتني  19-16سنة و 24-20سنة ،حيث بلغت
صبغة إصالحية ،بحيث تشمل جميع القوى العاملة  34.8%و 25.6%لكل منهام عىل التوايل .كذلك
يف األردن قانونياً ،وال تفرق بني العاملة الوطنية أشارت األرقام أن معدالت البطالة عند اإلناث
والعاملة الوافدة (املهاجرة) ،فإن نسبة املشمولني تزيد عنها عند الذكور ،ففي الوقت الذي بلغ
يف الضامن االجتامعي مازالت قليلة ،فهم يشكلون فيه معدل البطالة عند الذكور ( )10.3%بلغ عند
( )62.4%من حجم املشتغلني يف األردن ،ويشكلون اإلناث ( .)17.8%هذا وتباينت نسبة املتعطلني
( )55.7%من مجمل القوى العاملة (مشتغلني وغري حسب املستوى التعليمي والجنس ،حيث بلغت
مشتغلني) ،إذ يبلغ عدد املؤمن عليهم الفعالني نسبة املتعطلني الذكور من حملة البكالوريوس
(عىل رأس عملهم) يف نهاية عام  )955( 2011فأعىل  21.6%مقابل  68.6%لإلناث 18.ويف هذا
ألف منتفع 17.وحتى لو أضفنا لهم أعداد العاملني االطار تعد خطوة الحكومة األردنية يف تطوير
املشمولني بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى ( مدنية واطالق اسرتاتيجية تشغيل شاملة خطوة باالتجاه
وعسكري) تبقى األرقام قليلة .هذا اىل جانب الصحيح ،ولكن الخطوة التي ال تقل أهمية عن
أن منظومة التأمينات االجتامعية التي توفرها ذلك ،هو تطبيق هذه االسرتاتيجية ،فالكثري من
املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ال زالت غري خطط وسياسات العمل التي تم تطويرها سابقا،
شاملة وفق املعايري الدولية الواردة يف االتفاقيات مل نلمس لها أي أثر حقيقي وملموس عىل أرض
الدولية ذات العالقة ،فالتأمني الصحي ما زال خارج الواقع .والخالصة مل يتمكن االقتصاد األردين خالل
هذه املنظومة ،والتأمني ضد البطالة تم استبداله العقدين املاضيني من توفري فرص عمل كافية
بالتأمني ضد التعطل عن العمل وينتابه القصور .للمواطنني ،وما زال قارصا عن توفري هذا الحق لهم.
 15املرجع السابق.
 16قانون الضامن االجتامعي املؤقت رقم ( )7لسنة .2010
 17املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي لعام
.2011

حيث اعتمد النموذج التنموي الذي تم تطبيقه
يف األردن خالل تلك الفرتة من قبل الحكومات
 18دائرة االحصاءآت العامة ،تقرير العاملة والبطالة للنصف
األول من عام .2012
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يف مجال الحق
بالشغل ،ما زالت
معدالت البطالة يف
األردن مرتفعة ،حيث
أن معدل البطالة بلغ
( ،)11.6%يف النصف
األول من عام 2012

وتواجه املرأة يف
سوق العمل األردين
تحديات غري متكافئة
مقارنة مع الرجال،
األمر الذي يؤثر سلباً
عىل دخولهن إىل
سوق العمل

املتعاقبة عىل املشاريع الضخمة وخاصة العقارية
والتي تولد فرص عمل مؤقتة وغري كثيفة وغالبيتها
يذهب اىل العاملة املهاجرة .إذ أن ظروف العمل
فيها صعبة ال يقبل بها األردنيني ،كذلك مل تتمكن
الحكومات األردنية املتعاقبة من الربط بني
سياسات التعليم املهني والفني وبني حاجات
ومتطلبات سوق العمل األردين.

االجتامعية لها وعدد وأعامر األطفال لديها ومدى
توفر الخدمات املتعلقة باملرأة العاملة ،وبالذات
دور الحضانة ،كام أن حجم قوة العمل النسائية
يتأثر إىل حد كبري بعمر املرأة وزواجها ،وإن
االنسحاب من سوق العمل بالنسبة للمرأة يزداد
طردياً مع ازدياد عدد العامالت املتزوجات ،ومع
ازدياد اإلنجاب للمرأة العاملة.

وتواجه املرأة يف سوق العمل األردين تحديات غري
متكافئة مقارنة مع الرجال ،األمر الذي يؤثر سلباً
عىل دخولهن إىل سوق العمل ،باإلضافة اىل عدم
توفر بيئة عمل الئقة وخاصة يف غالبية مؤسسات
القطاع الخاص املتوسطة والصغرية ،فاألرقام
الرسمية تشري إىل أن معدل املشاركة االقتصادية
املنقح للمرأة األردنية يف النصف األول من العام
الجاري  ( 2012قوة العمل لإلناث منسوبة إىل عدد
السكان من اإلناث  15سنة فأكرث) ما زال منخفضاً
جدا ً ويبلغ حوايل  14.1باملائة مقارنة مع حوايل
 61.7باملائة عند الذكور 19.وتعد مشاركة املرأة
االقتصادية يف األردن من أكرث النسب انخفاضا يف
العامل .واألردن يأيت يف الرتتيب األخري بني  139دولة
20
حسب تقرير التنافسية العاملي لعام .2011

من جانب آخر فإن األرقام الصادرة عن املؤسسة
العامة للضامن االجتامعي للعام  2011تشري إىل
أن نسبة النساء املشرتكات يف املؤسسة تبلغ حوايل
21
 25.0باملائة من مجمل املشرتكني يف املؤسسة.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أن نسبة اإلناث
العامالت يف القطاع العام (الحكومي) تقارب ثلث
العاملني يف هذا القطاع ،وتشكل نصف القوى
العاملة النسائية .فإن نسبة تشغيل النساء يف
القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية.

ويعود ذلك بشكل أسايس اىل جملة من العوامل
تساهم يف تخفيض معدالت مشاركة املرأة يف الحياة
االقتصادية ،فمن جانب هنالك ظروف العمل غري
الالئقة التي يعاين منها سوق العمل األردين بشكل
عام ،وخاصة يف مؤسسات القطاع الخاص املتوسطة
والصغرية والقطاع غري املنظم ،وهي تعترب بيئة
غري صديقة وطاردة للنساء الراغبات بالعمل،
وال تشجعهن عىل االلتحاق به أو االستمرار فيه.
ومنها كذلك أن املرأة تواجه تحديات غري متكافئة
مقارنة مع الرجال يف سوق العمل ،األمر الذي
يؤثر سلباً عىل دخولهن إىل سوق العمل ،وال تأخذ
فرصا متساوية يف تقلد املناصب العليا والرتقية ويف
الحصول عىل فرص التدريب داخل وخارج األردن.
ومن الجدير بالذكر هنا ،أن معدالت املشاركة
االقتصادية للمرأة يف األردن تتأثر بالحالة
 19دائرة االحصاءآت العامة ،مرجع سابق.
 20تقرير التنافسية العاملي لعام .2011
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كذلك تواجه املرأة العاملة متييزا سلبيا فيام يتعلق
مبستوى األجور مقارنة مع الرجل يف نهاية عام
 ،2010فقد بلغت الفجوة بني الجنسني لصالح
الذكور ما مقداره  44دينارا شهريا( ،متوسط
أجور الرجال العاملني يف األردن بلغ  430دينار
شهرياً ،بينام متوسط أجور النساء العامالت بلغ
 359دينارا ً شهريا) .وينعكس ذلك عىل الفجوة
بني اجور الذكور واالناث يف القطاع العام حيث
يبلغ  54دينارا ً لصالح الذكور ،إذ يبلغ متوسط
أجور النساء العامالت يف القطاع العام  403دينار
شهريا ،يف حني يبلغ متوسط اجر الذكور يف ذات
القطاع  457دينار شهريا .أما يف القطاع الخاص
فإن الفجوة تبلغ  33دينارا شهرياً ،إذ يبلغ متوسط
اجور االناث  315دينارا شهريا ،بينام يبلغ عند
الذكور  348دينارا شهريا 22.وتشري املعطيات
املتوفرة أن النساء العامالت يف القطاع غري املنظم
يتعرضن للعديد من االنتهاكات تزيد عن العامالت
يف القطاع املنظم .ومن هذه االنتهاكات انخفاض
معدالت األجور حتى أنها تقل عن الحد األدىن
 21املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي لعام
.2011
 22دائرة االحصاءآت العامة ،تقرير األرقام القياسية لألجور،
حزيران .2012

األجور ،وحرمانهن من االشرتاك يف منظومة الضامن
االجتامعي اىل جانب اجبارهن عىل الدوام ألكرث
من  8ساعات يومية.
وبخصوص العاملة املهاجرة (الوافدة) يوجد يف
سوق العمل األردين أعداد كبرية منهم ،ويعاين هذا
القطاع من غياب التنظيم ،وقد بلغت أعدادهم
23
يف نهاية عام  2011ما يقارب ( )267ألف عامل،
هذا إىل جانب ما يقارب ( )250ألف عامل وافد
آخر غري مسجلني يف وزارة العمل حسب تقديرات
رسمية ،غالبيتهم من املرصيني ،يعملون بدون
تصاريح عمل ،ويرتكز عمل غالبيتهم يف القطاعات
االقتصادية غري النظامية أو يعانون من البطالة
املؤقتة ،ونتيجة غياب التنظيم عن هذا القطاع،
فإن قطاعات كبرية منهم يعانون من انتهاكات
لحقوقهم العاملية األساسية وعىل وجه الخصوص
العاملني يف القطاع الزراعي والخدمات الصحية
املساندة .ويعود السبب الرئييس وراء االقبال عىل
توظيف العاملة الوافدة وخاصة املرصيني يف أنهم
يقبلون برشوط العمل الصعبة ،إذ ان اغلبيتهم
الساحقة ال يعلمون عن حقوقهم املنصوص عليها
يف قانون العمل األردين ،وان علم البعض فيها فإن
ما يعنيهم العمل بأي شكل .وهو ما يرفضه غالبية
األردنيني ،وبالتايل يفضل أصحاب األعامل توظيف
املرصيني.
هذا اىل جانب تعرض أعداد كبرية من العاملة
اآلسيوية يف املناطق الصناعية املؤهلة والعامالت
يف املنازل ،للعديد من االنتهاكات منها األجور
املنخفضة وساعات العمل الطويلة والحرمان من
االجازات وغريها ،ونفذ العاملون والعامالت يف
املناطق الصناعية املؤهلة عرشات االحتجاجات
العاملية خالل العامني املاضيني  2010و 2011
احتجاجا عىل ظروف العمل الصعبة التي يعانون
24
منها.
كذلك فإن املتتبع ملسار تطور تجربة املناطق
الصناعية املؤهلة يف األردن ،يجد أن حجم الفائدة
التي جناها األردن متواضعة للغاية ،ال بل فقد
 23ترصيحات صحفية لوزير العمل يف كانون الثاين .2012
 24مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،مرجع
سابق.

من رصيده املعنوي واإلنساين الكثري ،فقد تعرض
خالل السنوات املاضية للعديد من االنتقادات
الشديدة من قبل مختلف منظامت حقوق
اإلنسان املحلية والدولية بسبب االنتهاكات التي
يتعرض لها آالف العاملني فيها أردنيني وأجانب.
يقابل ذلك تتمتع الرشكات العاملة يف هذا القطاع
بالعديد من االمتيازات والتسهيالت ،فهي تتمتع
باإلعفاءات من رسوم التصدير ،وإعفاءات من
رضيبة الدخل والخدمات االجتامعية بنسبة 75
باملائة وملدة  10سنوات من تاريخ بدء إنتاج
املصنع .وتتمتع مشرتياتها املحلية من الرضيبة
العامة عىل املبيعات .هذا إىل جانب االعفاءآت
من رضيبة األبنية واألرايض (املسقفات) ،وغريها
من االمتيازات املتعلقة مبساحة البناء املسموح
به يف هذه املناطق .وإذ أخذ بعني االعتبار أن
فرص العمل التي خلقتها هذه املصانع لألردنيني
متواضعة للغاية ،تقارب ( )8000عامل يعملون
يف ظروف صعبة جدا ،وأن مدخالت اإلنتاج فيها
ليست أردنية ،نلحظ حجم الرضر الذي جناه
األردن من هذه التجربة.
اىل جانب ذلك تعاين بعض الفئات االجتامعية
املستضعفة من عمليات تهميش يف سوق العمل
ألسباب متعددة ،وبعضها اآلخر يتعرض لعمليات
استغالل ،فاألشخاص ذوي اإلعاقات وعىل الرغم
من الجهود العديدة التي بذلت من قبل الجهات
الرسمية وغري الرسمية لتأهيل ودمج املعوقني يف
املجتمع ،إال أن مستويات تشغيلهم يف القطاعني
العام والخاص متدنية جدا ،وإن كانت معدالت
تشغيل األشخاص املعوقني يف القطاع الحكومي أعىل
منها يف القطاع الخاص ،إذ تقارب نسبة تشغيلهم
يف القطاع العام سواء كانت وزارات أو مؤسسات
مستقلة أو بلديات أو جامعات رسمية ما نسبة
 1باملائة يف أحسن األحوال ،أما يف القطاع الخاص
فمستوى تشغيل األشخاص املعوقني يكاد ال يذكر،
وهي أقل بكثري مام نصت عليه القوانني األردنية.
ويواجه األشخاص املعوقون العديد من املشكالت
واملعوقات لاللتحاق بسوق العمل .كذلك فإن
املشتغلني من األشخاص املعوقني يعانون من عدم
حصولهم عىل وظائف تتالءم وطبيعة إعاقاتهم
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بخصوص العاملة
املهاجرة (الوافدة)
يعاين هذا القطاع من
غياب التنظيم ويرتكز
عمل غالبيتهم يف
القطاعات االقتصادية
غري النظامية أو
يعانون من البطالة
املؤقتة

ومنها طول ساعات العمل وانخفاض األجور التي
يتقاضونها بحجة انخفاض إنتاجيتهم وعدم توفر
التسهيالت البيئية التي تتالءم وظروف حركتهم
مثل الطرق ودورات املياه الخاصة وغريها يف
أماكم العمل .واىل جانب ذلك يعاين العديد منهم
من عدم االعرتاف بقدراتهم املهنية واالتجاهات
السلبية لدى العديد من أصحاب العمل نحو
تشغيل األشخاص املعوقني والتخوف من األعباء
25
املالية ملتطلبات البيئة املناسبة لعملهم.

غياب كبري لتطبيق
معايري ورشوط الصحة
والسالمة املهنية
يف غالبية منشآت
األعامل يف األردن،
وخاصة املنشآت
املتوسطة والصغرية

وبخصوص عاملة األطفال ،فإن أي قراءة متأنية
وموضوعية ملكونات سوق العمل األردين كافية
لوضع عالمة استفهام كبرية بخصوص األرقام املتداولة
حول حجم عاملة األطفال يف األردن .فلم يعد الرقم
الرسمي املتداول والناتج عن دراسة مسحية تم
تطبيقها قبل أكرث من ثالثة أعوام والذي يشري إىل
أن عدد األطفال العاملني يف األردن يبلغ ( )33ألف
طفل ،يعكس واقع االنتشار الكبري لألطفال العاملني
يف مختلف مواقع ومكونات سوق العمل .وتشري
مختلف الدراسات والتي كان آخرها الدراسة الهامة
حول «اآلثار املرتتبة عىل عمل األطفال يف األردن»
والتي أجراها «برنامج مكافحة عاملة األطفال عرب
التعلم» ،أن األطفال العاملني يعانون نتيجة لعملهم
من مشاكل واضطرابات نفسية واجتامعية وجسمية.
كذلك فإن العاملني منهم يف املهن الصعبة يتعرضون
للعديد من اصابات العمل التي ميكن أن تسبب
لهم بعض اإلعاقات .وغالبا ما ترتك األعامل التي
ميارس فيها سلوكيات استغاللية نفسية وجسدية إىل
زرع اإلحساس بالدونية والظلم ،األمر الذي يدفع
العديد من األطفال إىل االنحراف والتمرد عىل معايري
وقيم املجتمع .هذا إىل جانب ارتفاع نسب العاملة
غري املاهرة يف سوق العمل بسبب عدم خضوعهم
للتدريب املمنهج ،األمر الذي يجعل إنتاجيتهم
متدنية.
أما فيام يتعلق بالصحة والسالمة املهنية فهنالك
غياب كبري لتطبيق معايري ورشوط الصحة والسالمة
املهنية يف غالبية منشآت األعامل يف األردن ،وخاصة
املنشآت املتوسطة والصغرية .وتتعارض األرقام
 25مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،برنامج
املرصد العاميل األردين ،تقرير حول تشغيل املعوقني.2010 ،
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الرسمية التي تتناول اصابات العمل يف األردن ،ففي
الوقت الذي تشري ارقام وزارة العمل اىل ازدياد
إجاميل حوادث واصابات العمل خالل العام 2010
اىل  20ألف إصابة عمل و 100حالة وفاة إىل جانب
 1500حالة عجز كيل ،تسببت يف خسارة االقتصاد
الوطني ما يقارب  80مليون دينار اردين 26.تشري
أرقام املؤسسة العامة للضامن االجتامعي للسنوات
الست املاضية أن مؤرش اصابات العمل لكل الف
عامل يف تراجع مستمر ،ففي الوقت الذي سجل فيه
هذا املؤرش  2.5باألف عام  2005فإنه تراجع اىل 1.9
27
باأللف يف عام  .2011وكال املؤرشين مرتفعني.
واىل جانب ما تم استعراضه يف اطار مؤرشات الحق
يف العمل ،ومعايريه الواردة يف املبادئ والحقوق
األساسية يف العمل الواردة يف اعالن منظمة العمل
الدولية املتعلق بالحقوق واملبادئ األساسية يف
العمل ،أدى ضعف الجهاز الرقايب لوزارة العمل اىل
زيادة رقعة االنتهاكات التي تتعرض لها قطاعات
واسعة من العاملني بأجر يف األردن ،والتجاوزات
عىل القوانني ذات العالقة بالعمل تتزايد ،إذ ما
زالت عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل
غري قادرة عىل وضع حد للتجاوزات واملخالفات
التي يقوم بها فئات كبرية أرباب العمل وخاصة يف
املؤسسات املتوسطة والصغرية ،والعاملني يف القطاع
غري املنظم ،وميكن اجامل االنتهاكات والتجاوزات يف
أن قطاعات واسعة من العاملني بأجر يف األردن (
عاملة وطنية ووافدة) يحصلون عىل أجور شهرية
تقل عن الحد األدىن لألجور ،وأعداد كبرية منهم
يستلمون أجورهم الشهرية يف فرتات زمنية متأخرة
تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه (استحقاق
الراتب) ،التي حددها قانون العمل يف املادة ()46
منه ،كذلك هنالك قطاعات واسعة من العاملني
ال يحصلون عىل حقوقهم يف اإلجازات السنوية
28
واملرضية والرسمية أو حتى إجازات طارئة.
 26مقابلة هاتفية أجراها معد التقرير مع مدير دائرة التفتيش
يف وزارة العمل.2011 ،
 27املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي لعام
.2011
 28مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،برنامج
املرصد العاميل األردين ،سلسلة تقارير عاملية.2011-2010 ،

(وأصبح منذ بداية شهر شباط  )190( 2012دينارا
شهريا ،وكالهام يقل عن خط الفقر املطلق والصادر
عن قبل الجهات الرسمية ذات العالقة بشكل كبري
وملفت .ويف هذا السياق تعد خطوة الحكومة
األردنية لرفع مستويات اجور العاملني يف القطاع
العام خطوة هامة ويف االتجاه الصحيح ،ولكنها غري
كافية لتصحيح خلل كبري ناجم عن انخفاض شديد
يف اجور العاملني يف القطاع العام ،فاملطلوب من
الحكومة رفع مستويات اجور العاملني لديها بنسب
تقربنا من مفهوم األجر الالئق الذي يوفر حياة
كرمية للعاملني .كذلك عىل الحكومة أن تتخذ جملة
من القرارات لتشجيع و/أو اجبار القطاع الخاص
عىل رفع اجور العاملني لديها.

هذا اىل جانب أن معدالت األجور للغالبية الكبرية
من العاملني بأجر يف األردن ال يحصلون عىل أجور
لقاء عملهم األسايس يوفر لهم الحياة الكرمية ،فإن
هنالك فجوة كبرية بني معدالت االجور التي يحصل
عليها الغالبية الساحقة من األردنيني وبني قدرة
هذه األجور عىل توفري حياة كرمية لهم .فحسب
األرقام الرسمية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات
العامة واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،هنالك
تدن واضح يف معدالت األجور لغالبية العاملني بأجر،
خاصة إذا ما أخذ بعني االعتبار مستويات األسعار
ملختلف السلع والخدمات ،األمر الذي أدى اىل اتساع
رقعة العاملة الفقرية ،فحسب ارقام املؤسسة العامة
للضامن االجتامعي بلغ متوسط األجر الشهري يف عام
29
 2011بلغ ( )412دينارا  ،وأرقام دائرة االحصاءآت وهنالك أيضاً انتهاكات كبرية فيام يتعلق بساعات
العامة تشري اىل أن العاملني يف القطاع
العام يحصلون العمل ،فام زال العديد من القطاعات العاملية
30
عىل أجور يبلغ متوسطها ( )392دينارا.
التي يعملون ساعات تتجاوز الساعات الثامنية
وعند مقارنة هذه األرقام مبستويات الفقر يف األردن التي حددها قانون العمل األردين يف املادة ()56
نلحظ املستوى املتدين ملعدالت األجور هذه ،فاألرقام منه ،كذلك تغيب رشوط السالمة والصحة املهنية
األولية لدراسة الفقر للعام  2010التي اجرتها دائرة عن قطاعات واسعة من العاملني يف املؤسسات
اإلحصاءات العامة أشارت اىل أن األرسة املعيارية املتوسطة والصغرية والعاملني يف القطاع غري
املكونة من ستة أفراد ( )5.7يقرتب خط الفقر النظامي .هذا باإلضافة إىل غياب االستقرار الوظيفي
املطلق لها من ( )350دينارا شهريا .وهنالك أرقام عن عرشات اآللف العاملني بحيث يستطيع صاحب
جديدة صادرة عن دائرة االحصاءآت العامة مل تنرش العمل االستغناء عنهم بدون أسباب مقنعة .اذ
تفاصيلها بعد تشري اىل ان حد الفقر للفرد سنويا ما زالت املواد القانونية املتعلقة بعملية انتهاء
يبلغ  400دينار سنويا ،وبحسبة بسيطة يتبني أن عقد العمل وترسيح العاملني والفصل التعسفي
خط الفقر لألرسة املعيارية شهريا يبلغ  380دينارا ،تعاين من الكثري من القصور ،فقد عانت قطاعات
وعند التعمق يف رشائح األجور التي يحصل عليها واسعة من العامل األردنيني من التسهيالت التي
العاملون بأجر يف األردن ،نلحظ الوضع الكاريث ،إذ يقدمها القانون يف اطار املواد ( 25و  26و 28و)31
نجد أن ( )22.8باملائة منهم تبلغ أجورهم الشهرية لعمليات إنهاء خدمات العاملني ،ومل يقم املرشعون
 200دينارا فأقل ،و ( )46.1باملائة تبلغ أجورهم األردنيون بسد هذه الثغرة يف قانون العمل والتي
الشهرية ( )300دينارا ً فأقل ،وكذلك ( )72.1باملائة طالبت فيه مختلف منظامت املجتمع املدين ذات
31
العالقة وخاصة النقابات العاملية .ان بقاء هذه
تبلغ أجورهم الشهرية ( )400دينارا فأقل.
ويزداد األمر قتامة عندما ننظر اىل الحد األدىن الثغرات يف قانون العمل األردين ستبقي الباب
لألجور الذي كان معتمدا يف األردن حتى نهاية شهر مفتوحاً أمام العديد من التجاوزات واالنتهاكات
كانون الثاين  2012والذي يبلغ ( )150دينارا ً شهرياً ،ضد العاملني بأجر ،وستبقى تهدد االستقرار واألمن
الوظيفي اىل جانب العوامل املهددة االخرى .كذلك
هنالك قطاعات واسعة من العاملني ال يحصلون عىل
 29املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،مرجع سابق.
 30دائرة االحصاءآت العامة ،تقرير األرقام القياسية لألجور ،حقوقهم يف اإلجازات السنوية واملرضية والرسمية أو
حزيران .2012
حتى اإلجازات الطارئة.
 31املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،مرجع سابق.
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املطلوب من الحكومة
رفع مستويات اجور
العاملني لديها بنسب
تقربنا من مفهوم
األجر الالئق الذي
يوفر حياة كرمية
للعاملني

وأدى تراجع دور الدولة يف الحياة االقتصادية اىل
32
استمرار توسع القطاع غري املنظم (غري الرسمي)،
وقد تفاقم عدد العاملني يف القطاع غري املنظم
مؤخرا وبلغ  44باملائة من مجمل العاملني 33.وقد
تزايدت وترية توسع هذا القطاع بسبب تشجيع
الحكومات األردنية املتعاقبة لهذا النوع من
النشاطات االقتصادية باعتباره قطاعا لديه امكانيات
كبرية عىل التشغيل .ومشكلة هذا القطاع يف األردن
أن غالبية العاملني فيه يفتقرون إىل الحدود الدنيا

من الحقوق العاملية األساسية ،ويصنفون ضمن
الفئات األشد فقرا بني العاملني بأجر .ويالحظ
االتساع الدائم لهذا النوع من األعامل بسبب
انتشار واتساع الفقر يف األردن وتزايد معدالت النمو
السكاين ،البالغة (34،)2.2%إىل جانب ضعف مستوى
التدريب والتأهيل للعاملني (العاملة غري املاهرة)
وضعف مستوى التنمية يف املناطق الريفية األردنية،
والتطورات التقنية املتسارعة التي متكن العاملني
من العمل من منازلهم.

التوصيات:
•اعادة النظر بالسياسات االقتصادية لرتكز أكرث عىل بناء اقتصاد يولد فرص عمل ويحسن من
رشوط العمل.
•تطوير ترشيعات العمل األردنية (قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي واألنظمة املتعلقة
بهام) لتتوائم مع الحقوق واملبادئ األساسية يف العمل والواردة يف العهود واملواثيق الدولية
ذات العالقة.
•رفع مستويات األجور وحدها األدىن لتصبح أكرث موامئة مع املستويات املرتفعة ألسعار السلع
والخدمات األساسية ،وربطها مبؤرشي الفقر والتضخم.
• زيادة فاعلية أنظمة التفتيش املتبعة يف وزارة العمل واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي
واملؤسسات ذات العالقة لضامن تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العاملية التي توفرها
ترشيعات العمل األردنية.
•تشديد الرقابة عىل املؤسسات للحد من تشغيل األطفال دون سن  16سنة ،وتوفري بيئة عمل
مالمئة لألحداث ما بني سن  16و  18سنة ،وضبط عملية ترسب طلبة املرحلة األساسية من
املدارس قبل إنهائهم مرحلة التعليم األسايس.
•العمل عىل دراسة وتنظيم القطاع غري املنظم (غري الرسمي) بشكل موسع ودقيق.
• رضورة الوقوف عند الفجوة الواضحة بني سياسات التعليم املهني والفني واألكادميي وبني
حاجات سوق العمل ،لتتم عملية الربط بينهام بشكل يسهم يف تخفيض مستويات البطالة.
•فتح املجال أمام العامل لتشكيل نقاباتهم بحرية ،واملصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم ( )87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم.
 32يقصد بالقطاع غري املنظم مختلف األعامل الزراعية املنزلية،
والصيانة ،والخدمات املختلفة مثل النقل والوساطات التجارية
والعقارية ،والتجارة غري املنظمة مثل البيع عىل األرصفة
والباعة املتجولون ،والتعليم الخصويص ،وكذلك أفراد العائلة
من العاملني بدون أجر ،والربمجة وتصميم املواقع االلكرتونية
وصيانة أجهزة الحاسوب والتصوير وأجهزة الستاليت وغريها
التي ال تتم من خالل وحدات اقتصادية (مؤسسات) مسجلة
لدى الجهات الحكومية الرسمية.
 33وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،القطاع غري املنظم يف
األردن ،حزيران .2012
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
عبد النبي العكري (الجمعية البحرينية للشفافية)
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الحق يف التعليم
البحرين
اعداد :فاضل حبيب
باحث يف مجال الرتبية وحقوق اإلنسان
- -1مسرية التعليم النظامي يف مملكة البحرين:
كان التعليم يف البحرين مطلع القرن العرشين
مقترصا ً عىل الكتاتيب فقط ،وهي معاهد تعليمية
تقليدية هدفها األسايس تعليم قراءة القرآن الكريم
للناشئة .وهذا النوع من التعليم ال يحقق كفاية
علمية تناسب روح العرص .فبعد انتهاء الحرب
العاملية األوىل انفتحت البحرين أكرث عىل مفردات
النهضة الغربية الحديثة ،ما أفرز وعياً مجتمعياً
نتجت منه املبادرة إىل إنشاء معاهد تعليمية حديثة
تختلف عن الكتاتيب من حيث نظمها ومناهجها
وأهدافها .وتوالت املبادرات األهلية لتأسيس
مدارس يف مدن البحرين وقراها ،إىل أن تأسست
مدرسة الهداية الخليفية للبنني يف عام 1919م يف
مدينة املحرق ،كأول مدرسة نظامية.
مبنأى عن التعليم ،وقد
ومل تكن الفتاة البحرينية ً
استشعر األهايل رضورة التعليم للبنات كرضورته
للبنني ،حيث افتتحت أول مدرسة نظامية للبنات
يف عام 1928م أطلق عليها مدرسة خديجة الكربى
للبنات.1
انضامم مملكة البحرين إىل «العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية»:

لحقوق اإلنسان ،واملادة  6من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
وقد انضمت مملكة البحرين إىل العهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
بتاريخ  27سبتمرب  .2007ومتَّت املصادقة عىل
انضاممها ،وصدر يف شأنه املرسوم بقانون رقم 10
لسنة  ،2007هذا يف الوقت الذي س َّج ِ
لت البحرين
تحفُّظاً عىل تطبيق البند (د) من الفقرة  1من
املادة  8من العهد ،مبا مينح البحرين الحق يف حظر
اإلرضاب يف األماكن الحيوية.2
«التعليم» يف دستور مملكة البحرين 2002م:
إن التعليم حق من حقوق اإلنسان ،الذي هو
امتداد طبيعي لحق الفكر وحريته .ومبوجب دستور
مملكة البحرين 2002م ،حيث نقرأ يف املادة ( :7أ)
«ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون ،وتشجع
البحث العلمي ،كام تكفل الخدمات التعليمية
والثقافية للمواطنني .ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً
يف املراحل األوىل التي يعينها القانون وعىل النحو
الذي يبني فيه .ويضع القانون الخطة الالزمة
للقضاء عىل األمية»( .ب) «ينظم القانون أوجه
العناية بالرتبية الدينية والوطنية يف مختلف مراحل
التعليم وأنواعه ،كام يُعنى فيها جميعاً بتقوية
شخصية املواطن واعتزازه بعروبته»( .ج) «يجوز
لألفراد والهيئات إنشاء املدارس والجامعات الخاصة
بإرشاف من الدولة ،ووفقاً للقانون( .د) «تكفل
الدولة ل ُدور العلم حرمتها».3

مثة تالزم بني «حق التعليم وحق العمل» ،إذ
يأيت الحق يف العمل يف مقدمة الحقوق التي من
املفرتض بالدولة أن توليها االهتامم البالغ .فهو حق  2تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق يف أحداث
أصيل نصت عليه املادة  23من اإلعالن العاملي فرباير ومارس 2011م مبملكة البحرين) ،وهي لجنة شكلها ملك
 1املوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليممملكة البحرين

البحرين برئاسة القايض الربوفيسور محمود رشيف بسيوين.
 3دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002م.
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رضورة وضع برامج
تعليمية وتربوية
لتشجيع التسامح
الديني والسيايس
وتعزيز حقوق
اإلنسان وسيادة
القانون

التعليم «يف الرؤية االقتصادية ململكة البحرين التعليم وحقوق اإلنسان يف مرئيات (حوار التوافق
:2030
الوطني):
وردت كلمة التعليم ( )17مرة يف الرؤية االقتصادية واضح أن األحداث األخرية التي شهدتها البحرين
ململكة البحرين حتى العام  ،2030كدليل عىل منذ فرباير 2011م أفرزت توجهاً جديدا ً نحو
اهتامم الدولة بتوفري حق التعليم.4
رضورة تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان ،وعدم
صدور قانون رقم  27لسنة  2005بشأن التعليم :االكتفاء مبقرر «الرتبية للمواطنة» الذي ال يغني
أساساً عن الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،ونرش هذه
نقرأ يف املادة  3من قانون رقم  27لسنة 2005
الثقافة يف املامرسات املدرسية بني كافة املنتمني
بشأن التعليم« :يهدف التعليم إىل تكوين املتعلم
للمؤسسات التعليمية من معلمني وإداريني وطلبة.
تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافياً من النواحي
فقد ورد يف إحدى مرئيات (حوار التوافق الوطني)
الوجدانية واألخالقية والعقلية واالجتامعية
يف املحور الحقوقي «تضمني مبادئ حقوق اإلنسان
والصحية والسلوكية والرياضية ( ..البند  4و)5
يف املناهج الدراسية بوجه خاص ،والفضاء املدريس
«تنمية الوعي مببادئ حقوق اإلنسان وتضمينها يف
بوجه عام».6
املناهج التعليمية» ،و»تنمية مفاهيم الرتبية من
أجل السالم ،واملستقبل اإلنساين األفضل ،والتعاون التعليم وحقوق اإلنسان يف توصيات «اللجنة
والتضامن الدوليني ،عىل أساس من العدل البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق»:
واملساواة والتفاعل واالحرتام املتبادل بني جميع نقرأ يف إحدى توصيات (اللجنة البحرينية املستقلة
الدول والشعوب».
لتقيص الحقائق) ،يف البند (أ) من الفقرة ()1725
ويف املادة « 8يعاقب بغرامة ال تزيد عىل « 100تويص اللجنة باآليت يف ما يتعلق بالفهم األفضل
دينار والد الطفل أو املتويل أمره إذا تسبب يف واحرتام حقوق اإلنسان مبا يف ذلك احرتام التنوع
تخلف الطفل الذي بلغ سن اإللزام عن االلتحاق العرقي ،ووضع برامج تعليمية وتربوية يف املراحل
بالتعليم ،أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور االبتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح
إىل املدرسة مدة عرشة أيام متصلة أو منفصلة الديني والسيايس واألشكال األخرى من التسامح،
خالل السنة الدراسية .وال تحرك الدعوى الجنائية عالوة عىل تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون».7
يف الحالتني إال بناء عىل طلب من الوزارة ،وبعد - -2ميزانية التعليم يف البحرين:
قيامها بإنذار املخالف بكتاب موىص عليه مصحوب
طبقاً لترصيح وزير املالية البحريني الشيخ أحمد
بعلم الوصول».
بن محمد آل خليفة خالل جلسة مجلس النواب
ويف املادة  11من القانون نفسه «يصدر الوزير يف مايو /أيار  ،2011والتي تم فيها إقرار مرشوع
اللوائح والقرارات الالزمة لحسن تنفيذ السياسة قانون اعتامد املوازنة العامة للدولة للسنتني
التعليمية وعىل األخص بالنسبة لتحديد مدة املاليتني  2011و( 2012أكرب موازنة يف تاريخ مملكة
السنة الدراسية عىل أال تقل عن مائة ومثانني يوماً البحرين) ،إذ تم تخصيص مبلغ  660مليون دينار
دراسياًعدد أيام التمدرس والذي عبرَّ نا عنه بحق لقطاع التعليم ،بواقع  325مليون دينار يف موازنة
التمدرسبالنسبة ملرحلتي التعليم األسايس والثانوي ،السنة املالية  2011و 335مليون دينار يف موازنة
وموعد بداية العام الدرايس ونهايته ،وإقرار املناهج
لوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين
ونظم التقويم واالمتحانات».5
 4الرؤية االقتصادية ململكة البحرين .2030
 5قانون رقم  27لسنة  2005بشأن التعليم  /املوقع اإللكرتوين
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 6املوقع اإللكرتوين لحوار التوافق الوطني مبملكة البحرين /
املحور الحقوقي 2011م
 7تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق

السنة املالية  ،2012لتنفيذ عدد من املشاريع البحرينية من جهة منح الرتاخيص ومراقبة ورصد
واملبادرات املهمة ،ومن ضمنها برامج تحسني املخالفات وغري ذلك.
أداء املدارس .ويتفرع منها مرشوع (متديد اليوم املراحل التعليمية يف البحرين:
الدرايس أو تحسني الزمن املدريس) ،وهو املرشوع
الذي سيطبق قريباً يف الفصل الدرايس الثاين من تقسم املراحل التعليمية يف املدارس البحرينية عىل
ُ
هذا العام الدرايس 2012 2011م ،والذي تحفَّظ ثالثة أقسام:
عنه مجلس النواب البحريني مؤخرا ً ،داعياً وزارة القسم األول :املرحلة االبتدائية (وتشمل  6سنوات،
الرتبية والتعليم إىل إخضاعه ملزيد من الدراسة ،من الصف األول إىل السادس االبتدايئ).
وتأجيل العمل به إىل العام الدرايس املقبل.
القسم الثاين :املرحلة اإلعدادية (وتشمل  3سنوات،

نظرتنا إىل حق التعليم ال بد أن تتغري يوماً ما .فعىل من الصف األول إىل الثالث اإلعدادي).
الرغم من أن نصيب الخدمات كاإلسكان والتعليم القسم الثالث :املرحلة الثانوية (وتشمل  3سنوات،
والصحة هو األكرب يف املوازنة العامة للدولة ،إال أنني من الصف األول إىل الثالث الثانوي /التوجيهي).
زلت أتحفظ عن توصيف مسمى (خدمات) عىل
ال ُ
وعىل الرغم من أن التعليم ما قبل االبتدايئ (رياض
قطاع التعليم ،ألنني أؤمن بأن التعليم هو استثامر
األطفال) ليس إلزامياً وال مجانياً ،إال أن هذه
يف األجيال املقبلة.
املرحلة هيكيلياً تتبع إدارة رياض األطفال بوزارة
اإلنفاق الحكومي عىل التعليم ال بد أن يُنظر إليه من الرتبية والتعليم ،وهناك مطالبات بضم هذه
املنظور النوعي وليس الكمي ،ليتم سد الفجوة بني املرحلة للتعليم األسايس ،وأن تكون مجانية أسوة
التعليم الخاص والتعليم الحكومي .لذا فإن التو ُّجه ببعض الدول الخليجية كدولة الكويت.
الحديث يف املدارس الحكومية البحرينية لتدريس
طبيعة املناهج التعليمية:
اللغة اإلنجليزيةعىل سبيل املثال ال الحرصبدءا ً
من الحلقة األوىل يف التعليم األسايس (الصف املناهج التعليمية باملدارس الحكومية تدرس
األول االبتدايئ) ،رغم أنه يف السابق كان يدرسها يف باللغة العربية ،ويتم تدريس اللغة اإلنجليزية بدءا ً
الحلقة الثانية من التعليم األسايس (الصف الرابع من الحلقة األوىل من التعليم األسايس.
االبتدايئ) وهو تو ُّجه إيجايب ونشجعه ،إال أنه غري أما املدارس الخاصة فتتبع إدارة التعليم الخاص
ٍ
كاف وال يلبي حقوق املتعلمني؛ ألن املشكلة تكمن بوزارة الرتبية والتعليم ،ومناهجها يف الغالب
أساساً يف املعلمني الذين يقومون بتدريس هذه األعم باللغة اإلنجليزية ،إال أنها تقوم بتدريس
املادة ،التي تجعل كثريا ً من البحرينيني يفضِّ لون اللغة العربية والرتبية اإلسالمية واملواد االجتامعية
إلحاق أبنائهم باملدارس الخاصة.8
والرتبية للمواطنة بشكل إلزامي.
- -3السياسة التعليمية:
التعليم للجميع:
إن وزارة الرتبية والتعليم ومجلس التعليم العايل
هام الجهتان الرسميتان املسؤولتان عن كل ما
يتعلق بالتعليم الرسمي .فالوزارة معنية بالتعليم
األسايس واإلعدادي والثانوي ،إىل جانب التعليم
الخاص .فهو أيضاً يتبع الوزارة إدارياً .كام أن
ملجلس التعليم العايل حق الوصاية عىل الجامعات

 8املوقع اإللكرتوين ملجلس النواب البحريني

يف ضوء صدور التقرير العاملي الجديد لرصد
التعليم للجميع للعام 2011م عن منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)
للعام  ،2011مقارنة بنتائج تقرير العام 2010م،
فإن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً يف
املؤرشات كافة ،فهي األوىل عربياً يف نسبة القيد
اإلجاميل يف التعليم الثانوي ( ،)97%حيث صنف
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اإلنفاق الحكومي
عىل التعليم ال بد أن
يُنظر إليه من املنظور
النوعي وليس الكمي،
ليتم سد الفجوة
بني التعليم الخاص
والتعليم الحكومي

التقرير مملكة البحرين ضمن الدول مرتفعة
املستوى يف مؤرش تنمية التعليم للجميع (.)EDI
وجاء ترتيبها األوىل عربياً يف نسبة القيد اإلجاميل يف - -4تعليم اإلناث:
التعليم الثانوي ( )97%وهي النسبة األعىل عربياً.
هناك فرص متساوية لاللتحاق بالتعليم بني الذكور
ومتثل قيمة مؤرش تنمية التعليم للجميع ( )EDIواإلناث عىل مستوى املدن والقرى يف البحرين.
لبلد ما املتوسط الحسايب للمؤرشات األربعة اآلتية :وهذا الحق مكفول للجميع .وال يوجد أي متييز
نسبة القيد الصافية املعدلة يف التعليم االبتدايئ ،بني الجنسني .كام أن معظم املتفوقني من خريجي
ونسبة القرائية لدى الكبار ،ومؤرش التكافؤ بني الثانوية العامة هم من اإلناث .ويشكلن النسبة
الجنسني يف التعليم للجميع ،ونسبة البقاء يف األكرب من طلبة برنامج ويل العهد للمنح الدراسية.
التعليم حتى الصف الخامس ،والجدول التايل يبني ويشغلن الكثري من املواقع القيادية يف الوزارة
قيمة مؤرش تنمية التعليم للجميع ململكة البحرين والقطاع الخاص .كام أن املجلس األعىل للمرأة
ومكوناته يف التقرير األخري ( )2011والتقرير والذي ترأسه قرينة عاهل البحرين يعمل عىل
السابق (.)2010
متكني املرأة يف كافة املجاالت الحياتية .وهناك
1ـ صنف التقرير مملكة البحرين ضمن الدول وحدة خاصة بتكافؤ الفرص بني الجنسني يف عدد
املتوقع أن تحقق الهدف املتعلق بخفض معدالت من الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية.
األمية لدى الكبار إىل نصف ما كانت عليه يف العام - -5تعليم ذوي االحتياجات الخاصة:
 1999بحلول عام 2015م.
الخطة الرتبوية التي تعمل بها حالياً وزارة الرتبية
2ـ بلغت نسبة القيد اإلجاميل يف التعليم الثانوي والتعليم يف البحرين هي دمج األشخاص ذوي
( )97%وهي النسبة األعىل عربياً.
اإلعاقة (ذوي الحاجات الخاصة) باملؤسسات
 .3ومبا أن الهدف األكرب واألهم هو تعميم نوعية التعليمية .وهذه الخطة تنفذ بالتعاون مع وزارة
جيدة من التعليم للجميع ،فإن مملكة البحرين قد حقوق اإلنسان والتنمية االجتامعية وبرنامج األمم
تفوقت يف مجالني هام:
املتحدة اإلمنايئ (.)UNDP
تعميم التعليم يف املرحلة االبتدائية ،ما يعني
القضاء عىل األمية يف واحد من أهم منابعها.

مع وجود حق
التعليم لألشخاص
ذوي األعاقة ،إال
أنه ال توجد سياسة
واضحة من قبل
الدولة يف توظيف
هؤالء بعد التخرج

•نسبة القيد الصافية الكلية يف التعليم االبتدايئ.
وهذا مؤرش عىل استيعاب جميع األطفال
ممن هم يف سن الدراسة .فقد حققت
البحرين نسبة  . 0.993بينام حصلت دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل نسبة  ،0.990انطالق مرشوع «إصالح التعليم والتدريب وسوق
والجدير بالذكر أن نسبة الترسب يف املرحلة العمل»:
االبتدائية يف البحرين ال تتجاوز .0.140%
يف نوفمرب  2005عقد ويل العهد البحريني صاحب
•نسبة القرائية للكبار (محو أمية الكبار) فقد السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة ورشة
حققت البحرين نسبة  0.908يف حني حققت عمل عن إصالح التعليم والتدريب وسوق العمل.
دولة اإلمارات العربية املتحدة  0.900وهذا وتم اختيار التعليم كأولوية من أولويات اإلصالح.
مؤرش عىل أن البحرين قد حققت نجاحاً يف وأصبح التعليم من ذلك الوقت من القطاعات
مجال الفئة العمرية ( 24-15عاماً) .ويعترب الحيوية واألساسية التي تركز عليها حكومة مملكة
نجاح البحرين يف هذا املجال إحدى نتائج البحرين ومجلس التنمية االقتصادية.
ومع وجود حق التعليم لألشخاص ذوي األعاقة،
إال أنه ال توجد سياسة واضحة من قبل الدولة يف
توظيف هؤالء بعد التخرج ،سوى بعض املبادرات
هنا وهناك.
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ويف العام  2009ت َّم توحيد مبادرات تطوير التعليم
مع تأسيس هيئة ضامن جودة التعليم والتدريب
وكلية البحرين للمعلمني وبوليتكنك البحرين.
ولتنفيذ مبادرات التعليم ضمن االسرتاتيجية
االقتصادية الوطنية ،عمل مجلس التنمية
االقتصادية (الذي يرتأسه ويل العهد البحريني)
مع كل من جامعة البحرين ومعهد البحرين
للتدريب عىل تطوير خطط تنفيذية لتعزيز
التطوير املؤسيس والتوقيع عىل مذكرات تفاهم
بني هيئة ضامن جودة التعليم والتدريب واملجلس
األعىل للتعليم ،وكذلك مع املجلس األعىل للتعليم
املهني لتنفيذ برامج خاصة بتطوير التعليم العايل
وإدخال التطويرات الالزمة عىل التعليم املهني،
ووضع اسرتاتيجية لتحسني التعليم العايل مع معهد
سياسات التعليم العايل يف اململكة املتحدة.
مرشوع إطار عمل للمؤهالت التعليمية الوطنية:

يف محافظات البحرين الخمس ،حيث يتم تدريب
أعضاء فرق العمل عىل كيفية تطبيق أفضل
املامرسات التعليمية يف العديد من املجاالت الهامة
مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي والتعليم والتعلم
والتقييم الذايت وجمع وتحليل واستخدام البيانات
يف عملية التطوير .وقد أظهرت أحدث املراجعات
لهيئة ضامن جودة التعليم والتدريب وجود تطو ٍر
ٍ
ملحوظ يف أداء تلك املدارس التجريبية.
ورصح وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي يف
يوليو  2011بأن الوزارة ستتوسع يف تطبيق برنامج
تحسني أداء املدارس يف العام الدرايس 2012 /2011
ليشمل  99مدرسة ،منها  36مدرسة ابتدائية ،و28
مدرسة إعدادية ،و 35مدرسة ثانوية.
ومن املتوقع حسب كالم املسؤولني يف الوزارة أن
يتوسع مرشوع تحسني أداء املدارس ليشمل جميع
املدارس البحرينية.

أطلق مجلس تطوير التعليم والتدريب مبادرة هيئة ضامن جودة التعليم والتدريب
لوضع إطار عمل للمؤهالت التعليمية الوطنية يف تأسست هيئة ضامن جودة التعليم والتدريب
البحرين ،لخلق منهج عاملي ميكِّن املعنيني كافة رسمياً مبوجب املرسوم املليك رقم  32لعام 2008
يف قطاع التعليم األكادميي واملهني من تقييم والذي تم تعديله مبرسوم رقم  6لسنة .2009
معايري التعليم والتدريب ،بالتعاون بني صندوق وهي هيئة وطنية مستقلة تعمل يف ظل توجيهات
العمل (متكني) ورشيك دويل هو هيئة املؤهالت مجلس اإلدارة الذي تم تشكيله باملرسوم رقم 7
االسكتلندية ،عىل مدى فرتة زمنية تبلغ سنتني.
لسنة  ،2009وتتبع الهيئة مجلس الوزراء وتخضع
هذا املرشوع يسعى إىل توصيف مختلف املؤهالت إلرشافه.
ومستوياتها ،ووثائق اإلجراءات الرسمية ،ونظام ولقد وضعت لنفسها رؤية ،وهي :أن نكون رشكاء
االعتامد عايل الجودة من أجل التنفيذ مستقبالً .يف تطوير نظام تعليم عايل الجودة يف مملكة
ومن املتوقع أن يساعد إطار العمل للمؤهالت البحرين ينافس املستويات العاملية.
الوطنية عىل قياس املؤهالت املتوافرة ،وسد الفجوة
فيام بني املؤهالت األكادميية واملهنية ،وفتح املجال وتقوم هذه الهيئة بإجراء مراجعات ألداء املدارس،
للمزيد من املسارات التعليمية الجديدة ،ومعادلة ومؤسسات التدريب املهني ،ومؤسسات التعليم
العايل ،العامة والخاصة ،ألغراض تحديد املسؤولية،
الشهادات.
وتحسني جودة ما يتم تقدميه ،وبناء وتنفيذ نظام
برنامج تحسني أداء املدارس:
االمتحانات الوطنية للمدارس ،ونرش التقارير عن
بدأ العمل يف سبتمرب  2008بربنامج تحسني أداء نتائج املراجعات واالمتحانات الوطنية ،وتوطيد
املدارس وذلك يف  10مدارس تجريبية مبملكة سمعة البحرين باعتبارها مرجعية ريادية يف ضامن
البحرين .وهي متثل عيِّنة املراحل التعليمية كافة جودة التعليم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
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أما الوحدات األساسية املكونة للهيئة فهي :كانوا مكفولني ومبتعثني من ِق َبلِ تلك الرشكات.
(وحدة مراجعة أداء املدارس ،وحدة مراجعة وعىل الرغم من أهمية كلية البوليتكنك ضمن
أداء مؤسسات التعليم العايل ،وحدة مراجعة أداء مبادرات إصالح التعليم والتدريب وتخصيص
مؤسسات التدريب املهني ،ووحدة االمتحانات املوازنات الضخمة لها ،إال أننا قرأنا مؤخرا ً عن
الوطنية).
بعض التجاوزات يف هذه الكلية ،فقد كشف عضو
بوليتكنك البحرين:

كلية بوليتكنك البحرين «مؤسسة تعليمية جديدة
وملتزمة بتزويد الشباب البحريني بالتعليم
واملهارات الالزمة ليك يساهموا بها ويستفيدوا من
التحول االقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين،
إذ تسعى لتلبية الحاجة امللحة لتوفري قوة عاملة
بحرينية ماهرة ،وإعداد خريجني جاهزين لالنخراط
يف سوق العمل ،بالتشاور مع رشكات القطاع
الخاص والصناعي والجمعيات املهنية واملؤسسات
العاملية املتخصصة يف التعليم والتدريب».

مجلس النواب البحريني عبد الحليم مراد يف
اجتامع للمجلس يوم الثالثاء  14مارس 2012م عن
رضورة مالحقة املخالفني واملتسببني يف الفساد يف
بوليتكنك البحرين ،حتى وإن كانوا خارج البحرين.
حيث قال مراد خالل تعقيبه عىل رد وزير الرتبية
والتعليم عن سؤاله بشأن اإلجراءات التي قامت بها
الوزارة لتصحيح املخالفات القانونية والتجاوزات
اإلدارية واملالية يف بوليتكنك البحرين ،إن« :الكثري
من املخالفات والفساد يف البوليتكنك ،ومن يقرأ
تقرير رشكة التدقيق عىل البوليتكنك ،يعرف حجم
الفساد املوجود يف هذه املؤسسة».

وتأسست بوليتكنك البحرين مبوجب املرسوم
املليك رقم  65للعام  ،2008وهي تُشكل إحدى وذكر أيضاً أن “هناك  62حالة توظيف ألقارب يف
املبادرات الرئيسية للمرشوع الوطني لتطوير بوليتكنك ،وهناك موظفة تتسلم راتب  900دينار
بحريني ووظيفتها وضع األوراق يف امللفات ،كام
التعليم والتدريب.
أن موظفة أخرى تبارش صيانة الدراجات الهوائية
هذا يف الوقت الذي اعترب البعض بوليتكنك براتب  1600دينار”.
البحرين نسخة طبق األصل من (كلية الخليج
الصناعية) ،والتي أطلق عليها فيام بعد (كلية استند النائب مراد عىل ما ذكره تقرير رشكة التدقيق
الخليج للتكنولوجيا) يف العام 1968م ،حيث كان عىل بوليتكنك البحرين ،والتي أوردت “عدم
الغرض منها أساساً أن تكون كلية تخدم أبناء منطقة التزام اإلدارة مبا نصت عليه املبادرة االسرتاتيجية
الخليج من خريجي املدارس الثانوية الصناعية ،الخاصة بإنشائها ،وأن هيكل الرواتب والعالوات
بهدف تخريج فنيني عىل مستوى تقني متميز ال يتناسب مع وضع السوق وال مع املسميات
ِّ
يف التخصصات الصناعية بشكل خاص .وكانت الوظيفية ،والتعاقد الخارجي مع مقاولني أجانب
تجمع بني ثالثة عنارص اسرتاتيجية ومهمة وهي :إلدارة تقنيات املعلومات واالتصال ،وتعيني األقارب
املعرفة واملهارة والخصائص الشخصية للمتعلم أو بشكل الفت ،وتعيني موظفني بدون خربات ومن
املتدرب .ولجانها كانت تضم مسؤولني يف الكلية ،دون مؤهالت ذات عالقة بوظائفهم ،وأن هناك
وخرباء ممثلني عن املؤسسات التعليمية ،وأصحاب شبهة يف التواقيع.
الرشكات ومؤسسات التدقيق ،فضالً عن أن مبدأ كلية البحرين للمعلمني
«املسئولية االجتامعية  ”social responsibilityانبثقت كلية البحرين للمعلمني يف عام 2008
كان هو السائد لدى معظم تلك الرشكات التي من مرشوع املبادرات الوطنية لتطوير التعليم
كانت تعترب نفسها مسؤولة عن تدريب الطلبة والتدريب .وهي كلية تعنى بتطوير وإعداد
وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ،وأن أعدادا ً كبرية منهم املعلمني ،تأهيالً علمياً ومعرفياً سليامً.
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تعتمد الكلية يف عملها عىل الكوادر الوطنية لجنة تطوير التعليم والتدريب:
املختصة املدربة يف الحقل الرتبوي ،وذلك بالتعاون يف العام  2006ت َّم وضع مبادرة شاملة بني هيئات
مع رشيك دويل وهو املعهد الوطني للرتبية يف حكومية متعددة بهدف رفع معايري التعليم عىل
سنغافورة.
جميع املستويات ،وتسليح الشباب البحريني

وكلية البحرين للمعلمني هي إحدى الكليات
املستقلة داخل مقر جامعة البحرين ،يتم اإلرشاف
عليها من قبل مجلس مك َّون من ممثلني من جامعة
البحرين ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ومجلس التنمية
االقتصادية .ويتم التدريس يف الكلية باستخدام
اللغتني العربية واإلنجليزية.
إن رفع كفاءة املعلمني وتدريبهم مسألة يف غاية
األهمية ،ولكنولألسف الشديدمل يح َظ املعلمون
بحقوقهم ومكانتهم االجتامعية الالئقة كام يف
املجتمعات الغربية .وهذا الكالم رمبا ينسحب
عىل أوضاع املعلمني يف كثري من الدول العربية،
فتمهني التعليم يتطلب من الدولة وضع املعلمني
عىل الدرجات التخصصية ال االعتيادية ،وتحسني
مستوى أجورهم ،ومساواتهم مع األطباء
واملهندسني من أصحاب االختصاص .فليس التعليم
كام يُخيل للبعض :مهنة من ال مهنة له!

باملهارات والقدرات التي يحتاج إليها للنجاح عىل
الصعيدين الشخيص واملهني .وقد ترأس مبادرات
اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب سمو
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء (والذي شغل منصب وزير
الخارجية قرابة األربعني عاماً) ،بدعم من مجلس
التنمية االقتصادية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة
العمل ،ورشكاء أساسيني آخرين من قطاع التعليم
والقطاع الخاص.
تسعى اللجنة إىل استحداث مسارات فنية ومهنية
جديدة مبنية عىل (التلمذة املهنية) ،ووضع
مواصفات لتنظيم عمل مؤسسات التعليم العايل
ووضع نظام وطني للقبول وااللتحاق بها ،وتقوم
بالتنسيق مع كافة الجهات املعنية لتمكني الخرباء
االستشاريني من إنجاز مهامهم ،وتوفري جميع
املعلومات والبيانات التي يطلبونها.9

نحن نرفع شعارا ً جميالً «التعليم مستقبل التلمذة املهنية:
البحرين» .ولكن مثة مسؤوليات تتحملها مؤسساتنا يف بداية الورقة أرشنا إىل التالزم بني الحقَّني (حق
التعليمية إليجاد الفضاءات الحرة والكفيلة التعليم وحق العمل) ،وذلك يذكرنا بشعار منظمة
بتحقيق الرؤية املستقبلية للتعليم يف البحرين يف العمل الدولية للعام ( 2008التعليم :الرد السليم
ضوء معايري الجودة الشاملة ،وذلك لن يتأىت إال من عىل تشغيل األطفال» ،واملرتكز أساساً عىل أهداف
خالل «دمقرطة التعليم» ،وهو أساس الرتبية عىل ثالثة ،هي :تأمني التعليم لجميع األطفال حتى
حقوق اإلنسان.
الحد األدىن لسن العمل عىل األقل ،وانتهاج سياسة
الرؤية االقتصادية للبحرين  2030تنظر إىل تعليمية تعمل عىل تأمني املوارد املناسبة من تعليم
التعليم كقوة مؤثرة وفاعلة يف البعد االقتصادي ،ذي نوعية عالية وتدريب عىل املهارات ،والتعليم
إذ مثة فرق بني ما يُعبرَّ عنه بـ(االقتصاد املعريف) لزيادة الوعي للتصدي الستغالل األطفال يف العمل.
و(االقتصاد الصناعي) .فاألخري يعتمد أساساً عىل وإن ما ورد يف الهدف الثاين ،وأعني (التدريب عىل
صاحب رأس املال والعامل ،بينام االقتصاد املعريف املهارات) هو جوهر التعليم الفني واملهني .فلم
قائم عىل أصحاب (املهارات) وليس عىل أصحاب تعد وزارة الرتبية والتعليم وحدها الجهة املعنية
رؤوس األموال .وهؤالء ليسوا عامالً أو موظفني.
 9املوقع اإللكرتوين لرؤية البحرين االقتصادية http://)2030
_www.2030.bh/web/ar/index.php?option=com
content&view=article&id=62
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مثة خلالً يف مخرجات
التعليم الرسمي،
وأن الخريجني
يفتقدون إىل املهارة
الكافية التي تؤهلهم
لالنخراط يف سوق
العمل

بهذا القطاع التعليمي .فقد أصبح موضع اهتامم التحديات التي تواجه التعليم:
املنظامت الدولية ،مثل منظمة العمل الدولية ،مثة تحديات كبرية تواجه التعليم يف مملكة
ومنظمة التعاون الدويل ،ومؤسسات إقليمية مثل
البحرين ،منها:
املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة ،ومنظمة
•غياب االسرتاتيجية التعليمية التي تلبي
العمل العربية ،واالتحاد العريب للتعليم الفني
احتياجات سوق العمل:
وغريها.
قبل سنوات ،وعند إجراء دراسات مسحية لعدد هناك آالف العاطلني عن العمل من الجنسني
من الرشكات يف البحرين ،تبينَّ وجود فجوة بني (الذكور واإلناث) ،إذ يشكل الذكور ما نسبته 70
املهارات املطلوبة يف سوق العمل ،واملهارات التي  ،%واإلناث  ،% 30علامً أن  50%منهم خريجو
يكتسبها الطلبة خالل فرتة الدراسة.
العلوم اإلنسانية .وهذا بال شك مؤرش خطري
وعليه ت َّم تطوير التعليم الفني واملهني من خالل بالنسبة إىل دولة صغرية كالبحرين لصغر مساحتها
مرشوع (التلمذة املهنية)أو التلمذة الصناعية كام ومحدودية مواردها .فالبطالة عىل كل حال متثل
يطلق عليه يف بعض الدولوهو (نظام تعليمي قنبلة برشية موقوتة.
قائم عىل املزاوجة بني تلقي املعلومات األكادميية
•مخرجات التعليم:
والتطبيقات العملية باملدرسة والتدريب يف مواقع
يرى الكثريون أن مثة خلالً يف مخرجات التعليم
العمل بالرشكات واملؤسسات).
الرسمي ،وأن الخريجني يفتقدون إىل املهارة
يع ُّد مرشوع (التلمذة املهنية) أحد املشاريع
الكافية التي تؤهلهم لالنخراط يف سوق العمل.
البحرينية لتحسني مخرجات التعليم ،من خالل
العمل عىل تزويد الطلبة باملهارات التي يحتاجونها وعىل سبيل املثال :لو قام املواطن البحريني
لسوق العمل ،بالتعاقد مع معهد هومسجلن بجولة ميدانية عىل املعاهد التعليمية ،فسيجدها
بأسرتاليا للعمل مع الفريق البحريني جنباً إىل تنشط يف الفرتة املسائية يف تدريس املواد األساسية
(اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات
جنب لتنفيذ هذا املرشوع.
والعلوم) ،وبأسعار تثقل كاهل األرس البحرينية
هذا املرشوع يطرح برامج مطورة وحديثة تناسب
الذكور واإلناث يف املساقني التجاري والصناعي ،ذات الدخل املحدود .هذا إىل جانب الدروس
إضافة إىل تخصصات أخرى يتم اعتامدها وفقاً الخصوصية التي ت ُقام يف البيوت .والغريب يف األمر
ملتطلبات سوق العمل .واألهم من ذلك أنه يؤكد أن الذين يقومون بتدريس هذه املواد يف املعاهد
رضورة إرشاك القطاع الخاص يف إعداد املناهج هم أنفسهم معلمو املدارس الحكومية يف الفرتة
والربامج الدراسية ،ووضع املواصفات املهنية الصباحية! كل ذلك مؤرش عىل وجود خلل كبري يف
والرتبوية ،وتدريب الطلبة عىل اكتساب أخالقيات التعليم الرسمي ،وأكرث األسباب التي ساهمت يف
عمل مرضية .فالتواصل املستمر مع الحياة العملية تفاقم هذه الظاهرةيف نظرناهو (الكثافة الطالبية
يزيد من نضج الطلبة وإحساسهم باملسؤولية ،ما  )Student Densityيف الصفوف ،حيث تبلغ يف
يكسبهم قيامً وأخالقيات قد ال ميكن اكتسابها كثري من املدارس إىل ما يربو عىل  40طالباً يف
نظرياً .10
الصف الواحد ذات املساحة الجغرافية الض ِّيقة
واملحدودة.
•مرشوع تأهيل وتوظيف الخريجني الجامعيني:
 10مقال «التلمذة املهنية «الرد السليم عىل تشغيل األطفال/
فاضل حبيب ،صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،3249األحد
 31يوليو 2011م
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يف  11سبتمرب  2011وافق مجلس الوزراء البحريني
عىل مرشوع «تحسني أجور العاملة الوطنية يف

القطاع الخاص من حملة املؤهالت الجامعية» ،11
والذي سيستفيد منه  2203من الجامعيني الذين
يعملون حالياً يف القطاع الخاص ،حيث سيخضعون
لربامج تدريبية احرتافية .ومن املتوقعحسب
ترصيحات سابقة لوزير العمل البحريني السيد
جميل حميدانأن يق ِّدم املرشوع دعامً مادياً
للجامعيني الذين يعملون يف القطاع الخاص،
والذين تقل أجورهم عن ( )400دينار بحريني
شهرياً وملدة سنتني .وأن كلفة املرشوع تصل إىل
ستة ماليني دينار بحريني يتم متويلها من املوازنة
املرصودة واملخصصة ملرشوع تأهيل وتوظيف
الخريجني الجامعيني ومن صندوق العمل (متكني)
عرب املوازنة املخصصة ملرشوع «التطور يف السلّم
املهني».
الغرض من املرشوع حسب ترصيحات املسؤولني
يف وزارة العمل هو تحسني ورفع املستوى املعييش
للمواطنني .كام يحقق املساواة بني الجامعيني ،سواء
الخريجني الجدد أو الذين هم عىل رأس عملهم.
حتى اآلن ،تم تدريب  1532جامعياً من الجنسني،
حيث انخرطوا يف برامج دعم املهارات األساسية،
والربامج االحرتافية ،والتدريب عىل رأس العمل.
فحسب اإلحصاءات الرسمية ،فقد انخفضت
نسبة البطالة يف البحرين مؤخرا ً إىل ما دون
 ،4%رغم تحفظ البعض عىل األرقام واإلجراءات
املعمول بها والتي أ ّدت إىل ذلك .حيث إنه وطوال
السنوات الخمس السابقة ،فإن الحكومة سعت
ممثلة بوزارة العمل ،إىل إقناع العاطل الجامعي
البحريني بأن القطاع العام أصبح (متشبعاً) ،وأن
الطاقة االستيعابية ال تتحمل أكرث من ذلك ،وأن
املستقبل يكمن يف القطاع الخاص ،حتى برزت
األحداث األخرية التي عصفت بالبحرين منذ فرباير
 ،2011وتم ترسيح أعداد كبرية من املوظفني
 11كشفت آخر اإلحصائيات املسجلة يف وزارة العمل عن وجود
أكرث من  4آالف عاطل جامعي منهم  1444يستحقون التأمني
ضد التعطل ،إذ يتم استقطاع نسبة  1%من رواتب العاملني يف
القطاعني العام والخاص ،علامً بأن هذا العدد آخذ يف التزايد من
دون وجود أرقام دقيقة

والعاملني يف القطاعني العام والخاص .ونشطت
حركة التوظيف ،ليحل املتطوعون محل املفصولني.
وفُتح باب التوظيف يف أكرب قطاعني بالدولة
(التعليم والصحة) لتوظيف املتطوعني من دون
معايري علمية ومهنية ،يف الوقت الذي كانت تقول
للجامعيني من قبل :إنكم غري مؤهلني!
هذا يف الوقت الذي ظهرت أزمة العاطلني
الجامعيني ،ونسبة كبرية منهم تصل إىل  % 70إناث،
و % 30ذكور ،ويشكل خريجو العلوم اإلنسانية ما
نسبته  ،% 50وهذا يقودنا إىل الحديث عن غياب
االسرتاتيجية.12
•أزمة التعليم العايل:
بدأ مجلس التعليم العايل باتخاذ قرارات صارمة
وغري مسبوقة يف أواخر شهر يونيو  ،2009بإنذار
بعض الجامعات وإيقاف القبول يف بعض برامجها،
وذلك يف أعقاب اتخاذ وزارة التعليم العايل بدولة
الكويت قرارات بشأن عدم السامح لطلبتها
بااللتحاق بست جامعات بحرينية خاصة ،ما
أحرج القيادات التعليمية واملسؤولني عن التعليم
يف مملكة البحرين .وكان عامالً ضاغطاً يف تحريك
املياه الراكدة ،بعد تحول بعض منها إىل دكاكني
مفتوحة تبيع الشهادات العلمية!
البعض يرى أن املشكلة ليست يف مخالفة بعض
الجامعات ألنظمة ولوائح التعليم العايل .وما يدور
يف الصحف ووسائل اإلعالم إمنا هو مجرد زوبعة
يف فنجان؛ ألن مثل هذه التجاوزات لو وقعت يف
الدول املتقدمة ل ُن ِصبت املحاكم ملحاسبة املسؤولني
املتورطني؛ ألن العبث بالتعليم هو تدمري ملسقبل
األجيال.13
•النضج املهني والتوجيه املهني:
إذا كان (النضج املهني) يشري إىل «مستوى تك ّون
التوجه نحو االختيار املهني لدى الفرد” ،فإن
 12ترصيح رسمي لوكيل وزارة العمل البحريني صباح الدورسي
نرش يف الصحف املحلية بتاريخ  4يوليو 2011م.
 13راجع القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العايل يف
البحرين ضد ٍ
ست من الجامعات الخاصة يف شهر فرباير 2010م.
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(التوجيه املهني) هو “مساعدة الفرد عىل اختيار والسيايس والتنوع الثقايف وحقوق اإلنسان وغري
املهنة التي تتناسب وقدراته واستعداداته وميوله ذلك.
ودوافعه وخططه بالنسبة للمستقبل” .فالنضج
•التمييز بني املعلمني البحرينيني وغري
املهني يقوم عىل عدة مقومات ،منها :االستقاللية يف
البحرينيني يف األجور والحوافز والرتقيات:
اتخاذ القرار ،ووضع سلَّم واضح للمهن ،والتفضيل
القائم عىل أسس االختيار ،مثل القدرات وامليول وهذا ما نجده جلياً يف عدد من املدارس الخاصة،
وذلك من شأنه أن يؤثر عىل جودة األداء ومستوى
والقيم والسامت الشخصية وما إىل ذلك.
اإلنتاجية يف العمل .ويكون سبباً لعزوف الكثريين
والنقطة املحورية يف هذا السياق هي رضورة من البحرينيني عن العمل يف قطاع التعليم بهذه
إيجاد عالقة متوازنة بني النضج املهني والتوجيه املدارس.
املهني ،وهي املساهمة يف خلق ثقافة إيجابية
تجاه بعض املهن يف مجتمعاتنا العربية ،وإال الوضع يف املدارس الحكومية أفضل من املدارس
فإننا سندور يف حلقة مفرغة .إذ ال يزال الجهل الخاصة يف هذا املجال .فقد ت َّم إقرار (كادر
بأهمية التعليم الفني أو املهني  -ولألسف الشديد املعلمني) يف العام 2004م وتعديل جدول الرواتب
 لدى أوساط الكثريين من املثقفني .فثمة أولياء والعالوات وتحريك درجة املربوط وغري ذلك،أمور يعتقدون أن التعليم التقني غري محرتم يف بالنسبة إىل املعلمني .وكان آخر تلك املشاريع «
املجتمع التعليمي .إذ ينظر إىل من يلتحق بالتعليم تحسني الزمن املدريس» ،حيث تم متديد اليوم
ُ
الصناعي عىل أنه من الطالب من ذوي املعدالت املدريس باملدارس الثانوية بواقع  45دقيقة يومياً
الدراسية املتدنية أو الضعيفة ،أو أنه غري مؤهل بدءا ً من الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس
أصالً ملواصلة التعليم العايل .لذا بات من األهمية 2012/2011م .رغم أن املرشوع أثار جدالً واسعاً
مبكان التصدي للثقافة املجتمعية التي تنظر إىل بني الطلبة واألهايل ومجلس النواب من جهة،
طالب املسار الصناعي الذي يخرج من بيته صباحاً ووزارة الرتبية والتعليم من جهة أخرى.
•فصل الطلبة واألكادمييني:
وهو يرتدي الـ “ ”OVERALLعىل أنه ليس سوى
عامل بسيط يعمل يف مصنع!
األحداث السياسية التي عصفت بالبحرين مطلع
•املناهج التعليمية
واالمتحانات:

ونظم

التقويم

ال تزال املناهج التعليمية يف البحرينعىل الرغم من
حداثتها وتطويرهاتركز كام هو شأن الكثري من
املناهج يف البلدان العربية عىل أدىن مستويات
املعرفة (الحفظ والتذكر) .وال ترتقي إىل تنمية
الحس أو التفكري النقدي ومهارات التفكري العليا
عند الطلبة كالتحليل والرتكيب والتقويم .وهذا
الكالم ينسحب عىل نظم التقويم واالمتحانات التي
تقيس فقط قدرة الطلبة عىل الحفظ واالستظهار.
وال تتحدى القدرات املطلوبة واملهارات الحياتية
الالزمة إلعدادهم لسوق العمل ،كام ال تعززبشكل
منظم ومقصود ومخطط لهقيم التسامح الديني
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فرباير 2011م ألقت بظاللها عىل املشهد التعليمي.
فنتيجة لإلرضاب عن العمل والذي دعت إليه
جمعية املعلمني البحرينية بتعليق الدراسة أياماً
معينة احتجاجاً عىل األوضاع يف البلد ،وكردة فعل
قامت وزارة الرتبية والتعليم بفتح باب (املتطوعني)
ليقوموا مبهام التدريس محل املعلمني املرضبني عن
العمل من غري النظر يف مؤهالتهم وتخصصاتهم ،يف
الوقت الذي ت َّم فصل عدد من الطلبة واألكادمييني
من املدارس وجامعة البحرين ،إذ ف ُِص َل أكرث من 24
أكادميياً وعددا ً كبريا ً من الطلبة بسبب مشاركتهم
يف التعبري عن آرائهم السياسية ،ما اعتربه الكثريون
انتهاكاً لتوصيات منظمة «اليونسكو» بشأن الحرية
األكادميية .وقد دعت توصيات (اللجنة البحرينية
املستقلة لتقيص الحقائق) برئاسة الربوفيسور

يف إلقاء الخطب وغريهام يف النوادي والحفالت
العامة ،ما يتناىف مع عملهم التعليمي ،إال إذا
طلب منهم ذلك رسمياً) .انتهى نص بالغ مستشار
حكومة البحرين.

محمود رشيف بسيوين يف البند ( )1723ص 539
(فيام يتعلق بإنهاء خدمات املوظفني يف القطاعني
العام والخاص ،وفصل الطالب وإنهاء بعثاتهم
الدراسية) إىل إعادة كل الطالب املفصولني الذين
مل يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعامل
العنف إىل وضعهم السابق ،مع رضورة إيجاد آلية
تسمح للطالب الذين فصلوا ألسباب مرشوعة أن الخالصة:
يتقدموا بطلب إلعادتهم إىل الجامعة بعد انقضاء من كل ما سبق يتضح وجود خلل جوهري بني
واقع التعليم واحتياجات سوق العمل املتنامية
فرتة معقولة.
يف مملكة البحرين .وهو ٍ
تحد يواجه قطاعات
هذا املشهد يذكّرين بوثيقة تاريخية عرثت عليها،
تحمل عنوان (بالغ) موقَّع باسم املستشار الربيطاين الدولة املختلفة عىل حد سواء ،ويتطلب عالج ذلك
ٌ
تشارلز بلجريف (مستشار حكومة البحرين آنذاك) تصحيحاً متزامناً يف بنيوية التعليم وسوق العمل
بتاريخ  22نيسان  1939يقول فيه( :إن النظام معاً.
الداخيل لرجال التعليم يف وزارة املعارف العامة
مينع املوظفني من االشتغال يف غري مهنتهم التي
يجب أن ينرصفوا إليها بكليتهم ،وعليه فيحظر
عىل رجال املعارف االشتغال يف الصحافة واالشرتاك

ورغم عرشات املبادرات املتتالية إلصالح ذلك
الخلل ،من خالل االستعانة بجهات استشارية
وبيوت خربة دولية ،إال أن الطريق ال يزال طويالً
ويحتاج لكثري من الجهد.

التوصيات :
•وضع اسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل لربط التعليم ومخرجاته مبتطلبات سوق العمل.
•العمل عىل إيجاد حل فوري وعاجل ألزمة العاطلني البحرينيني من الخريجني الجامعيني.
•معالجة أزمة التعليم العايل مبزيد من املهنية واملوضوعية أثناء عملية التقييم ،واالبتعاد قدر
املستطاع عن املهاترات اإلعالمية والتلويح بغلق الجامعات املخالفة.
•وضع برامج متقدمة يف مجال التوجيه واإلرشاد املهني بالرشاكة مع القطاع الخاص؛ لتنمية
القوى البرشية وتوفري املهارات املطلوبة لسوق العمل.
•تطوير املناهج التعليمية بالتعاون مع بيوت الخربة العاملية واملنظامت املتخصصة العاملة يف
الحقل الرتبوي كمنظمة اليونسكو.
•تفعيل مفهوم «الحرية األكادميية  ،”Academic Freedomوفقاً للمعايري الدولية ،وذلك بإبقاء
الجامعات بعيدة عن الضغوطات الشخصية أو السياسية أو املالية وغريها؛ ليك نضمن إصالحاً
حقيقياً يف التعليم ،وليك تقوم بدورها يف مجال البحث العلمي وعملية التنمية املستدامة.
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الحق يف العمل
البحرين
اعداد  :سيد نجاح اسامعيل
محلل إداري ومايل
املقدمة

 ،2007األمر الذي جعلها تتحمل مسؤولية قانونية
وأخالقية وسياسية يفرض عليها الوفاء بها وخصوصاً
ما احتوته من مواد ويف مقدمتها الحق يف العمل
لجميع املواطنيني دون متييز  .ومتشياً مع هذا
االلتزام الدويل ،جاء بعض املواد يف دستور مملكة
البحرين متمشياً مع هذي العهود واملواثيق،
حيث جاءت املادة  13من دستور مملكة البحرين
كرتجمة طبيعية لذلك .وقد نصت مواد الدستور
عىل :

يُع ّرف مصطلح العمل عىل أنه ذلك الجهد البدين
والعقيل الذي يقوم به اإلنسان يف مجال سعيه
الدنيوي من أجل االرتزاق و االكتساب يف مختلف
املجاالت .وقد تطور مصطلح تعريف العمل عىل
مر العصور واألزمنه .ففي العام  1999استخدم 1.1العمل واجب عىل كل مواطن تقتضيه الكرامة
السيد خوان سومافيا املدير العام ملنظمة العمل
ويستوحيه الخري العام ،ولكل مواطن الحق يف
الدويل مصطلحاً جديدا ً يسمى العمل الالئق.
العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام
ويع ّرف العمل الالئق عىل أنه عبارة عن توفري فرص
واآلداب.
العمل املنتج والذي يحقق دخالً عادالً ،ويحقق 2.2تكفل الدولة فرص العمل للمواطنني وعدالة
األمن يف مكان العمل والحامية االجتامعية لألرس،
رشوطه.
وتحسني فرص الرتقي عىل املستوى الشخيص،
والتكافل االجتامعي .وبعبارة أخرى فإن العمل 3.3ال يجوز فرض عمل إجباري عىل أحد إال يف
األحوال التي يعنيها القانون لرضورة قومية
الالئق يضمن للعامل جميع الحقوق التي كفلتها
ومبقابل عادل أو تنفيذ لحكم قضايئ.
العهود واملواثيق الدولية.
ولهذا ،فإن حق العمل ،من الحقوق األساسية التي 4.4تنظيم القانون عىل أسس اقتصادية مع مراعاة
قواعد العدالة االجتامعية والعالقة بني العامل
نصت عليها العهود واملواثيق الدولية ،حيث جاء
وأصحاب األعامل.
الحق يف العمل يف مقدمة الحقوق التي يفرتض
ولهذا ،ميكن القول إن دستور مملكة البحرين
أكد بالنص عىل أن العمل واجب عىل كل مواطن
تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخري العام .وبعبارة
أخرى يعترب العمل هو الوسيلة األساسية الستمرار
الحياة وتطور املجتمعات ،واملقياس الحقيقي لرقي
اإلنسان الذي يقدر بعمله وسعيه ومثابرته.

االهتامم بها وتسليط الضوء عليها .فهو حق
أصيل نصت عليه املادة  23من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان واملادة  6من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .وقد
انضمت مملكة البحرين إىل العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بتاريخ
 27سبتمرب  .2007ومتَّت املصادقة عىل انضاممها ،إال أنه مع وجود هذي املنظومة من األنظمة
وصدر يف شأنه املرسوم بقانون رقم  10لسنة والترشيعات ،تُكفل فرص العمل واملحافظة
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عىل العاملة الوطنية إال أن بعض الصعوبات ما  1.2مرشوع تأهيل وتوظيف الخريجني الجامعيني :
زالت عالقة وتتفاقم يوما بعد يوم ،مثل مشكلة يعد مرشوع تأهيل وتوظيف الخريجني الجامعيني
البطالة ومشكلة تدين األجور واملرتبات ،ومشكلة من املشاريع املهمة ،والذي أُطلق يف أكتوبر
غياب الترشيعات ،أو الحاجة إىل تحديث بعض  2009خصوصاً بعد فشل مرشوع صندوق العمل
الترشيعات وغريها من املشاكل والصعوبات التي (مرشوع  )1912والذي كان من املفرتض أن يأخذ
تواجه حق العمل.
عىل عاتقة حل ولو جزء من مشكلة العاطلني
1.1املشاريع التي قامت بها الدولة

الخريجني الجامعيني ،وذلك بسبب توفر امليزانية
الالزمة إلنجاح املرشوع.

ويعد مرشوع تأهيل وتوظيف الخريجني الجامعيني
 1.1املرشوع الوطني للتوظيف:
مهامً أيضاً بسبب تفاقم مشكلة البطالة يف أوساط
املرشوع الوطني للتوظيف أُطلق يف نهاية العام
الخريجني الجامعيني ،حيث ترتكز البطالة يف فئة
 .2005وتتلخص فكرة املرشوع يف توظيف
اإلناث والتي تبلغ نسبتها مايقارب  65%من
املواطنني الباحثني عن العمل يف القطاعني العام
مجموع العاطلني الحامعيني.
والخاص ،من خالل تقديم وزارة العمل الدعم
الفني واملايل لعملية التوظيف والتدريب املهني ويهدف املرشوع إىل خفض معدالت البطالة
املتخصص واملطلوب يف سوق العمل ،بالتعاون بيني الخريجني الجامعيني الباحثني عن عمل أو
والتنسيق مع معهد البحرين للتدريب ،لتنظيم إدماجهم يف وظائف تتناسب مع موهالتهم يف
الدورات التدربية الالزمة يف ثالثة مستويات القطاع الخاص عن طريق تدريبهم ،ومن ثم تأمني
هي املستوى الحريف واملستوى الفني واملستوى حصولهم عىل فرص عمل برواتب مدعومة التقل
التخصيص ،باإلضافة إىل بعض املهارات األساسية عن  400دينار بحريني كأجر مستهدف للموظف
التي تساعد الباحثني عن عمل بالحصول عىل الجامعي.
وظيفة مرموقة وذات أجر مقبول .ولكن هذا وكان املرشوع يستهدف  4500خريج جامعي
املرشوع مل يحقق األهداف املرجوة بسسب غياب عاطل عن العمل حسب سجالت وزارة العمل يف
الترشيعات الالزمة التي تلزم الرشكات واملؤسسات العام 2009م ،وذلك بعد إعادة تأهيلهم بإخضاعهم
بعملية توظيف املواطنني البحرينني .وقد استمر للدورات التدريبية الالزمة ،وبعد ذلك توظيفهم يف
املرشوع حتى نهاية العام .2007
بعض الوظائف املرموقة وذات األجر املجزي الذي
وبسبب عدم تحقيق األهداف املرجوة من ال يقل عن  400دينار شهرياً.
املرشوع املذكور أعاله ،وفشل مرشوع صندوق ويعترب مرشوع تأهيل وتوظيف الخريجني
العمل (متكني) يف ما يسمى مرشوع  1912الجامعيني ،من أهم مثرات مرشوع إصالح سوق
لتوظيف العاطلني الجامعيني بالتعاون مع رشكة العمل ،حيث إن مزاياه تصب يف خدمة الوطن
ارنست اند يونغ ،أشار أحد التقارير إىل أن نسبة والقضاء عىل البطالة ،وإتاحة فرص التوظيف
 70%من هؤالء الخريجني الجامعيني املسجليني يف األولية للكوادر البحرينية الوطنية الشابة املؤهلة
مرشوع  1912هم خريجو العلوم اإلنسانية ،حيث والقادرة عىل خوض غامر القطاع الخاص بكل
فشل املرشوع فشالً ذريعاً ،ما أدى إىل تفاقم أزمة ثقة واقتدار .إال أن املرشوع مل يحقق النتائج
العاطلني الجامعيني خصوصاً .لهذه األسباب جاء املرجوة حتى اآلن ،بسسب غياب الترشيعات
املرشوع الجديد والذي أطلق عليه مرشوع تأهيل امللزمة للرشكات واملؤسسات ،بتوظيف املواطنني
وتوظيف الخريجني الجامعيني.
البحرينيني ،وبسبب األزمة السياسية التي عصفت
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بالبالد منذ  14فرباير  ،2011حيث تم ترسيح
الكثري من العامل بسبب حق الرأي أو التعبري أو
 2.1التحدي األول :ارتفاع نسبة البطالة بني
حق التجمع أو حق تكوين جمعيات ،كام أشار
الخريجني الجامعيني
إىل ذلك تقرير اللجنة البحرينيةاملستقلة لتقيص
إن التحدي األكرب الذي يواجه البالد هو ملف
الحقائق يف التوصية رقم  .1723واليزال املرشوع
البطالة ،حيث ارتفاع البطاله يف ازدياد مستمر.
سارياً حتى اآلن.
وتشري اإلحصائيات الرسمية إىل أن معدل البطالة مل
 1.3مرشوع التأمني ضد التعطل :
يتجاوز  4%يف العام  .2010بينام تشري اإلحصائيات
يعترب مرشوع التأمني ضد التعطل من املشاريع غري الرسمية إىل أن نسبة البطاله قد وصلت إىل ما
الرائدة والناجحة عىل الصعيد الوطني واإلقليمي ،فوق  10%يف العام  .2011خصوصا مع وجود أعداد
حيث يكفل دستور مملكة البحرين تحقيق الضامن كبرية من املفصولني عن العمل يف القطاعني الخاص
والعام بسبب األزمة السياسية التى عصفت بالبالد
االجتامعي الالزم لجميع املواطنني البحرينيني.
منذ  14فرباير  .2011وقد أعيد بعض املفصولني إىل
ومتشياَ مع ذلك ،فقد صدر املرسوم املليك بقانون وظائفهم تنفيذا ً لقرارت اللجنة البحرينية املستقلة
( )78لسنة  2006بشأن التأمني ضد التعطل ،لتقيص الحقائق .إال أن هناك مجموعة كبرية من
ّ
لينقل مملكة البحرين إىل
مصاف الدول املتقدمة العامل مل يُعادوا إىل أماكن عملهم .وإذا مل يُغلق
عىل صعيد توفري شبكة األمان االجتامعي لجميع هذا امللف (ملف املفصولني) فإن نسبة البطالة
سوف ترتفع بصورة كبرية.
املواطنني.
 2.2التحدي الثاين :تدين نسبة األجور والرواتب
وقد نص املرسوم عىل الفئات التي يشملها التأمني
ضد التعطل وهم:
أعلنت وزارة العمل أنها تحرص عىل أن يكون الحد
•املوظفون املدنيون العاملون يف الحكومة األدىن للراتب يف البالد هو  250دينارا ً يف القطاع
الذين تشملهم أحكام التأمني ضمن احتياجات الخاص .إال أن بعض املؤسسات والرشكات ال زال
العمل وفق أحكام قانون تنظيم معاشات و يقوم بالتوظيف بأقل من ذلك ،نظرا ً لعدم وجود
قانون أو ترشيع يلزمها بذلك .كام أشار ديوان
مكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة.
الخدمة املدنية ،والذي يرشف عىل تطبيق األنظمة
•عامل القطاع األهيل الذين تشملهم أحكام والقوانني اإلدارية يف وزارات الدوله والهيئات
التأمني ضمن احتياجات العمل وفق أحكام التابعه لها ،إىل ان راتب الخريج الجامعي ال يقل
قانون التأمني االجتامعي.
عن  400دينار يف كل وزارات الدوله والهيئات
التابعة لها.
•الباحثون عن عمل ألول مرة.
2.2التحديات :

حسب القانون ،فإنه يتم استقطاع  1%من الراتب
األسايس لكل مواطن بحريني يعمل يف القطاع
الخاص أو القطاع العام .ويقوم رب العمل بدفع
 1%أيضاً من الراتب األسايس .وتقوم وازارة العمل
بإدارة املرشوع الذي يعترب اآلن جزءا ً من إحدى
اداراتها الرئيسية.

و الحقاً أعلنت وزارة العمل عن مرشوع تحسني
األجور يف القطاع الخاص ،وتحديدا ً يف سبتمرب
 ،2011حيث سيرُ فع مستوى أجر الخريج الجامعي
يف القطاع الخاص إىل  400دينار كحد أدىن .ولكن
بسبب غياب الترشيعات يف هذا املجال سيبقى
الحال عىل ما هو عليه ،وسيتالعب أصحاب
املؤسسات والرشكات بهذا السقف ،بسبب غياب
قانون أو ترشيع مينع التالعب باألجور واملرتبات.
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.3االنتهاكات التي يتعرض إليها العامل :

التشهري بالعامل
والقادة النقابيني
واملوظفني يف وسائل
اإلعالم

إىل العديد من العامل واملوظفني الكثري من
اإلهانات ،فعىل سبيل املثال قام بعض الرشكات
بعدم إعطائهم أي عمل ينجزونه .وقد قامت
رشكة املنيوم البحرين (البا) ،وهي إحدى الرشكات
الوطنية الكربى يف البالد ،بنقل العامل واملوظفني
العائدين إىل وظائف أخرى دنيا ودون مستوى
املؤهل الذي يحملونه ،وكذلك قام الكثري غري ها
من الرشكات واملؤسسات بالعمل نفسه.

نتيجة األحداث املؤسفة يف شهر فرباير ومارس من
العام  ،2011تعرض الكثري من العامل واملوظفني
العاملني يف القطاعني الخاص والعام النتهاك
حقوقهم واالعتداء عليها والتي تنص عليها العهود
واملواثيق الدولية املوقع عليها من قبل مملكة
البحرين .كام تم انتهاك قانون العمل البحريني
الذي ينظم العالقة بني العامل وأصحاب األعامل
- 3.4التشهري بالعامل والقادة النقابيني
من القطاع الخاص .كام تم انتهاك قانون الخدمة
املدنية الذي ينظم الشؤون اإلدارية يف القطاع واملوظفني يف وسائل اإلعالم:
الحكومي .ومعظم تلك االنتهاكات أشار اليها شُ ّهر بكثري من العامل واملوظفني والقادة النقابيني،
تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق ،سواء يف قيادة االتحادالعام لنقابات البحرين أو يف
وميكن تدوين هذي االنتهاكات وأهمها:
النقابات داخل املؤسسات والرشكات ،يف وسائل
اإلعالم مثل الصحف واملطبوعات وتلفزيون
 - 3.1الفصل من العمل:
تعرض الكثري من العامل واملوظفني إىل الفصل من البحرين ،حيث استدعي مسؤولون يف رشكات إىل
الخدمة ،بسبب حرية التعبري عن الرأي واملشاركة تلفزيون البحرين ووشهروا بالعامل واملوظفني
يف املسريات السلمية التي كفلتها العهود واملواثيق واتهموهم بعدم الوالء للقيادة السياسية العليا يف
الدولية ،كام كفلها دستور مملكة البحرين ،خالل البالد ،وباالرتباط بأجندة خارجية ،وإجبار العامل
األحداث التي مرت بها البالد يف شهر فرباير ومارس عىل التنازل عن حقوقهم .ويتعرض الكثري من
 .2011كام أشارت إىل ذلك اللجنة البحرينية العامل إىل إجراءات تفرض عىل العامل التزامات
املستقلة لتقيص الحقائق .كام أشار االتحاد العام مثل اجبارهم عن التنازل عن حقوقهم يف األجور
لنقابات البحرين يف أحد بياناته إىل أنه تم فصل املستحقة عن الشهور التي أوقفوا أو فصلوا عن
وإيقاف مايقارب  3000شخص بني عامل وموظف .العمل فيها ،وتخيريهم بني الفصل أو العودة إىل
العمل بعقود عمل جديدة مجحفة.
 - 3.2الحرمان من الحوافز والرتقيات:
- 3.5إحالة عدد من النقابيني إىل املحاكم :
تم حرمان مجموعة كبرية من العامل واملوظفني
من الزيادات السنوية والحوافز والرتقيات بحجة تم إحالة عدد من النقابيني إىل املحاكم الجنائية
عدم االلتزام باألنظمة واإلجراءت املعمول بها من أجل استهدافهم بتهمة تحريض العامل عىل
يف الرشكات واملؤسسات ،ومنهم املشاركون يف اإلرضاب ،كام ت ّدعي املؤسسات والرشكات .فعىل
املسريات السلمية و اإلرضاب الذي دعا اليه االتحاد سبيل املثال تسلم كل من رئيس نقابة رشكة
طريان الخليج ورئيس نقابة (دي اج ال) وغريها
العام لنقابات عامل البحرين.
من النقابات دعوى للمثول أمام املحكمة .إن
 - 3.3اإلهانة والتنكيل بالعامل:
هذا االستهداف للحركة النقابية هو من أجل شل
أشار تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص العمل النقايب املطالب بحقوق العامل وتحسني
الحقائق إىل رضورة عودة جميع املفصولني بسب ظروف عملهم .كام تعرضت قيادات الجمعيات
األحداث يف فرباير ومارس  2011إىل أماكن عملهم املهنية التي هي مثابة نقابات مهنية كالتمريض
معززين ومكرمني(التوصية رقم  ،)1723ودفع واألطباء واملعلمني واملحامني إىل املضايقات أو
التعويضات الالزمة لهم ،نتيجة القرارات الخاطئة االعتقال واملحاكامت التعسفية.
بفصلهم .وقد وجه بعض الرشكات واملؤسسات
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- 3.6عدم توظيف الخريجني الجامعيني
واملنتمني إىل طائفة معينة:

بسبب غياب الترشيعات والقوانني التي تحكم
العالقة بني العامل األجانب وأصحاب األعامل.
فعىل سبيل املثال ال زالت البحرين تدرس االنضامم
إىل اتفاقية العمل الالئق (رقم  189الصادرة عن
مؤمتر العمل الدويل  )2011لعامل املنازل حيث إن
التصديق عليها مرهون بتعديل األوضاع القانونية
لهذه الفئة كونهم جزءا ً من القانون املدين.

لإلرجاع تنتهك حقوق املفصولني بشكل أكرب ،فإن
هذه املشكلة تبدو صغرية قياسا ملا سيحدث يف
السنوات املقبلة وهو الوقف الواضح والرصيح ألي
توظيف يف القطاع الحكومي والرشكات الكربى
لفئة من الناس محسوبة عىل املعارضة.

أما املادة ( )10فإنها تنص عىل «اتخاذ تدابري
تكفل متتع العامل املنزيل بساعات عمل اعتيادية
وساعات عمل اضافية» ،حيث ينص قانون العمل
البحريني عىل العمل  8ساعات متواصلة وبعدها
يحتسب عمل ساعات إضافية ،إال أن هذا ال ينطبق
عىل العامل يف املنازل.

يف إطار سياسة االنتقام املمنهجة ،يقوم بعض
أجهزة الدولة بعدم توظيف الخريجني الجامعيني
واملنتمني إىل طائفه معينة ،ومن تخصصات مطلوبة
يف سوق العمل ،فيام يجري توظيف أجانب بديالً
منهم ،كاملهن الطبية حيث يوجد عدد من األطباء
و يعود عدم التصديق عىل هذه االتفاقية إىل
واملمرضني العاطلني من العمل.
عىل الرغم من وجود عدد كبري من املفصولني يف تحفظ مملكة البحرين عن املبادئ الواردة فيها،
القطاعني العام والخاص مل يعادوا بعد إىل أعاملهم وخصوصاً املادة ()9و( ،)10حيث تنص املادة ()9
حتى كتابة هذه الورقة ،إما ألن رشكاتهم ووزاراتهم عىل عدم إلزام العامل املنزيل بالبقاء يف املنزل فرتة
وهيئاتهم ترفض إرجاعهم ،أو ألن الرشوط املفروضة الراحة.

ينشغل املجتمع يف هذا الوقت بقضية إعادة
املفصولني من العمل ،وهي قضية عادلة ومحقة،
إال أنها عىل ما يبدو يف طريقها إىل الحل بسبب
الضغوط الداخلية والدولية ،ولكن هناك بعض
القوى االستئصالية يرتب ملستقبل لن يكون فيه
مكان يف سوق العمل لكل من هو محسوب عىل
املعارضة السياسية.
4.4أوجه القصور يف قانون العمل البحريني:

كام أن عمليات الفصل والترسيح كشفت حقيقة
أن القانون بحاجة إىل نصوص تج ّرم الربط بني حق
العمل ورأي اإلنسان أو عقيدته .وعىل الرغم من
أن البحرين صادقت منذ العام  2000عىل االتفاقية
رقم  111بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ،إال
أن الواقع العاميل شهد حتى قبل األحداث بالطبع
متييزا ً مبارشا ً أو غري مبارش مثل تحريم العمل يف
قطاعات األمن والدفاع وما يف حكمها عىل طائفة
معينة من الناس .كام أشار تقرير اللجنة البحرينية
املستقلة لتقيص الحقائق يف إحدى توصياته
برضورة إدماج هذي الفئة من املجتمع يف العمل
يف قطاع األمن والدفاع وما يف حكمهام .ويتمثل
التمييز غري املبارش يف وجود تعليامت غري مكتوبة
متنع تبوؤ املناصب القيادية التنفيذية يف معظم
الوزارات والرشكات الكربى عىل هذه الفئة من
الناس.

مع أن الفصل من العمل عىل خلفية الرأي السيايس
جاء مخالفاً للنص الرصيح يف قانون العمل يف
القطاع األهيل وعىل األخص املادة  102التي تنص
عىل عدم جواز معاقبة العامل عىل أمر ارتكبه
خارج موقع العمل ووقت العمل ،إال أن هذا ال
يعني بالرضورة أن القانون متكامل وكافل للحقوق
العاملية ،حيث يعاين قانون العمل البحريني كثريا ً
من الثغرات أو ما ميكن قوله أوجه القصور ،التي ال لكن ما حدث خالل أحداث العام  2011هو بالطبع
تتالءم وال تنسجم مع العهود واالتفاقيات الدولية .مضاعفة للتمييز وليس بدءا ً له .فبعد فصل اآلالف
كام ال زالت األوضاع الحقوقية واإلنسانية لأليدي أو وقفهم عن أعاملهم ،هناك اآلن دعوات رصيحة
العاملة الوافدة تعاين الكثري من أوجه القصور وواضحة الستمرار ما يسمونه التطهري للمؤسسات
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األوضاع الحقوقية
واإلنسانية لأليدي
العاملة الوافدة تعاين
الكثري من أوجه
القصور بسبب غياب
الترشيعات والقوانني
التي تحكم العالقة
بني العامل األجانب
وأصحاب األعامل

االقتصادية حكومية كانت أم خاصة.

5.5الخالصة

كام أن االتفاقية رقم  111ملنظمة العمل الدولية
بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة والتي كانت
وسيلة حقوقية بامتياز للدفاع عن حقوق
املفصولني ،مطلوب منها أن تستمر كوسيلة
مناسبة أيضا للدفاع عن عدم التمييز يف االستخدام
والتوظيف.

مام تقدم ،ميكن القول إجامالً إن املشكلة الرئيسة
التي تواجه العمل يف مملكة البحرين يف املرحلة
الحالية هي مشكلة البطالة عىل الرغم من
املبادرات واملشاريع التي تقوم بها الدولة بني فرتة
وأخرى ،باإلضافة إىل غياب األنظمة والترشيعات
التي تكفل حقوق العامل .وعليه فإن ذلك يتطلب
املزيد من مضاعفة الجهد والعمل الجاد من
أجل خلق بيئة عمل يتمتع بها جميع األطراف
بحقوقهم وفق أسس وترشيعات واضحة املعامل
ويف اطار املواثيق واالتفاقيات الدولية.

وقد تم العمل بتعديل قانون العمل الحايل
واملعمول به يف القطاع األهيل وإرساله إىل مجلس
الشورى والنواب من أجل املصادقة عليه .إال أنه
ما زال يف أروقة مجليس الشورى والنواب إىل اآلن.
التوصيات

•العمل الجاد لحلحلة مشكلة البطالة خصوصاً يف أوساط الخريجني الجامعيني والتي تتفاقم يوما
بعد يوم ،بسسب الفجوة بني املخرجات ومتطلبات سوق العمل .وهذا يجب أن يتم عن طريق
اعادة تأهيل الخريجني الجامعيني يف برامج تدربية وفق متطلبات سوق العمل ،مع سن قوانني
و ترشيعات تلزم القطاعني الخاص والعام بتوظيف األيدي العاملة الوطنية.
•إنشاء لجنة مكونة من غرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الرتبية والتعليم لدارسة
االحتياجات املستقبلية لسوق العمل وانعكاس تلك الدراسة عىل الوضع التعليمي يف املعاهد
والجامعات.
•العمل عىل خلق مشاريع اسرتاتيجية كربى الستيعاب العدد األكرب من العاطليني مبختلف
أنواعهم وفق اسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل وسهلة التنفيذ.
•سن قوانني و ترشيعات تج ّرم التمييز يف العمل بكل أنواعه وصوره ،سواء التمييز ضد املرأة أو
التمييز عىل أساس الدين والعقيدة .وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لإلرشاف عىل تنفيذ ذلك
ومتكينها قانونياً باحالة الشكاوى إىل النيابة العامة وتفعيل أآلليات القانونيه للمعاقبة عىل
التمييز.
•دعم الحركة النقابية والعمل عىل تطويرها بكل السبل املتاحة .حيث ما زالت الحركة النقابية
يف وزارات وهيئات الدوله معطلة بسب حظر إنشاء نقابات يف مؤسسات الدولة.
•املبادرة إىل التصديق عىل اتفاقية العمل الالئق (رقم  189الصادرة عن مؤمتر العمل الدويل
 )2011لعامل املنازل ،حيث يعترب عدم التصديق مخالفاً ملبادئ وحقوق اإلنسان.
•إنشاء لجنة وطنية مستقلة تصدر مبرسوم مليك من املتخصصني من الحكومة ومؤسسات
املجتمع املدين لدراسة غالء املعيشة سنوياً ،مع سن قانون أو ترشيع يلزم بأخذ التوصيات التي
توصلت إليها بعد الدراسة والتمحيص.
• وضع حد أدىن لألجور واملرتبات مع سن أنطمة وترشيعات لتجريم التالعب.
•تشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة من قبل الشباب املبتدئني يف مجال األعامل لخلق املزيد
من فرص العمل.
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تقارير وطنية

الجزائر
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
السيدة نفيسة لطرش (رئيسة جمعية املرأة يف
اتصال) ،عمر فرحايت (األمانة العامة للنقابة
الوطنية لألساتذة الجامعيني) ،بلحمرة عامر (أمني
واليئ باالتحادية الوطنية لعامل الرتبية – فرع
والية بسكرة) ،عروس زبري (باحث مبركز البحث
يف االقتصاد التطبيقي للتنمية) ،قرييش محمد
نرص الدين (باحث باملعهد الوطني للبحوث
العاملية) ،شبيلة العايب (باحثة متخصصة يف
قضايا املرأة) ،شاطرباش أحمد (أستاذ باحث
باملعهد الوطني للبحث يف الرتبية) ،مركز اإلعالم
والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة ،بن حامدي
عبد القادر (أستاذ وإطار نقايب باملجلس الوطني
ألساتذة التعليم العايل)
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الحق يف التعليم
الجزائر
اعداد  :د .عامر جفال
مقدمة:
شهدت الجزائر مند االستقالل وإىل غاية أواسط
الثامنينيات من القرن العرشين سياسات ومخططات
عمومية متتالية شملت مجمل القطاعات ومنها
العمل والتعليم تحت عنوان املخططات الخامسية
للتنمية .ومبقارنة املؤرشات ،يالحظ أن هذه السياسات
قد أمثرت نتائج ملموسة عىل مستوى تحسني ظروف
العيش بصفة عامة كام تشري إىل ذلك مختلف تقارير
التنمية الدولية .فقد تم تخفيض الفقر املدقع إىل
حدود  9 .1باملئة عام  ،1988كام تم إنجاز هدف
التمدرس العام االبتدايئ لجميع التالميذ .ويف هذا
السياق ،يالحظ نوع من إرصار السلطات الجزائرية
عرب مختلف املراحل السابقة عىل التكييف الدائم
(أو تبيئة) ألهداف التنمية مبا يتامىش والخصوصيات
الداخلية .وهواألمر الذي حيض بتشجيع دائم من
برنامج األمم املتحدة االمنايئ (.)UNDP

•املخطط الوطني للتجديد الريفي الذي
يتمحور حول الدعم الواسع للتنمية يف
املناطق الداخلية ،وخصوصاً منها مناطق
الهضاب العليا والجنوب ،بهدف تـوسيع
آفاق التشغيل ،والحد من النزوح نحواملدن
الكربى ،وضامن التوازن التنموي بني مختلف
الجهات.
•اآللية متعددة األبعاد للتعميم الكامل
للتمدرس (.)2

ويهدف التقرير التايل إىل :رصد السياسات العامة يف
الجزائر وتتبع مدى مسايرتها وتنفيذها اللتزاماتها
الدولية املتعلقة بضامن الحقوق االجتامعية
واالقتصادية والثقافية عىل املستوى الترشيعي
وامليداين بصفة عامة ،والحق يف العمل والحق يف
التعليم بصفة خاصة ،باالعتامد أوال عىل تحاليل
ومواقف وآراء مجموعة واسعة من ناشطي املجتمع
املدين والنقايب والباحثني املهتمني بالشأن العاميل
والتعليمي ،وثانياً بتوظيف مجموعة هامة من
التقارير الوطنية والدولية واإلصدارات املستقلة ،عرب
بعد العرشية السوداء (مرحلة املواجهة املسلحة بني التطرق إىل النقاط اآلتية:
جبهة اإلنقاذ والنظام) ،والتحديد مند عام ،2000
تم استئناف العمل بالسياسات العمومية الشاملة
للتنمية .وملواجهة الرهانات املستجدة ،سارعت - -1املرجعيات القانونية للمنظومة التعليمية
السلطات إىل استئناف العمل بالسياسات العامة
يف الجزائر:
للتنمية ،بوضع الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية
ورثت الجزائر املستقلة وضعية كارثية يف ميدان
لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية وأهمها:
الرتبية والتعليم متثلت باختصار يف:
•االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفقرواإلقصاء.
•منظومة تربوية محدودة جدا ً يف إمكانياتها
والتي تهدف إىل تخفيض النسبة الحالية
وغريبة مبضامينها وتنظيمها ومهامها.
للسكان ذوي املداخيل الهشة ( )1بـ 50باملئة
عام .2015
•عدد ضئيل جدا ً من املتمدرسني واملدرسني
بالنسبة لحاجيات البالد الواسعة.
 1مصطلح شائع يف الخطاب الرسمي ويقصد به عموما نسبة
 Scolarisation 2ترجمة للمصطلح الفرنيس:
السكان يف حالة معيشية صعبة جدا.
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•نسبة أمية تفوق  85باملئة.
ويضاف اىل ذلك أن سوء التأطري التقني واإلداري
العام للبالد قد دفع املسؤولني آنذاك اىل االستنجاد
بالقلة القليلة من إطارات القطاع الرتبوي ملهام
التسيري عىل حساب املهام الرتبوية والتكوينية.
كان الحق يف الرتبية والتعليم أحد األهداف
األوىل التي سعت السلطات اىل تجسيدها غداة
االستقالل .ولتجسيد ذلك مرت املنظومة الرتبوية
بعدة مراحل قانونية عكست الرغبة العميقة
واإلرادة القوية يف متكني املواطنني كافة يف الحق يف
التعليم .وميكن تلخيصها يف املحطات اآلتية:
•سارعت السلطات بعد أيام من إعالن
االستقالل عام  1962اىل تنصيب لجنة
إلصالح وهيكلة التعليم يف البالد عهد اليها
وضع خطة تعليمية متحورت حول جملة
من االجراءات االستعجالية أهمها :التوظيف
املبارش للمعلمني واملساعدين – تأليف الكتب
املدرسية وتوفري الوثائق الرتبوية – الرشوع يف
بناء املرافق التعليمية يف كل انحاء الوطن– .
اللجوء إىل عقود تعاون مع البلدان الشقيقة.
•يف نهاية الستينيات اسندت مهام الرتبية
والتعليم لوزارتني األوىل للتعليم االبتدايئ
والثانوي والثانية للتعليم العايل .وكان
املطلوب من الوزارتني إعداد اسرتاتيجية
جديدة للقطاع مبختلف مستوياته.
•ففي مجال التعليم االبتدايئ والثانوي عرفت
الفرتة املمتدة من  1970اىل  1980مشاريع
اصالحية طموحة كمرشوع  1973الذي تزامن
مع املخطط الرباعي األول.
•صدور أمرية  16إبريل  1976املتعلقة بتنظيم
الرتبية والتكوين وهي األمرية التي وضعت
األسس الكربى للمنظومة الرتبوية الحالية يف
الجزائر ،من خالل النص رصاحة يف موادها
عىل حقوق كربى أهمها:
	-املادة :4لكل جزائري الحق يف الرتبية
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والتكوين .ويكفل هذا الحق تعميم
التعليم األسايس.
	-املادة  :5التعليم إجباري لجميع األطفال
من السنة السادسة من العمر اىل نهاية
السنة السادسة عرشة.
	-املادة  :7التعليم مجاين يف جميع املستويات
واملؤسسات املدرسية مهام كان نوعها.
	-املادة  :13يجب عىل كل مؤسسة تعليم
إرشاك األرسة يف عملها الرتبوي وتنظيم
مساهمة األولياء ضمن رشوط محددة.
	-املادة  :14توفر الدولة الرتبية والتعليم
املستمرين للمواطنني واملواطنات من دون
متييز بني أعامرهم أوأجناسهم أو مهنهم.
ومع مطلع الثامنينيات دخل مرشوع املدرسة
األساسية املتضمن يف األمرية سالفة الذكر حيز
التطبيق وعمم تدريجياً ،وكان ذلك نقطة تحول
عميقة يف مجال اإلصالحات والسياسات التعليمية
يف الجزائر التي أصبحت قامئة عىل مبدأ دميقراطية
التعليم ،وهواملبدأ الذي يتجىل يف:
	 -الحق يف التعليم لكل الجزائريني.
	 -إجبارية التعليم األسايس.
	 -مجانية التعليم.
	 -تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بني
املتعلمني.
	-مشاركة أولياء التالميذ يف الحياة االجتامعية
للمؤسسات الرتبوية.
عىل مستوى القوانني األساسية ،أكدت الدساتري
املتعاقبة املبادئ سالفة الذكر ومنها دستور 1996
الذي فصل هذه الحقوق ونص رصاحة (املادة )53
عىل «أن الحق يف التعليم مضمون .التعليم مجاين
حسب الرشوط التي يحددها القانون .التعليم
األسايس إجباري .تنظم الدولة املنظومة الرتبوية.
تسهر الدولة عىل التساوي يف االلتحاق بالتعليم
والتكوين املهني» .وبالوضوح نفسه يتضمن قانون
التعليم (املادة « )10أن الدولة تضمن الحق يف

التعليم لكل جزائرية وجزائري من دون متييز قائم
عىل الجنس أو الوضع االجتامعي أو الجغرايف».
ويتجسد الحق يف التعليم (املادة « )11بتعميم
التعليم األسايس وضامن تكافؤ الفرص يف ما يخص
ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم
األسايس» .ويعد «التعليم إجبارياً (املادة )12
لجميع الفتيات والفتيان البالغني من العمر 14-6
عاماً كاملة».
-2

بعض املؤرشات حول مسار املنظومةالتعليمية يف الجزائر:

•تراجع كبري لألمية من  75باملئة عام 1966
إىل  22عام  5 .15( 2008رجال 9.28
إناث) .وترتاجع هذه النسب كثريا ً مع
انخفاض الفئة العمرية ،حيث انخفضت
نسبة األمية لدى الفئة  24-15عاماً إىل
 19.6باملئة (منها  22.8باملئة إناث مقابل
 20.4رجال) عام .2004
•تزايد التحاق املرأة بعامل الشغل .وتؤكد
األبحاث والتقارير الصادرة حول شؤون
املرأة أن للنمو املحقق يف مجال الرتبية
والتعليم بالنسبة لإلناث أثرا ً مبارشا ً عىل
تزايد نصيبهن يف مجال التشغيل .فأكرث
من نصف اإلناث العامالت لديهن مستوى
التعليم الثانوي وأكرث بينام ال تتجاوز هذه
النسبة الربع لدى الذكور. 3

ضمن اإلطار القانوين سالف الذكر ،شهد قطاع
التعليم والرتبية مند االستقالل تطورا ً كبريا ً
ومرضياً بالنسبة للعديد من امليادين ،بالنظر إىل
االعتبارات الثالثة اآلتية - :املوروث االستعامري
الثقيل واملتمثل يف املستويات القياسية لألمية عند
- -3الحالة النسوية والرتبية:
االستقالل - .اإلمكانيات املادية املتاحة إىل غاية
مطلع السبعينيات من القرن املايض - .والوترية اتسمت القوانني املتعلقة بالرتبية بعدم التمييز،
العالية للنمو الدميغرايف يف الجزائر إىل نهاية بل والتشديد الواضح عىل املساواة بني الجنسني
الثامنينيات.
يف التمتع بحق الرتبية والتعليم .وقد شهد املسار
يربز هذا الجهد من خالل امليزانيات املخصصة الرتبوي بالجزائر عموماً نسباً عالية ومتقاربة من
للقطاع .حيث ارتفعت املخصصات املالية لقطاع التمدرس بني الجنسني .لكن املعطيات الرقمية
الرتبية من  4,6باملئة من املوازنة العامة عام  1974املفصلة تشري إىل مجموعة من الفوارق املرتبطة
إىل  10باملئة عىل امتداد العرشيات الثالثة املاضية .أساساً أوالً :بذهنيات الريف واملدينة ،وثانياً:
وقد انعكس هذا االهتامم بالرتبية يف شكل تطور باالنتامءات الطبقية والتي تتضح يف املستويات
رسيع ملختلف مؤرشات التعليم يف الجزائر نذكر املتوسطة والعالية من سلم الرتبية والتعليم أي،
يالحظ الفرق بني مسارات الفتيات حسب الفئات
منها:
االجتامعية (موظفون سامون ،أغنياء ،عامل،
•استقبال  9ماليني تلميذ وتلميذة يف كل فالحون ...الخ).
أطوار التعليم عام  2011-2010منهم
 52,63باملئة بنات.
•تصاعد واضح ملؤرشات التمدرس عىل
جميع املستويات بلغت  98باملئة عام
 2010 -2009بالنسبة لألطفال (15-6
عاماً) بعد أن كانت ال تتجاوز  32باملئة
عام .1966

 3ـ أنظر أيضاً امللف املفصل حول واقع املرأة والعمل يف
الجزائر يف مجلة حقوق الطفل واملرأة التي تصدر عن مركز
اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة (بالفرنسية).

Marie-France Thirion, Les femmes actives en Algérie, Revue des droits de l’Enfant et de la Femme,
Centre d’Information et de Documentation sur les
.Droits de l’Enfants et de la Femme, n° 28 Mars 2011
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وهكذا بلغت نسبة متدرس الفتيات ( 15-6عاماً)
 87باملئة عام  . 2000يف حني أصبح املستوى
الثانوي العام والتكوين التكنولوجي يضم نسبة
 61باملئة فتيات مقابل نسبة الثلث فقط يف قطاع
التكوين التقني (األشغال العمومية ،امليكانيك...
الخ) .وبلغت الفتيات نسبة  52باملئة يف مؤسسات
التكوين املهني .أما عىل مستوى الخريجني من
التعليم العايل فقد قفزت نسبة الطالبات عىل
امتداد السنوات املاضية إىل  5.55باملئة.

تبقى األمية يف الوسط
النسوي مقلقة جداً
وخصوصاً بالنسبة
للرشيحة العمرية
فوق  40عاماً

عنها ،وإىل قانون األحوال الشخصية الذي ينتقص
من حقوق ومواطنة املرأة ،والذي الزال سائدا ً
عىل الرغم من االنتقادات الشديدة من طرف
التنظيامت الحقوقية النسوية.
ثانياً :ماذا عن الفوارق بني الجنسني؟

تتسم املنظومة الرتبوية عىل املستوى الوطنى
بفوارق محدودة بالنسبة ملرحلة التمدرس األوىل
(أي  15-6عاماً) ال تتجاوز  5نقاط باعرتاف أغلب
الجهات الرسمية وغري الرسمية .لكن هذه النسبة
تتزايد كلام ابتعدنا عن املدن نحو األرياف لتصبح
- -4وضعيات تستحق االهتامم والتطوير:
 14نقطة .وتعرف هذه الفوارق ارتفاعاً واضحاً
يف السنوات األخرية بسبب البطالة وتراجع القوة
أوالً :األمية النسوية
الرشائية لفئات واسعة من املجتمع التي أصبحت
لكن عىل الرغم من أهمية هذه النسب ،تبقى
تتحمل بصعوبة تكاليف الدراسة .وبالنظر إىل
األمية يف الوسط النسوي مقلقة جدا ً وخصوصاً
الذهنيات السائدة تأيت الفتيات يف مقدمة ضحايا
بالنسبة للرشيحة العمرية فوق  40عاماً .حيث
هذا الرتاجع يف املستوى املعييش.
تشري اإلحصائيات إىل ارتفاع أكرب لنسبة األمية
يف هذا اإلطار تجدر اإلشارة إىل املنحنيات العامة
كلام ارتفعت الرشيحة العمرية .والواقع أن هذه
للفوارق بني الجنسني حيث تشري اإلحصائيات
الوضعية تبقى خطرية جدا ً بالنظر إىل أن نسبة كبرية
املختلفة إىل:
من هؤالء ال زلن يف سن اإلنجاب .كام يشكلن نسبة
معتربة من الهيئة االنتخابية .وتؤكد التحقيقات
•متدرس الفتيات والذكور من فئة 14-6
امليدانية االنعكاسات السلبية لهذه الوضعية عىل
عاماً من دون متييز وبنسبة عالية بلغت
مسارات التنمية السياسية بشكل عام .فالعديد من
 98باملئة عام . 2008
النساء األميات خصوصاً يعرتفن باالختيار العشوايئ
•عىل مستوى التعليم الجامعي قدرت نسبة
ألوراق االنتخاب و 73باملئة منهن يجهلن حتى
الطالبات يف الدخول الجامعي 2009-2008
موضوع االنتخاب  4ويتبعن طبعاً خيارات الزوج
بـ  69باملئة وبلغت نسبة البنات املسجالت
أواألخ ...الخ .ومام ال شك فيه أن فعالية ومصداقية
بعد التدرج  43.6باملئة.
أي عملية انتخابية أو متثيلية ال تتامىش مع نسبة
•تربز الفوارق بني الجنسني تدريجياً كلام
عالية من األمية ،خصوصاً إذا كانت هذه األمية
تتعلق برشيحة عمرية شابة وبالفئة النسوية التي
ابتعدنا عن املدينة ،لكن هذه الفوارق
تتعرض ليس فقط آلثار األمية بل أيضاً لهيمنة
بدأت ترتبط يف الغالب باإلمكانيات املادية
املعتقدات الدينية واملوروثات الثقافية التي تدفع
(املستوى املعييش ،النقل املدريس ،اإلطعام،
باملرأة نحو مكانة دنيا .يف هذا السياق ،تجدر
قرب املؤسسة الرتبوية...الخ) عىل حساب
اإلشارة إىل النظام االنتخايب الذي كان (إىل غاية
األسباب الثقافية التي كانت قوية.
 )1991يسمح للزوج واألب واألخ بالتصويت نيابة
•تراجع النسبة الوطنية لألمية النسوية عام
 4أنظر تحقيق حول حق االنتخاب للنساء يف الجزائر وخياراتهن
السياسية (بالفرنسية).
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 2008إىل  1.22باملئة مقابل  5.15باملئة
رجال .وتسري النسب الفرعية يف نفس

االتجاه حيث ترتفع الفوارق بني الجنسني يف ميدان الصناعات التقليدية و 58يف قطاع اإلعالم
يف املناطق النائية إىل  3مقابل  ،2يف حني اآليل.
تتقلص يف املدن إىل نسب متقاربة جدا ً.
مؤرشات إيجابية:

إىل جانب هذه املؤرشات العامة ،تجدر اإلشارة
أيضاً إىل الفوارق الواضحة يف األسباب املؤدية إىل
الترسب املدريس بني الجنسني .إذ تشهد الظاهرة
ترسب الذكور من التعليم أكرث من البنات ،لكن
 6.13باملئة من الفتيات يغادرن التعليم بقرار
من الوالدين مقابل  4باملئة فقط بالنسبة للذكور
الذين يغادرون يف الغالب طواعية بهدف االلتحاق
مبيدان الشغل أواليأس من جدوى التعليم
والشهادة .وترجع نسب الترسب هذه إىل ارتفاع
تكاليف الدراسة وانعكاساتها املبارشة عىل خيارات
الوالدين التي تتجه إىل التضحية بدراسة البنت،
وخصوصاً يف املناطق الريفية.
وعليه ،تستنتج الدكتورة شبيلة العايب (باحثة
مختصة يف شؤون املرأة) «أن تعليم الفتاة يف
الجزائر ،وعىل الرغم من اإلنجازات الكربى التي
وفرتها الدولة ( مجانية التعليم – مراكز ملحو
األمية – النقل املدريس يف بعض املناطق ألنه مل
يعمم بعد  -تشييد هياكل مدرسية قرب املجمعات
السكانية ...الخ ) ما زال مرشوطاً برؤية العائلة
ومبوقع املدرسة وبسلوك الفتاة وبتفوقها العلمي،
فأول فشل يؤدي يف غالب األحيان إىل الرجوع إىل
البيت .ضف إىل ذلك شبح العنوسة الذي يلعب
دورا ً يف اختيار الفتاة التخيل عن الدراسة مقابل
فرص أكرب للزواج».

الواقع أنه وعىل الرغم من استمرار هذه التوجهات
العامة التي تعيد إنتاج التقسيم التقليدي للعمل
بني الرجال والنساء يف املجتمع الجزائري ،ميكن أن
نالحظ بروز تحوالت إيجابية جديدة يف السنوات
األخرية أهمها:
•تزايد نسبة الفتيات يف التخصصات
التكنولوجية عىل مستوى التعليم العايل،
وتراجع األفكار التي كانت توجه الفتيات
عادة نحو فروع ينظر إليها عىل أنها أكرث
تكيفاً مع الخصائص النسوية.
•تطور التحاق البنات بتخصصات الطب عىل
حساب النظرة التقليدية التي كانت ترى
يف الطب عمالً غري مناسب للمرأة وبنسب
متقاربة مع الذكور .ما أدى ويف مرحلة قصرية
إىل تصاعد نسبة النساء يف القطاع الصحي إىل
أكرث من  30باملئة.

ميكن أن نستخلص من النقاط سالفة الذكر أن
تعميم التعليم والرتبية يف الجزائر كان هاماً جدا ً
من حيث الكم ،وشامالً من حيث عدم التمييز بني
الجنسني .وقد انعكس هذا الجهد الوطني ميدانياً
يف إحداث تغيريات كبرية يف الحياة االقتصادية
واالجتامعية ،كان يف مقدمتها دور انتشار التعليم
يف تراجع النمو الدميوغرايف الكبري الذي كانت
تشهده الجزائر إىل غاية نهاية الثامنينيات من
القرن املايض ،وتزايد التحاق املرأة بالعمل بنسب
عىل مستوى التوجهات الدراسية الرئيسية بني
بدأت تفوق نسبة الرجال مند مطلع تسعينيات
ً
الجنسني ،تستمر الفوارق أيضا حسب األدوار القرن املايض.
التقليدية للرجال والنساء يف ميدان الشغل.
وتنعكس يف اختيار التخصصات عىل مختلف لقد تم التوصل إىل املؤرشات سالفة الذكر ضمن
املستويات التعليمية .وهكذا نجد نسبة الذكور أطر قانونية خالية من أشكال التمييز بني الجنسني،
لكن الظروف املادية واملوروثات االجتامعية
يف تخصصات العلوم عىل مستوى التعليم الثانوي
والثقافية ال زالت تشكل مصدرا ً هاماً للفوارق
أعىل من نسبة الفتيات .ويتعمق الفارق بشكل
بني حظوظ الرتقية االجتامعية بني الذكور واإلناث.
حاد يف قطاع التكوين املهني أي ،تحتل الفتيات
يف هذا السياق ،أصبحت الفوارق ضئيلة وغري
 95باملئة يف التكوين املتعلق باأللبسة و 77باملئة
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تعليم الفتاة ما زال
مرشوطاً برؤية العائلة
ومبوقع املدرسة
وبسلوك الفتاة
وبتفوقها العلمي،
فأول فشل يؤدي يف
غالب األحيان إىل
الرجوع إىل البيت

موجودة عىل مستوى املدن ،لكنها تربز بنسب
متزايدة كلام ابتعدنا عن املدينة.

النساء واملخطط التنفيدي لها-2007( :
.)2011

ويالحظ أن هذه الفوارق املتعلقة بالدراسة ترتبط
بضعف اإلمكانيات املادية املتوفرة مثل النقل
املدريس واإلطعام ...الخ ،وباالعتبارات الثقافية أكرث
مام هي مرتبطة بالحقوق واألطر القانونية .ما
يدفع إىل االستنتاج أن تقليص هذه الفوارق ممكن
جدا ً بواسطة توافر اإلمكانيات يف املناطق املعنية.

•مخطط إطالق ديناميكية تشاركية للمرأة
الريفية يف إطار اسرتاتيجية التجديد الريفي
والفالحي (.)2014-2009

أمام تزايد الوعي بخطورة تعطيل نصف طاقات
املجتمع وضغط التنظيامت املجتمعية املدافعة
عن املرأة ،وتراجع املعوقات الثقافية ،فقد اتجهت
السياسات العامة يف العرشية األخرية إىل صياغة
العديد من السياسات العمومية بهدف تطوير
استقاللية املرأة نذكر منها:
•إنشاء أول هيئة رسمية وطنية خاصة باملرأة
ممثلة يف الوزارة املنتدبة لألرسة وقضايا املرأة
عام  .2002ثم إنشاء املجلس الوطني لألرسة
واملرأة عام  ،2007ويعمل كهيئة استشارية
لدى الوزارة.
•التعديل الدستوري (املادة  )81املشجع لرتقية
مشاركة املرأة يف الحياة السياسية عام ،2008
والذي نتج منه القانون العضوي املتعلق
باملشاركة السياسية للمرأة .وينص عىل تحديد
حصص واضحة للمرأة يف املجالس املنتخبة
تراوح ما بني  20باملئة إىل  50باملئة يف املجالس
املنتخبة للجاليات الجزائرية بالخارج.
•تأسيس اللجنة الوطنية لتوسيع املشاركة
السياسية للمرأة عام  2009والتي أسندت لها
مهمة إعداد القانون العضوي املتعلق بتوسيع
املشاركة السياسية للمرأة عىل مستوى
املجالس املنتخبة

•توقيع الربنامج املشرتك من أجل املساواة
ودعم استقاللية املرأة للمرحلة .2011-2009
وتؤرش السياسات والتعديالت القانونية سالفة
الذكر إىل حجم االهتامم الرسمي بواقع املرأة كام
أنها ستدفع ،ال محالة ،إىل إحداث نقلة نوعية
يف مكانة املرأة اقتصادياً أو اجتامعياً عىل املدى
املتوسط والبعيد.
ثالثاً :وضعية املعوقني
تشري اإلحصائيات إىل تواجد مليوين معوق يف
الجزائر ( 5باملئة من مجموع السكان) منهم 44
باملئة يندرجون ضمن اإلعاقة الحركية( (�Handica
 )pé moteurويتوزع الباقي عىل مختلف أصناف
اإلعاقة .5و قد اهتم الترشيع الجزائري برعاية
هذه الفئة من املجتمع من خالل العديد من
املواد القانونية التي تضمن مجانية التعليم وتكافؤ
الفرص وإجبارية التعليم األسايس كام جاء يف املادة
 53من الدستور وقانون حامية األشخاص املعوقني
وترقيتهم املؤرخ يف  14مايو  ،2002حيث ورد فيه
أن من أهداف حامية األشخاص املعوقني وترقيتهم،
ضامن تعليم إجباري وتكوين مهني لألطفال ضمن
مؤسسات خاصة عند الحاجة .وجاء الفصل الثالث
من القانون مؤكدا ً أن «الرتبية والتكوين املهني
وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف»  .أما
املادة  15منه فقد ذكرت أن األطفال املعوقني ال
بد أن يخضعوا اىل التمدرس اإلجباري يف مؤسسات
التعليم والتكوين املهني التي تُهيأ لهم عند الحاجة.

•االسرتاتيجية الوطنية لرتقية وإدماج املرأة
( )2013-2008واملخطط التنفيذي لها يف ميدان العمل ،نص الترشيع أيضاً وال سيام،
(.)2015-2010
•االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد
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 5ـ بلغ العدد :يف  4ديسمرب  2010حسب الديوان الوطني
لإلحصاء  084 .975 .1معوق.

املواد 31 :و 55و 59من الدستور عىل ضامن
ظروف معيشية الئقة للذين ال يستطيعون القيام
بالعمل ،والذين عجزوا عنه نهائياً .وهذا ما يكرس
حق املعوق القادر عىل العمل عىل نيل وظيفة
متكنه من املشاركة يف الحياة االقتصادية .وجاء يف
املواد 32-30 :من قانون حامية املعوقني اإلشارة
اىل إزالة كل أشكال الحواجز التي تحول دون
مشاركة املعوق يف الحياة االقتصادية بصورة عادية.
كام ضمنت الترشيعات الرعاية الصحية للمعوق
بدون اي متييز حيث أفرد الدستور فصال خاصا
بعنوان :تدابري حامية األشخاص املعوقني و ال سيام
املواد  93-90التي أوضحت بالتفصيل التدابري
املالمئة للوقاية من العجز وإعادة تدريب املصابني
واملعوقني واعدة تكييفهم وإدماجهم يف الحياة
االجتامعية .كام حددت أشكال وطرق تقديم
الخدمات التعليمية من خالل املراكز الصحية
املتخصصة .ضمن هذا اإلطار القانوين عملت
السلطات عىل التكفل بهذه الفئة من خالل عدة
خطوات وسياسات ميكن تلخيصها يف:
•التوقيع عىل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق
األشخاص دوي اإلعاقة عام .2009

العمل للمعوقني أو دفع رسوم لصندوق خاص
يستعمل لتمويل بعص الخدمات للمعوقني ودعم
الجمعيات العاملة يف هذا القطاع .وتشرتط ادراج
مسالك خاصة باملعوقني عند بناء املؤسسات
العامة.
ثانياً :الرشوع يف القيام بإحصاء شامل ودقيق لفئة
املعوقني بالجزائر يهدف اىل الحصول عىل الرقم
الدقيق والقيام بدراسة شاملة ومعمقة نتيجة ما
سيوفره التحقيق من معطيات كمية ونوعية تسمح
بإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل باملعوقني
وتلبية حاجياتهم
•صياغة الئحة مشرتكة بني أربع وزارات هي:
وزارة التضامن ،السكن والعمران ،الشباب
والرياضة ،البيئة واملحيط لوضع اسرتاتيجية
مشرتكة لتسهيل الحياة واملامرسة اليومية عىل
املعوقني وتهيئة وسطهم.
•تجمع اآلراء عىل أهمية الخطوات التي قامت
بها وزارة العدل مند عدة سنوات لتسهيل
تعامل هذه الفئة مع مؤسسات العدالة
وأهمها:
•تجهيز  250مؤسسة عدلية بالرتتيبات
الرضورية للمعوقني (تهيئة املسالك  ،شباك
خاص ...الخ) .والرشوع يف إصدار دليل
املتقايض ومجموعة من الوثائق عىل القرص
وتوزيعها بواسطة الجمعيات .كام تم القيام
بتكوين خاص ل  250كاتب ضبط وتوزيعهم
عىل شبابيك املعوقني.6

 إنشاء سلسلة وطنية من املراكز املتخصصةأهمها ما يتعلق باملرحلة األوىل أي من الوالدة
اىل  5سنوات و التي بلغت  176مركزا تابعا تابعا
لوزراة التصامن الوطني و أكرث من  119مسرية من
طرف الجمعيات املعتمدة .لكن هذا العدد يرتاجع
كثريا كام ونوعا بالنسبة لبقية الفئات العمرية
ليصل اىل  5مراكز فقط للتكوين املهني املتخصص
لكن هذه الخطوات تبقى يف نظر كل الجمعيات
لفئة املعوقني.
•تخصيص منحة مالية شهرية للمعوق مند العاملة يف القطاع محدودة جدا ً بالنظر اىل عدد
املعوقني وضخامة حاجياتهم  .ومبراجعة عامة
عام 2007
النشغاالت هذه الفئة يالحظ أنها تجتمع حول
 االعالن يف ديسمرب  2011عن قيام وزارة التضامنالوطني واألرسة بخطوات هامة لصالح املعوقني  6أنظر التحقيق الصحفي املفصل حول حالة املعوقني يف
الجزائر :فريد بلقاسم ،جريدة ليبرييت (بالفرنسية)
أهمها:
أوالً :اعداد مشاريع قوانني لصالح املعوقني تفرض
عىل أرباب العمل تخصيص  1باملئة من مناصب

Fari Belkacem , Accessibilité aux edifices publiques,
justuce et emploi : ce qui va changer pour les
handicapés Liberté du 5 decembre 2011
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مطالب مشرتكة نذكر منها:
•رضورة رفع املنحة املالية خصوصاً لبعض
الفئات منهم.

وتضيف السيدة عتيقة قائلة «صحيح أن لدينا
مراكز متخصصة يف رعاية هذه الفئة ،ولكن
ينبغي رفع مستوى هذه املراكز مبا يستجيب
لرشوط االتفاقية الدولية ،وهي معركة صعبة
يتعني القيام بها لتحقيق وتعزيز حقوق
املعوقني يف الجزائر» .والفدرالية ملتزمة
بالدفاع عن حقوق املعوقني ودعمها يف اطار
االتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر
يف  12ماي  ،2009مبا يف ذلك احرتام الكرامة
املتأصلة للمعوق واستقالليته وإدماجه
الكامل يف املجتمع من خالل توفري الرتتيبات
القانونية واملادية لتمتع املعوق بحقوقه دون
متييز.

•تجهيز وتهيئة املرافق العمومية (املدارس،
األسواق ،املستشفيات ،الجامعات . . .الخ) مبا
يساعد عىل تسهيل التنقل ومامرسة الحياة
اليومية .والواقع أن هذا العائق يتسبب
حسب العديد من الجمعيات يف انسحاب
املعوقني من التعليم .ويؤكد السيد سمري
مسيس رئيس جمعية وفاء لذوي االحتياجات
الخاصة أن هذا العائق يفرس نسبة األمية
العالية يف أوساط املعوقني كام يحمل مدراء
املؤسسات الرتبوية املسؤولية عن توجيه
املعوق مبارشة اىل املراكز الخاصة والتي تكون ولتعزيز هذه الدعوة ،انطلقت الفدرالية الجزائرية
لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع املنظمة
يف الغالب بعيدة.7
الدولية للمعوقني وبتمويل من ممثلية االتحاد
•يستفيد املعوق من بطاقة العالج املجاين األورويب بالجزائر يف مرشوع انشاء منصة للمنظامت
والنقل املجاين لكنها غري صالحة يف القطاع املعنية غري الحكومية يف الجزائر .ما سيساعد هذه
الخاص .وبالنظر اىل محدودية خدمات القطاع الجمعيات عىل االستفادة من الخربات والرفع من
العام أصبحت هذه البطاقات من دون فائدة .قدراتها التعبوية بصفة عامة.
•عىل املستوى الحقوقي العام ،تعمل
التنظيامت الجمعوية عىل تغيري النظرة
العامة تجاه املعوق وللمؤسسات املرتبطة به.
ويف هذا اإلطار ،تؤكد السيدة عتيقة املعمري
رئيسة الفدرالية الجزائرية للمعوقني« 8أنه
وعىل الرغم من القانون الذي أقره الربملان
عام  2002فإن االشخاص ذوي اإلعاقة
يعيشون ظروفاً سيئة ،مربزة أن القانون
مييل أكرث اىل رؤية هذه الجمعيات عىل أنها
جمعيات خريية وليست جمعيات مدافعة
عن الحقوق ،منوهة برضورة االمتثال التفاقية
األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 7ـ تحقيق صونيا تيتوش :جمعيات تطالب بقوانني خاصة
لحامية املعوقني بالجزائر ،صحيفة الفجر (يومية مستقة)
18ـ03ـ2012
ِ
 8ـ رئيسة الفدرالية الجزائرية للمعوفني تؤكد :عىل الدولة
واملجتمع املدين تنفيد اتفاقية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.
www. staralgérie. com
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توصيات:
•تؤكد األطراف املعنية كافة ،قبل كل يشء ،عىل مبدأين أساسيني هام :رضورة حامية مبدأ مجانية
التعليم وطابعه العمومي كمرفق عام يضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع من دون متييز.
•تأيت الفوارق الجهوية بني مختلف املناطق الداخلية وبينها وبني املدينة يف مقدمة االنتقادات
التي تشدد عليها املنظامت املجتمعية والتقارير املستقلة .وتنعكس هذه الظروف بالدرجة
األوىل عىل حظوظ البنات يف مواصلة الدراسة .كام أنها تربز يف النسب الجهوية للتمدرس ونسب
النجاح . . . .الخ من منطقة إىل أخرى ،ما يتطلب رضورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوفري املزيد
من املوارد املالية للحد من الفوارق الواضحة .وهو الهدف الذي ميكن تحقيقه بإنشاء املزيد
من املؤسسات الرتبوية يف املناطق النائية واملعزولة وتوسيع شبكة النقل املدريس واالستفادة
مام توفره تكنولوجيات االتصال من إمكانيات وتسهيالت يف التواصل واالستفادة املشرتكة بني
هذه املؤسسات.
•رضورة تطوير مبدأ املساواة بني الفئات املختلفة مبا يضمن الوصول إىل التعليم لبعض الفئات
املحددة يف املجتمع مثل ضامن التعليم والتكوين لفئة املعوقني والنساء املاكثات بالبيت
واألشخاص املعرضني لخطر معنوي.
•تطالب النقابات العاملة بالقطاع برضورة االنتباه العاجل ملسألة التأطري كامً ونوعاً ،أوالً :بتوظيف
العدد الكايف من األساتذة الدامئني لتغطية العجز وتخفيض معدل التالميذ يف القسم الواحد
واالستغناء يف أقرب اآلجال عن أسلوب التعويض والعقود القصرية .وثانياً :بتوسيع وتعميق
برامج إعادة التأهيل ملختلف أسالك األساتذة بهدف الرفع من املستوى ومواكبة التطور.
•اتجهت السياسات املتعلقة بالتعليم العايل اىل التوسع األفقي يف عدد الطلبة وهياكل االستقبال،
لكنها تعاين ،باعرتاف كل األطراف ،ضعفاً حادا ً يف النوعية واملردودية .يف هذا اإلطار ،وبعد
سياسة الكم التي تم تربيرها لعدة سنوات ،أصبح من امللح جدا ً الرشوع يف إصالح عميق
للمنظومة الجامعية ينصب أساساً حول النقاط اآلتية:
أوالً :إخضاع العديد من جوانب املنظومة للرشوط العلمية بالدرجة األوىل بعد أن كانت خاضعة
لالعتبارات السياسية .وتندرج يف هذا السياق رضورة التقليص من التسيري البريوقراطي اإلداري
للقضايا البيداغوجية والعلمية.
ثانياً :رضورة رسم سياسة ناجعة لتحسني مستويات األساتذة.
ثالثاً :العمل عىل دعم االستقاللية اإلدارية واألكادميية للمؤسسات البحثية ،وتحرير الطاقات املتوفرة
من ضغط البريوقراطية الخانقة ،وهواألمر الذي سينعكس ،ال محالة ،يف تحسني املردودية واألداء.
رابعاً :االنفتاح عىل النقابات والرشكاء االجتامعيني كافة ،بهدف توسيع التشاور حول السياسات
والقضايا املطروحة والتوجه نحو إرساء تقاليد التفاوض والحوار بدالً مام هو سائد من رصاع وإرضاب
واحتجاج.
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الحق يف العمل
الجزائر
ومتاشياً مع هذه التحوالت ،رشع يف وضع ترتيبات
اعداد  :د .عامر جفال
قانونية جديدة مسايرة لعمليات إعادة الهيكلة
االقتصادية أو باألحرى تصفية القطاع العام ،ميكن
- -1تطور اإلطار القانوين نحو الرتاجع عن تلخيص توجهاتها يف ما يأيت:
املكتسبات االجتامعية
•إضعاف الوقاية القانونية للعمل لصالح توفري
مر اإلطار القانوين للشغل يف الجزائر مبرحلتني
مرونة كبرية لرشوط مدة العمل والفصل منه
رئيستني :املرحلة االشرتاكية ثم التطور إىل املرحلة
(عقود عمل محددة املدة ،العمل الجزيئ...
الليربالية .ومع االنتقال إىل املرحلة الثانية بدأ الرتاجع
الخ).
بوضوح عن الحق يف العمل.
•تأسيس العمل باالتفاقيات الجامعية عىل
يف نهاية الثامنينيات من القرن املايض متيز الوضع يف
مستوى املؤسسات وفروعها مع انسحاب
الجزائر بأزمة مالية خطرية فتحت املجال نحو توجه
الدولة من التفاوض حول األجر باستثناء ما
اقتصادي وسيايس واجتامعي يتخىل عن التوجه
يتعلق بالحد األدىن لألجور.
االشرتايك لصالح النموذج الليربايل واقتصاد السوق.
•االعرتاف بحق االنتظام النقايب والحرية النقابية
ومتاشياً مع هذا التوجه رشعت السلطات يف إعادة
والحق يف اإلرضاب.
صياغة قوانني العمل وقوانني الحامية االجتامعية
التي شكلت إىل ذلك الحني مكسباً قوياً شمل غالبية والواقع أن البحث عن إطار قانوين جديد لعالقات
العمل بالجزائر قد متحور مند عام  1990حول
الرشائح االجتامعية.
ولغاية عام  1990ظل القانون العام للعامل (صدر انشغال رئييس يتمثل يف :كيفية ضامن القدر
عام  )1978هو اإلطار القانوين األساس لعالقات األكرب من مناصب الشغل ورضورة حاميتها ،مع
العمل يف الجزائر ،وعليه فإن الرشوع يف إصدار األخذ باالعتبار املتطلبات الجديدة التي تواجهها
قوانني جديدة لتنظيم العمل مند  1990يشكل بداية املؤسسات االقتصادية واإلنتاجية ،وأهمها اعتامد
التأسيس ملا ميكن أن يسمى سوق العمل يف الجزائر .منطق السوق بكل ما صاحبه من ضغوط متعددة
وبالفعل اتجهت هذه القوانني إىل مسألة تحديد منها االقتصادية واملالية واملنافسة وإعادة تنظيم
الراتب وإمكانية الفصل من العمل ألسباب اقتصادية اإلنتاج..الخ .وتلك التحوالت التي طرأت عىل األطر
والحق يف اإلرضاب .وهكذا تم الرتاجع عن مبدأ راتب القانونية للمؤسسات (تغيري القانون األسايس ،تغيري
واحد للمنصب نفسه يف جميع القطاعات وإخضاع النشاط أحياناً ،تحويل جزء أو كل املؤسسة ،فتح
ذلك ملنطق التفاوض بني األطراف املعنية واالتفاقيات رأس مال املؤسسة..الخ.
الجامعية عىل مستوى كل قطاع عىل حدة .وتم
اإلبقاء فقط عىل قانون الحد األدىن لألجور.

يف السياق نفسه ،تم االعرتاف بحق اإلرضاب لجميع
العامل واملوظفني (مبا يف ذلك املؤسسات العمومية)
بعد أن كان محصورا ً يف املؤسسات الخاصة فقط.

يف ظل هذه األزمة ،متت عملية تسيري الشغل بالتوجه
نحو إعادة النظر يف قانون العمل بهدف الحفاظ عىل
أكرب قدر من املكتسبات .وعليه مل تذهب التعديالت
الجديدة من الناحية القانونية نحو إعادة النظر يف
الحق يف العمل .وحافظ ترشيع العمل ،من حيث
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املبدأ ،عىل نظام العمل الدائم (غري محدد املدة)
كنموذج أو أساس ،يف حني كان العمل املؤقت (أي
بعقود محددة املدة استثنائياً) .لكن هذه األطر
القانونية بدأت تبتعد تدريجياً عن الواقع املعيش،
ألن املامرسة رسعان ما اتجهت إىل انتشار واسع
لعقود العمل محددة املدة خارج األطر القانونية،
وتراجع رسيع لنظام املنصب الدائم حسب ما
الحظه املجلس االقتصادي واالجتامعي .ويقدر د.
قرييش نور الدين 1عدد العامل املعنيني بهذا النوع
الهش من الشغل بـ 2 .1مليوين عامل أي  30باملئة
من حجم العاملة يف الجزائر.
عىل املستوى الثاين مل تشهد قوانني الحامية
االجتامعية للعامل تغيريات جوهرية ،إال أنها أصبحت
أيضاً موضوع تعديالت متتالية مهمة ومتأرجحة
(مثل قانون العمل بني املحافظة عىل املكتسبات
والخضوع للنظام الرأساميل) .ويف هذا السياق شهد
نظام متويل خدمات الضامن االجتامعي تخفيضات
معينة بهدف تشجيع خلق مناصب الشغل يف بعض
القطاعات أو بعض املناطق من الوطن .وتم اللجوء
إىل الخزينة للتكفل بتغطية العجز والسيام نتيجة
عمليات التوظيف الجديدة من باب التشجيع
عىل إنشاء مناصب الشغل بواسطة تخفيف أعباء
املؤسسة وتشجيع التكوين وإعادة التكوين عىل
حساب الخزينة العامة .لكن يبقى التأكد من مدى
فعالية أو مردودية هذه اإلجراءات صعب جدا ً.
يف السياق نفسه ،وبهدف تسهيل عملية تقليص عدد
العامل وضامن تسيري مرن للمؤسسات ،تم إدخال
نظام انتقايئ للتأمني عىل البطالة .يف هذا اإلطار،
يستفيد العامل صاحب املنصب الدائم يف حالة
ترسيحه ألسباب اقتصادية من تأمني عىل البطالة
يراوح بني  12شهرا ً إىل  .36ويحتفظ بكل الحقوق
املتعلقة بالضامن االجتامعي للعامل .وهكذا تم
تكييف قوانني الضامن االجتامعي يك تساهم يف
تحمل تبعات فقدان مناصب الشغل.

 1د .قريش نرصالدين :باحث مبركز الدراسات النقابية بالجزائر.
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يف جو يتسم باألزمة الحادة وتوجه محموم نحو
اقتصاد السوق ،لجأت السلطات الجزائرية يف املرحلة
األوىل من التعديالت املتعلقة بترشيعات العمل إىل
توظيف القانون كأداة إلعادة تشكيل وصياغة سوق
الشغل .يف هذا السياق اتجه الترشيع نحو خلق
وضعيات قانونية «رمادية» حيث عملت اإلجراءات
القانونية الجديدة عىل محاولة الحفاظ عىل الشغل
لكن من دون عقد عمل ،وبالتايل من دون حامية
للحق يف العمل .فقانون الشغل ،يقول د .قريش
(معهد الدراسات العاملية) يهدف ،يف هذه الحالة،
إىل إزاحة قانون العمل والحلول محله وخصوصاً
ما يتعلق باملناصب الخاضعة لعقود تسمى :عقود
اإلدماج .وهي صيغة جديدة للتشغيل تختلف عن
عقد العمل املتعارف عليه ،الهدف منها املساعدة
عىل اإلدماج املهني للشباب املنضمني لسوق
العمل حديثاً ،وخصوصاً منهم أصحاب التكوين
العايل والتكوين املهني والتكوين التقني والتكوين
الحريف...الخ .
متيزت هذه الصيغة بكونها موجهة للقطاعني
العام والخاص .كام أنها جاءت مثابة اجتهاد يقفز
عىل قانون العمل الذي يتمحور حول عقد العمل
ويطبق عىل مرحلتني :املرحلة األوىل تتمثل يف عقد
اإلدماج بني اإلدارة العمومية املكلفة بالشغل ورب
العمل والعامل لتويل عمل معني من دون عقد عمل
ملدة  12شهرا ً تتحملها الخزينة العمومية بالكامل.
واملرحلة الثانية تهدف إىل تحويل العقد السابق إىل
عقد عمل مع املؤسسة التي تستمر يف االستفادة من
دعم الدولة لرواتب العقود املعنية.
أدت هذه اإلجراءات إىل إدماج مهني ملئات اآلالف
من الشباب 2يف سوق العمل .إال أنه وبهذه الطريقة
أصبح من املمكن أيضاً محاربة عقود العمل بعقود
التشغيل .كام أنه من الصعب جدا ً تقدير حجم
تحول عقود اإلدماج إىل عقود عمل حقيقية .والواقع
أن هذه اإلجراءات املؤقتة والهشة ،وتحت عنوان
محاربة البطالة ،دفعت باتجاه التأسيس الزدواجية
 300 2ألف عامي  2009-2008فقط.

واضحة ومتييز قانوين بني األجراء .فهناك عاملة
محمية بالقانون ،وعاملة مسحوقة ،تتوىل مناصب
شغل مدعومة من الخزينة لكن بحامية اجتامعية
محدودة جدا ً ومن دون عقود عمل.

ساهم الربنامج يف استحداث مئات اآلالف من
مناصب الشغل يف اإلدارة والقطاعات االجتامعية
بالدرجة األوىل( 45باملئة) ثم البناء واألشغال العامة
( 7 .17باملئة) وبنسبة ضئيلة جدا ً يف الصناعة ( 2
باملئة) .3وارتكزت غالبية املستفيدات من النساء يف
اإلدارة ( 96باملئة).

استهدفت اإلجراءات سالفة الذكر رشيحة الشباب
القادم حديثاً إىل سوق العمل وشكلت جزءا ً من
مجموعة آليات متت صياغتها عىل امتداد السنوات ثانيا :اإلدماج بالتكوين وهو برنامج شمل عمليات
املاضية ملواجهة مسألة البطالة نلخصها يف النقاط التكوين املتخصصة للتدريب عىل التسيري أوالتخصص
اآلتية:
التقني.
ثالثا :برنامج اإلدماج بإقامة النشاطات ،ويهدف إىل
التشجيع عىل انجاز مشاريع صغرية يف قطاعات
- -3املؤسسات املؤطرة للعمل يف الجزائر:
مختلفة .وقد بينت الحصيلة األولية له أنها توزعت
اجتهدت السلطات العمومية يف التأسيس ألطر عىل قطاع الصناعات الحرفية والتجارة والخدمات
عديدة للمساعدة عىل مواجهة مشكلة البطالة بنسبة  71باملئة والفالحة  9.17باملئة والبناء
والوصول إىل مختلف الرشائح االجتامعية والعمرية واألشغال العمومية  10.11باملئة.
وأهمها:
والواقع أن من مميزات هذا الربنامج توفري نسبة
•الشبكة االجتامعية والتشغيل التضامني وتتمثل معتربة من مناصب الشغل الدامئة ( 6 .18باملئة)
يف برامج تشغيل شبه مؤقت للشباب يف ورشات لكن العنرص النسوي بقي ضئيالً ،ومل يتجاوز نسبة
منفعة عامة تنظم من طرف الجامعات املحلية  9 .1باملئة ،كام بقيت نسبة إدماج الشباب املعوق
واملديريات املكلفة بقطاعات الري والفالحة ضعيفة ،وال تتجاوز  2 .1باملئة.
والبناء واألشغال العمومية..الخ .ومتول الدولة
•األجهزة الخاصة بالتعويض مقابل نشاطات
هذه الربامج بواسطة صندوق خاص إلعانة
ذات منفعة عامة :اتجه هذا الفرع من الشبكة
الشباب .لكن هذه الربامج ظلت محصورة يف
االجتامعية إىل من بلغوا السن القانونية
توفري مناصب شغل مؤقتة وذات تسيري مركزي
للعمل وكذلك العاطلني عن العمل .ويهدف
بريوقراطي ممل ،ما دفع السلطات إىل إنشاء
إىل التشغيل يف نشاطات ذات منفعة عامة
إطار جديد.
ضمن رشوط التشغيل العادي نفسها يف ما
•جهاز اإلدماج املهني للشباب :جاء بهدف
يتعلق باملدة القانونية واالستفادة من الحامية
تصحيح نقائص النظام السابق حول قضايا
االجتامعية .لكن هذا النوع من الشغل ال
التكفل بتشغيل الشباب .ومتحورت مهمته
يشكل عالقة عمل ،بل هو حل مؤقت وشكل
حول تشجيع الشباب عىل إقامة نشاطات
من أشكال التضامن .وعىل املستوى القانوين ال
لحسابهم الخاص ضمن املحاور اآلتية:
يؤسس لعالقة عمل مأجور حتي وإن كانت
مؤقتة.
أوال :وظائف مؤجرة مببادرة من السلطات املحلية
تضمن منصب عمل يف حدود  18شهرا ً – اإلعانة عىل ضم الربنامج الفئات العمرية واملستويات التعليمية
إقامة نشاط خاص فردي أو جامعي تعاوين .تكوين كافة مبشاركة نسوية بلغت  58باملئة ،وسمح يف ظل
مستثمري التعاونيات أوالرشاكات ملدة  6أشهر داخل ظروف اقتصادية واجتامعية صعبة بالتخفيف ولو
مؤسسات متخصصة بهدف استغالل إمكانيات بصفة مؤقتة من آثار البطالة والفقر وتوفري مداخيل
التشغيل املتوفرة وتنظيم الرشاكات املنجزة وترقية لنسبة كبرية من الفئات املحرومة والعاطلني مند
روح املبادرة الفردية والتشاركية للشباب.
 3الديوان الوطني لإلحصاء
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أكرث من عام ( 60باملئة) وخصوصاً يف قطاع األشغال
العمومية الذي عاىن من ترسيح واسع للعاملة.
ومن جهة أخرى ساهم الربنامج يف توفري احتياجات
الجامعات املحلية من املستخدمني يف مجال
الخدمات العمومية بأجور بسيطة .كام تجدر اإلشارة
إىل عدة مميزات منها توسيع مفهوم تقبل العمل
إىل العديد من الحائزين شهادات التعليم العايل (20
باملئة) ،توفري مناصب شغل بتكلفة زهيدة وكثافة
عالية لليد العاملة ،وإرشاك مكاتب الدراسات
الجديدة مبنحها صالحيات مراقبة الورشات.
 عقود ما قبل التشغيل :ضمن هذا النظام يقومالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وعىل
حساب الخزينة العمومية بتمويل عقود عمل ما
قبل التشغيل للشباب الحائزين شهادة يف التعليم
العايل والتقني السامي والباحثني عن عمل ألول
مرة .كام تتحمل الخزينة جزءا ً معتربا ً من األعباء
االجتامعية ملنصب الشغل مثل الضامن االجتامعي
والرضيبة عىل الدخل...الخ .وقد أظهر الربنامج بعد
فرتة من تطبيقه سلبيات عديدة نذكر منها :نسبة
الحصول عىل عقد دائم مل تتجاوز  10باملئة يف حني
يعود الباقي أي  90باملئة إىل التسجيل يف وكاالت
التشغيل .وبالتايل فإن العقد كان مبثابة تأجيل
للبطالة .وبسبب رشط الخدمة العسكرية تقلص
عدد املستفيدين من الذكور لصالح تفوق العنرص
النسوي ،ومتركزت الوظائف املتوفرة يف اإلدارة
بالدرجة األوىل.
 التنمية الجامعية :رشع يف العمل بهذا الربنامج عام 1998إلنشاء مناصب شغل مبناطق معينة سميت
باملناطق غري املجهزة ،من خالل ترقية مشاريع صغرية
للمنشآت القاعدية بتعاون املستفيدين يف إطار
سمي بالجامعة تحت إرشاف البلدية .ويتم الدعم
عن طريق تقديم االستشارة والتكوين واالنجاز ،عىل
أن يساهم الطرف املستفيد بنسبة  25 -20باملئة من
تكلفة املرشوع .وقد نتج عن الربنامج إنجاز املئات
من املشاريع الصغرية وتوفري عدد معترب من فرص
العمل منها  25باملئة أصبحت دامئة.4

العمل عىل محو مفهوم املساعدة الشاملة للبطالة،
والسعي إلعادة إدراج فئات السكان الضعيفة
واملهمشة اجتامعياً يف دائرة العمل واإلنتاج .لكن
التطبيق امليداين أظهر جملة من النقائص نذكر منها:
•ضعف القدرات واالستعدادات التساهمية
للسكان بسبب انتشار الذهنيات املرتبطة
بثقافة الريع وغياب الحركة الجمعية املؤهلة
للرشح والتوعية بالفرص الجديدة املتاحة عىل
املستوى املحيل.
•نظرا ً لحداثة التجربة ،واجه املستفيدون
صعوبات جمة يف التحكم يف الجوانب التقنية
والتسيري .وما زاد الوضع صعوبة ضعف
وغياب التأطري النقايب الكفيل مبعالجة املشاكل
االقتصادية واالجتامعية للفئات الفقرية.
 القروض املصغرة :رشع يف العمل بصيغة القروضاملصغرة عام  1999كأداة ملكافحة البطالة والفقر.
وهي صيغة موجهة لكل الفئات العمرية .ويهدف
القرض املصغر إىل ترقية التشغيل الذايت لفئات
األشخاص غري املؤهلني للمؤسسات املصغرة (أي
الصيغة سالفة الذكر :الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب) .والواقع أن لهذه الصيغة عدة أهداف
أهمها :هدف سيايس ويتمثل يف البحث عن االستقرار
والتامسك االجتامعي وتشجيع عودة سكان الريف
إىل قراهم ومناطقهم التي هجروها بسبب الظروف
األمنية وهدف اقتصادي من خالل إنشاء نشاطات
وثروات ومن ثم عائدات وهدف اجتامعي يتلخص
يف تحسني ظروف املعيشة لفئات معينة من املجتمع
فقرية وعاطلة عن العمل .ويخضع املستفيد يف
هذه الصيغة من القروض امليرسة جدا ً إىل وجوب
املساهمة بنسبة  10باملئة يف تكلفة املرشوع وواحد
باملئة من تكاليف التأمني.

بالنظر إىل الرشيحة العمرية الواسعة التي ميكن أن
تشملها هذه الصيغة عملت السلطات عىل توسيع
االستفادة منها بإصدار مرسوم رئايس سمح مبضاعفة
حجم القرض والتقليص من املساهمة املالية الفردية
(ما بني  5إىل  10باملئة من تكلفة املرشوع) وتوسيع
تم التوجه إىل هذا الربنامج بهدف كبري يتمثل يف الرشيحة العمرية املعنية ( 50-30عام بعد أن كانت
 .)50 - 35ويهدف التعديل إىل توسيع االستفادة
 4وكالة التنمية االجتامعية
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وتهيئة املستفيدين لالنتقال الحقاً إىل صنف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة (.)PME
تندرج هذه التسهيالت يف إطار االهتامم الكبري
للسلطات مبسألة البطالة والعمل عىل الحد منها
والسيام يف أوساط الشباب .وعليه ،يهدف مخطط
التنمية الحايل إىل توفري  3ماليني منصب شغل بحدود
 2014منها  5.1ماليني ضمن الربامج العمومية لدعم
الشغل خصوصاً وأن  73باملئة من طالبي الشغل ال
تتجاوز أعامرهم  30منهم  30باملئة نساء.5
والالفت للنظر هو نجاح هذه الصيغة يف استقطاب
العنرص النسوي بكثافة .حيث متيزت بإقبال كبري
للنساء عىل طلب القروض املصغرة إلنشاء رشكات
خصوصاً .وتزايدت نسبة هذه الطلبات برسعة من
عام اىل آخر .فبعدما كانت  19باملئة عام 1999
ارتفعت اىل  59.25عام  ،2001ثم  90.33عام ،2002
لتصل اىل  70باملئة من املجموع عام .2010
عند التقييم ،أظهرت التجربة ميدانياً إقباالً كبريا ً لدى
الشباب الستحداث مناصب شغل ذاتياً ،لكنها يف
الواقع ،مل تحرز توسعاً كبريا ً بسبب ضعف مساهمة
القطاع املرصيف وتأخره وتعقيداته وغياب هيئة
مختصة يف ترقية القروض الصغرية.
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :تم إنشاءالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مند 1997
كإطار قانوين ومؤسيس موجه أساساً للفئة العمرية
 35-19يهدف إىل تطوير نوعني من النشاط:
املساعدة عىل إنشاء مؤسسات صغرية مبساهمة
محدودة جدا ً من املستفيد ونرش التكوين والتدريب
لدعم إنشاء النشاطات .وكانت أهداف الوكالة
محددة يف دعم ومرافقة املقاولني الجدد طيلة
انجاز املرشوع ،وكذلك مرافقة املقاول الجديد أمام
املؤسسات املعنية بتحقيق االستثامر وتأمني متابعة
االستثامرات.
 أجهزة صيانة وترقية االستثامرات :متاشياً معالتحوالت التي عرفتها الحياة االقتصادية وخصوصاً
ما يتعلق منها مبصري املؤسسات العمومية ،لجأت
السلطات إىل إنشاء آليات للتخفيف من آثار العجز
الهيكيل وتفكيك املؤسسات .وقد تجسدت اآللية
 5ملزيد من التفاصيل أنظرwww. city-dz. com:

األوىل يف إنشاء صندوق التطهري املايل للمؤسسات
العمومية حيث وضعت الخزينة إمكانيات كبرية
لتمويلها يف حاالت العجز ،رشيطة أن تعمل عىل
تطوير نشاطاتها ،وأن تحافظ عىل أكرب قدر ممكن
من مراكز الشغل املوجودة .أما اآللية الثانية فتتمثل
يف ترقية االستثامرات حيث دفعت سياسة التحرير
االقتصادي املعلنة مند مطلع التسعينيات السلطات
العمومية إىل إصدار نصوص قانونية وتنظيمية ترتك
للمؤسسة مجاالً واسعاً للمبادرة واإلبداع يف صياغة
السياسات الكفيلة مبكافحة البطالة بفضل دعم
االستثامر وإنشاء املؤسسات الجديدة وذلك بتحسني
املحيط اإلداري والقانوين للمؤسسة.
تقــييم:
وكتقييم لآلليات سابقة الذكر ملحاربة البطالة تربز
بوضوح عدة نقاط إيجابية وأخرى سلبية.
ساهمت اإلجراءات سالفة الذكر يف خلق ديناميكية
تشغيل يف ظل ظروف اقتصادية صعبة ،بتوفري
مناصب شغل لرشائح مختلفة ،وبالتايل التخفيف من
التوتر االجتامعي والسيام من خالل الرتكيز يف تطبيق
هذه اآلليات عىل فئات الشباب بهدف اإلدماج يف
الحياة املهنية .وقد لعبت الدولة الدور الرئييس يف
صياغة وتنظيم وتأطري ومتويل العملية .لكن يف
املقابل أظهرت برامج التشغيل سلبيات عديدة ميكن
تلخيصها يف ما يأيت:
يرى املجلس االقتصادي واالجتامعي أن التنمية
االقتصادية واالزدهار االجتامعي وجهان متالزمان
لعملية واحدة ،يحتل فيها العمل املكانة املحورية.
ومن هذا املنطلق ينبه بقوة إىل أنه وعىل الرغم
من التحسن امللحوظ عىل مستوى مؤرشات االقتصاد
الكيل ،فإن التدهور يف حالة الشغل يف البالد مستمر،
والنظام اإلنتاجي غري قادر عىل استيعاب الطلب
املتزايد ،وبالتايل تزايد مظاهر الفقروالتهميش
والحاالت املعيشية الهشة  .6مضيفاً أن الجزائريني
الذين يجدون أنفسهم عزالً ومن دون صوت يف
مواجهة «قوى السوق» يف تزايد مستمر .ويشعرون
بالحرية وعدم األمان حول مكانتهم يف املجتمع
 6تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي حول تقييم اإلجراءات
املتعلقة بالشغل .
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وسوق العمل .كام أنهم يشعرون بالعجز التام أمام محصورا ً يف نسبة محدودة من العاملة.
انعكاسات تحول اقتصادي واجتامعي ليس لهم والواقع أنه إذا كان منطق املنافسة والتنظيم الجديد
أي قدرة عىل مراقبته .وعليه ،فإن أخطار التوترات للعمل عموماً يدفع إىل إحياء العمل املستقل القائم
االجتامعية الناجمة عن البطالة أصبحت قوية جدا ً .عىل االستقاللية واملبادرة واملناولة والعمل املؤقت

تجدر اإلشارة إىل
الرتاجع الرسيع
للنموذج التاريخي
ملنصب الشغل
املهيكل واملستقر،
بفعل عمليات
االندماج مبا يتامىش
وآليات العوملة
وإعادة الهيكلة
االقتصادية الداعمة
لعالقات العمل
املسامة «مرنة»

يف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل الرتاجع الرسيع
للنموذج التاريخي ملنصب الشغل املهيكل واملستقر،
بفعل عمليات االندماج مبا يتامىش وآليات العوملة
وإعادة الهيكلة االقتصادية الداعمة لعالقات العمل
املسامة «مرنة» أي بعقود محدودة ومكيفة ضمن
صيغ خارجة عن قوانني العمل والحامية االجتامعية.
فقد أصبحت الحدود بني أصناف العامل غري
واضحة .وعىل حساب منصب العمل املقنن بعقد
واضح ودائم ،برز تنوع خطري ألصناف من العمل
املحدود والهش :منصب جزيئ ،منصب محدد املدة،
عامل مستقلون ،أجراء دامئون ،أجراء موسميون يف
القطاع االقتصادي املوازي ،مناصب عمل يف االقتصاد
املوازي (أين تختفي كل أشكال الحامية القانونية
للعامل؟) ،مناصب الشغل املدعومة مؤقتاً (املبادرة
املحلية ،املشاركة يف نشاطات الصالح العام ،عقود ما
قبل التشغيل ...الخ).

أو الجزيئ بهدف تخفيض تكاليف اليد العاملة ،فإن
هذه األشكال من العمل تتطلب بالرضورة قواعد
قانونية جديدة تضمن التوفيق بني املرونة والحامية
االجتامعية.

بغض النظر عن املشاكل املرتتبة عن تحديد
املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بالعمل ،فقد
طرح هذا التطور صعوبات عدة يف قياس الظاهرة
وتحديد أحجامها .وهي صعوبات ممتدة عىل
املستوى العاملي .فاإلحصائيات املتعلقة بالعمل
هي موضع جدل واسع .وما يزيد من تعقيد هذه
الوضعية يف الجزائر ،ذلك امليل القوي نحو التشكيك
يف املعلومة الرسمية مهام كانت الجهة الصادرة عنها.
هذا باإلضافة إىل االعرتاف السائد بعدم وجود توافق
واسع عىل طبيعة السياسات املنشئة للشغل .فهي
تنحرص بالنسبة للبعض يف النمو ،وبالنسبة للبعض
اآلخر يف مدى مرونة سوق العمل ،يف حني يؤكد
العديد من املختصني أن الجواب يكمن يف التكوين
والقدرات اإلنسانية عىل التوصل لتقسيم العمل
املتوفر .وهكذا يبدو جلياً حجم الصعوبة يف تحليل
القضايا املتعلقة بهذا املوضوع.

واملالحظ أن الجزائر قامت مبا سمي إصالح قوانني
العمل بعد مدة طويلة من رسيان القانون العام
للعامل الذي كان ينظر إليه عىل أنه جامد جدا ً.
وهكذا سمحت “اإلصالحات” بإدخال عقود عمل
مرنة أعطت ألرباب العمل مجاالً واسعاً للتخلص من وعليه تؤكد النقابات والفعاليات املجتمعية عىل
العامل وسهلت كثريا من إجراءات الفصل من العمل وجوب وضع مسألة توفري الشغل كقاعدة انطالق
والتعويض..الخ .
أساسية لربامج التنمية ومحاربة الفقر ،وليس
وللتخفيف من آثار هذا التوجه عىل سوق العمل ،كنتاج لعملية النمو التي تتحكم بها قوى السوق،
تم إنشاء التأمني عىل البطالة لصالح العامل املرسحني ما يتطلب توجيهاً قوياً وفعاالً للنفقات العمومية،
ألسباب اقتصادية .ويستمر هذا التأمني من عام إىل بهدف تصحيح االختالالت بني الهياكل الكمية
 3حسب أقدمية العامل .لكن رشوط االستفادة والنوعية لسوق العمل ،والتكفل مبسألة االنسجام
الصعبة جعلت نسبة املستفيدين منها ال تتجاوز بني سياسات التكوين والتكنولوجيات الجديدة،
 20باملئة من العامل املفصولني من مناصب عملهم والبحث عن التوازن بني إنتاجية العمل ومردودية
 .7وكنتيجة لهذا التحول أصبح التأمني عىل البطالة رأس املال من جهة وأشكال التنظيم واالستجابة
 7انظر الدراسة املفصلة حول قضايا العمل يف املنطقة للمطالب االجتامعية من جهة أخرى .ذلك ألن
املغاربية (تونس والجزائر واملغرب)  :تعويض البطالة املرتفعة التقييم الدائم ملختلف السياسات العمومية املتبعة
مبناصب هشة
يف ميدان الشغل من خالل الحوار مع مختلف
 Substituer des empois précaires à un chômageélevé, Carnegie papers, Carnégie Middle East Cen-
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الرشكاء االجتامعيني من نقابات وهيئات مجتمعية ،ويلخص الجدول أدناه أهم الرتتيبات القانونية
هو الكفيل بتصحيح وتعديل وإثراء هذه السياسات املؤطرة حالياً لسوق العمل يف الجزائر:
نحواالستجابة والتكيف مع املستجدات.
املوضوع
القانون
وترص التنظيامت املجتمعية عىل رضورة أن ال
تتمحور عمليات التقييم عىل الفوارق والنتائج فقط،
ولكن عىل القدرات اإلدارية املعنية مبرافقة تنفيذ
الربامج والتوجهات.
لقد أنشأت الدولة عدة هيئات ،كام أرشنا سابقاً،
بهدف تطوير العمل وتوفريه .لكن التقديرات تشري
إىل فشل كبري سواء يف خلق مناصب جديدة أو يف
الحفاظ عىل نسب التشغيل ،وال سيام ما يتعلق منها
مبناصب العمل الدائم .ولتجاوز هذه الوضعية ،يرى
العديد من الفعاليات النقابية واملجتمعية رضورة
وضع مجموع الربامج سالفة الذكر ضمن رؤية
منسجمة وشاملة ،تستند إىل إرادة سياسية تضع
مسألة تطوير الشغل والحامية االجتامعية للعامل
ضمن املحاور االسرتاتيجية للتنمية والتطور.
يف هذا السياق ،تبني أنه من امللح إرشاك التنظيامت
املجتمعية يف صياغة وتطوير سياسات العمل
والتشغيل ،من خالل توسيع دائرة املشاركة والحوار
بني اإلدارات املعنية والتنظيامت املجتمعية املختلفة،
ملا تتوفر عليه هذه األخرية من معرفة ميدانية وقدرة
عىل االقرتاح املبارش للحلول.

القانون رقم
 11-90الصادر يف
1990/04/21

املتعلق بعالقات العمل
(الفصل االقتصادي من
العمل) التفاوض الجامعي،
اللجوء إىل اإلرضاب ،العقد
محدد املدة.

القانون رقم 14-90 :ترتيبات مامرسة الحق
الصادر يف  1990/6/2النقايب
القانون رقم 02-90:تسوية النزاعات الجامعية
يف العمل ومامرسة الحق يف
الصادر يف /02/6
اإلرضاب.
1990
الحفاظ عىل العمل وحامية
املرسوم رقم:
 09-94الصادر يف األجراء من فقدان غري
متعمد ملناصب العمل
1994/05/26
املؤسس للتقاعد املسبق
املرسوم -94
 10الصادر يف
1994/05/26
املؤسس للتأمني ضد البطالة
املرسوم -94
( ) assurance chomage
 11الصادر يف
1994/05/26
املؤسس للعمل بوقت جزيئ
املرسوم -97
( le travail à temps
 473الصادر يف
)partiel
1997/12/08

-4

-البطالة يف الجزائر:

عاشت املؤسسات االقتصادية الجزائرية عىل امتداد
عدة عقود يف حامية تامة من املنافسة الداخلية
والخارجية .وكانت تتمتع باالحتكار الكامل للسوق
الداخلية .وارتبط بقاء املؤسسات أو تطورها
بالحامية التي يوفرها االقتصاد املخطط .وعليه،
فإن توفري مناصب الشغل كان إدارياً ،حيث تتأقلم
املؤسسة مع فائض العاملة حسب ما يسميه كورين
(“ )Kornaiالبطالة يف مكان العمل”.
وهكذا تم تخفيض نسبة البطالة طبقاً للترصيحات
الرسمية آنذاك إىل حدود  7.8باملئة يف مطلع
الثامنينيات من القرن املايض ،لكن تدحرج أسعار
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وجوب وضع مسألة
توفري الشغل كقاعدة
انطالق أساسية لربامج
التنمية ومحاربة
الفقر ،وليس كنتاج
لعملية النمو التي
تتحكم بها قوى
السوق

النفط عام  1986أدى إىل انهيار التمويل العمومي
للتنمية ،ورسعان ما انعكس ذلك يف شكل تصاعد
سنوي رسيع للبطالة .حيث استقرت ملدة  15عاماً يف
حدود  20باملئة ثم قفزت إىل حدود  30باملئة عام
 8 1999أي ما يعادل ثلث السكان يف سن العمل.

تعد فئة الشباب،
وعىل غرار أغلب
بلدان شامل إفريقيا
والرشق األوسط هي
األكرث تأثراً بالبطالة يف
الجزائر

وخصوصاً يف ظل استمرار ضعف منو القطاعات
االقتصادية خارج املحروقات .كام أن الدولة ال
تزال هي املصدر الرئييس لخلق مناصب الشغل.
مام يتطلب يف املستقبل تطويرا ً قوياً لدور القطاع
الخاص واالستثامر وزيادة إنتاجية العمل .11

بدأت النسبة السابقة للبطالة يف التحسن خصائص البطالة يف الجزائر:
التدريجي مند عام  ،2000بواسطة الربامج
أ ـ الشباب هم األكرث ترضراً:
املختلفة سالفة الذكر .وتشري مختلف الجهات
والتقارير الخارجية والداخلية إىل  11باملئة عام تعد فئة الشباب ،وعىل غرار أغلب بلدان شامل
 2008و 10.2باملئة عام  2009و 10باملئة عام إفريقيا والرشق األوسط هي األكرث تأثرا ً بالبطالة
 . 9 2010وميكن أن تنخفض إىل  9.2باملئة عام يف الجزائر ،عىل الرغم من املجهود العمومي الكبري
 2011حسب التقارير الصادرة عن املؤسسات لدعم تشغيلها .وتؤكد أغلب اإلحصائيات والجهات
املالية الدولية نهاية  ،2010والتي تضمنت تنويهاً املعنية من نقابات وجمعيات مدنية االرتفاع الحاد
خاصاً بالوضعية االقتصادية الجزائرية ،مشرية إىل للبطالة الشبابية التي ال تقل عن ربع السكان يف
تحكم جيد للحكومة يف مستوى التضخم ( 9.3سن العمل .ففي عام  2001كان  73باملئة من
باملئة) مقارنة مبعدل دول شامل افر يقيا والرشق البطالني تقل أعامرهم عن  30عاماً و 30باملئة
األوسط الذي يبلغ  9.9باملئة .باإلضافة إىل زيادة منهم ما بني  20-15عاماً  .وتشكل هذه النسبة
معتربة يف احتياطي املدخرات واملداخيل من شأنها التي تتجاوز بـ  5.2مرات املعدل الوطني ،سبباً
السامح بتمويل برنامج استثامري عمومي ضخم كبريا ً لتدفق املهاجرين وضغطاً هائالً عىل السلطات
مع إمكانية تخفيض الدين العام الخارجي إىل املومية ،مبا متثله من مصدر توتر اجتامعي مزمن،
يربز يف شكل أعامل شغب محلية دورية تؤدي يف
مستويات منخفضة جدا. 10
الغالب إىل خسائر جمة يف املمتلكات واملؤسسات
للحفاظ عىل هذا التوجه اإليجايب ملستويات
العمومية والخاصة.
البطالة تؤكد مختلف التحاليل واملنظامت عىل
رضورة التمتع بنسبة منو اقتصادي ترتاوح بني  4ب ـ حملة الشهادات العليا:
و 5باملئة .األمر الذي يبدو صعب التحقيق .ألن يربز هيكل البطالة ميالً قوياً نحو ارتفاع عدد
السياسات الحالية غري قادرة عىل الجمع بني البطالني من حملة الشهادات العليا ،ما يؤكد عىل
تنمية مناصب الشغل وتنمية إنتاجية العمل ،عدم تجانس وفعالية برامج التعليم والتكوين
السائدة مع حاجيات سوق العمل .ويف عام 2008
 8أنظر:
� Samir Aita, Le marche du travail dans les pays méتجاوز عدد البطالني من حملة الشهادات وألول
 diterranéen : enjeux et perspectives, Forum syndicalمرة عدد البطالني من دون تكوين أو بتكوين
Euromed, Madrid 2008 , P 100. Pour Plus d’informa tions voir aussi Rafik Bouklia Hassen ; , Migrationمحدود.
pour le travail décent , la croissance économique et le
développement : le cas de l Algérie, Programme des
migrations internationales Cahiers des migrations
internationales n° 104 , Bureau internationale du
. .travail, Genève
 9نقال عن تقارير الصحف املتعلقة باألرقام الصادرة عن
الديوان الوطني لإلحصاء بتاريخ 11ـ02ـ.2011
 10ـ www. horizons. com
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ج ـ النساء:
بعد االستقالل كانت نسبة املرأة العاملة يف الجزائر
ضئيلة جدا ً وتركزت يف األرياف ،لكن هذه الوضعية
تغريت جذرياً سواء من حيث النسبة أو من حيث
 11ـ تقرير املنظمة األوربية للتنمية والتعاون (.)OCDE

تشكيلة املرأة العاملة .فقد ارتفعت النسبة من حاسم يف تزايد وتحسن حصة املرأة يف ميادين
 7.7باملئة عام  1977إىل  10باملئة عام  1982العمل.
12
و11.2باملئة عام 13 ، 1992لتصل إىل  15باملئة من واملالحظ أن هذا التحول مس أيضاً وبشكل
املجموع العام عام  ، 2001وتقدر هذه النسبة جذري ميادين نشاط املرأة ،وعكس ما كان سائدا ً
حالياً حسب أغلب املصادر مبا 14يف ذلك الجمعيات بعد االستقالل ،حيث تضاعفت نسبة نشاط
املدنية النسوية بـ  18باملئة  .والواقع أن حصة املرأة (  81باملئة) يف الوسط الحرضي مقابل 26
املرأة يف سوق العمل تزايدت مبعدل  10باملئة باملئة يف األرياف .ويبدو أن املعوقات الثقافية
سنوياً منذ مطلع الثامنينيات من القرن املايض واالجتامعية ال زالت ثقيلة يف الوسط الريفي.
(مقابل  3.70باملئة بالنسبة للرجال).
كام تشري اإلحصائيات املتوفرة أيضاً إىل أن نسبة
يرجع هذا التطور حسب غالبية اآلراء إىل عدة النساء العامالت والراغبات يف العمل هن من سن
منخفضة .ومن ذلك أن  56باملئة أقل من  40عاماً
أسباب أهمها:
 تعميم التعليم اإلجباري بالدرجة األوىل والذي منهن  24باملئة ما بني  29-25و 21باملئة أقل منسمح بالتحاق أكرب عدد من البنات باملدارس  24عاماً.16
وارتفاع معدل متدرسهن مند  1987إىل نسب يتمركز نشاط املرأة العاملة بالدرجة األوىل يف
قريبة جدا ً من معدل الذكور.15
القطاع العام باملدن .ويتوزع أساساً عىل قطاع
 األسباب االقتصادية الناجمة عن تدهور سوق اإلدارة والخدمات العمومية بنسبة  84باملئة ،ويأيتالعمل مند  1986بسبب انهيار أسعار النفط (كام قطاع الصحة والرتبية يف املقدمة بنسبة  61.3باملئة
أرشنا سابقاً) ،ثم الرشوع يف برامج إعادة الهيكلة والخدمات العمومية بـ 23باملئة والصناعة7.3
( )1994وما نتج منهام من تراجع حاد يف فرص والتجارة  4.5باملئة .ويعكس هذا التمركز يف اإلدارة
الشغل ،ليس فقط يف توفري مناصب جديدة بل يف حجم النسبة العالية لتمدرس املرأة يف الجزائر.
الحفاظ عىل مناصب العمل السابقة .وزاد من هذا
التدهور إجراءات تخفيض قيمة العملة وتحرير
أسعار غالبية املواد األساسية ،ما انعكس سلباً عىل
األجراء يف شكل توسع واضح للفقر دفع بنسبة
هامة من النساء إىل دخول معرتك العمل بحثاً عن
دخل إضايف.

لكن هذا التزايد الكمي والتطور النوعي لواقع
املرأة العاملة يف الجزائر يبقى محدودا ً جدا ً مقارنة
مبعدالت بلدان مجاورة قريبة اجتامعياً وثقافياً
مثل :تونس واملغرب  .17فام هي العوامل املتسببة
يف ذلك؟.

 تراجع نسبة الخصوبة ومعدل املواليد وأثرها - -5املرأة والبطالة يف الجزائر:عىل إمكانية التحاق املرأة بالعمل ،وهي الظاهرة تصاعدت نسبة البطالة يف أوساط النساء برسعة
نفسها التي شهدتها أوروبا ومنها فرنسا التي تشهد مند نهاية الثامنينيات من القرن املايض إىل غاية
مطلع  .2001وتزايدت نسبة البطالة النسوية
نسبة نشاط للمرأة يقدر بـ  48باملئة.
خالل هذه املدة بنسبة تفوق نسبة الرجال .حيث
 -تطور املستوى التعليمي للمرأة ساهم وبشكل

 12النرشة الدورية للديوان الوطني لإلحصاء رقم .294
 13الديوان الوطني لإلحصاء .2001
 14طبقا ألرقام جمعية املرأة يف اتصال (ممثلة بالسيدة نفيسة
لحرش رئيسة الجمعية).
 15تقارير الديوان الوطني لإلحصاء واملجلس االجتامعي
واالقتصادي  1987وما بعدها.

 16نرشة الديوان الوطني لإلحصاء رقم 326
 17يبلغ نشاط املرأة يف الجزائر  9 .8باملائة يف الجزائر سنة
 1995مقابل  15يف املغرب و 2 .12يف تونس كام بلغت نسبة
البطالة يف نفس السنة  4 .38من املجموع العام يف الجزائر
مقابل  7 .21باملغرب و 9 .20بتونس  .املصدر :إحصاء ميداين
حول مستويات املعيشة  ،الديوان الوطني لإلحصاء .1995
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رغم دستورية الحق
يف العمل واملساواة
بني الجنسني تشري
املعطيات امليدانية
وتقارير املنظامت
الحقوقية إىل مظاهر
الالمساواة واإلقصاء
التي تعاين منها املرأة

بلغت  21باملئة مقابل  7.2باملئة عند الرجال
يف الفرتة (  .)1996 – 1987ويف مرحلة الذروة
(عام  )2000بلغت هذه النسبة  31باملئة مقابل
 27للرجال .واملالحظ أن مسار البطالة النسوية
يتسم باملواصفات نفسها التي مرت بها العاملة
النسوية .حيث إنها متس صغريات السن بالدرجة
األوىل (أقل من  25عاماً) ،العازبات والقادمات إىل
العمل ألول مرة .كام تتسم بطالة املرأة أيضاً بطول
املدة ( 1من  4تبحث عن العمل مند أكرث من 24
شهرا) ،وبقدوم عدد معترب من «ستات» البيوت
إىل سوق العمل تحت ضغط الظروف املعيشية.
وبغض النظر عن بعض الفوارق البسيطة تجدر
اإلشارة إىل التزايد الكبري ملعدل بطالة النساء حملة
الشهادات والذي قفز من  18باملئة عام  1996إىل
 37عام ( 2001مقابل  27لدى الرجال) وال زال هذا
املنحنى مستمرا ً يف الصعود.

استفادة غري متوازنة لصالح الرجال.
•ال زالت بعض املعوقات الثقافية قامئة يف وجه
عمل املرأة ومنها :الزواج .وتشري اإلحصائيات
إىل ارتفاع نسبة العازبات يف العمل مقارنة
باملتزوجات مهام كان سنهن .ويرجع ذلك
إىل تكفل املرأة مبهام البيت وعدد األطفال.
ويف العديد من الحاالت استمرار االنغالق يف
املعتقدات التقليدية للزوج أو الزوجة التي
تحرص توزيع العمل يف العائلة عىل أساس:
الزوج يف العمل والزوجة يف البيت.

عىل مستوى آخر ورغم دستورية الحق يف العمل
واملساواة بني الجنسني (املادة  55من الدستور
والقانون  11-90املؤرخ يف  ،)1990/04/21تشري
19
املعطيات امليدانية وتقارير املنظامت الحقوقية
إىل مظاهر الالمساواة واإلقصاء التي تعاين منها
املرأة .ويبدو ذلك واضحاً يف مدى صعوبة وصول
ميكن تلخيص العوامل الكامنة وراء هذا التدهور املرأة إىل املناصب العليا أو مناصب املسؤولية
ملكانة املرأة يف العمل يف النقاط اآلتية:
بصفة عامة ،حيث تتقلص حصة املرأة إىل نسبة
•واقع الرتاجع العام لفرص العمل والتشغيل ضئيلة جدا ً مقارنة حتى بالدول املجاورة حسب ما
يف الجزائر عىل امتداد فرتة زمنية طويلة .يوضح ذلك الجدول اآليت:20
الجزائر املغرب تونس
وقد صادف هذا الرتاجع تزايد التحاق النساء نسبة النساء ()%
ومبعدالت مرتفعة بسوق العمل.
2 .3
أعضاء الربملان
9 .5
االطارات السامية
التأطريوالتسيري التقني 6 .27

07
6 .25
3 .31

7 .6
7 .12
6 .35

•غياب األدوات املساعدة عىل تحرر املرأة
من األعباء املنزلية أو غالئها ،ما يدفع بنسبة
كبرية من النساء إىل تخصيص وقتهن بالكامل.
وتشري دراسة ميدانية إىل تخصيص املرأة ما ومتتد هذه الظاهرة إىل جميع القطاعات ،مبا يف
بني  6.18 – 5.47ساعة من العمل اليومي ذلك قطاعا الصحة والرتبية اللذان يضامن نسبة
عالية من النساء .ويف هذا السياق متثل النساء
لألعباء املنزلية.18
 46.38باملئة من مجموع موظفي التعليم ،لكن
•غياب الربامج الخاصة برتقية عمل املرأة .هذه النسبة تنخفض بشكل حاد يف مناصب
واملالحظ يف هذا اإلطار هو أن كل سياسات التسيري اإلداري أي تشكل النساء  3 .11باملئة فقط
دعم التشغيل التي متت صياغتها ملساعدة من فئة املقتصدين و 13باملئة من فئة نائب مدير
الرشائح االجتامعية الضعيفة مل تخصص حيزا ً
واضحا ً أو نسبة معينة للمرأة ،ما أدى إىل  19أنظر:
 18انظر « la participation de la femme au
développement économique », Enquête CENEAP,
Mai
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«Le rapport alternatif de la FIDH au rapport initial
présenté par l’Algérie au comité sur l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes», février 1999
 20ـ املصدرRMDH 1998 :

الدراسات و 15 .9باملئة من مديري املؤسسات
الرتبوية .وتتدحرج هذه النسبة إىل  6 .5بالنسبة
لسلك مفتيش الرتبية.
يتضح من النسب سالفة الذكر أنه وعىل الرغم
من الترشيعات والقوانني املساعدة جدا ً عىل تطور
املرأة يف ميدان العمل ،الزالت مكانة هذه األخرية
بعيدة عن املستوى املطلوب والذي يتناسب
مع نسبة املرأة يف املجتمع ،ومع تطور مكانتها
التعليمية والتحاقها بالعديد من امليادين التي
كانت إىل عهد قريب حكرا ً عىل الذكور ،ومنها
قطاعات الهندسة املدنية وامليكانيك والطريان...
الخ.
باملقابل تشري التوجهات العميقة للمجتمع إىل
الرتاجع التدريجي واملستمر للمعوقات الثقافية.
ويشكل تعميم تعليم املرأة عامالً حاسامً يف دفع
مكانة املرأة ودورها كفاعل رئييس يف التنمية
الشاملة .وهذا ما يجري يف الواقع ولو بوتائر
معتدلة .حيث تؤكد الدراسات امليدانية تقدماً
واضحاً يف تقبل عمل املرأة وخصوصاً عندما تكون
متعلمة .يف هذا السياق ،أشار استبيان لعينة من
الرجال حول “حق االنتخاب للنساء الجزائريات
وميولهن السياسية” أن  78باملئة يؤيدون وصول
املرأة إىل مستويات التعليم كافة مقابل  17باملئة
فقط يضعون بعض الرشوط. 21

نحو»التطبيع» االجتامعي .22فالتعليم كام يقول
د .فرحايت عمر (عضواألمانة الوطنية لنقابة التعليم
العايل) «يقوم ليس فقط بتفكيك النمط التقليدي
للمرأة املاكثة يف البيت بل هو العامل الرئييس يف
رشعنة ( )Légitimationالعمل بالنسبة للمرأة”
إىل جانب التحسن الطفيف الذي عرفته معدالت
البطالة يف السنوات األخرية ،تجدر اإلشارة إىل
ضعف املعطيات اإلحصائية ذات املصداقية،
استمرار تزايد االقتصاد غري الرسمي والذي يقدره
الديوان الوطني لإلحصاء بـ :مليون عامل بكل ما
يعنيه هذا القطاع من حرمان من الحقوق والحامية
واستغالل خارج األطر القانونية ،وتوجه السياسات
العامة إىل إنشاء مناصب عمل هشة بلغت 45,5
باملئة من املجموع العام .حيث أصبح عقد العمل
غري املحدد نادرا ً جدا ً ،وتراجع من  66باملئة إىل 52
عام  ،2007وال زال مستمرا ً يف الرتاجع.

ويف السياق نفسه ،تنص القوانني عىل وجوب
انتساب كل عامل إىل الضامن االجتامعي ،لكن
أرقام الديوان الوطني لإلحصاء تشري إىل انتساب 50
باملئة فقط من العامل .وبالتايل توضح مدى تراجع
الحامية االجتامعية بشكل درامي يف السنوات
األخرية بعد أن كانت عامة وشاملة لكافة فئات
العامل .وبناء عىل الظواهر سالفة الذكر وبهدف
معالجة العديد من النواقص نرى رضورة قيام
ميدانياً ،تتجه العديد من املؤرشات املجتمعية إىل السلطات العمومية بالخطوات اإلصالحية اآلتية:
حركة قوية للنساء نحو فرض وجودهن ،وتتضمن
التحوالت العائلية الجارية مسارا ً واضحاً نحو توازن
عائيل جديد لعبت يف تأسيسه املدرسة املختلطة
دورا ً كبريا ُ .ويظهر ذلك جلياً يف الرتاجع املستمر
لدور رب األرسة يف تقرير املصري املهني للزوجة
والبنت ويف تحديد امليزانية العائلية ،ما يدفع
إىل االعتقاد بأن نشاط املرأة يف الجزائر يسري
 21أنظر:
«Droit de vote des femmes et choix politiques des
femmes algériennes», Enquête et étude réalisée
par Imene Hayef, avec le concours d e la Ford
Fondation, Alger 1994.

 22تقرير حول اإلقصاء االجتامعي ،من إعداد املجلس
االقتصادي واالجتامعي ،الجزائر .2000
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توصيـات:
•ضامن القدر األكرب من االستقرار يف العمل من خالل تشجيع العقود غري املحددة ،وحامية الحقوق
املرتبطة بها ومحاربة التجاوزات التي تقوم بها املؤسسات الخاصة .األمر الذي سينعكس ال محالة
إيجابياً عىل املستوى املعييش والسلم االجتامعي بصفة عامة.
•العمل وباستعجال عىل إعادة النظر يف العديد من جوانب السياسات املومية مبا يصحح من أشكال
التمييز املقنع واالختالالت الكبرية يف التشغيل التي يعانيها الشباب والنساء.
•رضورة العمل عىل تقليص الفوارق الواضحة يف ميدان ظروف وفرص العمل بني املناطق املختلفة
وبني الريف واملدينة ،من خالل صياغة سياسات تنموية جهوية عادلة تتمحور حول احرتام
الخصوصيات وتنمية القدرات املحلية.
•رضورة توسيع فرص االستفادة من فرص التأمني الصحي والحامية االجتامعية نحو الرشائح الواسعة
من املجتمع ،مبا يضمن الحق يف الوصول إىل العالج واالستفادة من خدمات الصحة العمومية.
•العمل عىل ترقية العمل النقايب ،بإصالح القوانني الحالية (القانون )14-90 :وباحرتام الحريات
النقابية ويف مقدمتها االعرتاف مبختلف النقابات املستقلة وإرشاكها يف الحوار االجتامعي ،ما يساعد
عىل فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف الرشائح العاملية .وقد يدفع نحو املعالجة اإليجابية
لظاهرة التزايد الخطري ألشكال االحتجاج العنيف وعمليات الشغب الدورية يف مختلف أنحاء
الوطن.
•يتسم الخطاب الرسمي يف الجزائر حول قضايا املساواة واملرأة عىل الخصوص بالغموض وعدم
الوضوح والتأرجح باستمرار بني التحجج بالعامل الديني والرواسب السوسيو -ثقافية .ويف الوقت
الذي يؤكد هذا الخطاب مشاركة املرأة الجزائرية يف معركة التحرير الوطني ،يتفادى باستمرار
مسألة ضعف تواجد املرأة يف الحياة السياسية وميادين العمل ...الخ .بل يتجه الخطاب الرسمي إىل
قضايا املرأة يف كونها مسائل تقنية وعائلية بسيطة ميكن معالجتها مع مرور الزمن .كام أنه يبقى
مرتددا ً جدا ً يف اتخاذ خطوات واضحة ومحددة من شأنها التقليص من مظاهر التمييز ضد املرأة
والرفع من نصيبها يف العمل والنشاط السيايس واالجتامعي .ومن هذه الخطوات ميكن تأكيد ما يأيت:
•صياغة سياسة وطنية حول قضايا املرأة تضع بوضوح إطاراً مرجعياً وتوجيهياً ملختلف السياسات
والربامج يف مختلف القطاعات ،مبا يضمن التنفيذ الفعيل ملختلف الجهود الرامية إىل دعم وحامية
مبدأ املساواة بني الجنسني.
•دعم قوانني العمل بترشيع واضح ورادع يج ّرم التحرش الجنيس من طرف املسؤول أو رب العمل.
والواقع أن التحرش الجنيس قد أصبح جرمية يف قانون العقوبات الجزائري مند عام  ،2004لكن
التنظيامت املجتمعية ترى أن العقوبة ضعيفة وغري رادعة .كام أن التعقيدات الثقافية واملجتمعية
املحيطة باملوضوع ال زالت تضعه ضمن التابوات وتحد بالتايل من فعالية القانون وتسمح (بشهادة
تلك التنظيامت) باستمرار الظاهرة.
•تطوير قوانني وترشيعات العمل مبا يضمن عدم إقصاء الفئات الهشة ويف مقدمتها فئة املعوقني،
باإلرساع يف إصدار القوانني املتعلقة بـ :تحديد حصة من مناصب العمل للمعوقني ،إصدار قانون
التعويضات املالية عن اإلعاقة لضامن تلبية الحاجيات االستثنائية للمعوق ،وتعميم الرشوط التقنية
يف بناء وتهيئة املؤسسات العمومية بهدف متكني املعوق من التمتع يف االستفادة من الخدمات
العمومية األساسية.

كبرية تؤكد بوضوح هذه الحقوق من دون أي
خالصـات عامة:
يستنتج من العرض السابق للقضايا املتعلقة مبدى شكل من أشكال التمييز ،وتكييفها لهذه املنظومة
متتع الجزائري والجزائرية بالحق يف العمل والحق القانونية مع ما تنص عليه املرجعيات الدولية ويف
يف التعليم :توفر الجزائر عىل منظومة قانونية مقدمتها املرجعيات املتعلقة بالحقوق االقتصادية
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واالجتامعية والثقافية ،لكن االستشارة املبارشة
وامليدانية للعديد من الباحثني املهتمني باملوضوع
والناشطني يف تنظيامت املجتمع املدين والنقابات
تجمع عىل انتشار نواقص عديدة تعيق وبنسب
متفاوتة متتع املواطنات واملواطنني بهذه الحقوق
أهمها:

االجتامعي وبوضع مايل مريح مؤقتاً وال ترتبط
بنشاطات وبقدرات إنتاجية متينة ،ما يجعلها
عرضة ألي تقلبات سياسية أو نفطية حادة
كام وقع يف عام .1988
•التنبيه بقوة إىل الفوارق املستمرة بني
الجنسني يف ميدان الشغل ،واملتمثلة خصوصاً
يف توفر حظوظ أكرب للرجل مقارنة باملرأة.
ويستدل عىل هذا األمر مبا يحصل لحملة
الشهادات .فعىل الرغم من التقدم الكبري
الذي تحقق يف ميدان تعليم البنات وتفوقهن
الدرايس كامً ونوعاً عىل الذكور ،ال زال نصيب
املرأة الجزائرية يف ميدان الشغل بصفة
عامة من أدىن النسب يف العامل .24وال زال
التمثيل النسوي يف مستويات القرار (الهيئات
املنتخبة ،إطارات التسيري ،واملوظفون
السامون) محدودا ً جدا ً حتى باملقارنة مع
الدول املجاورة :تونس واملغرب.

 -1االنعكاسات املبارشة لالنتقال الرسيع بل
العشوايئ إىل نظام رأساميل رشس وفرض آليات
السوق يف ظل مؤسسات رقابة عمومية ضعيفة،
فاسدة ومحدودة الخربة سمحت مبارشة بسيطرة
منطق الربح عىل القانون مهام كان ذلك القانون يف
نصوصه عادالً .وهذا ما يالحظ بوضوح يف التقهقر
الذي شهده الحق يف العمل سواء عىل مستوى
عالقات العمل (الترسيح من العمل «ألسباب
اقتصادية» ،زوال املنصب الدائم واملستقر لصالح
العقود املحدودة ،تراجع الضامنات املرتبطة
بالعمل ومنها الحامية االجتامعية ...الخ) أو توفر
مناصب العمل .ويف هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة اىل  -2تشري املعطيات املتعلقة بالعديد من القضايا
االنشغاالت العاملية اآلتية:
إىل تعتيم كبري وغموض يف السياسات العامة
•تشكيك العديد من الجهات املجتمعية املتبعة ،وإىل غياب الرؤية املستقبلية ملعالجة هذه
والبحثية والنقابية يف األرقام الصادرة التي القضايا .وما يزيد من هذا الغموض ضعف املصادر
تقدر البطالة يف حدود  10باملئة عام  -2010اإلحصائية ذات املصداقية والتشكيك يف العديد
 ،23 2011ألن املالحظ ميدانياً هو تدهور منها من طرف غالبية التنظيامت املجتمعية
املستوى املعييش لفئات اجتامعية عديدة واألكادميية.
تعرب عنه أشكال عديدة من التوتر االجتامعي  -3ضغط املعوقات السوسيو -ثقافية عىل املرأة
(اإلرضابات ،أحداث الشغب املزمنة يف مختلف ميادين نشاطها وحقوقها طبعاً
والواسعة...الخ).
والتي تخضع القضايا املتعلقة بها إىل خطاب
•التخوف الواسع عىل مستقبل نسبة كبرية من مزدوج أحدهام يصنف نفسه عاماً ويعامل املرأة
مناصب العمل ألنها مؤقتة ومرتبطة أساساً كمواطنة وعاملة مثل الرجل ،واآلخر يكرس للمرأة
بسياسات دعم عمومية تهدف إىل رشاء السلم أدوارا ً خاصة كأم وزوجة داخل العائلة .وهذا
الخطاب مل يعمل عىل ترقية املرأة ،بل هو مرتجم
لوضعها الحقيقي أي تقوقع يف نطاق العائلة
 23انظر:
  Rapport alternatif au 3eme et 4em rapports duبأدوار تقليدية ،وخروج جزيئ مرشوط يف املجال gouvernement algérien sur l’application du pacteالعام .وتشري املالحظات امليدانية للعديد من
 international relatif aux aux droits économiques,املنظامت املجتمعية إىل «أن السياسات العامة
sociaux et culturels, présenté conjointement par:
 le syndicat national autonome de l’administrationواالسرتاتيجيات املعلنة ال تندرج ضمن سياسة

publique (Algérie), le comité t international de
)soutien au syndicalisme autonome algérien (CISA
.France , l’institut Hoggar (Suisse) 4 avril 2010

 24انظر التقرير اإلضايف الشهري للفدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان رقم  319ن ص.10 :
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وطنية لرتقية املرأة ،وال تستند إىل إطار مرجعي
وتوجيهي لهذه السياسات يف جميع القطاعات» .25
وعليه ،فإن النتائج املعلنة يف الخطاب الحكومي
والقضايا املطروحة من طرف الحركة الجمعوية
تؤكد بوضوح رضورة القيام بجهود أكرب يف هذا
امليدان ،ألن احرتام وحامية وتفعيل املادة  3من
الربتوكول الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ال ميكن ضامنها يف الجزائر ،طاملا مل تقم
الدولة الجزائرية بصياغة سياسة شاملة ومتجانسة
تتمحور حول تطور واضح للقانون الوضعي ومن
دون تحفظ  ،وآليات للرقابة العامة والقطاعية،
وجهد للتوعية ومقاومة الذهنيات املعيقة.

العام ويف املجال الخاص .ففي املحيط الخاص
تبقى الفاعل األسايس يف عملية التنشئة االجتامعية
واملسؤولة األوىل عن سالمة األرسة ،ومحور بناء
مصفوفة النتاج االجتامعي ،ثم ينتقل إىل املجال
العام ويبدأ يشكك يف مرشوعية مشاركتها ويفرغ
الحق املكتسب من مضمونه حيث يجعلها
مسؤولة أمام املجتمع للنضال من أجل استحقاقه،
ألنه يدخل يف منافسة خارسة مع دورها التقليدي.
وينعكس هذا الفرز بوضوح يف مكانة املرأة ضمن
مراكز القرار .ففي ترشيعيات  1997حازت املرأة يف
الجزائر  13مقعدا ً من  ، 380أي  4 .3باملئة (مقابل
 5 .11يف تونس)  .كام ميكن أن نالحظ غياباً كامالً
يف املجالس املحلية املنتخبة ،حيث يبلغ عددهن
 75يف املجالس البلدية و 62يف املجالس الوالئية.
وال توجد سوى  100امرأة من بني  4000منصب
سام يف الدولة .وسواء تعلق األمر بالقطاع العام أو
ٍ
الخاص ،فإن حصة املرأة من املناصب السامية كام
يشري تقرير التنمية البرشية ال يتجاوز يف الجزائر
 9 .5باملئة (مقابل  6 .25باملغرب و 7 .12بتونس).

إن املسألة النسوية يف الجزائر تعرب بصدق عن
الالتجانس بني مستويات املامرسة السياسية.
فهناك فجوة كبرية بني الخطاب السيايس الذي رفع
شعار رضورة مامرسة املرأة لحقوقها ،وبني اإلجراء
القانوين الذي ترجم بضبابية وتناقض هذا الشعار،
وبني تكيف وظيفي محدود عىل مستوى مؤسسات
الدولة الحتضان هذا الحق .وهذا بتغييب ضامنات
 -4تجمع األطراف الداخلية والدولية املعنية عىل
مامرسة املرأة حقوقها يف الواقع.
االعرتاف باحرتام السياسات العمومية يف الجزائر
إن التصور السائد لقضية مشاركة املرأة يف الحياة ملبدأ عدم التمييز بني الرجل واملرأة يف الحصول
العامة ،اتسم باالزدواجية التي تطرح بشدة مسألة عىل التعليم ،وعىل التوصل إىل نسبة متدرس عالية
العالقة املنفصمة بني الفعل والقول وبني الفكر بلغت  96 .97باملئة عام ( 2009لألطفال البالغني
واملامرسة .فتطرح يف إطار ازدواجية املجال العام  6سنوات) ونسبة  11 .95باملئة لألطفال بني 15-6
واملجال الخاص ،وازدواجية العرصنة والتقليد ،عاماً .وتطمح السلطات إىل بلوغ نسبة متدرس 100
وازدواجية املوروث واملكتسب ،وازدواجية الرؤية باملئة للجنسني عام  .2015كام تؤكد اإلحصائيات
الدينية والتحررية العلامنية ،وازدواجية الدين أيضاً تفوق الفتيات من حيث العدد ،ونسبة
كرؤية فقهية ،والدين كمامرسة اجتامعية...الخ .النجاح عىل مستوى التعليم الثانوي والعايل.
إحدى القاضيات يف الجزائر العاصمة عربت عن
هذا التناقض قائلة“ :ال أريد أن أكون امرأة مقطعة ولكن تجدر اإلشارة إىل تقصري واضح يف توفري
إىل قريصات :إمرأة يف الدستور ،إمرأة يف العمل ،املوارد واإلمكانيات الالزمة الحرتام هذا املبدأ
إمرأة أخرى يف قانون األحول الشخصية .أريد أن بالنسبة لفئات محددة من املجتمع مثل :املعوقني
والنساء املاكثات بالبيت ...الخ.
أكون امرأة كاملة”.26
فالحديث عن املرأة يفرق بني دورها يف املجال
Ligue Autonome Des Droits de l’Homme,
25
.Rapport mal-vie , Mai 2010
 26وردت يف مجلة حقوق الطفل واملرأة التي تصدر عن مركز
اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة رقم  10جويلية
(متوز)  2005ص .20
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
رابطة الرتاث النويب (الوالية الشاملية) ،رابطة
شباب التبلدي (والية شامل كردفان) ،رابطة
شباب الجباراب (والية القضارف) ،جمعية
تاجوج النسوية (والية كسال) ،شباب من أجل
التنمية (والية جنوب كرفان) ،جمعية الكانداكا
الثقافية (والية نهر النيل) ،شبكة حقوق اإلنسان
والعون القانوين (والية الخرطوم) ،منظمة نداء
للتنمية (والية الخرطوم) ،الجمعية السودانية
لحامية املستهلك (والية الخرطوم) ،نعمت كوكو
(مركز الجندر للبحوث والتدريب) ،حسن عبد
العاطي (املنتدى املدين السوداين) ،عيل محمد
عيل حمد (مجموعة دراسات الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية)
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واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية
السودان
اعداد :مجموعة جسكرس واملنتدى املدين ومركز
الجندر
ملخص تنفيذي:
نظمت مجموعة جسكرس واملنتدى املدين ومركز
الجندر بالتعاون مع عدد من املنظامت التنموية
والقاعدية جهدا ً بحثياً لرصد واقع الحقوق االقتصادية
واالجتامعية يف السودان ،ومدى التزام الدولة بها،
بالرتكيز عىل الحق يف العمل والحق يف التعليم .وعرب
رصد التقارير الرسمية ومقارنتها بتقارير املجتمع
املدين امليدانية خلصنا إىل اآليت:
•الحظ التقرير أن الدولة مل تقم مبجهودات
كافية وملموسة ومتفق عليها ألجل االيفاء بهذه
الحقوق ،بدليل ضعف اإلنفاق عىل التعليم
والصحة وخصخصة وإعادة هيكلة املؤسسات
العامة وبيعها.
•كام الحظ أن آخر تقرير قدمته الحكومة
السودانية كان قبل ثالثة عرش عاماً (29
أكتوبر .)1998مام يدل عىل أن مستوى التزام
الدولة بهذه الحقوق كان ومازال ضعيفاً ،عىل
مستوى ( )1االلتزام باالحرتام ( )2االلتزام
بالحامية ( )3االلتزام باألداء وما يتبعه من
تسهيل وتوفري.
•الحظ التقرير أيضاً ضعف الرصد واملنارصة
لهذه الحقوق نظرا ً لغياب املشاركة الشعبية
والنقابات النشطة كنتيجة حتمية لتغييب
الحريات األساسية عىل مستوى القوانني والواقع.
•الحظت كثري من املنظامت الوسيطة والقاعدية
املشاركة يف هذا التقرير ضعف البنية التحتية
اإلحصائية ،وكذلك البنية املعرفية واملهارات
ألغلب موظفي الخدمة املدنية يف الوزارات
واملؤسسات ذات الصلة بهذه الحقوق ،خصوصاً

يف الواليات واملحليات.
•خلص التقرير إىل أن نسبة العطالة البحتة
والعطالة املق َّنعة معاً ،فاقت الـ ،55%نظرا ً
العتامد الدولة عىل االقتصاد الريعي يف املقام
األول ثم عدم توجيه هذا الريع إىل القطاعات
اإلنتاجية التقليدية يف املقام الثاين ،وأيضاً عدم
االهتامم مبحور التشغيل وآليات توزيع الرثوة
يف خطط الدولة االقتصادية ،إضافة إىل عالقات
اإلنتاج غري العادلة.
•كشف التقرير عن التدهور املريع واملستمر يف
البنية التحتية للعملية التعليمية ،وما ترتب عىل
ذلك من نتائج عىل مستوى التأهيل الرتبوي
واملعريف واملهارايت للمعلم والتلميذ عىل حد
سواء .فعىل سبيل املثال بلغت نسبة من هم يف
سن التعليم ومل يتم استيعابهم  .34%وأن نسبة
املعلمني غري املؤهلني تربوياً (مدربني) بلغت
 .64%أما املناهج فبعيدة كل البعد عن سوق
العمل وال تواكب التطور املعريف اإلنساين.
•كام كشفت عملية إعداد التقرير عن الضعف
املعريف واملهاري لدى منظامت املجتمع املدين
العاملة يف مجال الرصد واملنارصة.
الدولة والعقد االجتامعي واملجتمعي:
يعد مفهوم الحكم  governanceمفهوماً متطورا ً
وواسعاً ،وبالتايل هو ذو صفة حيادية إيجابية .وعىل
الرغم من أنه يعرب بطريقة مبارشة عن مامرسات
السلطة سياسياً وإدارياً ،إال أنه مفهوم أوسع من
الحكومة ( تنفيذياً وترشيعياً وقضائياً) ،ويتضمن
عمل كل املؤسسات غري الرسمية أو منظامت املجتمع
املدين ،باإلضافة إىل القطاع الخاص (السوق) وحتى
كيفية إدارتنا ألرسنا ووتنشئتنا ألطفالنا .وبهذا الفهم
يدل ويؤثر عىل املؤسسات واآلليات التي تشرتك
يف صنع القرارات أو يؤثر يف صناعتها .وهو بهذا
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الفهم أيضاً يؤطر بصورة واضحة سامت “الحكومة”
املنشودة وأهدافها.
وهي التي:
توفر الكرامة لإلنسان مجردا ً ،مؤيدا ً كان أم معارضاً،
وتشيد أسوارا ً قانونية ملنع الطغيان والتكرب وتشجع
املعارض عىل طرح آرائه ،وأن يختار الناس من يدير
شؤون حياتهم وأن ال يفرض عليهم من اليريدونه،
وأن ال يجربوا عىل السري يف اتجاهات ومناهج
اليعرفونها أو اليرضون عنها ،وأن تعمل هذه الدولة
عىل تحقيق العدالة والحرية واملساواة.
فهل هذه هي صفة الحكومة يف السودان؟
وهل ميكن تشكيل هذه الدولة؟
لتشكيل هذه الدولة البد لنا أن نضمن تدخل ثالثة
عوامل اسرتاتيجية مرتابطة:
1.1عامل البعد السيايس (السلطة) ورشعية متثيلها
املجتمع .وهنا ميكن أن نقول إن هذه الحكومة
جاءت بانتخابات يف أبريل  2010اختلفت
اآلراء حولها .إال أن املتفق عليه أن السياسات
االقتصادية االجتامعية الكلية قبل االنتخابات
وبعدها مل تتغري ،ما يضفي كثريا ً من الظالل
حول حساسيتها تجاه نبض الشارع ،وبالتايل
رشعية متثيلها له .فام زالت سياسات التحرير
االقتصادي تطبق من دون دراسات معمقة وال
ضامن اجتامعي ٍ
كاف.
2.2عامل اإلدارة العامة (الخدمة املدنية) ومدى
كفاءتها ومهنيتها .وهنا تتفق مجاميع الشعب
السوداين عىل أن ال مهنية وال كفاءة للخدمة
املدنية الحالية .فسياسات «الوالء قبل الكفاءة»
والتوسع غري املدروس للتعليم العايل وتعريبه،
وقفل فرص التدريب الخارجي ،أدت إىل
تشوهات عميقة األثر تحتاج ملعالجات جذرية
بعيدة املدى.
3.3عامل بنية املجتمع املدين ومدى نشاطه
واستقالله عن السلطة .وهنا ميكن أن نقول
إن القوانني املقيدة للحريات األساسية وعدم
دميقراطية القوانني املنظمة للعمل التطوعي،
كان لها أثر مبارش يف إضعاف بنية منظامت
املجتمع املدين ،وبالتايل قدرته عىل تطوير
نفسه مؤسسياً وإدارياً من أجل التعاون

178

والتنسيق ليقوم بدوره يف املراقبة واملساءلة
وطرح السياسات البديلة.
ترتابط هذه العوامل الثالثة اسرتاتيجياً لتكوين دولة
الحكم الرشيد ،فال ميكن تصور إدارة عامة (خدمة
مدنية) فاعلة من دون مهنيتها واستقاللها عن النفوذ
السيايس .وال ميكن لإلدارة السياسية «السلطة»
العمل من دون إدارة عامة فاعلة .ويؤدي تغييب
املجتمع املدين إىل غياب عامل أسايس يف التأثري عىل
صنع القرار ومراقبة السلطة السياسية واإلدارية
ومحاسبتها ،أو بتعبري آخر ،ال تستقيم السياسيات
االقتصادية االجتامعية بغياب املشاركة واملحاسبة
والشفافية.
لذلك فإن العقد االجتامعي يعتمد عىل طبيعة
العالقة من حيث املهام واملسؤوليات واألدوار
واإلدارة بني:
•كفاءة السلطة ومؤسساتها (رشعية التمثيل
السيايس ومهنية الخدمة املدنية)
•قوى السوق (وعي السوق بأهمية القوة
الرشائية للمواطن)
•املجتمع املدين ونضجه ودرجة تعاون وتنسيق
مؤسساته (كفاءة التشبيك)
وهذا األخري (املجتمع املدين) يلعب دورا ً اسرتاتيجياً
يف توازن هذه القوى ،يتعاون بكفاءة وندية مع
الحكومة الخادمة امللتزمة بحراسة الحريات
األساسية ،وكذلك مع قوى السوق الواعية ألهمية
تعضيد القوة الرشائية للمواطن .هذا التنسيق
والتعاون وهذه العالقة املتسمة بالكفاءة والندية
هي ما نسميه بالعقد االجتامعي الراشد.
فالعقد االجتامعي املتفق عليه والقائم عىل
الندية بني مكوناته هو الضامن األسايس الستدامة
التنمية وعدالتها .فقد تغريت املفاهيم التنموية من
الرتكيز عىل النمو االقتصادي إىل الرتكيز عىل التنمية
البرشية ثم التنمية البرشية املستدامة ،أو بتعبري
آخر ،االنتقال من رأس املال البرشى إىل رأس املال
االجتامعي ثم التنمية اإلنسانية .وسبب هذا االنتقال
يعود إىل مالحظة أن النمو االقتصادي مل يتوافق مع
املستوى املعييش لغالبية املواطنني .وبهذا املعنى
فإن تحسن الدخل القومي ال يعنى بالرضورة تحسن
نوعية الحياة للمواطنني.

لذلك فإن عمليه التنمية يجب أن تكون ذات:
•إتجاه محدد (الرؤية الجامعية)
•غايات وأهداف مجتمعيه واضحة (املنهج
املجتمعي العقالين)
وهنا تأيت ريادة وأهمية الحقوق االقتصادية
واالجتامعية يف املكون التنموي حتى نعرب باملجتمع
من مرحلة العقد االجتامعي إىل العقد املجتمعي
العريف.
مأزق التنمية والدولة الغنامئية
هناك تفاوت كبري يف مقدار الرتكيز عىل التنمية
بني البلدان الصناعية املتقدمة من جهة والبلدان
النامية من جهة أخرى .فالبلدان املتقدمة تعنى
بالنمو مبعناه املحدود ،أي ازدياد الناتج القومي من
عام إىل عام ،بينام املجموعة الثانية النامية تعنى
بالتنمية مبعناها الواسع العريض والذي يشمل
النمو ويتخطاه إىل تنمية برشية مستدامة .وقد
كان تركيز الدول الصناعية املتقدمة عىل النمو دون
التنمية الشاملة ألسباب عديدة أهمها وصولها إىل
مراتب علمية تكنولوجية متقدمة ونجاحها يف إقامة
دولة املؤسسات املتخصصة كاملؤسسات القانونية
والنظامية وأيضاً انتظام مواطنيها يف أطر سياسية
واجتامعية واقتصادية ،ما سهل عملية املشاركة
السياسية .وبعكس ذلك البلدان النامية بالنسبة
لجميع املعايري السابقة ،فكان البد لها من الرتكيز
عىل التنمية الشاملة من أجل إحداث تحوالت
جذرية سياسياً ودميوغرافياً واجتامعياً واقتصادياً من
أجل اللحاق بركب التقدم والرفاه .ولكن عىل الرغم
من نبل املقصد وجودة النظرية ،إال أنها اصطدمت
بحكام ميلكون الجرأة مع محتوى معريف خاو،
وأطامع قلة مهيمنة .فأنتجت لنا الدولة الغنامئية
الحارسة ملصالح حكامها وليست الدولة الخادمة
لشعبها.
ولكن مبرور الوقت وغياب املشاركة واملساءلة
تآكلت هذه الدولة الحارسة ،وفقدت حتى قاعدتها
االجتامعية والسياسية باضمحالل الطبقة الوسطى.
وتح ّولت إىل صيغة الدولة االستبدادية ذات النمط
األمني ،والسيام أن تح ّولها ت ّم يف إطار العوملة
النيوليربالية ،التي ساهمت مبؤثراتها األخرية ودفعت

بتغريات قرسية اقتصادية وسياسية واجتامعية
وثقافية فرضتها عىل املجتمعات النامية ،وتفاعلت
بدورها وتراكمت وشكلت بيئة محفزة للخروج
واالحتجاج واملطالبة بالتغيري السيايس واالجتامعي.
ومع الطابع الريعي لالقتصاد واضمحالل املشاركة
يف صنع القرار ،تشكلت «الدولة الغنامئية» الجامعة
لسامت االستبداد والفساد ،ومنوذجها األبلغ هو
الدولة األمنية التي اختزلت السلطة والدولة يف
شخص الفرد الحاكم وبطانته .ومتاهت فيها السلطة
والرثوة وأصبحت دولة داخل دولة من دون أية
رقابة قانونية أوشعبية.
املنهجية:
يهدف التقرير إىل معرفة واقع الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ىف السودان ،بالرتكيز عىل مدى إنفاذ
هذه الحقوق من وجهة نظر املجتمع املدين السوداين
يف ظل التطبيق املوسع لسياسات التحرير االقتصادي
والتكيف الهيكيل .ويتم ذلك استنادا ً إىل مقارنة
املعلومات التي جمعها املجتمع املدين من املصادر
األولية مع املصادر الرسمية للدولة .كام يهدف إىل
بيان مدى متتع السودانيني فعلياً بالحقوق املكفولة
لهم مبوجب هذا العهد .ونشري هنا إىل الحق يف
التعليم والحق يف العمل .وينتهي التقرير بتوصيات
املجتمع املدين السوداين.
تناول التقرير بالدراسة والتحليل إثنني من أهم
الحقوق االقتصادية االجتامعية يف سياق الواقع
السوداين ،وهام الحق يف العمل والحق يف التعليم.
وال ينفي هذا أهمية الحقوق األخرى .إال أن االهتامم
والرتكيز عىل هذه الحقوق نابع من أنها أكرث عرضة
لالنتهاك ومساساً بحياة املواطن السوداين ،إىل جانب
االلتزام مبا اتفقت عليه الشبكة العربية حول جعل
هذين الحقني من مرتكزات تقرير .2012
يغطي التقرير عرش واليات سودانية بالعمل امليداين
من واقع سبع عرشة والية تتمثل يف :البحراألحمر –
كسال -القضارف – الخرطوم – نهرالنيل – الشاملية
– شامل كردفان – جنوب كردفان – شامل دارفور
– غرب دارفور وجنوب دارفور .كام ينحرص التقرير
زمانياً ىف الفرتة من 2011 – 1989مُ .جمعت
املعلومات من املصادر األولية املتمثلة يف االستبيانات
واملقابالت ،باإلضافه إىل املصادر الثانوية ،كالتقارير
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الرسمية وغري الرسمية .ومن البديهي القول إننا
التزمنا يف إعداد هذا التقرير بأعىل معايري النزاهة.
واهتدينا باملبادئ املقبولة دولياً يف الرصد واملقارنة.
وقمنا بجمع معلوماتنا بكل أمانة من مصادر رسمية
موثوقه أو عمل ميداين مبارش ،إىل جانب معرفتنا
وخربتنا العامة باملجتمع السوداين.
y yاإلطار املرجعي واملفاهيمي
االقتصادية واالجتامعية
تضمن اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان الصادر ىف
1948م الكثري من الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،والتى نص عليها كمبادئ عامة  .1وميثل
هذا النوع من الحقوق ذات املضمون االقتصادي
واالجتامعي الجيل الثاين من قامئة الحقوق
والحريات .كام تضمن العهد الدوىل للحقوق املدنية
والسياسية الصادر ىف 1966م ،أيضاً بعض الحقوق
االقتصادية واالجتامعية  2والتي متثل الجيل األول يف
هذا الخصوص .ويتمثل الجيل الثالث من املواثيق
واإلعالنات والعهود الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
ىف االتفاقيات املوجهة نحو الفئات مثل اتفاقية
مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية
حقوق الطفل عىل سبيل املثال .ويؤخذ عىل اإلعالن
النص عىل هذه الحقوق كمبادئ عامة ،كام يؤخذ
عىل العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية تركيزه
الزائد عىل الحقوق املدنية والسياسية.
بالتايل متثل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
الواردة ىف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،3حزمة مرتابطة ومتداخلة
من الحقوق التي الميكن فصلها عن بعضها البعض،
وميكن إجاملها ىف صورة مبسطة ىف اآليت:
ـ ـالحق يف العمل ،مبا يتضمنه ذلك من الحق
للحقوق

 1ملزيد من التفصيل أنظر :اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان،
إعتمد مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  217أ
(د  )3 -بتاريخ ديسمرب 1948م. .
 2ملزيد من التفاصيل انظر :العهد الدوىل للحقوق املدنية
والسياسية ،إعتمد وعرض للتوقيع واالنضامم مبوجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2200أ (د  )21 -ىف ديسمرب
1966م . .تاريخ النفاذ  23مارس 1976م وفقاً ألحكام املادة .49
 3اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  ( – 2200د –  ) 21املؤرخ ىف 16
ديسمرب 1966م ،بدأ نفاذه ىف  2يناير 1976م وفقاً للامدة .27

180

يف التمتع برشوط عمل عادلة تكفل ،عىل
وجه الخصوص ،أجورا ً ومكافآت عادلة
ومتساوية عن األعامل املتساوية من دون
متييز .فضالً عن الحق يف ظروف عمل آمنة
وصحية ،وتحديد ساعات العمل مبا يسمح
بتوفري أوقات مناسبة للفراغ والراحة ،ومبا
يكفل لألفراد العاملني وأرسهم حياة كرمية
والئقة (املادتان السادسة والسابعة).
ـ ـالحق يف تشكيل النقابات واالنضامم إليها
وحق اإلرضاب ( املادة الثامنة).
ـ ـ الحق يف الضامن االجتامعي (املادة
التاسعة).
ـ ـالحق يف حامية األرسة ،من خالل رعاية
األمومة والطفولة كام نص عليها يف (املادة
العارشة).
ـ ـالحق يف مستوى معييش الئق لكل األفراد
وأرسهم ،مبا يتضمنه ذلك من رضورة توفري
الغذاء وامللبس واملسكن املناسب ،والعمل
عىل تحسني مستوى معيشة الفرد بصورة
مستمرة وهو ما نص عليه يف (املادة الحادية
عرشة).
ـ ـالحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من
الصحة البدنية والعقلية (املادة الثانية
عرشة).
ـ ـالحق يف التعليم والثقافة (املادة الثالثة
عرشة).
ـ ـالحق يف مجانية التعليم يف مراحله األوىل
وإلزام الدولة بذلك كام نص عليها يف املادة
الرابعة عرشة.
ـ ـكام نص يف املادة الخامسة عرشة عىل حق
الفرد يف املشاركة يف الحياة الثقافية ،ويف
التمتع مبنافع التقدم العلمي وتطبيقاته،
ويف االنتفاع بحامية املصالح املادية واألدبية
الناتجة من األعامل العلمية والفنية واألدبية.
ألغراض التقرير سرنكز يف تناولنا عىل ما أفرد يف العهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،يف
ما يختص بالحق يف العمل والحق يف التعليم.

جدول رقم ( )2مؤرشات دميوغرافية واجتامعية
السياق العام السوداين
بعد استفتاء جنوب السودان يف يناير  2011مختارة
املؤرش
املؤرشات الدميوغرافية
تقلصت مساحة السودان من  2.652.000كيلومرت
مربع إىل  ،1.881.000وكذلك التعداد السكاين من معدل منو السنوي للسكان2. 827 -1993 :
 39.451.094إىل 30.498.000ميثل عدد الذكور 2008
 ،15.687.776كام يقدر عدد النساء  15.701.323نسبة سكان الحرض من جملة السكان 29. 5
نسمة( .4انظر الجدول رقم )1
العام 2008
جدول رقم (  )1تقديرات السكان 2005 - 2009
نسبة السكان عمر (  ) 24 -5من جملة 47. 38
السكان 2008
املجموع
إناث
ذكور
السنة
نسبة السكان دون  15سنة من العمر من 42. 61
35397 17559 17838
2005
جملة السكان 2008
36297 18004 18293
2006
نسبة السكان دون الخامسة من جملة 14. 39
37239 18478 18761
2007
السكان 2008
39154 19080 20074
2008
نسبه السكان عمر  60سنة فأكرث من 5. 15
40193 19586 20607
2009
جملة السكان 2008
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء
91. 42
نسبة اإلعالة العام 2008
5. 9
والسودان يتكون أداريا من  17والية وبكل والية معدل الخصوبة الكلية العام 1999
عدد من املحليات تبلغ يف مجملها  176محلية متوسط حجم األرسة ( باألفراد) العام 6. 4
وأسامء الواليات مرتبة بحسب عدد السكان وهي:
1999
والية الخرطوم (الخرطوم) ،والية الجزيرة (ودمدين) ،أرباب األرس من النساء العام 28. 0 2006
والية شامل كردفان (األبيض) ،والية جنوب دارفور (النسبة من جملة األرس)
(نياال) ،والية جنوب كردفان (كادقيل) ،والية نسبة األرس التي تعيش تحت حد الفقر 46. 5
شامل دارفور (الفارش) ،واليةكسال (كسال) ،والية من السكان 2009
رشق دارفور (الضعني) ،والية النيل االبيض (ربك) ،املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء
والية البحراألحمر (بورتسودان) ،والية القضارف
(القضارف) ،والية سنار (سنجة) ،واليةنهرالنيل
(الدامر) ،والية النيل األزرق (الدمازين) ،والية
غرب دارفور (الجنينية) ،الوالية الشاملية (دنقال)،
والية وسط دارفور (زالنجي) .وملزيد من املؤرشات
الدميوغرافية انظر الجدول رقم (.)2
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الحق يف التعليم
السودان
اعداد :مجموعة جسكرس واملنتدى املدين ومركز جدول رقم ( :)5نسبة السكان ىف الفئة العمرية +
 15وفقاً ملعرفة القراءة والكتابة ونوع الجنس
الجندر
p 17 ،part 2 ،2009 ،Source: SNBS
الوالية

نسبة عامة

نسبة ذكور

نسبة إناث

الشاملية
نهر النيل
البحر األحمر
كسال
القضارف
الخرطوم
الجزيرة

75
72
49
46
51
81
65

84
80
54
50
61
90
74

68
62
43
40
41
72
57

يتم تناول التعليم من خالل املؤرشات التالية)1 :
مؤرش مدى تعميم إلزامية ومجانية التعليم اإلبتداىئ.
 )2مؤرش مدى تعميم مجانية التعليم الثانوى.
(تعميم التعليم الثانوى ،مبختلف أنواعه ،مبا ىف
ذلك التعليم الثانوي واملهني وجعله متاحاً للجميع
بجميع الوسائل املناسبة السيام األخذ تدريجياً
مبجانية التعليم ) )3 .مؤرش الفجوة النوعية ىف
التعليم ىف كل مستوياته )4 .وإنشاء نظام منح يفي
نسبة إناث
نسبة ذكور
نسبة عامة
الوالية
بالغرض ومواصلة تحسني األوضاع املادية للعاملني
بالتدريس )5 .مؤرش مضمون املناهج واملقررات
53
69
61
النيل األبيض
43
69
56
سنار
خصوصاًعىل مستوى التعليم اإلبتدايئ.
34
62
47
النيل األزرق
تبلغ نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من الفئة
41
62
51
شامل كردفان
السكانية  15 +ىف واليات شامل السودان ،62%
37
66
51
جنوب كردفان
مبعدل  79%للسكان ىف الحرض ىف الفئة العمرية +
47
79
63
شامل دارفور
 15مقارنة  51%لسكان الريف.
32
58
44
غرب دارفور
41
75
57
جنوب دارفور
أما يف ما يختص بنسبة اإلناث القادرات عىل القراءة
والكتابة ،فقد سجلت واليتا الخرطوم والشاملية أعىل
نسبة ىف عدد اإلناث القادرات عىل القراءة والكتابة
بنسبة ( )72%و( )68%عىل التوايل .وسجلت والية جدول رقم ( )6التعليم العام - 2009 / 2008
غرب دارفور أقل نسبة ىف عدد النساء القادرات عىل 2005 /2004
مرحلة األساس
السنة
القراءة والكتابة ( )32%تليها والية جنوب كردفان
عدد املعلمني
عدد
عدد الطالب
بنسبة (.)37%
2005 -2004
2006 -2005
2006 -2007
2007 -2008
2009 -2008

4299737
4713381
4785952
5253117
5800829

املدارس

14071
15089
15907
18095
18052

141315
143327
145999
155023
161345
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السنة
2005 -2004
2006 -2005
2006 -2007
2007 -2008
2009 -2008

املرحلة الثانوية
عدد
عدد الطالب
املدارس

611579
569735
602912
647860
753070

2286
2877
3224
3487
3455

عدد املعلمني
32917
34222
38953
39874
43028

املصدر :وزارة الرتبية والتعليم ( االتحادية  /الوالئية)

الجدول رقم ( )6يعطي صورة عامة عن التعليم
االبتدايئ والثانوي يف السودان من حيث عدد التالميذ
وعدد املدارس وعدد املعلمني .وبالنظر إىل الجدول
رقم ( ،)5سجلت والية الخرطوم أعىل نسبة ()81%
للسكان القادرين عىل الكتابة والقراءة تليها الوالية
الشاملية بنسبة ( ،)75%أما أقل نسبة فقد سجلتها
والية غرب دارفور ووالية النيل األزرق بنسبة 44%
و  47%عىل التوايل.
يقدر صاىف معدل االستيعاب ملرحلة األساس (net
 )primary school enrolment rateبـ 67%
بنسبة  82%للحرض (منها  83%للذكور و 81%
لإلناث) و  60%للريف (منها  63%ذكور و 58%
لإلناث) .ويبلغ معدل الفجوة النوعية بني الذكور
واإلناث ىف التعليم األساىس  0.93مبعدل استيعاب
 69%للسكان الذكور و  64%للسكان اإلناث.5
شكل رقم ( :)7عدد املستوعبني من الذكور واإلناث
ىف التعليم اإلبتدايئ لعدد من السنوات املختارة
(باأللف)
املصدر :الرصد اإلحصاىئ  ،2009 – 1990ص .96

توجد فوارق بارزة بني الواليات ىف معدالت
االستيعاب ىف املرحلة األساسية ،وبني البنني والبنات
أيضاً عىل مستوى الواليات كام يعكسها الجدول رقم
(:)8
.SNBS, 2009, P 16 - 5
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جدول رقم ( :)8نسبة االستيعاب العامة للبنني
والبنات ىف مرحلة األساس ىف واليات شامل السودان
الوالية

البنني  %البنات  %العامة %

5 .84
الشاملية
5 .90
نهر النيل
5 .91
الخرطوم
5 .93
الجزيرة
النيل األزرق 0 .70
7 .84
سنار
النيل األبيض 5 .88
شامل كردفان 6 .82
الوالية
جنوب كردفان
شامل دارفور
جنوب دارفور
غرب دارفور
البحر األحمر
كسال
القضارف

0 .85
3 .86
9 .95
1 .85
3 .58
8 .73
2 .80
4 .71

7 .84
5 .88
7 .93
4 .89
3 .64
4 .79
5 .84
2 .77

البنني  %البنات  %العامة %
6 .85
3 .67
5 .41
6 .93
2 .34
5 .45
6 .74

7 .75
5 .64
1 .37
7 .78
1 .38
0 .44
0 .64

8 .80
0 .66
5 .39
4 .86
1 .36
8 .44
4 .69

املصدر :الكتاب اإلحصاىئ السنوي ،وزارة الرتبية والتعليم
العام ،العام الدرايس .20096 -2008

تعكس البيانات حول معدالت االستيعاب ىف التعليم
األساىس وفقاً للواليات وجود فوارق كبرية بينها ،فقد
سجلت والية الخرطوم أعىل معدل استيعاب % 7.93
تليها والية الجزيرة  % 4.89ثم والية نهر النيل % 5.88
وغرب دارفور  ،% 4.86أما الواليات التى سجلت أدىن
معدالت استيعاب ىف التعليم األساىس فتأىت ىف صدارتها
والية البحر األحمر بنسبة  % 1.36ثم والية جنوب
دارفور ووالية كسال بنسبة  % 5.39و  % 8.44عىل
التوايل.
وىف إطار املقارنة بني معدالت القبول للبنني والبنات
 - 6هناك فارق ىف النسب الواردة حول معدالت اإلستيعاب
ىف الواليات ىف هذا الكتاب مقارنة مبا ورد ىف ،SNBS , 2009
إضافة إىل ذلك فأن معدل القبول الصاىف الوارد ىف SNBS
هو ىف هذا الكتاب اإلحصاىئ معدل القبول الظاهرى ويعزى
ذلك لعدم تسجيل كل املواليد ىف السودان وىف رأى لكاتب أن
املعلومات الواردة ىف الكتاب األحصاىئ السنوى أكرث دقة من
تلك التى وردت ىف . .SNBS

نجد أن معدالت القبول وسط البنات دامئاً أقل من
معدالت القبول وسط البنني كمثال والية نهر النيل
بنسبة قبول  % 3.86 - % 5.90والية الجزيرة 5.93
 % 1.85 - %والية القضارف  ،% 5.64 - % 6.74هناك
واليتني فقط إرتفعت فيهام معدل قبول البنات عن
البنني هام واليتي الخرطوم  % 9.95 - % 5.91والية
البحر األحمر .% 1.38 - % 2.34
بالنسبة للتعليم الثانوي بلغ عدد التالميذ ىف املرحلة
الثانوية  753070منهم  385584للذكور و367486
لإلناث ىف العام  ،2009 /2008بدالً من 437461
للجنسني منهم  207660للذكور و 229801لإلناث أي
بزيادة بلغت  % 1.62للجنسني منها  % 7.85للذكور
و % 9.59لإلناث.7
يقدر صايف معدل القبول ىف املرحلة الثانوية للفئة
العمرية  16 – 14يف الـ  15والية شاملية بـ ،22%
بنسبة  37%للحرض مقارنة بصايف معدل القبول ىف
الريف والبالغ نسبة  ،14%وتبلغ الفجوة النوعية بني
الذكور واإلناث ىف التعليم الثانوى  09.1مام يشري إىل
أن عدد اإلناث تجاوز عدد الذكور ىف املرحلة الثانوية.8
جدول رقم ( :)9نسبة االستيعاب العامة للبنني
والبنات ىف املرحلة الثانوية يف واليات شامل السودان
الوالية

الذكور  %اإلناث %عامة %

9.47
الشاملية
5.43
نهر النيل
1.62
الخرطوم
9.57
الجزيرة
النيل األزرق 5.25
8.33
سنار
النيل األبيض 1.40
شامل كردفان 1.26

6.53
6.51
9.68
1.60
1.15
1.30
5.36
5.23

7.50
4.47
4.65
0.59
3.20
9.31
3.38
8.24

الوالية

الذكور  %اإلناث%

جنوب كردفان 0 .39
شامل دارفور 5 .23
جنوب دارفور 3 .18
غرب دارفور 7 .31
البحر األحمر 7 .14
9 .12
كسال
7 .34
القضارف

8 .27
3 .19
6 .15
9 .17
7 .20
2 .17
3 .28

عامة %
5 .33
5 .21
1 .17
9 .24
0 .17
6 .14
5 .31

املصدر :الكتاب اإلحصايئ السنوي  ،2009 - 2008وزارة
التعليم العام ،مصدر سابق.

يتضح من الجدول رقم ( )9أن مثة فوارق واضحة
ىف معدالت االستيعاب للتعليم الثانوى بني الواليات،
وقد سجلت أعىل نسبة استيعاب واليات الخرطوم
والجزيرة والشاملية ونهر النيل بنسب ()4.65٪
( )4.47٪( )7.50٪( )0.59٪عىل التوإىل ،أما أدىن
نسب االستيعاب فقد حققتها واليات كسال ()6.14٪
والبحر األحمر ( )0.17٪وجنوب كردفان ()1.17٪
والنيل األزرق (.)3.20
واملالحظ أيضاً أن معدالت قبول اإلناث ىف أغلب
الواليات أقل من معدل قبول الذكور مع إنخفاض
النسبة العامة ىف القبول ىف كل والية ويعني ذلك أن
اإلناث هم األكرث عددا ً من الطالب الذين ال يجدون
مقاعد دراسية .يزيد معدل قبول اإلناث عن الذكور
ىف واليتني فقط هام الخرطوم ()9.68٪ – 1.62
والبحر األحمر (.)7.20٪ – 7 .14
تبلغ نسبة الترسب العامة ىف املرحلة اإلبتدائية 7.0
 %بنسبة ،9ويبدو أن النسبة العامة للترسب تزيد مع
زيادة الفصول الدراسية ،وتصل أعىل مستوياتها ىف
الصف الثامن بالنسبة للتعليم االبتداىئ .وعىل الرغم
من عدم وجود أدلة واضحة عىل أن الفقر يساهم
ىف النسبة األكرب من هذا الترسب ،إال أن افرتاض أن
اإلناث ميثلن غالبية املترسبني من مقاعد الدراسة هو
أيضاً افرتاض معقول .و الكثري من األرس ال تستطيع
القيام بدورها الرتبوي املساند للدور الذي تقوم به
املدرسة وهذا يرجع إىل عدة اسباب منها ارتفاع
مستوى الفقر والذي نتجت عنه عاملة األطفال و
انخفاض املستوى التعليمي واالقتصادي لبعض األرس.

 الرصد األحصاىئ  ،2009 – 1990مصدر سابق7
ص  . .96تتناقض هذه األعداد من األعداد الواردة ىف الكتاب
السنوى لوزارة التعليم العام ،مصدر سابق ،كام أن هناك خلل
ىف ىف إستخراج النسب ملعدالت الزيادة فمثالً وفقاً لألرقام
الواردة فأن نسبة الزيادة ىف عدد الطالبات ما بني 2001 /2000
و  2009 / 2008هى  5% .62بينام الزيادة وسط الطالب
بلغت  9% .53أما نسبة الزيادة العامة فبلغت  ،1% .58أيضاً
يجب الوضع ىف اإلعتبار أن هذه النسب تشمل شامل وجنوب
السودان.
 - 9الكتاب اإلحصايئ السنوي ،وزارة الرتبية والتعليم العام،
. .SNBS, 2009 , p 16 - 8
مصدر سابق. .
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بجانب مشكلة الترسب هناك عدد من املشاكل
متثل عقبات رئيسية أمام تعليم مفيد ومنتج ،منها
ان التقارير امليدانية للمنظامت اثبتت أن  64%من
املعلمني غري مؤهلني تربوياً ،ما يشري إىل ضعف
التدريب باإلضافة إىل ضعف أوضاع األساتذة من
حيث املرتبات والحوافز والتى التغطي بالكاد الحد
األدىن من املستوى املعيىش املعقول ،ما يتسبب ىف
ترسب األساتذة إىل التعليم الخاص باعتباره األفضل
من حيث املرتبات .وىف حالة العمل ىف القطاعني
الحكومي والخاص ،نجد أن املدرسني يكونون ىف
العادة مشتتني ما بني االلتزامات املختلفة.
املشكلة الثانية هى مشكلة تدين وتدهور البيئة
املدرسية من حيث الرصف الصحي وتوفر املياه
الصالحة للرشب خصوصاً ىف املناطق الريفية .وهى
بيئة تحد بشكل كبري من مدى الفائدة التى يجنيها
الطالب .واملشكلة األكرب حالياً مشكلة املناهج
الدراسية ،حيث يرى العديد من خرباء الرتبية أن
املناهج الحالية مناهج بالية ومؤدلجة للحد الذى
متيل فيه للحشو من دون معنى عىل حساب
االستيعاب والرتكيز وتنمية املهارات األساسية،
باإلضافة إىل تحيزها النوعى .فتدين جودة التعليم
وعدم االهتامم باملناهج يؤثر سلباً عىل العملية
التعليمية كلها ومخرجاتها ،أي ضعف املستوى
املعريف واملهارايت لخريجي الجامعات .ولذلك البد
من وجود دراسات تقوميية للمناهج التعليمية من
خالل واقع القيم اإلنسانية وقيم املجتمع والتي تؤثر
عىل سلوك الطالب.

املصدر :الكتاب اإلحصايئ السنوي ،مصدر سابق ،ص.17
(اإلعداد للشامل والجنوب)

من هذا الشكل نالحظ أن هناك إتجاهاً واضحاً
لزيادة االستيعاب ىف مرحلة التعليم الثانوي ،وهذه
الزيادة تشمل البنني والبنات معاً .ينشأ هنا بعض
اللبس ما بني البيانات التى يقدمها الكتاب السنوي
لوزارة الرتبية والتعليم واإلحصائيات التى يقدمها
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 .SNBSمصدر هذا اللبس أن الكتاب السنوي يقدم
إحصائيات للشامل والجنوب معاً ىف حني أن SNBS
تقترص إحصائياته عىل الواليات الشاملية فقط.
القاعدة العامة واألساسية هي إطالق الحريات
العامة وإلغاء القوانني االستثنائية ومحاربة كل
أشكال الفساد ،باالستناد إىل اسرتاتيجية واضحة
يجري العمل فيها يف ظل الدميوقراطية والشفافية
وسيادة حكم القانون ،أما:

التوصيات:
يشكل التعليم املدريس عامل تغيري وعنرصا ً فعاالً يف تنمية املهارات والقيم الدميقراطية ،وتعترب البيئة
الدراسية اإليجابية أساسية لضامن التقدم يف هذا املجال ،لذلك:
 – 1البد من إعادة هيكلة للميزانية العامة للدولة لتعطي التعليم الريادة وبالتايل النصيب االعظم من
اإلنفاق.
 – 2العمل عىل أن تكون البيئة الدراسية واملدرسية جاذبة ،باتخاذ أبعادها األربعة مؤرشات أساسية
لقياس التقدم يف هذا املجال وهي:
•األمان (البدين واالجتامعي والعاطفي).
•إحرتام التعدد والتنوع كمدخل أسايس لبناء عالقات شخصية إيجابية وقوية.
•الدعم واإلنفاق املقدر لعملية التعليم والتعلم ،بالرتكيز عىل دعم املعلم معرفياً ومهار ًة ومادياً.
•البيئة املؤسسية باحرتام القيم واالنتامء إليها ،وبالتايل قوة االنتامء إىل املدرسة بإرشاك األرسة
واملجتمع يف األنشطة التعليمية.
 - 3توحيد الرسالة الرتبوية القيمية بخلق رشاكة مجتمعية بني جميع رشائح املجتمع الفاعلة التي تضم
املدرسة واألرسة واإلعالم ومنظامت املجتمع املدين.
 – 4رضورة املراجعة الدورية للمناهج من أجل ربطها بسوق العمل ومواكبتها للتقدم املعريف اإلنساين.
 – 5االهتامم بالتعليم التقني والفني بوصفه حلقة الوصل بني العمل البحثي وامليداين.
يف ما يختص باملجتمع املدين:
 – 1بناء القدرات الذاتية املعرفية واملهارية ملنظامت املجتمع املدين حتى تقوم بدور فعال يف التوعية
والرصد واملنارصة.
 – 2التوجه املبارش يف تنمية نشاط الرصد واملنارصة وذلك بالتكوين الفوري لجمعية «الشفافية السودانية
« ،ودعم الجمعية السودانية لحامية املستهلك.
 – 3تنظيم حملة واسعة لتوعية وتدريب كل الجهات ذات الصلة ،حكومية كانت أو غري حكومية،
بأهمية الحقوق االقتصادية واالجتامعية لعدالة واستدامة التنمية.
 – 4االستفادة من آليات ولوائح اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية لألمم املتحدة والبدء
الفوري يف إعداد تقرير السودان عن هذه الحقوق من وجهة نظر املجتمع املدين.
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الحق يف العمل
السودان
اعداد :مجموعة جسكرس واملنتدى املدين ومركز
الجندر
إن أهم املؤرشات املعتمدة ألغراض هذا التقرير يف
ما يتعلق بالحق ىف العمل الالئق تتمثل ىف املؤرشات
التالية )1 :مؤرش العمل والعطالة واألجر املنصف.
 )2مؤرش الحق ىف العمل النقاىب )3 .مؤرش الحق ىف
الضامن االجتامعى.
يبلغ عدد العاملني ىف شامل السودان نحو
 ،6.677.410وميثل هؤالء  % 39.5من فئة السكان
ىف سن العمل ( .)59 - 15ويتوزع هؤالء بني الحرض
والريف والرحل بنسبة  % 34.1و 54.5%و11.4%
عىل التوإىل .ويشكل الذكور 76.1%من العاملني،
بينام تشكل اإلناث  % 23.9من العاملني.10
تسترشي البطالة يف السودان بصورة كبرية بأشكالها
وأمناطها املختلفة ،وعىل وجه الخصوص البطالة
السافرة ،مثل بطالة الخريجني وحملة الشهادات
العلمية والتي يعانيها جزء من قوة العمل والشباب
عىل وجه التحديد ،مبعنى وجود عدد من األفراد
القادرين عىل العمل والراغبني فيه والباحثني عنه
عند مستوى األجر السائد ولكن من دون جدوى.
وقد تطول أو تقرص حسب ظروف االقتصاد القومي
للسودان .كام تفشت أنواع أخرى من البطالة تتمثل
يف البطالة املقنعة حيث يتكدس فيها عدد كبري من
العامل عىل نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل ،وما
يسمى بالبطالة الهيكليه البنائية( (�Structural Un
 )employmentوهي التي ظهرت ،بسبب التغريات
الهيكلية يف االقتصاد القومي واالتجاه نحو سياسات
التحرير االقتصاي يف فرتة التسعينيات ،ما أدى إىل
وجود حالة من عدم التوافق بني فرص التوظيف
املتاحة ومؤهالت وخربات الراغبني يف العمل.
مل تتوقف البطالة عند ذلك الحد ،بل ظهر ما يعرف
بالبطالة املوسمية Seasonal Unemployment
.Sudan Population and Housing Census, 2008 10

خصوصاً يف القطاع الزراعي بسبب موسمية اإلنتاج
الزراعي وكنتيجة للتغريات البيئية أو التغريات
الناجمة عن تدهور الوضع االقتصادي ،أو ناتجة
من فرض الرضائب واالستقطاعات وغريها ،ما أثر
سلباً وبصورة مبارشة عىل تدين دخل املزارعني سواء
أكانوا مالك األرايض أو العاملني يف الحقول ،حيث
إن نسبة مقدرة من هذه الفئة تعتمد بصورة كبرية
عىل الزراعة كمصدر دخل رئييس .يف فرتة التسعينات
قامت الدولة بخصخصة عدد من املنشآت العامة
واملشاريع مثل مرشوع الجزيرة ،ما أدى إىل ترسيح
العامل بشكل قرسي وإحالة الكثريين عىل املعاش
القرسي للصالح العام ،ما أفرز نوعاً آخر من
البطالة أو ما يُعرف البطالة اإلجبارية أو القرسية
.Involuntary Unemployment
ويف استعراضنا عددا ً من التقارير الصادرة عن
الجهات الرسمية مثل وزارة العمل ووزارة الرعاية
االجتامعية ،توضح التضارب ىف اإلحصائيات
الحكومية حول نسب العطالة والتي يف كثري من
األحيان تشري إىل تناقص معدل البطالة يف السودان،
وهو ما ال يتوافق مع واقع الحال ،حيث إنها ىف حالة
ارتفاع سنوية خالل األعوام  .2008 – 2006ففى
تقرير حول القوى البرشية والعاملة ،يشري التقرير
إىل أن معدل البطالة كان  17.3%عام  2006وإرتفع
ىف عام  2007إىل  19.4%ثم وصل ىف عام  2008إىل
 ،11 % 20.7ويف تقرير آخر صادر عن وزارة العمل
فإن آخر تعداد للسكان أظهر أن هنالك تزايدا ً يف
البطالة بلغت نسبته  ،15.9%فيام بلغ حجم القوى
العاملة  ،47.5%ويشري التوزع العمري إىل ارتفاع
نسبة البطالة بني الشباب ،اما عن تقرير األلفية
لسنة  ،2010الذى أعدته وزارة الرعاية االجتامعية،
فيؤكد أن معدل البطالة  17%للفئة العمرية – 15
 59ويؤكد أن نسبة البطالة بني الشباب 24 – 15
تبلغ .12% 25
 11جمهورية السودان ،الجهاز املركزى للإحصاء
 12تقرير األلفية ،مصدر سابق ،ص . .15
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إن عرض أشكال البطالة يف السودان ليس غاية يف
حد ذاته ،بل تتوقف جدواه عىل ما يقدمه من
وصف واقعي ألشكال البطالة القامئة ،ومن ثم
تشخيصه وإيجاد حلول نظرا ً ملا يرتتب عليها من
آثار سالبة وخطرية عىل املستويات االقتصادية
واالجتامعية واألمنية .فعىل املستوى االقتصادي
تفقد الدولة عنرصا ً هاماً من عنارص التنمية ،أال وهو
عنرص املوارد البرشية ،وذلك سواء من خالل عدم
االستفادة منهم أو من خالل هجرتهم إىل الخارج.
أما اجتامعياً فإن البطالة تؤدي إىل حرمان األفراد من
الحق يف التمتع بالصحة والتعليم .وبالتايل توفر بيئة
خصبة لظهور املشكالت االجتامعية وجرائم العنف
والرسقة والقتل واالغتصاب واالنتحار ...الخ ،وما
يزيد الظاهرة هو:

تسترشي البطالة يف
السودان بصورة كبرية
بأشكالها وأمناطها
املختلفة ،وعىل وجه
الخصوص البطالة
السافرة

من العاملة األجنبية ،بحثاً عن العاملة الرخيصة
من دون النظر ايل املردودات االجتامعية
واالقتصادية والصحية .ويف آخر تقرير صدر عن
وزارة الداخلية والذي أجيز من الربملان ،كشف
أن الوجود االجنبي غري الرشعي يف السودان قد
تجاوز األربعة ماليني اجنبي معظمهم من غرب
وجنوب أفريقيا وجنوب السودان ،فيام يبلغ
الوجود األجنبي الرشعي نحو (  38ألفاً) .13
والغريب يف األمر أن التقرير مل يرش إىل التواجد
غري الرشعي لالجانب من رشق افريقيا والذي
يودي للضغط عىل الخدمات خاصة املياه
والكهرباء والتعليم والصحة مم يدفع بحرمان
الكثريين من التمتع بهذه الخدمات.
•تفيش ظاهرة الفساد يف أجهزة الدولة
ومؤسساتها مع غياب الحريات العامة وهيمنة
القوانني االستثنائية.
•مخالفة القانون بصورة واضحة يف ما يخص
قضايا التعيني والجمع بني وظيفتني وعدم
التساوي يف األجور .حيث يتم التعيني من دون
اإلعالن عن الوظائف ،ما يتعارض مع الفصل
الرابع والذي ينص عىل «أنه البد من اإلعالن
عن الوظائف القومية الشاغرة عىل أساس
معايري الجدارة والقدرات الالزمة لالضطالع
مبهام الوظيفة .كام يذكّر القانون يف الفصل
نفسه بأنه اليجوز ألي من العاملني الجمع
بني أجر أكرث من رشوط خدمة واحدة ،وكام ال
يجوز الجمع بني وظيفتني يف الدولة» .14وما هو
متعارف عليه يف ظل الحكومة الراهنة الجمع
بني وظيفتني داخل مصلحتني حكوميتني وعدم
تساوي األجر والحوافز لألشخاص العاملني يف
الدرجة الوظيفية نفسها ،وهو ما يعترب شكالً
من أشكال الظلم الوظيفي.
إتجاه الدولة للرتكيز عىل بعض السلع كالبرتول
وتصديره عىل حساب القطاع الزراعي ،ومضاعفة
استرياد املنتجات من الخارج ،إذ ضاعفت الدولة
من الرضائب عىل مدخالت اإلنتاج وأرباح األعامل
واملنتجات املحلية ،فأصبحت واقعياً عاجزة عن
اإلنتاج ،ما أدى إىل توقف معظم املصانع املحلية

نام يعاين
•طبيعة منو االقتصاد السوداىن كاقتصاد ٍ
اختالالت هيكلية داخلية وخارجية تتمثل يف
ميزان املدفوعات واختالل يف املوازنة العامة
للدولة .باإلضافة إىل تفاقم النزاعات والرصاعات
يف مناطق مختلفة من السودان ،أدت إىل
تفاقم املشكالت االقتصادية واالجتامعية .ويف
ما يتعلق بقضايا التنمية حيث إن الرصف يتم
توجيهه نحو أجهزة األمن واألجهزة العسكرية،
وذلك عىل حساب ميزانية التعليم والتوظيف
والصحة.
•عدم وجود تصور وتخطيط واضح لسياسة
التوظيف التي تراعي معيار الكفاءة واملؤهالت
العلمية ومدى استيعاب واحتياجات املؤسسات
الحكومية لالختصاصات املختلفة.
•سوء توزيع العاملني عىل قطاعات الدولة
وأجهزتها ومؤسساتها ،إذ نالحظ تضخم
أعدادهم يف بعضها من دون الحاجة إىل ذلك،
وقلتهم يف بعضها اآلخر عىل الرغم من الحاجة
إىل أعداد أكرب.
•عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
ويعني زيادة الدولة للمعاهد والجامعات التي
خرجت أعدادا ً هائلة من الطالب مبا ال يتناسب
مع فرص العمل.
•إحالل العاملة األجنبية والعربية بدالً من
العاملة املحلية ،حيث تستورد الدولة ورشكات  13صحيفة الرأي العام ،الجمعة  27يناير 2012م ،العدد
القطاع الخاص والعام سنويا ً أعدادا ً كبرية جدا ً 476474
 14قانون الخدمة املدنية العامة 2007
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شكل رقم ( :)3توزع العاملني وفقاً للـ :حرض  /ريف  /رحل

Source: Sudan Population and Housing Census 2008

ٍ
ضعف بلغت يف بعضها
أو الحد من إنتاجها بنسبة
أكرث من  60%مام كانت تنتجه .ولهذا تح ّولت البالد
من منتج إىل مستورد ملعظم السلع الرضورية مع
زيادة يف أسعار تلك السلع ،ما أرهق ميزانية املواطن
السوداين ودفع بالكثريين نحو القطاع غري املنظم.
جدول رقم (  :)4اإليرادات والواردات 2005 :ـ
 ،2010يناير – يونيه ( 2011باملليون دوالر)

املصدر :امللخص اإلحصايئ للتجارة الخارجية ( إبريل إىل يونيه،
)CBOS ،2011
دفع تراجع الدولة عن القيام بدورها يف توفري االحتياجات
والخدمات األساسية للمواطنني ،أعدادا ً غري محصورة من
العاملني والعامالت لالتجاه نحو القطاع غري املنظم واحرتاف
العديد من املهن الهامشية مثل الباعة املتجولني ىف محطات
الحافالت وبائعات الشاى واملأكوالت وخدم املنازل وعامىل
البناء ...الخ .ويقدر عدد بائعات الشاي نحو  5748بوالية
الخرطوم مبحلياتها السبع 15ولعل من أهم مميزات هذا القطاع
أنه غري مسجل وال يتمتع بأي حامية قانونية .كام أن تنظيم هذا
القطاع يتم من خالل األوامر املحلية وال يندرج ضمن القوانني
املنظمة للعمل ىف السودان.

يضاف إىل ذلك أن السلطات الحكومية تتعامل مع
هذا القطاع بازدواجية ،فمن جهة تتعامل املحليات
 - 15وزارة الرعاية والضامن اإلجتامعى  /مركز ثقافة التنمية
اإلجتامعية بالتعاون مع كلية العلوم الحرضية بجامعة الزعيم
األزهرى واللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو)،
دراسة التأثريات اإلقتصادية واإلجتامعية لبائعات الشاى :دراسة
حالة والية الخرطوم ،يونيو – ديسمرب  ،2010ص .7

مع هذا القطاع بشكل استغاليل من خالل عملية
إصدار الرخص وأذونات العمل ،والتى عادة ما تكون
إجراءاتها غامضة وتفوق تكلفتها قدرات العاملني
ىف هذا القطاع ،ومن جهة أخرى تسبب املحليات
العديد من املضايقات للعاملني ىف هذا القطاع ىف
حاالت املخالفات مثل «محارض الضبط بواسطة
رجال الرشطة وتنظيم بالغات والتقديم للمحاكمة
والتى غالباً ما تنتهى باإلدانة فالعقوبة ومن ضمن
العقوبة مصادرة معينات العمل وأدواته».16
تحت ضغط من منظامت املجتمع والشباب ،ويف
محاولة لوقف استفحال البطالة ،قامت الحكومة
برسم سياسات – مؤقتة -تتمثل يف خلق بعض
املرشوعات كمرشوع الطالب املنتج للخريجني،
ومرشوع األرس املنتجة ،وإنشاء وحدة التمويل
األصغر يف بنك السودان املركزي ،وحديثاً مؤسسة
الشباب للتمويل األصغر ،ومؤسسة الجزيرة للتمويل
األصغر ...الخ ،وحسب ماورد يف تقارير وحدة
التمويل األصغر فإن املحفظة املتوقعة للتمويل
األصغر باملصارف للعام ( 2012حسب سياسة بنك
السودان املركزى التمويلية أي نسبة الـ ) 12%تقدر
بنحو  832مليون جنيه أى مايعادل  297مليون
دوالر 17وهو مايثري التساؤل حول إنفاق هذه املبالغ
الطائلة يف ظل تنامي األزمة االقتصادية يف السودان.
وعىل الرغم من ذلك تتضمن هذه املرشوعات الكثري
 - 16بدرية سليامن املحامى ،البعد اإلجتامعى واإلقتصادى
لألوامر املحلية بوالية الخرطوم ،قضايا إجتامعية ،سلسلة
أوراق عمل ،قضايا إقتصادية وإجتامعية ،مجموعة متعاونات
بالتعاون مؤسسة فريدريش أيربت ،ط  ،2002 . .2ص .14
 17التمويل األصغر ىف أرقام :وفقا للمعلومات الصادرة عن
وحدة التمويل االصغر ببنك السودان.
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من املشاكل ،إما لعدم التخطيط السليم لسياسات
الحكومة وأجهزتها ،أو قلة املعرفة والتدريب عند
الفئه املستهدفة .إال ان العديد من العوائق تقف
حائالً دون وصول املواطنني ملثل هذه املرشوعات
مثل:
•عدم توافر األوراق الثبوتية لدى الكثري من
املتقدمني إىل هذه املرشوعات.
•صعوبة اإلجراءات املوضوعة من البنوك
للحصول عىل التمويل ،حيث إن معظم
الرشائح املتقدمة هي رشائح بسيطة ،وكثريا ً
ما يودي بها األمر إىل اإلحجام عن تقديم
هذه املرشوعات.
•استرشاء ظاهرة الوساطة واملحسوبية
والوالءات الحزبية والتي أضيفت إليها
ظاهرة االنتامءات الفئوية الضيقة وعدم
االكتفاء مبا يتمتع به الشخص من مؤهل
علمي.
•الضامنات املوضوعة معيقة ومعقدة.
• ارتفاع سعر الفائدة.
العمل النقايب
عىل الرغم من نص العهد الدويل عىل الحق يف
تكوين النقابات ومامرسة نشاطها بحرية وحقها ىف
اإلرضاب ومامرسة كل هذه الحقوق من دون قيود
غري التى ينص عليها القانون ىف مجتمع دميقراطى
لصيانة األمن القومى أو النظام العام أو لحامية
حقوق اآلخرين وحرياتهم ،إال أنه يف عام 1989م
أصدرت حكومة اإلنقاذ قرارا ً بحل جميع النقابات
واالتحادات املهنية والتى أعقبتها حملة رشسة
شملت فصل آالف من النقابيني غري املوالني للنظام،
وتم اعتقال العديد منهم بدعاوى تتصل بعملهم
النقاىب ومعارضتهم للنظام القائم .وىف عام 1992
صدر قانون النقابات الجديد من دون التشاور مع
العامل واملهنيني ،والذى إستبدل نظام النقابات
العاملية واملهنية املنفصلة بنظام نقابة املنشأة التى
تضم كل العاملني ىف املنشأة املحددة سواء كانوا
عامالً أو مهنيني ،ما جعل النقابات عبارة عن ظل
وامتداد للنظام الحاكم.
كام قيد قانون النقابات الحق ىف التفاوض الجامعي،
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حيث أصبحت الحكومة والنقابات املوالية تقوم نيابة
عن العامل وأرباب العمل ىف تحديد سقف األجور،
كام قيد الحق ىف اإلرضاب أو تنظيم املظاهرات
إال بإذن الحكومة والذى ال مينح ىف العادة «وقد
رصدت حاالت حيث نفذت أحكام قاسية جدا ً منها
أحكام باالعدام ىف قضايا تتعلق بخرق قانون العمل
املحيل .ويستمر قانون العمل الجديد الذي صدر ىف
 2000بانتهاك الحرية ىف التجمع وبتكريس سيطرة
الحكومة عىل العمل النقاىب»  18وقد حافظ أحدث
تعديل لقانون النقابات ( )2010عىل تكريس هذه
السامت.
وضع الحامية االجتامعية
يقترص نطاق الحامية التى يقدمها قانون العمل عىل
العاملني ىف القطاع الرسمى .ويغطي القانون تحت
مظلته العاملني ىف املؤسسات الحكومية واملؤسسات
العامة والقطاع الخاص .وال تندرج الفئات التالية
تحت مظلة قانون العمل وهم العاملون ىف القطاع
غري الرسمى خصوصاً العاملني لحسابهم الخاص
والعاملني ىف الزراعة والعاملني بصفة مؤقتة لفرتة
تقل عن ثالثة أشهر  .19وتتأثر النساء بشكل كبري من
هذه املحدودية املالزمة لقانون العمل .فباإلضافة إىل
أن أغلب العاملة النسائية توجد ىف القطاع الزراعى
ىف الريف ،فإن غالبية النساء ىف الحرض «يعملن ىف
القطاع غري الرسمى نتيجة الرتفاع األمية بينهن وقلة
املهارات وإلتزاماتهن األرسية التى تجعل القطاع غري
الرسمى أكرث مالءمة لظروفهن» .20وبشكل عام ميكن
القول إن اإلطار القانوىن ال يساعد عىل إدماج النساء
ىف سوق العمل ىف ظل القوانني والترشيعات الوطنية
التمييزية مبا فيها قانون العمل وقانون النظام العام
وقانون الخدمة املدنية.
الحق ىف الضامن االجتامعى يعترب حقاً مرشوعاً،
يجب أن يشمل كل القطاعات املنظمة وغري املنظمة،
 - 18التقرير الخاص حول الحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية ىف
السودان املقدم آللية املراجعة الدورية الشاملة الدورة الحادية
عرش ،قدمته مجموعة من املنظامت غري الحكومية. .2010 ،
ص  . .4نقالً عن تقرير سنوى حول إنتهاكات الحقوق النقابية
صادر عن الهيئة الدولية ألتحادات العامل. .
 - 19قانون العمل لسنة 2007م. .
 - 20أسم الكاتب غري مذكور ،املرأة وقوانني العمل ،جمعية
بابكر بدرى للدراسات النسوية ،سلسلة املرأة والقانون
والتنمية ،د . .ت ،ص . .13

ويشرتط فيه التوافر واإلستدامة ،وإمكانية الوصول،
وأن يغطي نظام الضامن االجتامعى والحاالت الطارئة
املتمثلة ىف الرعاية الصحية ،املرض ،الشيخوخة،
البطالة ،إصابات العمل ،دعم األرسة ،األمومة ،العجز
والناجني واأليتام .ووفقاً للفقرات  33و 34والتي
تشدد عىل رضورة تغطية الضامن االجتامعى لعدد
من الفئات من ضمنها العاملون لبعض الوقت،
العامل غري النظاميني ،العاملون لحسابهم الخاص،
العاملون ىف املنازل والعاملون ىف القطاع االقتصادى
غري الرسمى .تغطي خدمات الصندوق القومي
للمعاشات موظفي الدولة ،الذين ترسي عليهم
أحكام قوانني معاشات الحكومة ،وآخرها قانون
املعاشات لسنة 1992م .وللقوات النظامية قانون
ونظام خاص منفصل للتأمني االجتامعي والخدمة
املعاشية .21أما خدمات الصندوق القومي للتأمني
االجتامعى فتغطى بشكل عام العاملني ىف القطاع
الرسمى ،فالفئات التى تشملها تغطية الصندوق
القومي للتأمني االجتامعي تتمثل ىف  )1القطاع
الخاص والهيئات العامة والرشكات املنشأة مبوجب
قانون الرشكات لسنة 1925م.
 )2الرشكات والبنوك التى متتلك الدولة كل أسهمها.
 )3أصحاب األعامل الذين يستخدمون عامالً واحدا ً
أو أكرث.
 )4أصحاب األعامل الحرة وأصحاب الحرف.22
تتكون شبكات الضامن االجتامعى ىف السودان من
عدة مؤسسات ،أهم املؤسسات املتعلقة بالعمل
تتمثل ىف الصندوق القومى للمعاشات والصندوق
القومى للتأمني االجتامعى ،ويدار كال الصندوقني
من خالل مجلس إدارة مشرتك تحت إرشاف وزارة
الرعاية االجتامعية .تتكون املوارد املالية للصندوق
القومى للمعاشات من  )1جاري املعاش بنسبة
 ) 2 .8%إلتزام املعاش بنسبة  ) 3 .% 17عائدات
اإلستثامر واملنح والهبات .أما موارد الصندوق
القومي للتأمينات االجتامعية فتتكون من  % 7من
مرتب العامل األسايس و  17%من رب العمل.
إال أنه مازالت هناك مشكلة محدودية التغطية
املتمثلة ىف وجود فئات عديدة غري مشمولة بالضامن
االجتامعى مثل العاملني ىف الزراعة والرعي والغابات،

العاملني ىف منازلهم ،خدم املنازل ،العاملني بعقود
التلمذة الصناعية ،والعاملني ىف القطاع غري الرسمى...
الخ ،وهم ميثلون أغلبية العاملة ىف السودان كبلد
زراعى .ومتثل النساء نسبة هامة من هؤالء .ولعل
من أهم السلبيات املصاحبة ألنظمة الضامن
االجتامعي ىف السودان عدم شمولها إعانات البطالة
خاصة ىف ظل االنتشار الواسع للبطالة .هناك مشكلة
أخرى تتمثل يف تآكل القيمة املالية للمستحقات
نتيجة للتضخم وسوء إدارة السياسات االقتصادية
الكلية ،فأصبحت املدفوعات للذين يتقاضون معاشاً
مثالً ال توفر الحد األدىن من مستويات املعيشة
للمستفيدين منها باإلضافة إىل إنعدام الشفافية ىف
إدارة املوارد املالية للصندوقني.

 - 21أنظر :قانون املعاشات لسنة 1992م. .
 - 22أنظر :قانون الضامن اإلجتامعى . .2008
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التوصيات
ال ميكن معالجة مشكلة العمل والبطالة يف السودان بتخفيض أعداد العاطلني عن العمل والحد من
زيادتها من دون املعالجة الجذرية لألسباب .ولذلك فإن هذا املوضوع يتطلب القيام بعملية إصالح
شاملة تطول جميع مستويات بنية السياسات االقتصادية االجتامعية الكلية وذلك بـ:
•أن يكون االقتصاد قامئاً عىل الفلسفة اإلنتاجية ذات القاعدة املتنوعة مع االهتامم مبحور التشغيل
يف مؤرشات العملية االقتصادية أسوة مبحاور النمو وامليزان التجاري وثبات األسعار والعملة.
•تفصيل وتفعيل آليات توزيع الرثوة بالرتكيز عىل النوع االجتامعي والقطاعات املهمشة كمحور
أسايس يف عملية التوزيع.
•إنشاء وتعميم مؤسسات محاربة الفسادOmbudsman .
•إصالح القطاع العام إصالحاً شامالً وجذرياً ،بحيث يلعب دورا ً اقتصادياً أساسياً ومنتجاً ،والقضاء
عىل التضخم البريوقراطي يف أجهزة الدولة املختلفة.
•إعادة النظر يف عالقات اإلنتاج بني رب العمل والعامل وإصالحها بحيث تعطي وزناً أكرب لدور
العامل وتعطيه حافزا ً معنوياً مقدرا ً.
•حامية حقوق العامل املتعارف عليها وتعزيزها وتطويرها (الراتب التقاعدي ،الضامن الصحي)..
وذلك يف القطاعني العام والخاص.
• إصالح النظام الرضيبي ،بحيث يتم تطبيق نظام الرضيبة التصاعدية ،وهو ما سيساهم يف تأمني
رواتب العاطلني عن العمل.
•االستفادة من بعض التجارب العاملية الناجحة يف صياغة شكل العالقة بني الدولة والقطاع الخاص
والجتمع املدين ،أو ما يعرف بالعقد االجتامعي الراشد.
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تقارير وطنية

العراق
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
جامل الجواهري (جمعية األمل العراقية)
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الحق يف التعليم
العراق
إعداد نرسين ناجي العميدي

والفساد ،وتفكك يف الروابط االجتامعية.

جمعية األمل العراقية

بعد عام  2003ودخول قوات االحتالل ،استمرت
الحال وأصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات
اإلقليمية .وظهرت أمور كثرية ال صلة للثقافة
العراقية بها مثل اإلرهاب الذي أدى إىل تدهور
الوضع األمني وسيطرته عىل مناطق مختلفة من
العراق .ونجح اإلرهابيون يف فرض أفكارهم عىل
املجتمع ،ما ساعد عىل زيادة األمور سوءا ً .أصبح
هناك سبعة ماليني عراقي تحت مستوى خط
الفقر ،مع تخندق طائفي ،تعصب فكري ،نظام
سيايس قائم عىل أسس طائفية قومية ،محاصصة
حزبية ،سوء خدمات وانتشار العشوائيات .ومع
كل هذا ما زال هناك أمل يف إصالح األمور وعودة
االستقرار لبناء العراق من جديد.

مقدمة
شهد العراق تغريات وتحوالت عديدة خالل العقود
الخمسة األخرية ،أثرت عىل املجمتع العراقي بشكل
كبري .فالعراق يعترب من الدول الغنية ،حيث كان
املواطن العراقي يحظى بالرعاية الطبية املجانية،
والتعليم املجاين ،والضامن االجتامعي .وكان
يقدم مساعدات مالية وثقافية إىل معظم الدول
املحتاجة وميدها بالخربات .وكانت األمم املتحدة
تشري يف تقاريرها إىل العراق كنموذج للدول النامية
رسيعة التطور.
مجتمع يحرتم الحرية الشخصية سواء يف الدين
او املعتقد او الفكر وميتاز بروابط اجتامعية
متامسكة .لذا كان يخلو من العنف .وكان من
أقل املجتمعات التي تسجل فيها جرائم ،خا ٍل
من املخدرات ،خا ٍل من السالح ،خا ٍل من الفساد
اإلداري والرشوة ،وال توجد فيه بطالة .يتميز بوجود
عدد كبري من املثقفني واألدباء والباحثني .وميتلك
خربات يف مختلف املجاالت العلمية .ومل يكن لدى
العراقيني الرغبة يف ترك الوطن والهجرة للعمل يف
الخارج ،ولكن تغري الحال بسبب السياسات التي
اتبعها النظام آنذاك ،فقد تدهورت األوضاع نتيجة
الحروب (حرب الخليج االوىل والثانية) والحصار
االقتصادي ،وتسخري موارد العراق االقتصادية
الستمرار سياسته العدوانية .كل ذلك أدى إىل
تدين املستوى العلمي والصحي ،وانتشار الفقر،
وظهور اآلالف من األرامل واأليتام ،وتفيش البطالة،

الحق يف التعليم
جاء يف دستور العراق املؤقت لسنة 1970
•اﻤﻟﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺮﺸون:
ا ـ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻤﺑﻜﺎﻓﺤﺔ األﻣﻴﺔ وﺗﻜﻔﻞ حق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺎﻤﻟﺠﺎن ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮية
واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ كافة.
ب ـ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻰﻠ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ
إﻟﺰاﻣﻴا ً وﻋﻰﻠ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻤﻟﻬﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻲﻓ
اﻤﻟﺪن واألرﻳﺎف ،وﺗﺸﺠﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻴﻲﻠ
اﻟﺬي ﻤﻳﻜﻦ اﻟﺠﺎﻤهري اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻦﻴ اﻟﻌﻠﻢ
والعمل.
ج ـ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﺗﺸﺠﻊ
وﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﺘﻔﻮق واإلﺑﺪاع ﻲﻓ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
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اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎهر اﻟﻨﺒﻮغ املادة () 5
اﻟﺸﻌﺒﻲ.
تضع الوزارة ،بالتعاون مع اإلدارة املحلية والجهات
•قرار مجلس قيادة الثورة رقم  102لسنة
 1974بشأن مجانية التعليم

ان السياسات التي
انتهجها النظام
السابق ودخول
العراق يف الحروب
الداخلية والخارجية،
والحصار االقتصادي
الذي فرضه املجتمع
الدويل عىل العراق
وتسييس نظام
التعليم اثر عىل
تدهور قطاع التعليم

األخرى ،خطة خاصة باألبنية املدرسية منبثقة من
خطة إلزامية التعليم ،يراعى فيها توفري األبنية
املدرسية بالنامذج واملواصفات والرشوط الرتبوية
والصحية والبيئية وحسن توزيعها عىل التجمعات
السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية
والرسعة ،مبا يحقق أهداف هذه الخطة.

بهذا القرار أصبح التعليم مجانياً يف العراق مبراحله
كافة :من رياض األطفال إىل املعاهد والكليات.
وأصبح هذا القرار ساري املفعول للسنة الدراسية
 .1975-1974وتم الغاء التعليم األهيل والخاص
وتحويل املدارس واملعاهد االهلية كافة إىل وقد جاء يف تقرير اليونسكو ،أن العراق يف فرتة
مؤسسات حكومية رسمية ترشف عليها الدولة ما قبل حرب الخليج األوىل عام 1980ميالدية
وتديرها.
كان ميتلك نظاما تعليميا يعترب من أفضل أنظمة
•قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة التعليم يف املنطقة ،تقدر نسبة املسجلني يف التعليم
اإلبتدايئ مبا تقارب الـ 100%
1976
وجاء يف مادته األوىل (أوالً – التعليم يف مرحلة ان السياسات التي انتهجها النظام السابق ودخول
الدراسة االبتدائية مجاين وإلزامي لجميع األوالد العراق يف الحروب الداخلية والخارجية ،والحصار
الذين يكملون السادسة من العمر ،عند ابتداء االقتصادي الذي فرضه املجتمع الدويل عىل العراق
السنة الدراسية ،أو يف  12/31من تلك السنة .وتسييس نظام التعليم اثر عىل تدهور قطاع
ثانياً – تلتزم الدولة بتوفري جميع اإلمكانات التعليم من مناهج دراسية،.وطرق التدريس،وكفاءة
الكوادر التدريسية إىل جانب اعتامد اختيار مدراء
الالزمة له.
املدارس واملؤسسات الرتبوية األخرى واملرشفني
ثالثاً – يلتزم ويل الولد بإلحاقه باملدارس االبتدائية،
(االختصاصيني والرتبويني واإلداريني) عىل أساس
عند إكامله السن املنصوص عليها يف الفقرة
العالقات الشخصية والعشائرية والوالء للسلطة
أعاله ،واستمراره فيها إىل حني إكامل الولد مرحلة
وحزبها بعيدا ً عن الكفاءة واإلمكانات العلمية
الدراسة االبتدائية ،أو الخامسة عرشة من عمره.
والفنية والخربة الرتاكمية.
ويقصد بويل الولد ألغراض هذا القانون املتكفل
وقد تعرضت املؤسسات الرتبوية يف العراق يف
فعالً برعايته.
مرحلة التسعينات إىل إهامل كبري شمل التغايض
كذلك اهتم القانون برضورة توفري األبنية املدرسية
عن إيفاد الكوادر التدريسية من أجل تطوير
واملستلزمات الدراسية ويتضح ذلك:
كفاءاتها ،وإهامل األبنية املدرسية وتجهيزاتها
يف املادة ()4
وتدين املستوى املعييش ألعضاء الهيئة التدريسية،
يتم متويل خطة إلزامية التعليم االبتدايئ من :نتيجة قلة اإلنفاق الحكومي عىل التعليم 1فقد
أوالً – امليزانية العامة :يخصص فيها لإلدارة بلغ الرتاجع يف اإلنفاق ،1وكام هو مبني يف الجدول
املحلية ما يغطي النفقات اإلدارية ،ويخصص يف ادناه:
ميزانية وزارة الرتبية ما يتعلق بالجوانب الفنية.
ثانياً – خطة التنمية القومية لسد النفقات،
وخصوصاً لألبنية املدرسية ومرشوعات التجويد
والتجديد للنواحي النوعية.
 1التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2008

198

السنوات نسبة اإلنفاق نصيب الفرد
الحكومي بالدينار العراقي
7.4
63.4% 1969-1965
5.2
54.2% 1975-1970
3.9
47.2% 1980 -1976
2.5
37.9% 1985 -1981
1.7
28.7% 1990 -1986
0.6
11.6% 1995 -1991
0.8
4.8% 2001 -1997
4.9
4.9% 2006 -2002
مالحظة :يجب األخذ باالعتبار تغري سعر رصف الدينار
العراقي من الدينار العراقي الواحد =  3.33دوالرات
امريكية قبل حرب الخليج األوىل إىل أن وصل الدوالر
األمرييك الواحد =  2000دينار عراقي يف فرتة التسعينات
من القرن املايض.

 2003حول التقديرات املشرتكة إلعادة البناء
واألعامر يف العراق ،بأن تكلفة ترميم املباين
املدرسية يف العراق تقدر بـ 4.8مليارات دوالر يف
املدى القصري واملتوسط من دون حساب نفقات
التشغيل والصيانة.
وظهرت حمالت إلعادة الحياة إىل بعض األبنية
املدرسية ،لكن تلك الحمالت مل تكن مبستوى واقع
الحاجة امللحة والرضورية ،إذ متثلت بتغيريات
شكلية كالقيام بطالء جدران مدارس هي بحاجة
إىل ترميم كامل ،ما طبع الكثري من حمالت
إعادة اإلعامر بسمة الفساد وهدر املال العام.
قامت رشكة بكتل األمريكية بإصالح وتهيئة 1500
مدرسة يف  14مدينة عراقية ومببلغ يزيد عىل 700
مليون دوالر ،لتستقبل الطلبة عند إعادة الدوام
الرسمي .وكانت النتيجة عمال ركيكاً مل يرشف عليه
أحد من وزارة الرتبية أو ُوضعت رشوط جزائية
عىل املقاولني الذين نفذوا العمل.

توجيه موارد العراق
املالية والبرشية
إلدامة الحروب
وزيادة اإلنفاق
العسكري عىل حساب
الترشيعات والقوانني والسياسات
حقوق املواطنني يف
جاء يف املادة( )22من الدستور العراقي الدائم
التنمية
لعام  2005اآليت:

يعطينا هذا األمر صورة واضحة عن توجيه موارد
العراق املالية والبرشية إلدامة الحروب وزيادة
اإلنفاق العسكري عىل حساب حقوق املواطنني
يف التنمية ،إضافة إىل اتباع سياسات لزيادة عدد
السكان من خالل التشجيع عىل زيادة اإلنجاب،
عرب تعدد الزوجات مبنح املتزوجني مساعدات
مالية أدت إىل منو سكاين ،ولكن من دون وضع
خطط وتوفري األموال لسد احتياجات هذا النمو أوالً :التعليم عامل أسايس لتقدم املجتمع وحق
السكاين ،ما أدى إىل تدهور التعليم وانتشار األمية تكفله الدولة ،وھو إلزامي يف املرحلة االبتدائية،
وتكفل الدولة مكافحة األمية.
والتهرب من االلتحاق باملدارس.
ثانياً :التعليم املجاين حق لكل املواطنني العراقيني
بعد عام 2003
أصبح العراق تحت االحتالل بعد دخول قوات يف مختلف مراحله.

التحالف الدويل وتشكيل سلطة االئتالف املؤقتة ثالثاً :تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض
التي انبثق منها مجلس الحكم آنذاك الذي قام بـ :السليمة مبا يخدم اإلنسانية ،وترعى التفوق
واإلبداع واالبتكار ومختلف مظاھر النبوغ.
•زيادة يف رواتب املدرسني واملعلمني.
•إعادة املفصولني واملبعدين من سلك رابعاً :التعليم الخاص واألھيل مكفول وينظم
بقانون.
التعليم يف النظام السابق.
•القيام بحملة إلعادة إعامر املدارس.
ذكر تقرير للبنك الدويل 2صدر يف ترشين األول
 2مؤسسة الحوار االنساين /واقع التعليم بني رهانات التطور

وتحديات الواقع.

199

والتخصصية ،وضعف املواءمة والتنسيق بني
وعىل اثر ذلك تم وضع:
•اسرتاتيجية التنمية الوطنية  .2010 -2007مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ،وتدين
نوعية التعليم (طرق التدريس ،قدم املناهج ،عدم
•خطة التنمية الوطنية .2014-2010
•االسرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر العام اإلملام واملعرفة باملفاهيم الحديثة للتعليم).4
.2009
•قانون محو األمية لسنة .2011
األبنية املدرسية
وهي تحتوي عىل معالجات وحلول لرفع مستوى
التعليم ليتالءم مع األهداف اإلمنائية لأللفية من حددت الخطة الحاجة إىل املدارس االبتدائية يف
سنة الهدف
خالل:
•تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ.
•تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
حددت خطة التنمية واقع التعليم وما يعانيه من
مشاكل ومعوقات ،لذا فهي تتضمن رؤية وأهدافاً
تستطيع من خاللها (االرتقاء باملستوى العلمي
والرتبوي وفق معايري الجودة ووضع نظام تربوي
تعليمي يوفر األساس النطالقة الفرد وتنمية قدراته
اإلبداعية مبا يحقق أهداف التنمية املستدامة،
وخلق بيئة تضامن تعزز قيم املواطنة).3
إن تحليل خطة التنمية لواقع التعليم يبني وجود
ارتفاع طفيف يف نسبة التغطية يف رياض األطفال
( ) 5.6%-5.4%والتعليم االبتدايئ ()87% -85.6%
للفرتة من  2002إىل 2008
وباملقابل هناك انخفاض يف نسبة التغطية يف
مرحلة التعليم الثانوي من  56.6%إىل ،44.3%
وكذلك يف التعليم املهني من  3.9%إىل .3.2%
أما معاهد إعداد املعلمني ،فقد ارتفعت بنسبة
 .% 3.1وهذا يظهر بوضوح أن النمو الحاصل فيها
هو أفضل مام حصل يف مراحل التعليم األخرى،
وأن هناك توجهاً كبريا ً نحو املعاهد الخاصة بإعداد
املعلمني وخصوصاً اإلناث.

الغرض من
الزيادة

الستيعاب
الزيادة يف عدد
التالميذ
التعويض عن
املدارس الطينية
للقضاء عىل
الدوام الثاليث
للقضاء عىل
50%من الدوام
الثاليث
املجموع

عدد املدارس عدد املدارس
خالل سنوات التي يجب ان
تنجز خالل
الخطة
السنة الواحدة
436
2615
663

111

424

71

1676

279

5378

887

وإذا أضفنا عدد املدارس الثانوية املطلوب زيادتها
سنوياً سيصبح العدد أكرث من  1000مدرسة ،هذا
من دون حساب املدارس اآليلة إىل السقوط أو
التي تحتاج إىل ترميم كام يف الجدول املبني لعام
.2008 -2007
عدد األبنية فجوة املدارس مدارس
املدارس املدرسية العجز اآليلة إىل بحاجة
املدريس السقوط إىل ترميم
شامل

يعاين التعليم يف العراق عجزا ً كبريا ً يف األبنية
املدرسية ،وارتفاعاً يف معدالت الترسب من
3076
1878 5316 12597 17913
املدارس ،وارتفاع نسبة األمية ،وضعف قدرات
املالكات اإلدارية والتعليمية من الناحية املهنية ويبلغ عدد املدارس الطينية ( )1000مدرسة يف
 3خطة التنمية الوطنية .-2014 2010
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 4نفس املصدر السابق.

عموم العراق ،حسب لجنة الرتبية والتعليم يف
الربملان (عام  )2010أو  791مدرسة عام  2005ـ
 2006وهي يف محافظة ذي قار ( ،) 212نينوى
( ،)126صالح الدين ( ،)115حسب التقريرالوطني
الشامل للتنمية عام  .2008وهنا بعض املدارس
التي تضم مالحق طينية وهي  84ملحقاً تتوزع يف
محافظة بابل بنسبة  ،80%املثنى  ،8%دياىل ،7%
كربالء  4.8%حسب خطة التنمية الوطنية.

االختصاصيني ،تهدف إىل ربط موازنات األعوام
الثالثة املقبلة بالخطة الخمسية االمنائية التي
وضعتها وزارة التخطيط لألعوام من  2012إىل عام
 .5 2016وقد أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
عن فشل خطة التنمية الوطنية ()2014 -2010
«هناك إعادة صياغة للخطة الخمسية الوطنية
التي أعدتها الحكومة العراقية يف عام 2010
6
لعدم وجود إحصائيات وأرقام لقاعدة البيانات”.
ويوضح ذلك اإلنفاق عىل التعليم حسب املوازنة
املالية للسنوات الثالث املنرصمة وهي ،2010
 2011و 2012مقارنة مع اإلنفاق عىل قطاع األمن
وحصة الرئاسات الثالث من املوازنة العامة.

ارتفعت نسبة املدارس غري الصالحة لالستخدام
او اآليلة إىل السقوط بنسبة  % 15من اجاميل
عدد األبنية املدرسية .أما تلك التي تحتاج إىل
ترميم شامل فبلغت نسبتها  25%كمتوسط من
% 9,4 11% % 9,7
قطاع الرتبية
إجاميل األبنية املدرسية .وهناك نقص يف املختربات
والتعليم
والقاعات الرياضية أو قاعات مامرسة النشاطات
(الرسم ،التمثيل ).....قاعات الحاسبات ،علامً
14,6% 15,4% 15%
القطاع األمني
أن دروساً مثل الرياضة والنشيد والفن الميارسها
الطالب عىل الرغم من وجودها يف الجدول املدريس تبلغ النفقات التشغيلية للرئاسات الثالث نحو
ألن أغلب املدارس ذات دوام مزدوج او ثاليث.
 10%من إجاميل النفقات التشغيلية للموازنة
ففي عام  2008 – 2007كانت األبنية املدرسية :املالية لعام  2012والبالغة  79.917تريليون دينار.
و بلغت حصة الرئاسات الثالث وأعضاء مجلس
ابتدايئ ثانوي مهني معاهد
النواب  21%من مجموع املوازنة التشغيلية لعام
معلمني/
.2011
ات
مدارس
ذات دوام
مزدوج
1.5% 3.4% 4.5%
مدارس
ذات دوام
ثاليث

49% 23.5% 42% 35%

نالحظ أن األولوية عند صانعي القرار هي لألمن
وليس لتحسني واقع التعليم يف العراق ،وأن
املوازنات الحكومية ال تلبي احتياجات الخطط
االسرتاتيجية واألهداف التنموية التي أقرتها سابقاً.
علام أن معظم التخصيصات املالية الجارية تدفع
رواتب وبنسبة .94.4%

وإلنجاز هذا العدد يجب أن تكون هناك حملة وال بد من التساؤل كيف يتم الحد من الترسب،
لبناء املدارس لها متويل خاص يف املوازنات والحد من األمية ،وتطوير قدرات املعلمني
لسنوات الخطة )  ،) 2014-2010ولكن هل توضع واملدرسني ،وتطوير طرق التدريس؟
املوازنات العامة وفق احتياجات خطة التنمية بلغ مجموع عدد الطلبة الذين ترسبوا من املدارس
الوطنية.....؟
يف املرحلة االبتدائية حسب الجنس والسنوات

ذكر املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة
الهنداوي أن «االجتامعات األخرية بني وزارة
التخطيط ووزارة املال وبحضور عدد من

 5الشفق نيوز  7نيسان 2012
 6الشفق نيوز 6ايار 2012
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ارتفعت نسبة
املدارس غري الصالحة
لالستخدام او اآليلة
إىل السقوط بنسبة
 % 15من اجاميل
عدد األبنية املدرسية

الدراسية 7كام مبني يف الجدول عدا إقليم كردستان:
السنوات
الدراسية
2009 /2008
2010/2009
2011/2010
املجموع

ذكور

اناث

املجموع

105431 51019 54412
134748 67857 66891
123053 63035 60018
363232 181911 181321

وبلغت نسبة الترسب للعام الحايل 2.1%حسب
الناطق اإلعالمي لوزارة الرتبية يف  4حزيران.
مبعنى آخر ،إن عدد األميني يف تزايد ،ما يؤدي إىل
تزايد الفقر والبطالة يف العراق.
وللحد من تأثري الترسب تم فتح مدارس لليافعني
رسع.
والتعليم امل ّ

•اليافعون :8للفئة العمرية ( 15 – 10سنة).
وهم الذين تخلفوا عن التعليم االبتدايئ
أو ترسبوا منه أثناء الدراسة ( 4سنوات).
ويكتسبون خاللها مهارات القراة والكتابة
والرياضيات وفق مناهج خاصة .ثم
يحصلون عىل شهادة تعادل االبتدائية .بلغ
عدد املراكز املفتوحة  85يف كل املحافظات،
وهناك  353صفاً ملحقاً مبدارس التعليم
العام .وبلغ عدد امللتحقني خالل العام
الدرايس :2011- 2010

مراكز اليافعني

 9183دارساً

صفوف ملحقة

1491دارساً

•التعليم املرسع :9ويتم بدعم من
اليونسيف ويختص بالفئة العمرية (-12
 18سنة) .وهم من الطالب املترسبني من
املرحلة االبتدائية أو ممن مل يلتحقوا بها
لينهوا املرحلة االبتدائية بثالث سنوات.
وبلغ عدد الطلبة امللتحقني عام 2009
 7الجهاز املركزي لالحصاء وتكنولجيا املعلومات
 8التقرير الوطني لحال التنمية البرشية .2008
 9نفس املصدر السابق.

202

( )31000طالب ثم أصبح  50000طالب
عام .2010
لذا يجب التوسع يف فتح هذه املدارس يف جميع
املحافظات وخصوصاً يف املناطق الريفية ،ولكن
تبقى قلة األبنية املدرسية أحد املعوقات.
األميـة
تشري إحصاءات وزارة الرتبية إىل أن نسبة األمية يف
العراق تراوح بني  .30%- 25%وترتفع هذه النسبة
يف املناطق الفقرية فتبلغ  29%عند من هم بعمر
 10سنوات فاكرث .وهناك أيضاً تباين بني الحرض
والريف ،ففي الحرض تبلغ النسبة  24%ويف الريف
 .33%وافتتحت الوزارة مركزا ً ملحو األمية ألعامر
من  30 – 18سنة ومن  18 – 10سنة .ومازالت
تعمل يف هذا االتجاه .ومل يكن لدى الوزارة يف
السنوات السابقة غطاء مادي للقضاء عىل هذه
الظاهرة قضاء تاماً ،ولكن اآلن لدينا حراك إلدخال
جميع كبار السن يف دورات محو األمية( .االعالم
الرتبوي  )2010 -1- 29عىل الجزيرة نت.
أكد رئيس لجنة الرتبية والتعليم يف الربملان العراقي
تزايد نسب األمية .وقد تجاوز عدد األميني عام
 2010السبعة ماليني تبلغ نسبة النساء بينهم
أكرث من  ،60%وأن القدرات املوجودة اآلن يف
وزارة الرتبية ضمن مراكز محو األمية تستطيع أن
تستوعب خمسني ألف أمي سنويا ،ما يعني أن
البالد تحتاج إىل عرشات السنني ملعالجة املشكلة
مع هذه األعداد لألميني ،بحسب تقديره .وملعالجة
مشكلة األمية قدمت اللجنه اقرتاح قانون إلنشاء
هيئة محو األمية ،وقرئ بشكل أويل وطلبت ميزانية
خاصة ،وال سيام أن لدى الدولة أمواالً كثرية من
عائدات النفط ،ولكن الخالفات بني الكتل السياسية
أخرت إقرار القانون قرابة السنتينن فأقر يف أيلول
 ،2011إال أنه إىل اآلن مل يبدأ العمل به ،ومل تشكل
الهيئات التي نص عليها القانون ،عىل الرغم من أن
املوازنة املالية لعام  2012قد تضمنت تخصيص
مبلغ  28مليار دينار عراقي لتنفيذ قانون محو
األمية.

املدارس األهلية

التحسن الذي حصل يف األبنية واملرافق الجامعية
املختلفة وخاصة خالل الفرتة من ،2009 – 2007
ال تزال املرافق الجامعية من قاعات دراسية
ومختربات ومرافق أخرى ،تعاين من اكتظاظ نتيجة
الطاقات االستيعابية املحدودة للجامعات القامئة
ومعاهد هيئة التعليم التقني.

انترش التعليم األهيل يف العراق بعد  ،2003ألنه
مل يكن مسموح به قبل ذلك .وقد ذكر مدير عام
التعليم املسايئ واألهيل يف وزارة الرتبية السيد
جعفر سلوم الخفاجي يف حديث إىل جريدة
املدى بتاريخ (“ ) 2011-5-10طموحنا أن نجعل
التعليم األهيل يوازي التعليم الحكومي يف امتداده
األفقي والعمودي ،وأن نخفف العبء عن التعليم املرأة والتعليم
الحكومي ،ونقلل من كثافة الطالب يف الصفوف.
فالعدد النموذجي هو أن يكون يف كل صف  25ذكر مكتب اليونسكو يف العراق يف يوم املرأة
العاملي لعام  ،2012أن هناك أقل من  89فتاة
تلميذا ً ،وبلغ عدد املدارس األهلية
مسجلة مقابل كل  100فتى مسجل يف صفوف
( )370مدرسة اعدادية ومتوسطة وثانوية التعليم االبتدايئ .وتتأثر النساء بشكل خاص بنقص
وابتدائية ،للبنني والبنات يف عموم العراق باستثناء التعليم واألمية والسيام يف املناطق الريفية ،حيث
إقليم كردستان .ولكن هناك تخوفاً من التعليم تصل نسبة األمية عند النساء بني الفئة العمرية
األهيل قد يؤدي إىل تدين املستوى العلمي بسبب ( ) 24-15عاماً ،إىل .50%
انتشار الفساد .وقد لوحظ هذا يف تدين نسب
النجاح يف امتحانات الصفوف املنتهية (الكلوريا) نسبة التحاق البنات إىل البنني بالتعليم االبتدايئ
10
يف املدارس األهلية ،إضافة إىل أن املدارس األهلية والثانوي والجامعي
ال تتمتع بصفات البيئة املدرسية (ساحات الرياضة،
التعليم
التعليم التعليم
العام
الدرايس االبتدايئ الثانوي الجامعي
املرسم ،القاعات االمتحانية ،املختربات)..........
0.79
0.75
وخصوصا ً يف املحافظات ،ألن هذه املدارس عبارة 0.88 2009/2008
0.82
0.77
عن دور سكنية تم استئجارها وال تتجاوز مساحتها 0.89 2010/2009
 500مرت مربع يف أحسن األحوال.
ونسبة التحاق اإلناث بالعليم العايل للسنة
الدراسية  2010/2009هي  37%مقابل 62.8%
التعليم العايل
للذكور ،حسب إحصاءات الجهاز املركزي لإلحصاء.
حصل ارتفاع يف عدد الجامعات والكليات الحكومية ونسبة االلتحاق اإلجاملية 11باملدارس للمراحل
واألهلية واملعاهد والكليات التقنية .فارتفع عدد الثالث  55%لإلناث و68%
الجامعات من ( )17جامعة إىل ( )19بني عامي
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني 70%
 2004- 2003و ،2008- 2007إضافة إىل الهيئة
لإلناث مقابل  86%للذكور.12
العراقية للحاسبات واملعلوماتية واملجلس العراقي
وتبلغ نسبة اإلناث إىل مجموع الطلبة  43%للعام
لالختصاصات الطبية.
13
الدرايس  ، 2008/2007وتعود الفجوة يف فرص
وارتفع عدد الكليات الحكومية من  160إىل 201
واألهلية من  13إىل  .19أما بالنسبة للتعليم التقني
 10الجهاز املركزي لإلحصاء /إحصاءات التنمية البرشية.
فقد حافظت املعاهد والكليات عىل عددها البالغ  11التقرير الوطني لحال التنمية الوطنية يف العراق .2008/
 27معهدا ً و 9كليات للفرتة ذاتها .وعىل الرغم من  12نفس املصدر السابق.
 13خطة التنمية الوطنية .2014 - 2010
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حصول اإلناث عىل التعليم مقارنة بالذكور لعدة
أسباب منها:
•الوضع االقتصادي املرتدي للعائلة العراقية
وازدياد نسبة األرامل واملطلقات يف
املجتمع العراقي ،أديا إىل إهامل العائلة
العراقية تعليم البنات.

يعاين األطفال
املع ّوقون من الحرمان
من التعليم وخصوصاً
يف املناطق الريفية،
وذلك لصعوبة
الوصول إىل املدارس

يعاين األطفال املع ّوقون من الحرمان من التعليم
وخصوصاً يف املناطق الريفية ،وذلك لصعوبة
الوصول إىل املدارس .كام أن املدارس نفسها ال
تأخذ بنظر االعتبار احتياجات هذه الفئة ،وحتى
املدارس املنشأة حديثاً ال تتوفر فيها اللوجستيات
التي تناسب احتياجات هذه الفئة.

•بُعد املدارس عن مناطق السكن وخصوصاً
يف املناطق الريفية والفقرية أدى إىل حرمان دور منظامت املجتمع املدين
الفتيات من التعليم.
تشكل العديد من منظامت املجتمع املدين يف
•الزواج املبكر حيث أصبح ظاهرة يف العراق العراق بعد تغيري النظام العام  ،2003وال يوجد
بسب تدين الوضع االقتصادي لالرسة ،عدد ثابت لها ،فتتفاوت األرقام بني 8000- 6000
والرتويج من قبل جهات دينية مدعومة منظمة وجمعية حديثة التأسيس .وهي تعترب
تعتمد تفسريات خاطئة للدين إضافة إىل تجربة حديثة بالنسبة للمجتمع العراقي الذي
العادات والتقاليد.
يحمل ذكرى سيئة عنها ،نتيجة مامرسة ما يسمى
•املناهج الدراسية تساهم يف استمرار ثقافة باملنظامت الجامهريية (اتحاد نساء العراق،
التمييز وعدم املساواة وخصوصاً يف دريس االتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق ،االتحادات
اإلسالمية واألرسية .فهو يكرس الدور والنقابات العاملية )...أيام النظام السابق ،ألنها
قدمت الدعم األمني والسيايس للنظام .إن حداثة
النمطي للمرأة والنظرة الدونية.
التجربة ادت إىل وجود منظامت وهمية همها
الحصول عىل التمويل ،أو منظامت هي واجهة
ذوو االحتياجات الخاصة
ألحزاب وكيانات سياسية بعضها ضمن تشكيلة
كان نتيجة حصاد الحروب التي مر فيها العراق الحكومة واآلخر يف املعارضة .وهي تعمل ضمن
واألعامل اإلرهابية التي مازالت مستمرة بني اآلونة هذه األجندات وليس لديها املعرفة مبفهوم
واألخرى واملواد واإلشعاعات الكيمياوية التي أدت منظامت املجتمع املدين ودورها وعملها.

إىل انجاب أطفال معوقني ،ووجود  25مليون
لغم أريض ومئات اآلالف من املواطنني واألطفال
املعوقني يعني أن األعداد يف تزايد ،ولكن ال توجد
إحصاءات دقيقة لألعداد الحقيقية للمع ّوقني
(مصنفني حسب الجنس او املراحل العمرية) يف
العراق .كام أن غياب االهتامم الحكومي بهذه
الرشيحة ضاعفت من معاناتهم وخصوصاً األطفال
منهم ،حيث اقترص اهتامم وزارة العمل والشؤون
االجتامعية عىل املصابني باإلعاقة الذهنية والصم
والبكم ،وهو دعم محدود وبأعداد قليلة .وقام
بعض الجهات الدينية ومنظامت املجتمع املدين
بفتح مراكز لالهتامم باألطفال املصابني بالتوحد.
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وهناك عدد البأس به من املنظامت املستقلة
والتي تعاين الكثري من الصعوبات والعراقيل التي
تضعها املؤسسات والدوائر الحكومية امامها
اثناء تنفيذها الربامج واملشاريع التي تخطط
للقيام بها ،إضافة إىل فهم البعض من املسؤلني يف
املؤسسات الحكومية أن دور منظامت املجتمع
املدين يقترص عىل التوعية فقط .وعىل الرغم من
ذلك استطاع بعض هذه املنظامت التي كان لديها
برامج ومشاريع جدية يف مجال التعليم وخاصة يف
املناطق الريفية والفقرية منها:

•جمعية األمل العراقية
مرشوع التحدي ملكافحة األمية (النجف ،القادسية،
البرصة ،كربالء) للفرتة  2007/2006ولألعامر التي
تراوح بني  50-10سنة.
متكني الشابات يف محافظة صالح الدين من
الدخول إىل االمتحانات النهائية للمرحلتني
املتوسطة واإلعدادية من اللوايت انقطعن عن
التعليم ألسباب اجتامعية وشخصية وللفرتة من
.14 2006/2005
بناء قدرات الكادر التعليمي (ابتدايئ ،ثانوي) للحد
من العنف ضد النساء واألطفال ،ونرش ثقافة حقوق
اإلنسان وإدماجها يف املناهج الرتبوية ويف عدة
محافظات (بغداد ،النجف ،كركوك ،صالح الدين،
كربالء) وخالل السنوات .2007،2008،2010
دراستان مسحيتان لواقع التعليم غري النظامي يف
العراق يف العامني .2009 ،2005
•جمعية الثقافة للجميع
اهتمت الجمعية بالعمل يف أكرث املناطق فقرا ً
واكتظاظاً بالسكان يف بغداد «(مدينة الصدر)
وكان لديها مرشوع استمر لثالث سنوات يف إعادة
15
املترسبني إىل املدارس يف املنطقة أعاله
املعوقات
إضافة إىل ما ذكر سابقاً هناك معوقات تحول دون
متتع املواطنني بحق التعليم منها:
أوالً :املناهج الدراسية
•تردي املناهج التعليمية وقلة كفاءة املعلمني
واملدرسني أو املوظفني اإلداريني والعديد
من املؤرشات التي شخصتها خطة التنمية
الوطنية .وجاء يف كتاب ملخص أوضاع العراق
الذي أعدته مجموعة من الرشكاء الدوليني
وقدم إىل الحكومه العراقية بعد تشكيلها يف
نهاية عام 2010
 14التقريرالوطني الشامل لحال التنمية يف العراق.
 15نفس املصدر السابق.

ثانياً :القدرات املحدودة يف وزارة الرتبية والتعليم
•العقبة الرئيسية يف تلبية إحتياجات إعادة
إعامرالقطاع ،تكمن يف أن املعيقات يف
القدرات ال تنطبق فقط عىل تنفيذ املوازنات،
وإمنا أيضاً عىل التخطيط والرصد واإلدارة
والتنظيم.
•.إن عدم توفر الخربة يف التخطيط عىل
املستوى املركزي وعىل مستوى املحافظات،
نتج منه منظور التخطيط وإعداد املوازنة
لسنة واحدة،عىل عكس املنظور متعدد
السنوات.
•تبني أن هناك أوجه قصور يف التوظيف واإلبقاء
عىل املوظفني القدامى وعدم االستفادة من
الطاقات الشبابية.
•افتقاد هيكل تنظيمي متعدد املستويات
(النظام والوزارة واملديريات واملعلمني
واملوظفني) ،الذي يعود إىل عقود من العزلة
التي عاشها العراق نتيجة العقوبات الدولية
والحصار االقتصادي الذي فرض عىل النظام
السابق ،والذي ترضر منه املجتمع العراقي،
وعدم مواكبته للتطور العلمي الحاصل يف
العامل ويف مختلف املجاالت.
ثالثاً :الفساد
•يعترب التعليم مجانياً يف العراق ،ولكن يف
بداية كل موسم درايس يضطر أولياء األمور
إىل رشاء الكتب والدفاتر من األسواق التجارية
وبأسعار قد تكون مكلفة ،ألن الوزارة ال تبدأ
بالتوزيع يف أول أيام العام الدرايس ،إما ألن
أعداد الكتب غري كافية ،أو لعدم وصولها من
الوزارة إىل املدارس عىل الرغم من توفر هذه
الكتب عند بعض أصحاب املكتبات .ويقول
رئيس لجنة النزاهة يف مجلس النواب بهاء
األعرجي :إن اللجنة قررت إحالة ثالثة
ملفات فساد كربى إىل القضاء العراقي ،من
أجل البت بها واتخاذ قرار بشأنها يف فرتة ال
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تتعدى  30يوماً .وأوضح األعرجي يف مؤمتر
صحايف عقدته اللجنة يف بغداد ،أن هذه
امللفات تتعلق بتجاوزات وفساد يف وزارة
الرتبية يف عهد وزيرها السابق ،يخص األول
منها طبع مناهج وتوفري مستلزمات مدرسية.
لقد طال التغيري يف املناهج ُجل املقرر
الدرايس .لكن وصول تلك املناهج يف بداية
العام الدرايس تأخر .أضف إىل أن الطريقة
املختلفة كلياً يف عرض محتوى املادة ودرجة
صعوبتها جعلتنا نتساءل “ما غاية تعقيد
املناهج الدراسية دون توفري مستلزمات
الدراسة األساسية؟ فكل سنة تتغري املناهج
وترصف املاليني ،وال نعلم ملاذا .أليس من
األفضل رصف تلك املاليني يف إعامر وترميم
البنى التحتية ملئات املدارس التي أصبح
بعضها آيالً إىل السقوط .سؤال موجه إىل
املسؤولني يف وزارة الرتبية ليس إال” .جريدة
املدى يف .2011/ 10/ 11
•واتهمت النائبة يف التحالف الوطني عن
كتلة األحرار مها الدوري يف وقت سابق
وزير الرتبية السابق نائب رئيس الجمهورية
خضري الخزاعي ومجلس الوزراء بهدر اكرث من
 300مليار دينار عراقي يف هياكل املدارس
الحديدية .مؤكدة أن قامئة دولة القانون
وقفت ضد من كشف الفساد وأفشلت
مرشوع التصويت عىل صفقة توقيع الهياكل
الحديدية عىل الرغم من احتامل وقوع كارثة
انسانية يف حال بناء هذه املدارس.
( 4آب  2011موقع الشفق نيوز)
رابعاً :العنف وتردي الوضع االمني
إن تصاعد وترية العنف يف العراق بعد  2003ادى
إىل مغادرة العديد من األكادمييني إىل خارج العراق.
•سجلت وزارة التعليم العايل تقارير عن اغتيال
154أستاذا ً جامعياً خالل الفرتة من  2003إىل
 2006ثم وصل إىل  290لغاية  15ترشين األول
( 2010محارضة) ألقاها الباحث البلجييك
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ديرك أدريانسن يف مقر األمم املتحدة يف
جنيف بتاريخ  5ترشين الثاين  2010عن حالة
حقوق اإلنسان.
•وفقاً إلحصائيات وزارة الرتبية والتعليم فقد
قتل أكرث من  300مدرس وجرح  1158آخرون
يف عام 2006م ،بينام أغلقت مدارس عديدة
أبوابها نتيجة أعامل العنف والتهديدات .نسبة
املدارس املغلقة يف محافظة دياىل وصلت إىل
 90%بسبب التهديدات واألعامل اإلرهابية.
•يشري التقرير الوطني لحال التنمية يف العراق
إىل ارتفاع عدد الفتيات التاركات دراستهن
( 76795عام  )2004/ 2003يف املرحلة
االبتدائية .أما الطالبات الجامعيات اللوايت
تركن دراستهن فبلغ عددهن  12753يف عموم
العراق ،وقد تزايد هذا الرقم يف السنوات التي
تصاعدت فيها وترية العنف.

التوصيات
تم وضع العديد من الخطط واالسرتاتيجيات ولكنها كانت محدودة الفائدة ولغرض تطور النهوض
بالتعليم
•إجراء تقييم شامل لقطاع التعليم ووضع إسرتاتيجية متامسكة للتعليم عىل املستوى الوطني
والقطاعات الفرعية واضحة األهداف ،وخطط للتنفيذ ،وخطط للتمويل مع مؤرشات لتقييم
األداء.
•تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
•قيام حملة وطنية لبناء املدارس مع وضع بند خاص يف املوازنة العامة لتمويل هذه املدارس.
•زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي لقطاع التعليم وإعطاؤه األولوية عند وضع املوازنات املالية
العامة.
•تغيري املناهج الدراسية لكافة املراحل لتتالءم مع التطور التكنولوجي والعلمي الحاصل يف
العامل ،والرتكيز عىل جعل مخرجات التعليم متالمئة مع متطلبات سوق العمل.
•تبني سياسات تحديد وتنظيم النسل للحد من ارتفاع معدالت النمو السكاين.
•بناء رشاكات مع منظامت املجتمع املدين بدءا ً من التخطيط  ،فالتنفيذ ،فتقييم األداء
•االهتامم باألطفال املع ّوقني وتوفري مستلزماتهم واألخذ بنظر االعتبار احتياجاتهم سواء يف
املدارس القدمية أو املنشأة حديثاً.
•رضورة تقليص الفجوة يف التعليم بني الذكور واإلناث ولكافة املراحل الدراسية ،باتخاذ كافة
الوسائل التشجيعية والترشيعة الالزمة.
•إدماج النوع االجتامعي يف املناهج الدراسية واالبتعاد عن كل ما يكرس النظرة الدونية
واألدوار النمطية للمرأة.
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الحق يف العمل
العراق
إعداد
نرسين ناجي العميدي
جمعية األمل العراقية
الحق يف العمل
يعتمد توفري فرص العمل عىل قوة النشاط
االقتصادي وازدهاره ،إذ كلام ارتفعت معدالت
النمو االقتصادي كلام ارتفعت نسبة التشغيل.
وهذا يقودنا إىل التعرف إىل طبيعة االقتصاد
العراقي والتحوالت التي طرأت عليه يف السنوات
املاضية .وما توفر من فرص عمل ألفراد املجتمع.
إتسم دور الدولة يف االقتصاد العراقي قبل حكومة
البعث عام  1968بأنه دور تنظيمي ينسق بني
القطاعني العام والخاص ،مع إفساح املجال للقطاع
الخاص للعمل يف األنشطة االقتصادية .بعد ذلك
ازداد تدخل الدولة يف الحياة االقتصادية واتسم يف
جوانبه االقتصادية باملنهج االشرتايك يف إدارة جزء
مهم من مكونات االقتصاد العراقي .كان الهدف
املعلن إقامة اقتصاد اشرتايك ،وتم توصيف ذلك بأنه
اقتصاد موجه يؤدي فيه القطاع العام دورا ً مركزياً
يف عملية التنمية مع دور محدود للقطاع الخاص.
وهذا يعني تغيريا ً جوهرياً يف دور الدولة التي
تحولت من دور املنظم الذي يقترص عىل التنسيق
بني القطاعني العام والخاص وإدارة البيئة املؤسسية
(القوانني واألنظمة) لالقتصاد إىل دور املنتج الذي
متارس فيه الدولة إنتاج السلع والخدمات ،مبا يف
ذلك توجيه املوارد االقتصادية نحو استخدامات
محددة واتخاذ سلسلة من اإلجراءات التحكمية
بالنسبة للعديد من أسعار السلع واألجور.

أدى دخول العراق يف الحروب الداخلية والخارجية
إىل انحسار العائدات النفطية وتدهور انتاج النفط
وأسعاره .وهذا ادى بدوره إىل تراجع معدالت
النمو االقتصادي ،وبروز مشكلة البطالة وازدياد
نسبها ،وتراجع مستوى الدخل ،واسترشاء ظاهرة
الفقر .ولهذا تبنى العراق سياسة التخصيص
كمخرج للمشكالت االقتصادية املرتبطة بظروف
الحرب .فبيع العديد من منشآت القطاع العام
إىل الخواص وإيجاد سوق لألوراق املالية ،وتقديم
الحوافز للقطاع الخاص ،وتشجيع االستثامر
االجنبي .وعىل الرغم من ذلك ،مل تنجح هذه
اإلجراءات يف معالجة مشاكل االقتصاد ،بل ازدادت،
حيث انخفض سعر رصف الدينار العراقي وارتفع
التضخم وازداد تدهور املستوى املعييش للسكان،
وخصوصاً خالل الفرتة من  2003-1990نتيجة
العقوبات الدولية التي فرضت عىل العراق .وبهذا
انقطعت صلة العراق بالعامل الخارجي وانخفضت
صادرات العراق مع ارتفاع نسبة االندثار يف رأس
املال الثابت وتدمري البنى التحتية االقتصادية
واالجتامعية والبيئية .وهذا يدل عىل فشل الدولة
يف تحقيق التنمية وإدارة املوارد االقتصادية للبالد
بشكل صحيح.
بعد عام 2003
تبنت الحكومية العراقية سياسة اقتصادية تستهدف
التحول نحو اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة يف
االقتصاد العراقي ،واالنتقال به من دور إمنايئ فاعل
إىل دور تصحيحي يرتكز عىل ثالثة محاور هي:
 -1التحرير االقتصادي :إزالة القيود واملع ّوقات
من أمام التجارة الخارجية وعدم املنافسة
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يف ظل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه .املادة ()25
 -2إصالح القطاع العام :تحسني إدارة
تكفل الدولة إصالح االقتصاد العراقي وفق ٍ
أسس
املرصوفات العامة ،تحسني أداء املؤسسات
اقتصادي ٍة حديثة ،ومبا يضمن استثامر كامل موارده،
العامة ومن ثم تخصيصها أو خصخصتها.
وتنويع مصادره ،وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
 -3سياسة اقتصادية كلية تحقق استقرار االقتصاد
املادة ()26
الكيل.
لذلك وضعت العديد من الترشيعات والقوانني تكفل الدولة تشجيع االستثامرات يف القطاعات
املختلفة ،وينظم ذلك بقانون.
منها ما جاء يف:
االلتزامات الدولية
الدستور العراقي
تضمن الدستور العراقي الدائم لعام  2005حزمة إضافة للعهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،العراق ملتزم باالتفاقيات اآلتية
من الحقوق االقتصادية ،فقد ورد يف
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
الباب الثاين الحقوق والحريات/الفصل األول
الحقوق/الفرع الثاين الحقوق االقتصادية اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
واالجتامعية والثقافية ،وتبلغ  15مادة دستورية اتفاقية حقوق الطفل
بدءا ً بحق العمل ،وامللكية وحرية االنتقال لاليدي االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
العاملة والبضائع ورؤس االموال بني االقاليم
االتفاقية
واملحافظات ،إصالح االقتصاد العراقي وتشجيع
االستثامر ،تنظيم الرضائب ،املحافظة عىل األرسة
اتفاقية إلغاء العمل اإلجباري رقم
وحامية األمومة والطفولة وتكفل الضامن 1
105 / 1957
االجتامعي والصحي للفرد واألرسة ،وحامية
اتفاقية منع التمييز يف العمل وشغل
االطفال من االستغالل االقتصادي ،وحق الصحة2 ،
الوظائف رقم 100/1958
رعاية وتأهيل املع ّوقني وذوي االحتياجات الخاصة
اتفاقية حق التنظيم النقايب واملفاوضة
ودمجهم يف املجتمع ،حق العيش يف ظروف بيئية 3
الجامعية رقم 98/1949
سليمة ،حق التعليم ،حق مامرسة الرياضة وتوفري
اتفاقية حظر العمل اإلجباري رقم
مستلزماتها ،ثم رعاية الثقافة.
4
املادة (:)22

حق لكل العراقيني مبا يضمن لهم
أوالً :العمل ٌ
حيا ًة كرميةً.
ثانياً :ينظم القانون العالقة بني العامل وأصحاب
العمل عىل ٍ
اسس اقتصادية ،مع مراعاة قواعد
العدالة االجتامعية.
ثالثاً :تكفل الدولة حق تأسيس النقابات
واالتحادات املهنية ،أو االنضامم إليها ،وينظم ذلك
بقانون.
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29/1930
اتفاقية املساواة يف األجور رقم
5
100 / 1951
اتفاقية الحد األدىن لسن العمل رقم
6
138/1973
اتفاقية القضاء عىل أسوأ أشكال عمل
7
األطفال رقم 182 / 1999

القوانني والسياسات الوطنية
يستند التزام الدولة بتوفري العمل وحاميته عىل
القوانني والتوجهات السياسية اآلتية:
•قانون الخدمة املدنية رقم ( ) 24لسنة 1960
يختص بالعمل يف القطاع الحكومي .تنظم
تلك القوانني خدمة املوظفني كالتعيني
والرتفيع وحساب الخدمة وتنظيم الدرجات
(السلم الوظيفي) والرواتب وأحكام االستقالة،
والنقل واالستعارة ،واإلجازات واملخصصات،
وأحكام السلف وغريها التي تساعد اإلدارة يف
املؤسسة لتزاول نشاطها بنجاح تام ،وزيادة
كفاءة املوظفني للقيام بواجباتهم بأمانة
وإخالص ،وبذل الجهود املناسبة التي ترفع
من سمعة املوظف وتزيد من كفاءته .فضالً
عام تتصف به الوظيفة العامة من خصائص
تستهدف إيجاد املوظفني الجيدين للقيام
بأداء األعامل املنوطة بهم عىل الوجه األكمل
وإعطاء الضامنات الكافية لهم ،واملزايا املادية
للقيام بواجبات وظائفهم بكل دقة وإخالص
كـ(الراتب – العالوة – الرتفيع).
•قانون العمل رقم ( )71لسنة 1987
ينظم العمل بالقطاع الخاص من ناحية تحديد
األجور ،العالقة بني صاحب العمل والعامل،
تحديد ساعات العمل ،العمل اإلضايف،
اإلجازات السنوية واملرضية ،تسوية النزاعات
التي تنشأ بني أصحاب العمل والعامل ،قضاء
العمل للنظر يف منازعات العمل من قبل
محكمة عمل ،أي أن العامل الذين يعملون
يف معمل للقطاع العام يرسي عليهم قانون
الخدمة املدنية والعالقة لهم بقانون العمل.
ومن الجدير بالذكر أن ننوه إىل أنه بعد 2003
كانت هناك رغبة يف سن قانون جديد للعمل
يف العراق وطرح مرشوع لقانون عمل جديد
قرئ قراءة أوىل وما زال يف مجلس النواب
العراقي.

•تقوم وزارة العمل والشؤون االجتامعية
بتوفري فرصة العمل عىل ضوء طلبات أصحاب
العمل من العامل واملواصفات التي يشرتط
صاحب العمل توفرها يف العامل من خالل
التسجيل يف مكاتب العمل التابعة لدائرة
العمل والتدريب املهني يف الوزارة ،إضافة إىل
ذلك تقوم بتهيئة وتدريب العاملني املبتدئني
وتزويدهم بالخربات الفنية يف مختلف
املجاالت إلمداد القطاعات العاملة مبا تحتاج
إليه من مهارات ذات اختصاص وتطوير
املستوى الفني للعاملني املهرة ورفع مستوى
كفاءتهم املهنية واالنتاجية وهناك ()29
مركز تدريبي يعمل يف مختلف املحافظات
العراقية.
•تعترب دائرة العمل والضامن االجتامعي
يف الوزارة مسؤولة عن مراقبة االستخدام
واتجاهات سوق العمل من خالل جمع
وتحليل البيانات عن واقع التشغيل واتجاهات
سوق العمل وتصدرها يف تقارير فصلية
وسنوية .كام تقوم بإجراء مسوحات دورية
للمشاريع والقوى العاملة واألجور ودراسات
عن واقع التجمعات العاملية ،وتقوم بنرشها
وتوزيعها عىل الجهات ذات العالقة.
•خطة التنمية الوطنية 2012 – 2010
•إسرتاتيجية الحد من الفقر
•سياسة التشغيل الوطنية
تركيبة السكان
ازداد عدد السكان منذ آخر إحصاء سكاين أجري
يف عام  1997من  22مليون نسمة إىل  30.5مليون
نسمة عام  2008ومبعدل منو  1 3%بلغت نسبة
2
السكان للفئة العمرية يف عام 2008
اقل من  15سنة 43%
 1خطة التنمية الوطنية.
 2االطار العام لخطة القوى العاملة www.iauiraq.org/.../
Employment&Unemployment
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 64 – 15سنة % 54.2
 65سنة فأكرث % 2.8
أما عدد السكان النشطني اقتصادياً 3فقد ارتفع من
6.926.000نسمة سنة  2002إىل 8.847.000
نسمة سنة .2008
وهذا يعني أن العرض اإلضايف املتاح من السكان
النشطني اقتصادياً قد بلغ  1.341.000نسمة
ومبعدل زيادة سنوية تبلغ  480الف نسمة.أي
أن هناك حاجة لوضع خطط وسياسات اقتصادية
وتوفري فرص عمل تستوعب زيادة العرض يف سوق
العمل.
وضحت خطة التنمية واقع االقتصاد العراقي
واملعالجات إلصالحه ،وذلك من خالل الرؤية
واألهداف والوسائل التي ستسعى إىل تحقيقها
وهي (الوصول إىل اقتصاد تنافيس متنوع يتبوأ
فيه القطاع الخاص دورا ً رائدا ً يف توليد الرثوة
والوظائف ،يف حني متارس الدولة دورا ً تنظيمياً
ومتكينياً من أجل مواجهة إخفاقات السوق .وهذا
يتحقق من خالل االسرتشاد مببادئ الدميقراطية
وسيادة القانون واسلوب الحكم الرشيد ) .كام
بينت الخطة حجم االستثامر املطلوب لتحقيق
معدل النمو املستهدف ،وهو ما يعادل ( )186
مليار دوالر ،تكون حصة الدولة منها  100مليار
دوالر تتوىل املوازنة االتحادية توفريها و  86مليار
هي حصة القطاع الخاص الوطني واألجنبي.
ان القوى العاملة املطلوبة لتنفيذ هذه الخطة
وللسنوات من  2014- 2010ال يقل عن ()3مليون
فرصة عمل ،وقد تظمنت خطة التنمية إصالح
االقتصاد العراقي بقطاعيه العام والخاص من خالل
تحقيق رشاكة بينهام وزيادة االستثامر.
وعىل الرغم من مرور ثالث سنوات عىل تنفيذ
الخطة مل يتوفر حجم االستثامر املربمج ال من قبل
الحكومة وال من قبل القطاع الخاص وذلك لعدة
أسباب منها:
 3نفس املصدر السابق.
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•عراقيل توضع أمام املستثمرين من قبل
املؤسسات والدوائر الحكومية سواء يف
الحكومات املحلية أو الوزارات االتحادية ،مثل
تخصيص األرايض إلقامة املشاريع االستثامرية،
أو عدم االلتزام بتطبيق قانون االستثامر
ونظام االستثامر الصادر من مجلس الوزراء،
ألن القوانني والتعليامت النافذة يف الوزارات
مل تعدل وفق قانون ونظام االستثامر.
•الطاقة الكهربائية غري املستقرة ودامئة
االنقطاع تجعل من الصعوبة إقامة مشاريع
استثامرية ،ألنها تزيد من كلف اإلنتاج ،إضافة
إىل رداءة وقدم طرق املواصالت ،والفساد
اإلداري واملايل ،واالنفتاح عىل استرياد السلع
االستهالكية وعدم فرض رضائب عليها...
إن اعتامد االقتصاد العراقي عىل إيرادات
النفط كمصدر شبه وحيد يف متويل التنمية،
وانخفاض مساهمة بقية القطاعات
االقتصادية األخرى نتيجة النخفاض انتاجيتها
أدى إىل قلة فرص العمل وعدم استيعاب
الزيادة الطبيعية املستمرة يف قوة العمل،
وبالتايل انتشار البطالة.
نسب حركة القوى العاملة بني األنشطة
االقتصادية يف العام  42007مقارنة بعام
1977

السنوات
األنشطة
2007
1977
14.5
31.5
الزراعة
3.9
الصناعة التحويلية 9.5
6.0
10.7
البناء والتشييد
56.1
7.5
التجارة
4.6
5.9
النقل
14.8
31.9
الخدمات
 4سياسة التشغيل الوطنية.

إن الوضع الحايل لسوق لعمل يف العراق يفرس
الضعف اإلداري واملايل للنشاط الخاص ،وذلك
بسبب هجرة معظم الصناعيني ورجال األعامل
يف العراق إىل الخارج ،أو احرتاف مهنة التجارة
وخصوصاً عمليات االسترياد بدالً من االستثامر
يف الصناعة وإدارة األعامل الكبرية باعتبارها -أي
التجارة  -اقل خطورة ،وال تتطلب رأسامل كبريا ً.
كام تتميز بقرص دورتها التجارية واستمرار الطلب
عليها خصوصاً إذا كانت موا ّد غذائية رئيسية .إال
أن هذا الفرع من التجارة زاحمته وزارة التجارة
حينام تولت بيع املواد الغذائية والحبوب،
واحتكرت استرياد هذه املواد ،لذلك تراجع العمل
التجاري إىل مستوى دكاكني البيع باملفرد ،واسترياد
األقمشة واملالبس والكامليات ومواد الزينة
والسلع االستهالكية الدامئة .وهذا ما يفرس ارتفاع
نسبة حركة القوى العاملة يف األنشطة التجارية.
كام انخفضت نسبة حركة القوى العاملة يف قطاع
الصناعة التحويلية والبناء والتشييد والزراعة
والنقل .وهذا بدوره يفرس لنا كيف تغري عدد
السكان بني الحرض والريف .فقد بلغت نسبة
السكان الحرض  65%مقابل 5 35%يف الريف.
•أقرت وثيقة سياسة التشغيل الوطنية سنة
 2011ومبساعدة مكتب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع ومنظمة العمل الدولية.
فقد رصح وزير العمل إلذاعة صوت العراق
الحر بتاريخ ( ) 2012/ 1/ 20أن الوثيقة
تهدف إىل ايجاد فرص عمل للعاطلني وترسيع
الجهود اإلمنائية الهادفة إىل تخفيض البطالة
املتزايدة وتخفيف الفقر .أي أن الوثيقة تربط
بني خطة التنمية واسرتاتيجية التخفيف من
الفقر .وهي تتضمن القروض الزراعية ،برامج
لدعم األرامل ،مرشوع قانون دعم املشاريع
الصغرية املدرة للدخل.
•صوت الربملان العراقي عىل قانون دعم
املشاريع الصغرية املدرة للدخل بتاريخ (/19
 .)2012 /1وبحسب بيان صدر عن الربملان
 5خطة التنمية الوطنية .2014 – 2010

فإن القانون يهدف إىل تقليص حجم البطالة
وتوسيع ثقافة التشغيل الذايت والعمل الحر
وتشجيع املبادرات الفردية والخاصة.
•األجور
إن عامل القطاع الخاص يخضعون إىل
تطبيقات قانون العمل .أما العامل يف املعامل
الحكومية فهم يخضعون إىل قانون الخدمة
املدنية .أي هناك تفاوتاً يف الحقوق بينهام.
وهذا ما دعا للمطالبة بسن قانون عمل
جديد ،ولكنه إىل اآلن مل يسن عىل الرغم من
قراءة مسودة القانون قراءة أولية يف الربملان
العراقي منذ عدة سنوات ،لذا فإن نظام
الرواتب واألجور يف قانون الخدمة املدنية
يعتمد عىل املعيار الشخيص .فهو ال يشجع
املثابرة واإلبداع وال يحث املوظف عىل بذل
جهود أكرب ،وال يدفعه نحو تطوير مهاراته
وقدراته الشخصية ،ألن راتبه منقطع الصلة
بكل ذلك ،فهو يستحق الراتب ليس ألنه يقوم
بعمل كبري أو عمل دقيق أو مجهد ،أو ألنه
أكفأ فعلياً من غريه ،بل يستحقه ألنه متزوج
وصاحب أطفال ...الخ
•البطالة
ظهرت البطالة يف العراق بعد غزو الكويت
والعقوبات الدولية ،يف حني أنه كان يستقبل
العاملة العربية واألجنبية قبل تلك الفرتة .وال تتوفر
بيانات دقيقة عنها ميكن الركون إليها يف التحليل
االقتصادي قبل  2003بسبب الظروف السياسية
التي كان مير بها البلد وضمور الجهد اإلحصايئ.
أما اآلن فهناك صعوبة للحصول عىل أرقام دقيقة
والجدول التايل يبني تزايد نسب البطالة للفرتة من
 1977حتى عام 20046

 6مجلة التقني /املجلد الحادي والعرشون العدد.2008/ 6
البطالة يف العراق د .مالك عبد الحسني احمد /الكلية التقنية
اإلدارية.
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معدالت البطالة
املعدل
السنوات ذكور إناث
العام
3.2
3.2
3.5 1977
3.6
7.5
3.1 1987
13.6
2.1
15 1997
28.1
16
30.2 2003
26.8
15
29.4 2004
17.97
27.8 25.7 2005
17.5
22.65 16.16 2006
15.34 19.64 14.3 2008

إلصالحات هيكلية ،وضعف تنمية القطاع الخاص،
والفساد ،وارتفاع معدالت العاملة الناقصة.

كام أن ارتفاع معدالت البطالة أدى إىل زيادة عاملة
األطفال .هذا ما رصحت به منظمة اليونيسيف
التابعة لألمم املتحدة ذكرت يف  2011/ 5/ 17انها
تقدر حجم عاملة األطفال يف العراق بـ 800ألف
طفل تراوح أعامرهم بني الخامسة والـ 14سنة،
حسب فرق املنظمة العاملة يف العراق .وهذا
مخالف التفاقية حقوق الطفل.إن غياب الحامية
القانونية يؤدي إىل ضياع حقوقهم من حيث تدين
األجور أو التعويض عند تعرضهم إلصابات العمل،
وقد يتعرضون للتحرش واالستغالل الجنيس .وهذا
يؤدي إىل ترسب األطفال من املدارس وانتشار
وجاء يف تقرير صندوق النقد الدويل 7أن نسبة
األمية.
البطالة يف العراق تصل إىل  18يف املئة ،وأن العراق
يحتل املرتبة الخامسة يف معدالت البطالة عربياً .تتصدر محافظة ذي قار املحافظات األخرى بارتفاع
فقد جاء ترتيبه بعد جيبويت واليمن وموريتانيا نسبة البطالة فيها ،إذ بلغت نسبتها  30.01%لكال
والسودان .كام سبق أن ذكر تقرير للبنك الدويل الجنسني .وكانت للذكور  46.93%ولإلناث 28.22%
صادر يف حزيران  2005أن هناك أكرث من مليونني تليها محافظة املثنى اللتان متتازان باستقرار أمني
من العاطلني عن العمل يشكلون  30%من القوة ثم نينوى ثم صالح الدين .ويرجع السبب يف ذلك
إىل طبيعة اقتصادات تلك املحافظات املتمحورة
العاملة.
حول الزراعة والرعي ،ويرجع األمر أيضاً إىل عدم
وأعلنت وزارة العمل والشؤون االجتامعية ،يف
االستقرار األمني بخاصة يف محافظات األنبار
أيلول من عام  ،2010أن عدد العاطلني املسجلني
ونينوى ودياىل .وباملقابل سجلت العاصمة بغداد
يف قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بني
أقل معدالت البطالة ،إذ بلغت  11.77%لكال
الخريجني ابتداء من عام  2003ولغاية عام 2009
الجنسني ،وكانت نسبة الذكور  10.18%واإلناث
بلغ مليوناً و 500ألف.
 17.14%عىل الرغم من توتر الوضع األمني.
وكشف ممثل األمني العام لألمم املتحدة
8
لحقوق اإلنسان يف العراق (فالرت كالني)
أن نسبة البطالة يف العراق تجاوزت ،28%
فيام يعاين ربع سكان العراق الفقر الشديد.
وأضاف كالني يف آخر تقرير له رفعه لألمم املتحدة،
أن العراق يعاين جملة تحديات تشمل االفتقار
http://www.iraqhurr.org/archive/
7
news/20120809/1093/1093.html?id=24671889
يف 9/8/2012

http://almowatennews.com/news.
8
 php?action=view&id=21752يف 2011/ 6/3
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معدالت البطالة وترتيب املحافظات لسنة % 2008

املحافظة

الحرض
ذكر

18.49
نينوى
13.19
كركوك
10.30
د�يإىل
19.39
األنبار
10.32
بغداد
12.59
بابل
11.08
كربالء
12.22
واسط
صالح الدين 21.03
12.53
النجف
14.20
القادسية
21.09
املثنى
22.84
ذي قار
18.68
ميسان
14.82
البرصة
12.08
دهوك
7.00
اربيل
السليامنية 6.34
13.09
املجموع

الريف
أنثى
30.77
20.24
22.60
26.76
22.82
32.67
36.54
27.09
24.60
29.89
29.82
16.30
41.58
17.03
21.07
23.80
8.43
24.58
25.02

مجموع ذكر
20.08
14.41
14.01
20.80
12.54
17.59
15.43
14.59
21.71
14.75
17.52
20.35
26.47
18.48
15.87
14.26
7.24
10.45
15.19

25.77
11.04
12.78
13.45
4.42
9.90
12.76
11.97
17.54
12.08
14.25
31.45
30.07
11.92
15.38
12.88
7.73
7.15
14.89

املجموع الكيل
أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

9.09
1.87
14.33
3.86
3.28
3.61
14.98
4.72
3.48
10.30
6.17
4.66
53.13
3.06
13.46
58.52
64.82
23.69
8.26

25.02
9.65
13.01
10.83
3.93
7.69
13.03
9.82
14.26
11.85
12.43
28.41
31.79
11.57
15.27
17.51
23.90
11.26
13.34

21.31
12.27
13.27
14.37
10.18
12.25
11.56
12.46
19.80
13.24
14.14
26.78
28.22
16.78
14.89
13.29
7.49
7.91
14.33

27.69
14.50
20.12
11.68
17.14
12.55
28.93
13.51
10.86
22.77
17.21
11.27
46.93
14.39
20.07
39.72
36.03
27.41
19.64

21.91
12.63
14.62
13.77
11.77
12.34
14.20
12.71
18.01
14.48
14.78
24.89
30.81
16.58
15.51
16.91
13.22
11.88
15.34
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ويف وثيقة تحليل القوى العاملة العراقية ()2009
تبلغ نسبة البطالة يف العراق  ،% 18ونحو 10
 %آخرين يعملون بدوام جزيئ ويرغبون بزيادة
ساعات عملهم .ولهذا فإن  % 28من القوى
العاملة ال تزال تستخدم بصورة أقل من طاقتها.

ترتكز البطالة وترتفع معدالتها يف صفوف الشباب
الذين تراوح أعامرهم بني  15و 29سنة بينام تقل
نسبة البطالة بني الرجال املندرجني يف الرشائح
العمرية األكرب كام يوضح الجدول اآليت:
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معدالت البطالة حسب الفئات العمرية لسنة بعد ذلك عىل وظيفة دامئة.
% 2008
إن جميع إسرتاتيجيات وسياسات وخطط التنمية
والتشغيل املعدة يف العراق ال متتلك أية فرصة
املجموع
أنثى
ذكـر
فئات العمر
للتطبيق ( أو النجاح ) عىل أرض الواقع .وال يعود
34.12
21.62
37.07
15-19
ذلك إىل املغاالة يف صياغة مؤرشات دالة الهدف،
27.09
35.64
25.19
24.20
بل لعدم وجود اإلرادة السياسية يف تطبيقها .ولهذا
17.66
25.68
15.70
25-29
بقيت حربا ً عىل ورق ،والغرض منها الحديث عنها
10.72
19.14
8.72
30-34
أمام وسائل اإلعالم .فقد كشفت وزارة التخطيط
9
والتعاون اإلمنايئ  ،عن أن اجتامعاتها املشرتكة
7.71
16.85
5.48
35-39
األخرية مع وزارة املالية تهدف لربط موازانات
6.55
12.62
5.03
40-44
األعوام املقبلة بالخطة الخمسية اإلمنائية التي تبدأ
5.16
6.80
4.71
45-49
من العام الحايل  2012ومتتد إىل العام .2016
4.88
5.73
4.67
50-54
55-59

4.97

5.02

4.98

60-64

4.77

3.77

4.63

 65فأكرث

5.41

4.26

5.30

حيث قامت الحكومة ،بـ(إعادة املفصولني
واملتقاعدين يف فرتة النظام السابق) يف املقام
األول ،األمر الذي من شأنه خفض نسبة البطالة
بني الفئات العمرية األكرب .وبسبب البطالة لجأ
الشباب وخصوصاً الخريجني منهم إىل العمل
بعقود مؤقتة ،أو بأجور يومية غري منصفة ال يتمتع
العامل فيها بإجازة مرضية وخاصة النساء ،ولكن ما
يجعلهم يقبلون بهكذا عمل هو األمل يف الحصول

وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد
الزهرة الهنداوي إن “االجتامعات األخرية بني
وزارة التخطيط ووزارة املالية وبحضور عدد من
االختصاصيني تهدف إىل ربط موازنات األعوام
الثالثة املقبلة بالخطة الخمسية اإلمنائية التي
وضعتها وزارة التخطيط لألعوام املقبلة .وقد أعلن
عن فشل خطة التنمية للعام .2014 – 2010
ويقول البنك املركزي العراقي 10إن الخطة الخمسية
التي تبنتها الحكومة العراقية يطغى عليها الطابع
النظري ،وعليها معالجة معوقات تنفيذها بأرسع
وقت للنهوض بواقع التنمية االقتصادية يف البالد

معدل البطالة حسب الحالة العلمية والجنس لسنة 2008%
الحالة العلمية
ذكر
أنثى
املجموع

بدون
شهادة

ابتدائية متوسطة

12.0 14.7 17.0
34.1 17.3 14.6
14.2 15.0 16.4

إعدادية

12.3
30.1
15.2

دبلوم بكالوريوس دبلوم
عال

13.1 12.5
23.5 18.5
16.1 14.6

ماجستري

8.1 3.0
9.2 11.4
8.4 5.3

دكتوراه
فأعىل

1.9
6.2
2.7

أخرى

25.0
9.7
21.4
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 9الشفق نيوزhttp://www.shafaaq.com/sh2/news/
economy-news/39306-2012-04-07-08-44-05.htm
يف  7نيسان 2012
http://inciraq.com/pages/view_page.php?id=61524

10
يف 2012/ 5/7
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اضافة لذلك عدم ظهور أي مرشوع اسرتاتيجي
طيلة األعوام السابقة ،ومل تظهر أية تجديدات ذات
قيمة تسمح باالرتقاء بالوضع املزري للبنى التحتية
والخدمات ،ومل ترشع املؤسسات املعنية بخطوات
فعلية وفاعلة عىل صعيد تطبيق مفردات خطة
التنمية خصوصاً ما يتعلق منها باملشاريع اإلنتاجية
الكبرية.
ـ ولهذه األسباب (وغريها) تراجع القطاع الزراعي،
ال عن دوره التقليدي يف التشغيل ،بل حتى عن
دوره يف تأمني الغذاء .وأصبح العراق يستورد
 85%من احتياجاته الغذائية ،بينام يؤمن القطاع
الزراعي  15%فقط من هذه االحتياجات.
 وال يزال دور القطاع الصناعي محدودا ً وضعيفاًويعاين معوقات عمل وترهالً وإنتاجاً تقليدياً
وبطالة مقنعة .كام يعاين السوق إغراقاً سلعياً
خارجياً منظامً مل يشهد له العراق مثيالً من قبل.

املالية والخربات والكفاءات وقدرات التنفيذ.
سبق وبينا معوقات االستثامر يف القطاع الخاص،
ولكن مساهمة القطاع الحكومي مل تظهر يف
اإلنفاق الحكومي يف املوازنات العامة كانت
نسبة املوازنة االستثامرية متدنية مقارنة باملوازنة
التشغيلية.
•االنفاق الحكومي :شكلت النفقات التشغيلية
نسبة أعىل من اإلنفاق االستثامري بعد .2003
وهذا يعطي الطابع االستهاليك للموازنات
العامة العراقية .كام أن فرص العمل املتوفرة
هي يف القطاع العام (الحكومي) .وهذا أدى
إىل ظهور البطالة املقنعة ،يف حني أن النفقات
االستثامرية هي التي تولد فرص العمل وتحد
من البطالة .كام أن عدم إقرار املوازنه يف
الوقت املحدد يؤثر عىل تنفيذ السياسات
اإلصالحية املقرتحة وهذا أدى إىل قلة اإلنفاق
االستثامري يف مختلف القطاعات االقتصادية.

 و بدالً من قيام الحكومة بإنفاق  186مليار دوالرإلنجاز مشاريع خطة التنمية الوطنية للسنوات
11
 ،2014 – 2010ومبا يسمح بزيادة الناتج املحيل النفقات الكلية التشغيلية واالستثامرية لعام
اإلجاميل بنسبة ( )% 9.38كمعدل منو سنوي)2012-2008( ،
نسبة
النفقات
وخلق ما بني  4.5 – 3ماليني فرصة عمل جديدة ،السنوات النفقات النفقات
وتنويع االقتصاد العراقي من خالل دعم القطاعات
الكلية التشغيلية االستثامرية التشغيلية إىل
الكلية %
ـ دينار
ـ دينار
ـ دينار
التي ميارس النشاط االقتصادي الخاص دورا ً
67
30.7
61.3
تاريخيا ً فيها ،ويتمتع يف بعض فروعها بإمكانات 92 2008
78
15
54
تنافسية جيدة (كالزراعة والصناعة والسياحة 69 2009
72
23
61
والبناء والتشييد) ...فإن واقع تنفيذ هذه الخطة 84 2010
73
27.54
74.76
يشري إىل عدم تطابق املدة املتبقية لتنفيذ الخطة102 2011 ،
68,3
37
80
مع حجم املشاريع املقررة فيها .كام تم تكريس 117 2012
معظم تخصيصات املوازنة العامة االتحادية لتلبية
إحتياجات رمبا كانت بعيدة (وبعيدة جدا ً) عن
تحقيق معدالت منو اقتصادي حقيقي.
 وهكذا مارست البيئة التنظيمية دورا ً أساسياًيف جعل الخطة تخفق يف تحقيق أهدافها،
حيث مل يلتزم الرشكاء األساسيون فيها ببنود
الخطط املساعدة الهادفة إىل رفع معدالت
النمو االقتصادي ،رغم وفرة التخصيصات

 11تحليل املوازنات العراقية  2012- 2004و اتجاهاتها
التنموية /د.عبد الرحمن نجم املشهداين
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شكلت النفقات
التشغيلية نسبة
أعىل من اإلنفاق
االستثامري بعد
 .2003وهذا يعطي
الطابع االستهاليك
للموازنات العامة
العراقية

نسبة
االستثامرية
إىل الكلية%
33
22
27
27
31,6

حصة بعض القطاعات االقتصادية من إجاميل يف جدول حركة القوى العاملة (ص  ،)7لذا فان
النفقات 2012-2008
عدم االهتامم بتطور القطاعات االقتصادية وقلة
االنفاع عليها يعني بقاء االقتصاد العراقي غري قادر
2012 2011 2010 2008
ـ القطاع
عىل توفري فرص العمل للحد من البطالة وعم
% % % %
قدرته عىل استيعابه للقوى العاملة الداخلة إىل
 1القطاع
 1,9 2,99 2,4 1,4سوق العمل سنويا.

2
3
4
5
6

الزراعي
0,8
القطاع
الصناعي
0,6
قطاع
اإلسكان
والتشييد
5,1
قطاع
الخدمات
4,5
قطاع
الرتبية
والتعليم
15,3
القطاع
األمني

0,5 0,88 0,8
1,1

1,2

1

7,45 9,29 11
9,7

11

9,4

14,6 15,4 15

حصة الرئاسات الثالث يف املوازنات املالية العامة
عام 2010
عام 2011
عام 2012

% 17.8
% 21.9
% 40

لكن املوازنة أغفلت أن تضع تخصيصات مالية
للقروض القصرية واملتوسطة األجل التي أقرها
قانون دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة األجل
الذي أصبح ساري املفعول بداية العام  ،2012كام
جاء يف ترصيح لوزير العمل والشؤون االجتامعية
(إن املوازنة االتحادية العامة لعام  2012مل تخصص
مبلغاً للقروض الصغرية واملتوسطة التي أقرها
قانون القروض لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطية
للشباب العاطل عن العمل الذي أصبح ساري
املفعول يف منتصف شهر كانون الثاين) .وأضاف
أن تطبيق هذا القانون سوف يؤدي إىل امتصاص
حجم البطالة التي يعانيها الشباب العراقي ،منوهاً
بأن الوزارة قامت بإنشاء صندوق لدعم هذه
املشاريع قيمته  150مليار دينار عراقي لتغطية
جميع الشباب العاطل عن العمل من العراقيني
يف جميع املحافظات .ولكن عىل الرغم من صدور
هذا القانون واملصادقة عليه ،إال أن املوازنة التي
أقرها مجلس النواب لعام  2012مل تلحظه ومل
ترصد أي مبلغ له ،لذلك نحن يف حرج من أمرنا
12
أمام املئات من طلبات العاطلني عن العمل).

الجدول اعاله يوضح ارتفاع نسبة االنفاق عىل
القطاع االمني وقلة االنفاق عىل القطاعات
االقتصاديىة املهمة وان املوارد املالية ال توزع بني
القطاعات االقتصادية لتحقيق التنمية وقد يفرس
البعض ان ارتفاع االنفاق عىل االمن يؤدي إىل
استقرارالوضع االمني وهذا سيشجع عىل االستثامر
املحيل واالجنبي وتتوفر فرص عمل للعاطلني،
ولكن واقع الحال ان االمن يرتبط باالستقرار
السيايس فاي ازمة بني الفرقاء السياسيني تؤدي
إىل تدهور الوضع االمني ،كام ان هذا االنفاق مل
يستثمر لزيادة كفاءة القوى االمنية وبناء قدراتهم
بل ان الزيادة يف االنفاق نتيجة لزيادة اعداد القوى
كام أكد الخبري يف ديوان الرقابة املالية إخفاق
االمنية ،يف حني لو كان هناك توزيع عادل لالنفاق
املوازنة يف الحد من الفقر والبطالة (13إن املوازنة
يف املوازنة العامة عىل القطاعات االقتصادية مثل
(الزراعة ،الخدمات ،االسكان ،الصناعة)وهي التي
http://cdn.aknews.com/ar/aknews/2/299666 12
تستوعب نسبة عالية من االيدي العاملة كام بينا يف  4نيسان .2012
 13جريدة الصباح يف .2012/5/8
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مل تعالج تلك اإلشكاالت التي يتعرض لها املجتمع
بشكل عام إال بإشارات بسيطة جاءت يف ديباجة
املوازنة ،ذاكرا ً أن الحل األمثل للموازنة هو
خلق الظروف املثالية للعمل ،وليس تخصيص
مبالغ للدعم املايل الذي يوجه لشبكات الحامية
االجتامعية ،موضحاً أن تلك الشبكات ينبغي لها
أن تكون معيالً للعاجزين فقط وليس لألشخاص
الذين مبقدورهم العمل واإلنتاج ،حيث إن من
يستطيع العمل ينبغي أن تخلق له املوازنة فرصاً وميكن أن يقال إن املوازنات ليس لها إال أبعاد
حقيقية لذلك.
سياسية تهدف إىل تحقيق الرىض وكسب الود
وأشار إىل أن املوازنة مل تضع بالحسبان تفعيل الشعبي والسيايس).
القطاع الخاص ،كونه قطاعاً قادرا ً عىل امتصاص ذوو االحتياجات الخاصة
حدة البطالة وتوفري فرص عمل للعاطلني ،ذاكرا ً أن
القطاع الخاص ترشيعياً مازال غري قادر عىل ضامن يصعب الحصول عىل إحصائيات وأرقام دقيقة عن
مستقبل العاملني فيه ومنحهم الحقوق التقاعدية أعداد ونسبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ألن وزارة
وهو أمر ترشيعي يؤرش عن وجود خلل يف التخطيط لديها معلومات وإحصاءات لغاية سنة
املنظومة االقتصادية بشكل كامل وليس يف املوازنة  .1998وسنالحظ اختالفاً يف األرقام .فقد أعلنت
فحسب .داعياً إىل تفعيل قانون العمل وإعادة رئيسة لجنة املرأة والطفل يف مجلس النواب ،أن
النظر فيه ليكون قادرا ً عىل منح الراتب التقاعدي عدد املع ّوقني بصورة عامة يف العراق وحسب
للعاملني يف القطاع الخاص أسوة بالعاملني يف االحصائيات األخرية قارب ستة ماليني وخمسامئة
شخص ،وطالبت مجلس النواب باملوافقة عىل
القطاع الحكومي).
تشكيل هيئة مستقلة للمعوقني .15كام أعدت
استحدثت املوازنات درجات وظيفية ونسبة كبرية منظمة املع ّوقني الدولية بالتعاون مع وزاريت العمل
منها للوزارات األمنية .ففي عام  2007كان عدد والصحة 16دراسة بينت فيها أن عدد املع ّوقني يف
الدرجات الوظيفية  136اأف درجة وظيفية حصة العراق وصل إىل أكرث من مليون ،مشرية إىل أن
وزارة الداخلية منها  30ألفاً ووزارة الدفاع  40ألفاً .شدة إعاقتهم تراوح بني العجز الكيل والجزيئ.
أما يف عام  2010فبلغ عدد الدرجات الوظيفية وتؤكد الدراسة حجم املأساة التي مير بها العراق
جراء أعامل العنف والتفجريات اليومية وان وجود
 115ألف درجة كانت  27537للداخلية
أكرث من  25مليون لغم أريض ،ال تدخل يف عدادها
و 47549للدفاع.
القنابل العنقودية ،والقنابل غري املنفجرة .ما يعني
يف عام  2011كانت  175ألف درجة بلغت حصة أن العدد يف تزايد .بينام أكد رئيس تجمع املعوقني
وزارة الداخلية  100ألف.
يف العراق وعضو االتحاد العاملي للمعوقني موفق
يف عام  2012أصبحت  100الف درجة حصة وزارة
الداخلية منها  14800درجة وحصة وزارة الدفاع  14املوازنة العامة للدولة بني االعداد والتنفيذ /دراسة تحليلية
(أ.د.حسن عبد الكريم سلوم و د.حيدر محمد درويش )
 15ألف درجة.
الفيدرالية العراقية التي أعدت منذ عام  2003مل
تتضمن أي برنامج أو اسرتاتيجية واضحة ،حيث ال
تحتوي أي منها عىل األبعاد االقتصادية واإلصالحية
الرضورية ،بل كانت موازنات توفيقية مبنية عىل
أساس إبقاء األمور عىل حالها ،وإشباع استحقاقات
اعتادت الدولة التعامل بها ،واعتمدت عىل مصدر
واحد لإليرادات ،ومل تنتبه إىل ترشيد اإلنفاق وال
لرتتيب األولويات.14

وهذا يؤدي إىل ظهور البطالة املقنعة التي تعيق
عملية التنمية .لذا ميكن أن نصف (املوازنات

 15شبكة االعالم العراقي http://imn.iq/news/
 /view.13116يف 2012/ 6/ 21
 16املستقبل العراقي مرة http://www.almustakbalpaper.
 net/ArticlePrint.aspx?ID=24547يف 2012 /7 / 5
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العراق ال ميتلك
نظاماً لتأهيل
املع ّوقني وتوفري فرص
العمل لهم وجعلهم
ينسجمون مع
املجتمع ويعيشون
حياتهم بشكل طبيعي

الخفاجي ،عدم وجود نظام يحل مشاكل املع ّوقني االتحادات والنقابات
جذرياً يف العراق ،كاشفاً عن وجود ( )3ماليني معوق .بي ّنا سابقاً أن هناك متييزا ً بني عامل القطاع الخاص
وقال الخفاجي :إن العراق ال ميتلك نظاماً لتأهيل وعامل القطاع العام .عامل القطاع الخاص يحق
املع ّوقني وتوفري فرص العمل لهم وجعلهم لهم تشكيل نقابات وفق قانون التنظيم النقايب رقم
ينسجمون مع املجتمع ويعيشون حياتهم بشكل  52لسنة  ،1987ولكن عامل القطاع العام ال يحق
طبيعي ،مشريا ً إىل أن الكثري من املع ّوقني لديهم لهم ذلك ،ألن قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم
مواهب مميزة ،إال أنها مل تستثمر من قبل الدولة 150 .قد حولهم إىل موظفني .ولهذا فقد رفضت
وأضاف :إن الكثري من املع ّوقني هم أصحاب كثري من اإلدارات تشكيل نقابات يف منشأتها بحجة
شهادات عليا .وهناك نساء مع ّوقات يبدعن يف أن القانون الزال سارياً وقرار  150مل يلغ .علام أنه
الخياطة والتطريز والحياكة ومهارات باستخدام قرار يشكل انتهاكاً للدستور العراقي الذي سمح
الكومبيوتر بطرق متطورة .والكثري من املعوقني للعامل بتشكيل نقاباتهم إضافة إىل رغبة بعض
لديهم مهارات عالية يف الحرف اليدوية كالحدادة ،األحزاب النافذة يف السلطة للسيطرة عىل النقابات
لكن فرص االستفادة من هذه الطاقات ضعيفة .أدت إىل عزوف الكثري من الناشطني يف العمل
وقال :تقدر إحصاءات لجنة الصحة العاملية النقايب عن املشاركة يف األنشطة النقابية ،إضافة إىل
أن عدم استقرار الوضع األمني واسترشاء الفساد
( )WHOومنظمة (الهندر انرتنشنل) وجود ()3
أسهم بدوره يف ضعف العمل النقايب.
ماليني مع ّوق يف العراق ال يأخذون دورهم يف
الفساد املايل واإلداري:
املجتمع ويف عملية إعادة بناء العراق الجديد.
ويقول عيل محمد حيال مدير مؤسسة قناديل (ظهر الفساد يف العراق يف مثانينيات القرن املايض
لرعاية جرحى اإلرهاب واملعوقني أن املنظامت نتيجة الحرب العراقية – اإليرانية ،وأصبح ظاهرة
ّ
بعد الحصار الدويل عىل العراق وتطبيق مذكرة
اهتمت برعاية هذه الرشيحة وطلبت من الربملان
التفاهم (النفط مقابل الغذاء) التي تورطت فيها
العراقي رضورة ترشيع قانون يهتم برشيحة ذوي
دول ومنظامت دولية ،وأصبح الفساد جزءا ً من
اإلعاقة حسب ما نصت عليه املادة الدستورية كيان مؤسسة الدولة) 17.وتفاقم الفساد بعد عام
الرقم  32والتي تكفل الدولة ذوي االحتياجات  2003نتيجة عدم وجود سلطة وطنية ،وهيمنة
الخاصة ودمجهم باملجتمع ،الفتا إىل أن نسبة االحتالل وتدفق األموال من الخارج ،وتعدد مصادر
املعوقني يف العراق تصل إىل  .% 15وقال أيضاً الصالحيات االقتصادية 18 ،ما أدى إىل إهدار الكثري
هناك رشيحة كبرية من املعوقني تعاين قضية من األموال املخصصة إلعادة إعامر العراق .وبهذا
مهمة وهي عدم وجود هيئة أو مؤسسة لرعاية أصبح الفساد من اهم املعوقات التي تقف يف وجه
املعوقني .فسابقاً كانت هنالك مؤسسة تضمن لهم إصالح االقتصاد ،وقيام مشاريع استثامرية من قبل
كافة الحقوق (هيئة رعاية معوقي الحرب) ،ولكن مستثمرين أجانب أو محليني.
حتى اآلن ال توجد هكذا مؤسسة ،موضحاً أنه متت
•االستثامر
املطالبة بتأسيس هيئة رعاية معوقي العراق طبقاً
هناك عالقة عكسية بني االستثامر وبيئة
لألعداد الكبرية املوجودة ،مشريا ً إىل أن املعوق ما
الفساد ،الن املستثمر ال يستطيع العمل يف
زال باقيأ عىل راتب الرعاية االجتامعية والذي يبلغ
مرشوع معدل العوائد فيه منخفضة نتيجة
 50ألف دينار للشخص الواحد و 70ألفاً للشخصني
و 90ألفا لثالثة أشخاص و 120ألف دينار لستة  17كتاب (اللعبة انتهت ) د محمد الدوري ممثل العراق
أشخاص .ولكن نحن نتساءل ماذا يفعل املع ّوق السابق لدى االمم املتحدة
 18الفساد واثره يف التنمية والسيادة الوطنية  ،د هيثم كريم
بهذا املبلغ يف الوقت الحايل؟
صيوان.
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العام املايض ،كانت مخصصة لدفع رواتب
“موظفني وهميني” معظمهم من الرشطة.

(الرشاوى ،والعموالت) وبيئة محفوفة
باملخاطر نتيجة انعدام األمن .وهذا يؤدي
إىل عدم وجود مشاريع اقتصادية تستوعب وطالب البوالين خالل مثوله أمام الربملان بتحويل
األيدي العاملة املعروضة يف سوق العمل نصف بليون دوالر فائض من موازنة عام 2007
للحصول عىل الوظائف الحكومية.
إىل موازنة السنة املقبلة ،مشريا ً إىل أن الفائض جاء
بسبب “عدم رصف بعض القوائم الخاصة باسترياد
•إهدار املوارد وسوء تخصيصها
غياب التخصيصات املالية ملشاريع االسلحة املتطورة ،باإلضافة إىل رواتب عدد من
اسرتاتيجية مثل محطات توليد طاقة املنتسبني (الوهميني) الذين تم طردهم.
وفوجئ النواب بحجم املبلغ الكبري ،فطالبوا بكشف
أعداد املوظفني الوهميني وكيفية رصف الرواتب
الخاصة بهم يف املوازنة السابقة وآلية رصف املبلغ
يف املوازنة الجديدة.

كهربائية ،ومجمعات سكنية ،ومشاريع
للرصف الصحي وغريها من املشاريع
الخدمية التي توفر فرص عمل .فقد نفذت
مشاريع مثل تسييج الحدائق ،تغليف
أرصفة وتكرار العمل مرات أخرى .
اضافة إىل ذلك فان الرشكات االستثامرية الترغب
بالعمل يف مثل هذه البيئة .وقد استبعد محللون
•زيادة األعباء املالية عىل ميزانية الدولة
تم توضيح ذلك يف ارتفاع نسبة النفقات اقتصاديون سويديون أن تعود الرشكات السويدية
التشغيلية مقارنة بالنفقات االستثامرية .بكامل ثقلها إىل العراق ،عىل الرغم من الزيارة
وهناك العديد من التقارير الدولية التي قامت بها وزيرة التجارة السويدية إيفا
واملحلية (تقارير هيئة النزاهة ،تقارير بيورلينغ إىل العراق ،التي صطحبت معها ،العرشات
هيئة الرقابة املالية ) التي تلقي الضوء عىل من رجال األعامل وممثيل الرشكات السويدية.
حجم الفساد يف العراق ال يتسع املجال وكانت اإلذاعة السويدية نقلت عن الوزيرة
بيورلينغ قولها إن الفساد يُعيق مساهمة الرشكات
لذكرها يف هذا التقرير.
السويدية يف مشاريع إعادة البناء يف العراق ،وهو
(يستفحل التعيني الوظيفي عىل أساس ما ذكرته خالل زيارتها الحالية إىل العراق (10/ 7
سيايس وطائفي .ونصف املوظفني العراقيني .)2011/
ال يلتحقون بأعاملهم يوم ًيا .والكثري منهم
اليعملون اكرث من ساعتني أو ثالث كل يوم .املرأة والعمل
كام تعاين ثلث الوزارات املدنية العراقية تبلغ نسبة النساء يف سن العمل (54.6% )64 – 15
من تفيش ظاهرة “املوظفني األشباح” ،للعام  ،2008مقابل  53.7%للرجال .يف حني تنخفض
وهم األشخاص الذين تدفع لهم املرتبات كثريا ً نسبة مشاركة النساء يف القوى العاملة وللسنة
باتنظام ،لكنهم ال يأتون مطلقاً إىل العمل 19.نفسها  18.1%للنساء مقابل  74.9%للرجال.
كشف األستاذ جواد البوالين وزير الداخلية وهي تختلف بني الريف والحرض حيث تنخفض
أن لدى وزارة الداخلية فائضاً مالياً مقداره يف الحرض وتبلغ  14.8وترتفع يف الريف .24.5%
 500مليون دوالر تم توفريها من موازنة تظهر بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا
املعلومات أن النساء غري الحاصالت عىل شهادات
 19تقرير املفتش العام لربنامج إعادة إعامر العراق Special .جامعية يُشكلن النسبة األكرب املعرضة للبطالة أو
غري راغبات بالعمل) .ونحو  % 30فقط من النساء
 Inspector general Iraq Reconstructionاملنشور يف جريدة
يف سن العمل الحاصالت عىل شهادة الثانوية

واشنطن بوست ,ترشين األول .2007

221

سياسة التوظيف
تقوم عىل متييز ضد
النساء واعتبار عملهن
أقل أهمية من عمل
الرجال بسبب الزواج
والحمل والوالدة
وتحمل أعباء األرسة

يُشاركن يف قوة العمل ،تنخفض هذه النسبة لتبلغ
 %10للحاصالت عىل تعليم ابتدايئ .عىل النقيض
من ذلك ،فإن نحو  % 80من النساء الحاصالت
عىل تعليم جامعي يعملن أو يسعني للحصول
عىل عمل .والسبب يف ذلك هو عدم وجود
سياسة واضحة املعامل لدى الحكومة فيام يتعلق
بالتوظيف ،وأن سياسة التوظيف تقوم عىل متييز
ضد النساء واعتبار عملهن أقل أهمية من عمل
الرجال بسبب الزواج والحمل والوالدة وتحمل
أعباء األرسة ،يف حني يعترب الزواج لدى الرجال
درجة مفاضلة بني أقرانه للحصول عىل العمل .هذا
ما جعل (النساء العراقيات النشيطات يعملن يف
االقتصاد غري املنظم الذي يشمل مجموعة واسعة
من العامالت لحسابهن يف أنشطة خاصة ،بدءا ً
من بائعات الخضار والسجائر والسلع البسيطة
والجرائد والخادمات يف املنازل وكاتبات العرائض
إىل املنظفات يف الفنادق والرشكات أو العامالت
يف منازلهن بتجميع أجزاء صناعات بسيطة أو
صنع مواد غذائية والخياطات وعامالت الحالقة
يف منازلهن .وجميع هؤالء النسوة يتسرتن تحت
مسميات العامالت بأجر أو املستخدمات من
قبل املنشآت يف القطاع غري النظامي أو العمل يف
ورش استغالل العامل ،اذ تشغل اعداد كبرية من
النسوة خارج إطار عالقات العمل الرسمية التي
ينظمها القانون .ويتصف قطاع العمل غري املنظم
بكثافة طلبه عىل العمل غري املاهر .ولهذا يقرتن
الجهد األكرب واإلنتاجية األقل باألجر األدىن يف هذا
القطاع .ويتزايد حجم املخاطر عىل النساء يف هذا
القطاع نتيجة حرمانهن من املكاسب التي تكفلها
لهن الترشيعات النافذة والتي الميكن تطبيقها
يف هذا القطاع .إن ظروف العمل يف هذا القطاع
أقل استقرارا ً منها يف القطاع النظامي وتعمل
جميع هذه املؤسسات خارج أطار القانون وال
متتثل لترشيعات العمل السائدة وال تتوافر فيها
بيئة صحية للعمل وال تأمني صحي وال ضامنات
اجتامعية ومتتاز بظروف عمل صعبة).20وال يقف
 20سوق العمل مازال حكرا ً عىل الرجال /سحر مهدي اليارسي
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التمييز ضد املرأة يف العمل عند هذا الحد بل
يشمل النساء العامالت حيث تقل أمامهن فرص
التدريب والرتقية الوظيفية ملناصب صنع القرار.
ويوضح الجدول التايل حصة النساء يف اإلدارات
21
العليا والوسطى يف الحكومات املحلية.
ومتيل النساء للعمل يف القطاع العام وذلك لضامن
دخل وعمل ثابت ويحظى بتغطية اجتامعية
وحامية قانونية من خالل قانون التقاعد .وتبلغ
نسبة النساء يف القطاع العام  49.1%ويف القطاع
الخاص  .44%ويرتبط مستوى التعليم ونوعيه
وطبيعة االختصاص من تحديد اتجاهات عمل
املرأة حيث إن  %15.9من النساء العامالت
يدخل تخصصهن ضمن نطاق العلوم الرصفة .يف
حني ترتفع نسبة النساء العامالت اللوايت يدخل
تخصصهن يف نطاق العلوم اإلنسانية واألدبية إىل
 %13.4الختصاص اإلدارة واالقتصاد ،و %13.4
الختصاص اآلداب بكل فروعها ،ما يفرض حدو ًدا
ورشوطًاً لطبيعة سوق العمل العراقي إزاء توليد
فرص عمل ذي نوعية تراعي اختصاص النساء
العامالت .ولعل ارتفاع نسبة النساء العامالت
يف قطاع الخدمات وخاصة التعليم  %23مقابل
 %5.4للرجال لهو تفسري حقيقي وموضوعي
لرضورة مراعاة االختصاص جنبًا إىل جنب مع
مستوى التعليم للمرأة العاملة عند رسم سياسة
التشغيل يف العراق وتحديد أهدافها.

/الحوار املتمدن .2010/ 4/28 /
 21الجهاز املركزي لالحصاء  /احصاءات التنمية البرشية.

التوزيع النسبي للقيادات اإلدارية العليا والوسطى يف الحكومات املحلية حسب املحافظة والجنس لسنة )%( 2010
الذكور

اإلناث

Male

Female

نينوى

93.3

6.7

Ninevah

كركوك

96.3

3.7

Kirkuk

دياىل

91.7

8.3

Diala

األنبار

98

2

Al-Anbar

بغداد

94.2

5.8

Baghdad

بابل

97.3

2.7

Babylon

كربالء

97

3

Kerbela

واسط

92.7

7.3

Waist

صالح الدين

100

0

Al-Najaf

النجف

93.5

6.5

Salahuddin

القادسية

93.3

6.7

Al-Muthanna

املثنى

97

3

Thi-Qar

ذي قار

97.7

2.3

Al-Qadisiya

ميسان

92.7

7.3

Maysan

البرصة

92

8

Al-Basrah

دهوك

89.6

10.4

Duhouk

أربيل

93.2

6.8

Erbil

السليامنية

86

14

Al-Suleimaniya

املحافظة

6.6
93.4
العراق
املصدر :مسح الالمركزية اإلدارية يف Source: Service administrative
تقديم الخدمات لسنة .2010

GOVERNORATE

IRAQ
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التوصيات
•توفر إرادة سياسية تؤمن بأهمية إصالح وتفعيل القطاعات االقتصادية من خالل تبني
سياسات للنهوض باالقتصاد وزيادة إنتاجيته وتقليل االعتامد عىل إيرادات النفط.
•إجراء التعداد العام للسكان وبناء قاعدة معلومات دقيقة ميكن االعتامد عليها يف إعداد
الخطط ورسم السياسات.
•اتباع سياسات سكانية تهدف إىل التأثري يف معدل الخصوبة ومعدل النمو السكاين والتشجيع
عىل تحديد وتنظيم النسل.
•اجراء إصالحات اقتصادية وتنمية القطاعات اإلنتاجية.
•دعم القطاع الخاص وبناء رشاكة حقيقية بينه وبني القطاع العام بهدف تحقيق التكامل
بينهام يسمح للدولة مبواصلة دورها الفاعل ،ويؤمن للقطاع الخاص مشاركة أوسع يف عملية
التنمية.
•الحد من الفساد ووضع نظام فاعل للرقابة واإلرشاف واملحاسبة عىل مؤسسات القطاع العام.
•االهتامم بفئة املع ّوقني ،بتأسيس هيئة خاصة بهم وتوفري الرعاية لهم وتذليل كافة العقبات
التي تحول دون حصولهم عىل فرص العمل املناسبة لهم.
•وضع برامج خاصة لتدريب وبناء قدرات الشباب العاطلني ،وخصوصاً يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واملهارات الوظيفية ليسهل لهم الحصول عىل عمل.
•إصالح نظام التعليم ليتالءم مع متطلبات سوق العمل.
•القضاء عىل الفساد اإلداري واملايل.
•وضع موازنات أكرث تطورا ً وحداثة وذلك من خالل االستفادة من الطاقات والخربات العراقية
املوجودة واألخذ مبنظور النوع االجتامعي عند وضع املوازنات.
•إزالة العراقيل من أمام املستثمرين املحليني واألجانب وخلق بيئة أعامل جاذبة لالستثامر.
•وضع سياسة تجارية تؤدي إىل ضبط االسترياد لحامية املنتج املحيل عىل املدى القصري.
•إطالق القروض امليرسة لعمل مشاريع اقتصادية صغرية .وبهذا سوف يتم الحد من الفقر
وكذلك زيادة يف التوظيف الحكومي.
•مشاركة املجتمع املدين واألكادميني واملختصني يف وضع الخطط االسرتاتيجية للتنمية والنهوض
باالقتصاد العراقي واالعتامد عىل رؤية واقعية يف وضع الخطط.
•اإلرساع بسن قانون للعمل ملا له من تأثري يف تحقيق املساواة بالحقوق للعاملني يف القطاعني
العام والخاص.
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تقارير وطنية

املغرب
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
عزيز الغايل (الفضاء الجمعوي) ،د .محمد سعيد
السعدي (أستاذ جامعي ووزير سابق) ،كام ساهم
يف اعداد التقرير  35جمعية ونقابة ،وجمعيات آباء
التالميذ ،باحثني جامعيني واعضاء من مؤسسات
وطنية لحقوق االنسان (املجلس الوطنس لحقوق
االنسان).
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الحق يف التعليم
املغرب
الفضاء الجمعوي
إن املقاربة الحقوقية ومركزية اإلنسان يف صلب
التنمية ،يستوجبان من الجميع ،اعتبار أن االستثامر
الحقيقي يكمن يف تلبية حاجيات اإلنسان املعرفية،
يندرج هذا التقرير ضمن التفاعالت الدينامية مبا يفسح املجال للذكاء الفردي والجامعي أن
الجهوية ،ويف إطار متابعة القضايا التعليمية ينبثق ويتألق ويعطي.
وموقع الحق يف التعليم ضمن منظومة الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مساهمة إن الطبيعة اإللزامية يف تحمل املسؤولية من
من الفضاء الجمعوي املغريب يف التقرير الخاص طرف الجميع نابعة من كون الرتبية حقاً من
باملنطقة العربية حول الحقوق االقتصادية حقوق الطفل واإلنسان ،ما يجعل املرجع والسند
واالجتامعية والتقافية املنسق من طرف شبكة يف معالجتها يدخالن يف صميم االلتزامات والعهود
التي أخذها املغرب عىل عاتقه دولياً ووطنياً -
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية.
وبالتايل يصبح الوفاء بها -رشطاً أساسياً للحديث
كام يعترب هذا العمل مساهمة ووجھة نظر عن بناء دولة الحق والقانون املؤسس عىل مبادئ
املجتمع املدين حول السیاسة العامة يف مجال الدميقراطية واملساواة.
التعليم يف املغرب وموقعها يف الحقوق االقتصادية
 1.1الحق يف التعليم يف املغرب واملرجعية الدولية
واالجتامعية والثقافية.
تم التأكيد عىل أن الحق يف التعليم الوارد يف
يتضمن التقرير املحاور اآلتية:
كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد
1.1موقع الحق يف التعليم ضمن املواثيق الدولية .الدويل الخاص بالحقوق االجتامعية واالقتصادية
2.2قراءة للسياسة الحكومية يف املسألة التعليمية .والثقافية ،واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز
ضد املرأة ،واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ...تم
3.3خالصة عامة وتوصيات.
االعرتاف به من طرف املغرب بعد مصادقة هذا
األخري عىل االتفاقيات والعهود املذكورة سابقاً.
 1موقع الحق يف التعليم ضمن املواثيق هذه املرجعيات تتضمن أهدافاً يجب تحقيقها،الدولية
بحيث إن الهدف من إقرار الحق يف التعليم يف
تنطلق مقاربة املوضوع من االقتناع مبركزية القضية هذه املرجعيات ينقسم إىل عدة فئات ،منها
الرتبوية ،باعتبارها املدخل الحقيقي والرافعة األهداف املرتبطة بالتزامات الدول حول طبيعة
النظام التعليمي ،واألهداف املرتبطة بإعامل الحق
األساسية واالسرتاتيجية للتنمية الدميقراطية.
يف التعليم .وبخصوص التزامات الدول يف مجال
ومن هذه الرؤية الواضحة لن نجازف إذا أحللنا
طبيعة النظام التعليمي ،تم التأكيد عىل أن التزام
الرتبية كقضية اسرتاتيجية يف أولويات أجندة
الدول يفرتض اعرتافها بالحق يف التعليم ثم مجانيته،
الحركة الجمعوية.
وإلزامية التعليم يف املرحلة األوىل والتعليم الفني
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واملهني ،وتيسري التعليم العايل والتدرج يف إقرار
مجانيته ،ثم تشجيع الرتبية والتعليم لفائدة
األشخاص الذين مل يستكملوا الدراسة االبتدائية،
وإنشاء نظام املنح لفائدة الطلبة ،واتخاذ التدابري
املناسبة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة
من حيث االلتحاق بالتعليم ونيل الشهادات ،ويف
املناطق الريفية ويف املناهج الدراسية والقضاء عىل
جميع الصور النمطية املتعلقة بدور الرجل واملرأة.

من شأنها إتاحة ولوج التعليم للرشائح كافة .ثم
عنرص «إمكانية االلتحاق» ،الذي يجعل االلتحاق
يف متناول الجميع بغض النظر عن أي سبب من
األسباب ،ويستلزم هذا العنرص عدم التمييز بني
الجنسني وقرب املدرسة واملؤسسات التعليمية
عموماً ،والقضاء عىل العائق االقتصادي الذي يحرم
فئات محددة من ولوج التعليم ،وثالثاً «إمكانية
القبول» ،التي تحيل إىل شكل التعليم ،إذ ال بد
من أن يكون التعليم مقبوالً عىل مستوى برامجه
ومناهجه ،ما يعني رضورة وضع احتياجات
مستقبل ،ثم
ً
املجتمع واألفراد موضع االهتامم
«قابلية التكيف» ،أي أن التعليم يجب أن يكون
مرناً ومتكيفاً مع احتياجات املجتمع واألفراد.

أما بخصوص األهداف املرتبطة مبضمون التعليم،
فيمكن تلخيصها يف تنمية شخصية املتعلمني،
وتطوير قدراتهم الذهنية والبدنية ونرش ثقافة
حقوق اإلنسان وتعزيزها ،واستشعار املسؤولية
لدى الطفل ،وتنمية احرتام الطفل وهويته.

وإجامال هناك ثالثة مستويات يف التزامات الدولة
لتحصني هذه املضامني :التزام االحرتام ،أي تجنب
التدابري التي من شأنها عرقلة التمتع بالتعليم،
والحامية ومنع الغري من التدخل يف حرمان أي فرد
من التمتع بهذا الحق ،ثم االلتزام بتيسري التعليم.

بالنسبة إىل هذه االلتزامات ،تم التأكيد عىل أن
املواثيق الدولية تنص عىل اتخاذ أقىص اإلجراءات
التي تسمح بها موارد الدولة من أجل توفري
التعليم للجميع ،باملعنى الذي يحيل إىل وضع
برامج وخطط وتعبئة املوارد لتفعيلها وتنفيذها.

كام أن اللجنة األممية الخاصة بالحقوق االقتصادية  1.2الحق يف التعليم يف الترشيعات الوطنية
واالجتامعية والثقافية سبق لها أن أكدت يف دورتها تناول الدستور املغريب لسنة ( )2011موضوع
الخامسة ،رضورة سن سياسات يف املجال واتخاذ الحق يف الرتبية ضمن الفصل  31وفق ما ييل
جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واملالية التي «تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات
تهدف إىل إعامل الحق يف التعليم .ويف الدورة الرتابية ،عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة ،لتيسري
العرشين تم الرتكيز من طرف اللجنة ذاتها عىل أسباب استفادة املواطنني واملواطنات ،عىل قدم
التعليم االبتدايئ ،واعتربت أن األزمات املالية ال املساواة ،من الحق يف العالج والعناية الصحية
ميكن أن تعيق إعامل الحق يف التعليم ،كام اعتربت والحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن
أن التعليم حق متكيني لألطفال والكبار عىل حد التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة والحصول
سواء ،سيام أنه وسيلة تسمح لهم بالتغلب عىل عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة.»...
الفقر ،وباملشاركة يف املجتمع واتخاذ القرار ،ومتكني إن هذه الصياغة تظل عامة وغري دقيقة ،ويعرتيها
املرأة واألطفال من الحامية من االستغالل وخاصة النقص باملقارنة مع الدستور السابق ( )1996حيث
االستغالل الجنيس.
نص الفصل الثالث عرش عىل أن :الرتبية والشغل
وقد ركزت اللجنة األممية الخاصة بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل العنارص
التي تسمح بالتمكني من التعليم ،وأولها عنرص
«التوافر» ،الذي يلزم الدول بتوفري أكرب عدد
من املؤسسات والبنيات الرضورية والربامج التي
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حق للمواطنني عىل السواء) .ومقارنة مع بعض
الدساتري،عىل سبيـل املثال ،أشار الدستور اإليطايل
إىل أن «التعليم االبتدايئ إلزامـي ومجاين ملدة ال
تقل عن مثاين سنوات» (املادة .)34

 -2قراءة للسياسة الحكومية يف املسألة التعليمية .وست مجاالت كربى ،وهي:
استقطب قطاع التعليم يف املغرب ،العديد من
جهود اإلصالح منذ بداية االستقالل ،وتعددت
الربامج واملشاريع اإلصالحية وارتفعت النفقات
العمومية املوجهة إىل القطاع .كام متت املصادقة
عىل جملة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة
بحقوق الفرد يف التعليم.

•نرش التعليم وربطه باملحيط االقتصادي.
•التنظيم البيداغوجي.
•الرفع من جودة الرتبية والتكوين.
•املوارد البرشية.
•التسيري والتدبري.

يف هذا اإلطار ،شكلت سنة  1995محطة مرجعية
أساسية يف تاريخ اإلصالح ،باعتبارها السنة التي
وعموما ركز امليثاق عىل عدد من العنارص أهمها:
سيصدر فيها «تقرير البنك الدويل» الذي دعا إىل
إصالح منظومة الرتبية والتكوين مبا يتامىش مع •خلق إجامع سيايس حول مضامني اإلصالح
ومستوياته ،ما يفرس تسميته «ميثاقا ً» بني كافة
تخفيض النفقات العمومية يف «القطاعات غري
الفاعلني؛
املنتجة» ،وإعداد يد عاملة تستجيب لحاجيات
سوق العمل املغربية وطبيعة االقتصاد املغريب• ،إقحام فاعلني جدد ،سيتم تخصيص مهام مميزة
وألنها السنة التي سيتم فيها رسم معامل مرشوع
لكل واحد منهم ،ويتعلق األمر عىل وجه
مجتمعي حول التعليم وبلورته عىل شكل تعاقد
الخصوص ،بالجامعات الرتابية والقطاع الخاص،
سمي بـ»امليثاق الوطني للرتبية والتكوين» ،1كام
حيث ستتوىل الجامعات مهام محددة يف
اعتربت القضية الرتبوية أولوية وطنية من خالل
مجال توفري البنيات التحتية وربط رشاكات مع
إطالق عرشية إصالح التعليم (،)2001/2011
الوزارة وإبرام عقود العمل مع األطر الرتبوية،
ثم العمل عىل تجاوز االختالالت والنواقص التي
يف حني سيتوىل القطاع الخاص استقطاب
حالت دون تنفيذ هذا امليثاق ،باقرتاح مخطط
 ٪12من الحجم اإلجاميل للمتمدرسني.
«الربنامج اإلستعجايل» ( )2009/2012وأخريا ً عىل الرغم من هذه املستجدات والدعامات
العمل عىل تحقيق التزامات املغرب يف األهداف
اإلصالحية اإليجابية والطموحة ،فإن الواقع
اإلمنائية للتنمية.3
يعطينا انطباعاً مخالفاً ملا نص عليه امليثاق .فبد ًال
من أن تتحقق الجودة يف املدرسة العمومية،
 2.1امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
ً
فإننا نجد الرداءة تزداد يوما عن يوم يف ُج ّل
يعترب امليثاق مرشوعاً إصالحياً كبريا ً لتحقيق
امليادين التابعة لقطاع التعليم ،ناهيك عن
غايات وأهداف إلخراج البلد من التخلف
الالمباالة والتسيب والبطء والروتني والتسلسل
واألزمات والركود والرداءة ،إىل بلد متطور حدايث
اإلداري املميت ،إىل جانب العزوف عن الدراسة
منفتح تسوده آليات الدميقراطية والجودة
والتثقيف من قبل املتعلمني ،وانتشار األمية
والقدرة عىل املنافسة واملواكبة الحقيقية.
والتفكري يف الهجرة إىل الخارج «الحريـــگ»
ويتكون امليثاق الوطني من قسمني أساسيني :إذ
مع تنامي ظاهرة البطالة والعطالة املستمرة،
خصص القسم األول للمرتكزات الثابتة لنظام
والتأثري السلبي لتأميم التعليم والعمل عىل نرشه
الرتبية والتكوين والغايات الكربى وحقوق
يف القرى واملدن الذي اتخذ بعدا ً كمياً وعددياً
وواجبات كل الرشكاء إلنجاح اإلصالح ،وقسم ثانٍ
عىل حساب الجودة الرتبوية والتأهيل الكيفي.
خصص لدعامات التغيري (تسع عرشة دعامة)
كام أثر ترشيد النفقات عىل التعليم بشكل
•الرشاكة والتمويل.

 1امليثاق الوطني للرتبية والتعليم
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سيئ حيث مل تتمكن املؤسسات التعليمية من
تسيري نفسها بنفسها النعدام اإلمكانيات املادية
واملالية والبرشية .فحتى التسيري يف إطار نظام
 Sigmaوضخ ما يناهز  4مليارات دوالر لتنفيذ
الربنامج االستعجايل ،مل يحققا النتائج املرجوة
عىل املستوى امليداين .ولقد قدمت املغادرة
الطوعية يف مجال الرتبية والتعليم تصورا ً سيئاً
عن سياسة الرتقيع واملحسوبية واالرتجال
العشوايئ والتفريط يف الكفاءات الوطنية،
والسيام الجامعية منها ،استجابة لقرارات البنك
الدويل الذي يستهدف تطبيق تصوراته التي
أدت إىل إفقار القطاع التعليمي من الكوادر
واألطر الوطنية مقابل منحه حفنة من القروض وهذه السياسة ال تتالءم أصالً مع مبادئ امليثاق
لتدبري أموره االستعجالية.
الوطني وتوجيهاته من شفافية ودميقراطية وترشيد
فخالل تسعينات القرن املايض أنجزت اللجنة النفقات والتأهيل الجيد وأخد باالعتبار األولويات
الوطنية املكلفة بالتعليم ،تقريرا ً مفصالً المس الوطنية وتحقيق الجودة.
مكامن الخلل يف نظامنا التعليمي .فاعتربت قضية  2.2قراءة نقدية للربنامج االستعجايل (بني
التعليم قضية وطنية ذات طابع اسرتاتيجي ووطني .املضمون والواقع)
وربطت اإلصالح باملؤسسة ال باألفراد .وتعامل
التقرير مع التعليم باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان قبيل انتهاء عرشية ميثاق الرتبية والتكوين ،ويف
يجب دسرتته .كام اعتربه رشطاً أساسياً لتكريس سياق تحرير الخدمات العمومية ،نزل الربنامج
الدميقراطية ،وتنمية الرتبية بروح املساواة ،ولزرع اإلستعجايل ( )2012/ 2009ليرسع عملية إصالح
القيم التي تؤسس ملجتمع منفتح ودميقراطي املنظومة الرتبوية ،ويعطيها نفساً جديدا ً يستهدف
للمساهمة يف إعداد الفرد للحياة وتوعيته بحقوقه تحقيق هدف التعليم االبتدايئ اإللزامي والشامل
وواجباته وترسيخ روح الدميقراطية واحرتام حقوق مبنظور ليربايل قبل حلول سنة .2015
يتأسس هذا الربنامج عىل أربعة مجاالت وهي:
اإلنسان.
إن عدم مسايرة اللجنة لطروحات الدولة أدى إىل
إقبارها ،بذريعة تقرير البنك الدويل (سنة )1995
الذي يقول“ :إن دور الدولة يف التعليم يجب أن
يتغري حتى تتمكن أنظمته من مواجهة تحديات
القرن الحادي والعرشين .وقبل سنة  2010فإن
نسبة مهمة من التعليم الثانوي والعايل يجب أن
توفرها مؤسسات خاصة” .نتج عنه تشكيل لجنة
ملكية استشارية للرتبية والتكوين واملجلس األعىل
للتعليم ،حيث تم تأكيد انتقادات (توجيهات)
البنك الدويل ملسار اإلصالح يف املغرب ،وهو ما
انبنى عليه أيضاً مرشوع الربنامج االستعجايل
.2012/2009

•املجال األول :التحقيق الفعيل إللزامية
التعليم إىل غاية  15سنة.

إال أنه نتيجة التقويم الهيكيل ،ستعرف جميع
القطاعات أزمة خانقة ،ألن سياسة خدمة الدين
الخارجي أدت إىل مضاعفات كارثية ،حيث ضخت
•املجال الثاين :حفز املبادرة والتميز يف
ثروات هائلة لصالح املقرضني .وعىل الرغم من
الثانوي التأهييل والجامعة.
ذلك ،فام زالت نسبة الدين الخارجي مرتفعة نظرا ً
•املجال الثالث :مواجهة اإلشكاالت األفقية
إىل اارتفاع نسب الفوائد .ويأيت قطاع التعليم عىل
ملنظومة الرتبية.
رأس القطاعات املترضرة واملستهدفة ،باعتباره
•املجال الرابع :وسائل النجاح.
حسب الخطاب الرسمي قطاعاً غري منتج .لهذا
ستعمل الدولة عىل اإلجهاز عليه تحت غطاء وقد تحددت مشاريع هذا الربنامج حسب تلك
األزمة التعليمية ورضورة اإلصالح.
املجاالت عىل الشكل اآليت:
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•املجال األول  10مشاريع.
•املجال الثاين  4مشاريع.
•املجال الثالث  7مشاريع.
•املجال الرابع  2مرشوعان.
وإذا متع ّنا يف طبيعة هذه املجاالت ومشاريعها،
فسنالحظ استهداف هذا الربنامج تفكيك نظام
التعليم .إذ خصص املجال األول للمستوى االبتدايئ،
بينام املجال الثاين للتأهييل والجامعي ،أما املجال
الثالث فقد خصص لإلشكاالت األفقية للمنظومة،
بينام املجال الرابع ترك لوسائل نجاح اإلصالح.
يف هذا اإلطار البد أن نقف هنيهة عند بعض
مشاريع هذا الربنامج ،لتوضيح كيف يعمل عىل
رضب الحق يف تعليم جيد للجميع والهجوم عىل
ما تبقى من املدرسة العمومية:
•تطوير التعليم األويل :تستدعي سياسة
االنفتاح وتحرير السوق ،التي تؤطر إصالح
منظومة الرتبية والتكوين ،خلق أسواق الرتبية
والتكوين .يف هذا اإلطار جاء اهتامم الربنامج
يف مرشوعه هذا بالتعليم األويل ،الذي تبقى
املبادرة الرئيسية فيه للمستثمرين الخواص،
بينام ما ستقدمه الدولة يف هذا التعليم ال
يخرج عن الحد األدىن الذي تقدمه إجامالً
املدارس التابعة لها ملاليني التالميذ من أصول
فقرية.
إن هذا املرشوع يحكمه منطق يعترب الطفل ،أو
التلميذ ،موضوع استثامر ،كلام ضخت فيه األموال،
كلام نجا من العطالة ومن الحاجة .إنه منطق
طبقي بامتياز وإقصايئ ال دميقراطي وال شعبي.
حيث نجد مدارس خصوصية لألغنياء نجد ظروف
تعلم جيدة وبرامج تركز عىل تعزيز اللغات األجنبية
(فرنسية ،انجليزية) ومواد التفتح (موسيقى /رسم/
رقص /إعالميات ،)...وباملقابل نجد مدارس عمومية
(للطبقات الفقرية) حيث االكتظاظ ،غياب البنيات
الرضورية ،إرضابات متكررة لهيئة التدريس.

ويتجىل هذا التفاوت يف نسبة الحصول عىل
الباكالوريا ( % 50بالتعليم العمومي غالبيتها دون
ميزة ،وما يفوق  90%بالنسبة للتعليم الخصويص
مبيزة متكن التالميذ من إمتام الدراسة يف املعاهد
املختصة واملدارس التحضريية باللغة الفرنسية ،ما
يوفر لهم الشغل بكل سهولة كأطر عليا يف دواليب
الدولة ،بينام يصبح خريجو الجامعات مجرد
معطلني يرغمون عىل القيام باحتجاجات يومية
للمطالبة بحقهم يف الشغل.)...
•توسيع العرض يف التمدرس اإللزامي :لقد جاء
هذا املرشوع ليحقق عىل أرض الواقع نسبة
متدرس عالية من دون مضمون درايس .وإذا
كانت التزامات الدولة رهينة تحقيق تلك
النسب ،فإن ذلك تم يف الحقيقة عىل حساب
متدرس غالبية أبناء املغاربة .فرفع نسبة
االستمرار يف الدراسة من دون تكرار مثالً،
تكون عىل حساب املستوى الدرايس للتالميذ،
إذ ينتقل هؤالء من قسم إىل قسم من دون
مضمون تعليمي ومعريف جيدين .إضافة إىل
ذلك ،يحيل عنوان هذا املرشوع إىل إقرار
الدولة بالتعامل مع الشأن التعليمي مبنطق
السوق الذي يبيح كل يشء ،ويعفي الدولة
من مهامها تجاه القطاع.
•تأهيل املؤسسات :إن سياسة خوصصة قطاع
التعليم قد فرضت عىل الدولة ضخ أموال
هائلة لتأهيل املؤسسات التعليمية القامئة،
والتي يف أغلبها يف حالة مرتدية .ومن خالل
هذا التأهيل ،ستتجىل عملية فك وحدة
املنظومة التعليمية ،بحيث ستربز مؤسسات
للتميز برشوط متدرس مغايرة للرشوط
املألوفة باملؤسسات التعليمية العادية .إن
هذا املرشوع يوهم بجدية اإلصالح ،يف حني
ال يعدو أن يكون تكريساً ملنطق السوق
داخل القطاع ،وإعداد املؤسسات التعليمية
العمومية ملرحلة التدبري املفوض أو التفويت.
•تكافؤ فرص ولوج التعليم اإللزامي :يقر هذا

231

املرشوع بواقع تعليمي غري دميقراطي يكرس
حرمان أبناء البوادي واملدارش من حقهم يف
الوصول إىل تعليم جيد ومجاين .وإذا كانت
الدولة ،قد أهملت تلك البوادي واملدارش،
وسلبت منها خريات أرضها ،تاركة البرش هناك
يعانون بني شظف الحياة وقسوة الطبيعة ،فإن
ما يهم الربنامج بالبادية ،وعرب مرشوعه هذا،
هو تحقيق نسبة متدرس يف التعليم املدريس،
ومبضمون تقني ،يجعلها تفي بالتزاماتها تجاه
املؤسسات املالية العاملية املمولة.
•الرتكيز عىل املعارف والكفايات األساسية:
يأيت هذا املرشوع لكون الطرق البيداغوجية
املتبعة يف املدرسة املغربية العمومية،
متخلفة وغري مجدية .ويرتكز يف ذلك عىل
الدراسات الدولية التي صنفت التعليم يف
املغرب يف املراتب األخرية ،إال أن ما يطرح
السؤال هو االنصياع وراء تلك الدراسات
الدولية ،التي لها مربراتها وأهدافها الخاصة،
من دون نقاش ،وكأنها خطاب مقدس ،وهي
يف الحقيقة جاءت لتحفز دول العامل الثالث
من أجل تحرير خدمة التعليم ،كام الخدمات
العمومية األخرى ،يف وجه الرأسامل املستثمر،
وكف تلك الدول عن مواصلة سياستها
العمومية السابقة .وانسجاماً مع السياسة
التعليمية الجديدة ،جاءت املقاربة بالكفايات
وبيداغوجية اإلدماج لتكرس منطق الرسملة
يف املعارف والكفايات التي يحتاج إليها
السوق .إن هذا املنطق الرتبوي والتعليمي
يسلب التلميذ  /اإلنسان أبعاده الكاملة ،وال
يستهدف فيه غري بعدي االستيالب ووهم
االستهالك املفرط.
فالشأن التعليمي يف املغرب عرف تحوالً نحو تبني
بيداغوجية خاصة بدول العامل الثالث «بيداغوجية
الفقراء» التي ال هم لها غري تعلم الكتابة والقراءة
والحساب ،حيث ال نجد غري التلميذ الذي يستطيع
قراءة جملة ويشري باألصبع ويجيب ويكتب .إنه
التلميذ املأمور .وال نجد ذلك التلميذ الذي يبحث
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ويلعب ويتفاوض ويتأمل ويبحث يف قضايا متنوعة
وفق نظرة شمولية ونسقية .إن تلميذ بيداغوجية
اإلدماج يحرض إىل املدرسة ليقوم ويحصل عىل حد
أدىن من التعلم ،يجعل منه مجرد مستهلك وعامل/
آلة يستغل يف سوق الشغل دون متكينه من
وسائل للدفاع عن حقوقه املدنية وتتبع السياسة
العمومية عىل املستوى الوطني واملحيل.
•تأسيس مدرسة االحرتام :يزعم الربنامج
االستعجايل عىل أن «مدرسة االحرتام» هي
تلك املدرسة التي تريب عىل التعاون والقيم
الوطنية .إال أن الواقع السيايس للبالد يسري
يف اتجاه رضب كل قاموس املواطنة ،وثقافة
الحق والواجب .عن أية مواطنة تتحدث دولة
مكبلة بأصفاد الديون واقتصاد الريع؟
•تعزيز العرض يف الثانوي التأهييل :جاء هذا
املرشوع يف إطار التفكيك لنظام التعليم يف
املغرب ،إذ تم فصل السلك التعليمي الثانوي
التأهييل عن األسالك السابقة ،وال يعتربه
إلزامياً .فإذا كانت إلزامية التعليم بالنسبة
مليثاق الرتبية والتكوين تقترص عىل السلكني
االبتدايئ واإلعدادي ،فذلك جاء انسجاماً مع
مدونة الشغل ،التي تسمح للطفل بالشغل يف
سن  15سنة ،من دون األخذ باالعتبار تعليمه
وتكوينه األساسيني .إن جيوشاً من األطفال يف
سن  15أو  16سنة تقذف بهم املدرسة إىل
سوق الشغل سنوياً ،حيث يصريون موضوع
استغالل.
•تشجيع التفوق :إن هذا املرشوع جاء للرفع
من املستوى الدرايس يف الثانوي التأهييل،
الذي يعرف تدنياً كبريا ً بسبب االكتظاظ يف
املسالك املفتوحة ،والنقص يف التوجيه العلمي
الذي ال يتامىش مع متطلبات سوق الشغل.
وبالفعل فإن خلق ثانويات التميز ،أو التفوق،
هو إجراء يدخل يف إطار تحفيز الخواص
لالستثامر يف قطاع التعليم ،األمر الذي
سيكرس عدم تكافؤ الفرص ،بالنسبة للتالميذ

واألساتذة ،وكل مسلسل األخالق املنحطة من فأمساة الطلبة العلميني مع لغة التدريس قد كلفت
محسوبية وزبائنية ووصولية وانتهازية.
الكثريين منهم مستقبلهم الدرايس والتكويني.
•تحسني العرض يف التعليم العايل :إن مفهوم
«العرض» يفرس أهداف هذا املرشوع .فالعرض
كام جاء يف عنوان املرشوع ،نوعان ،األول
موجه للطلبة ،والثاين للرأسامليني .يتشكل
العرض األول يف غالبيته ،من مسالك تقنية
تقدم عىل أساس كونها عملة متكن من الولوج
إىل سوق الشغل دون عطالة .وحني ينضبط
الطالب ملسلكه التقني هذا ،وال يبحر يف عامل
املعرفة ،مبا تعنيه هذه من تكوين سيايس
وثقايف ،فإنه يأخذ يف استبطان ذلك االنضباط،
األمر الذي يجعله قابالً لالستغالل بسوق
الشغل .أما بالنسبة للمسالك املفتوحة ،فقد
تقلصت إىل الثلث ،اليشء الذي يؤكد رغبة
الربنامج االستعجايل ،يف مرشوعه هذا ،إىل
تحويل الجامعة من فضاء للمعرفة العلمية
واألدبية والفلسفية والفنية ،إىل معمل إلنتاج
يد عاملة نصف مؤهلة.
•تشجيع البحث العلمي :إن توجيه الجامعة
جهة السوق يستتبع تسليع البحث العلمي
والتقني .هذا هو بالضبط ما يريده هذا
املرشوع .إن متهني البحث العلمي والتقني لن
يكون إال يف صالح املقاوالت.
ان ما تضخه الدولة من أموال يف البحث العلمي
ليس غرضه تعميم املعرفة العلمية والتقنية
وتشجيع حرية اإلبداع ،بل تحفيز القطاع الخاص
املستثمر يف قطاع التعليم يك ينوب عن الدولة يف
تدبري القطاع ويعفيها من متويله..
•التحكم يف اللغات :يثري هذا املرشوع قضية
اللغة داخل منظومة الرتبية والتكوين ،سواء
لغة التدريس أو تعلم اللغات ،األمر الذي
يحيلنا عىل فشل سياسة تعريب التعليم،
التي لفظت أنفاسها بالسلك الثانوي التأهييل،
ومل تستطع مواكبة اللغات العلمية ،لغات
التكنولوجيا الحديثة.

•وضع نظام ناجع لالعالم والتوجيه :يريد
املرشوع إخضاع التوجيه الرتبوي لحاجيات
ومتطلبات سوق الشغل ،حيث يستفحل
االستغالل .وسوق الشغل هذا ال يحتاج إىل
أدمغة ومبدعني ،بحيث لديه ما يكفيه من
ذلك ،بل إىل يد عاملة نصف مؤهلة وغري
مؤهلة ،تقبل برشوط االستغالل ،وتكون
موضوع استالب.
لهذا فتوجيه التالميذ مبكرا ً ،منذ السلك اإلعدادي
حتى حدود مستوى الباكالوريا ،نحو التكوين
املهني ،أو الذين يحصلون منهم عىل الباكالوريا،
نحو املسالك التقنية ،التي يطالب بها السوق ،يعترب
جرمية يف حق أولئك التالميذ ،الذين سيتحولون يف
املستقبل القريب إىل حطب نار االستغالل.
•ترشيد املوارد املالية واستدامتها :يثري هذا
املرشوع قضية أساسية محددة لطبيعة
اإلصالح الذي تبتغيه الدولة يف منظومة
الرتبية والتكوين .إنها قضية متويل التعليم.
فأمام اشرتاطات املؤسسات املالية الدولية
املانحة للقروض ،يف إطار الربنامج الهيكيل،
املفروض عىل املغرب ،كام كل دول العامل
الثالث ،مل يكن أمام هذا األخري ،ويف غياب
رد فعل شعبي شامل ،غري مواصلة سياسة
الخوصصة للخدمات العمومية ،ومن ضمنها
التعليم .ففي سياق التقليص من ميزانية
اإلنفاق العمومي ،عرب وهم الرشاكة مع
الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني ،وتحميل
املجتمع ككل مسؤولية متويل التعليم مبربر
أن الدولة ال تستطيع االستمرار يف تحمل
نفقات هذا القطاع الضخم ،جاء املرشوع،
وعرب آلية الرشاكة الواهمة ،ليزيد من أعباء
األرس املغربية ،وليدفعها يف اتجاه البحث عن
تعليم جيد ألبنائها بالقطاع الخاص.
•التعبئة والتواصل حول املدرسة :يأيت هذا
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الربنامج ليقف عند مسألة أساسية وهي ،ملاذا
ال ينخرط الجميع يف إصالح منظومة الرتبية
والتكوين؟ وإذا كان الربنامج االستعجايل قد
طرح املسألة بشكل مغاير ،فإن ما هو جوهري
يف األمر ،أو السؤال الذي يجب طرحه بهذا
الصدد ،هو أال يكشف « انخراط الجميع «
يف هذا اإلصالح زيف اإلجامع الذي طبلت له
الدولة بصدد ميثاق الرتبية والتكوين؟

•( )...سيتفاعل الربنامج الحكومي يف شقه
االجتامعي مع تصور امليثاق االجتامعي الذي
وضعه املجلس االقتصادي واالجتامعي ،والذي
يؤكد من جهة عىل الحقوق األساسية الكفيلة
بحامية الكرامة اإلنسانية ومبادئ الدميقراطية
االجتامعية ،كام ينص عليها الدستور ،ومن جهة
أخرى عىل رضورة إيجاد قواعد يحرتمها الجميع
من أجل تحصني تلك الحقوق.

إن بوادر فشل الربنامج االستعجايل تكمن يف هويته،
فهو يريد أن يكون نفساً جديدا ً للميثاق ،ويف اآلن
نفسه ،يتبنى تصورا ً تكنوقراطياً وبريوقراطياً خالصاً
تحتكره نخبة مهيكلة هرمياً تطبق وصفات الخرباء
ومكاتب الدراسات دون حذر وال معرفة مباهية
مضامني وخلفيات ما تطبقه .فمن هذه الناحية
فرض هذا الربنامج خارج دائرة الحوار والنقاش
والتفاوض من دون إرشاك املعنيني الفعليني من
•إعادة الثقة يف املدرسة العمومية
تالميذ وهيئة التدريس وجمعيات اآلباء ..وهذا
ما يفرس غياب اإلجامع حوله وصعوبة التعبئة -الرتكيز عىل قضايا الحكامة وجودة النظام
التعليمي واستعادة وظيفته الرتبوية واالهتامم
إلنجاحه ميدانياً.
بوضعية األطر الرتبوية يف إطار منهجية تعاقدية
 2.3تقديم موجز السرتاتيجة الدولة ( -2012واضحة تضع املتعلم يف صلب العملية الرتبوية،
 )2016واملعرب عنها يف الترصيح الحكومي ( )1وتوفري اإلمكانيات املتاحة لهم والرصامة يف ربط
(يناير )2012
املسؤولية باملحاسبة.
أدرج الربنامج الحكومي القضية التعليمية ضمن -اعتبار املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث
املحور الرابع« :تطوير وتفعيل الربامج االجتامعية مبا العلمي فضاء دميقراطياً يزاوج بني التمثيلية
يضمن الولوج العادل إىل الخدمات األساسية خصوصاً والتخصص ويبدي رأيه يف السياسات العمومية...
التعليم والصحة والسكن ،ويكرس التضامن وتكافؤ فإن الحكومة تلتزم بالتفعيل األمثل والرسيع لهذه
الفرص بني األفراد والفئات واألجيال والجهات» .املؤسسة الدستورية قصد متكينها من مبارشة
يتضمن هذا املحور النقاط والتوجهات اآلتية:
مهامها يف أقرب اآلجال املمكنة ،بتنسيق وتعاون

•( )...تعترب الحكومة أن االهتامم بالتعليم
والتكوين األسايس والتكوين املستمر والرتبية
غري النظامية ومحاربة األمية والصحة والسكن
والهشاشة وفك العزلة عن العامل القروي
واملناطق الجبلية ،هو استثامر له أبعاد اقتصادية
وتنموية باإلضافة إىل كونه يستجيب النتظارات
اجتامعية ملحة .وذلك وفقا ملا يأيت:

•( )...ميثل تحقيق التامسك االجتامعي والتنمية مع القطاعات الحكومية املكلفة بالرتبية والتكوين
البرشية وتقليص الفوارق أولوية كربى يف الربنامج والبحث العلمي.
االجتامعي للحكومة من خالل تقوية وتعزيز -إطالق مدرسة التميز بتفعيل الالمركزية وترسيخ
السياسات والخدمات االجتامعية وتطوير التعاقد يف املؤسسات التعليمية من خالل مشاريع
االستفادة وتيسري الولوج إليها واستهداف قابلة للتقويم وربط توفري اإلمكانات مبستوى
مختلف الفئات االجتامعية بسياسات تهدف اإلنجاز وتوسيع هامش حرية التدبري الرتبوي واملايل.
إىل إدماج األفراد والفئات والجهات يف الدورة ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية يف مجال
التنموية الوطنية.
التعليم عىل املحاور اآلتية:
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	-جعل املؤسسة التعليمية يف صلب االهتامم عىل نرش منتوجاتهم الفكرية ،األدبية منها والعلمية
بالنظام الرتبوي
والثقافية ،وعىل وجه الخصوص األمازيغية منها يف
إطار من التعاون املشرتك مع املعهد املليك للثقافة
	-حكامة قطاع الرتبية.
األمازيغية؛ النهوض بالتعاون الدويل يف مجال
	-االرتقاء مبهام املدرسة الوطنية وأدوارها.
البحث العلمي والتكنولوجي.
•استعادة ريادة الجامعة املغربية يف التكوين  -دعم وتطوير الخدمات االجتامعية لصالح الطلبة
واإلشعاع والبحث العلمي
ضامنا لتكافؤ الفرص وحرصاً عىل كرامة الطالب

يهدف الربنامج الحكومي إىل بناء مجتمع املعرفة
وتنمية اقتصاد املعرفة من خالل استعادة ريادة
الجامعة املغربية يف التكوين واإلشعاع والبحث
العلمي وتوفري الرشوط الالزمة لجودته باالعتناء
باألستاذ الباحث وضامن كرامة الطالب وتشجيع
التكوين يف املجاالت املنفتحة أكرث عىل سوق
الشغل عرب املحار الخمسة اآلتية:
 مالءمة التكوين للرفع من قابلية خريجيالجامعات من خالل تطوير منظومة التعليم
العايل وتوسيع طاقته االستيعابية وتحسني جودته
ويشمل هذا:
مراجعة وتحيني الخريطة الجامعية باعتامد معايري
تستجيب للتزايد املستمر لعدد حاميل شهادة
الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إىل 673000
طالب يف أفق السنة الجامعية  2016-2015أي
بزيادة  60%مقارنة مع عدد الطلبة املسجلني سنة
 .2012 – 2011تحسني وتنويع العرض الرتبوي عىل
املستوى الكمي والنوعي.كام ستعمل الحكومة
عىل إنشاء مرصد وطني للمالءمة بني التكوين
وحاجيات املحيط االقتصادي واملهني يف أفق السنة
الجامعية (.)2014-2013
 تحسني حكامة تدبري قطاع التعليم العايل تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيواالبتكار لجعلها قاطرة للتنمية االقتصادية
واالجتامعية لبالدنا بدعم متويل البحث العلمي
بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة  1%من
الناتج الداخيل الخام ،مع تحفيز الرشاكات مع
القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته يف حدود
 25إىل  30يف املائة من املوارد؛ وتحفيز الباحثني

بتوسيع قاعدة الطلبة املمنوحني والرفع من قيمة
املنح .الرفع من الطاقة االستيعابية إليواء الطلبة
مع إرشاك القطاع الخاص والفاعلني االقتصاديني
واالجتامعيني يف هذه الورش...
 مراجعة الرتسانة القانونية املنظمة لقطاع التعليمالعايل والبحث العلمي وتكوين األطر مبا يتامىش
مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة
تحديات القطاع.
•الرفع من وترية برنامج محاربة األمية مبعدل
مليون مستفيد كل سنة ،مام ميكننا من تقليص
معدل األمية إىل  20يف املائة يف أفق ،2016
مع إعطاء أولوية استثنائية ملكافحة األمية يف
صفوف الشباب يف أفق القضاء عليها،وتفعيل
القانون  38.09القايض بإحداث الوكالة الوطنية
ملحاربة األمية لتسهر عىل تدبري عملية محاربة
األمية وتكوين املنشطني.
•الربنامج االستعجايل
يرتكز الربنامج االستعجايل عىل مبدأ جوهري
يقوم عىل جعل املتعلم يف قلب منظومة الرتبية
والتكوين ،وتسخري باقي الدعامات األخرى
لخدمته ،من خالل توفري تعلامت ترتكز عىل
املعارف والكفايات األساسية التي تتيح للتلميذ
فرص التفتح الذايت.

 2.4اإلنجازات واإلخفاقات..
انطالقاً من قراءة مضامني الترصيح الحكومي،
يتضح أن سياسة الدولة يف املسألة التعليمية
تعترب امتدادا ً للمشاريع السابقة والرامية لتفعيل
مقتضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
وترسيع وترية أجرأته بربنامج استعجايل .ومن
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إن تطور ميزانية
قطاع التعليم العايل
مل يواكب منو الرثوة
الوطنية املتمثلة
بشكل ال يستجيب
للتطلعات املحددة
يف امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين

ثم فتقييم الحصيلة يقتيض الوقوف عىل النقاط فقد «انصب املجهود املايل لفائدة التعليم املدريس
اآلتية:
باألساس عىل نفقات املوظفني عىل حساب النفقات
 قراءة بعض اإلحصائيات املتزامنة لفرتة تفعيل األخرى ،وباألخص يف مجال االستثامر».امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
طريقة تخصيص املوارد املالية ومجاالت رصفها،
سيؤثر عىل جميع املناحي املرتبطة باملنظومة
(بداية األلفية الثالثة إىل سنة .)2009
التعليمية يف املغرب ،ومنها بالخصوص جودة
 تشخيص اإلنجازات واإلكراهات املرتبطة بأجرأة الخدمات والبنيات التحتية ،حيث عرف عددالربنامج اإلستعجايل ( .)2012-2009
املدرسني انخفاضاً بنسبة  12،6٪سنوياً ،وارتفع
الحصيلة اإلجامليةعدد التالميذ لكل مدرس وبلغ  32تلميذا يف الوسط
بعض اإلحصائيات املتزامنة لفرتة تفعيل امليثاق الحرضي .تم ارتفع املؤرش مبعدل تزايد سنوي بلغ
الوطني للرتبية والتكوين (بداية األلفية الثالثة إىل  3،9٪يف التعليم الثانوي اإلعدادي و 3،6٪يف التعليم
الثانوي التأهييل .وانعكس هذا الوضع عىل الطاقة
سنة .)2009
االستيعابية للمؤسسات التعلمية وجودة بنياتها،
خالل السنوات املمتدة من بداية األلفية الثالثة،
حيث إن عددا ً غري يسري من املدارس الفرعية يف
سرتتفع ميزانية القطاع يف تساوق مع بداية أجرأة
الوسط القروي تفتقر للبنيات التحتية األساسية.
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين .ويف سنة 2001
فخالل سنة  2007ال زال نحو  76،5٪من الفرعيات
خصصت لقطاع الرتبية والتعليم ميزانية بلغت
بحاجة إىل الربط بشبكة املاء الصالح للرشب
 24،1مليار درهم قبل أن يتم رفعها إىل  34،8مليار
و 62٪غري مزودة بالكهرباء ،يف حني ال تتوفر 73٪
درهم يف سنة  ،2007أي بزيادة بلغت  ٪6،3خالل
منها عىل املرافق الصحية .موازاة مع ذلك ،فإن
كل سنة من السنوات الست الواقعة بني 2001
نسبة األقسام التي تفوق  41تلميذا ً ،بلغت 20٪
و .2007وبذلك ،مثل حجم اإلنفاق العمومي
يف التعليم الثانوي اإلعدادي ،و 15٪يف الثانوي
 ٪25،7من امليزانية العامة للدولة ،ونحو  ٪5،8من
التأهييل برسم سنة .»2007
الناتج الداخيل الخام يف سنة  .2007باملقابل ،إذا
بلغت ميزانية التعليم العايل برسم سنة ،2007
كان التعليم املدريس قد استفاد من النصيب األوفر
ما يفوق  5،5ماليني درهم .وخالل الفرتة املمتدة
من املجهود املايل العمومي ،فإن ميزانية التعليم
من سنة  1998و ،2007سجلت امليزانية اإلجاملية
العايل مل تزد عن  ٪1من الرثوة الوطنية.
لقطاع التعليم العايل ارتفاعا مبعدل تزايد سنوي
ورغم غياب اإلحصائيات املتعلقة بجميع السنوات ،بلغ  .5،8٪وقد عرفت سنة  2005أعىل زيادة
فإن املتوفر منها يشري إىل أن نسبة ميزانية التعليم ناهزت  21٪مقارنة مع سنة  ،2004ويرجع هذا
من الناتج الداخيل الخام بلغت منذ سنة  ،2001االرتفاع أساساً إىل نفقات األجور التي شهدت
 ،5,7٪وهي أقل مام ُرصد يف دول يتقارب وضعها زيادة بنسبة تتجاوز  30٪خالل السنة نفسها.
االقتصادي واالجتامعي مع املغرب ،إذ بلغت ذات وبذلك ،فإن ميزانية القطاع تغلب عليها كتلة
النسبة يف تونس ،ويف نفس السنة6،8٪ ،
األجور ( )87٪أما نسبة االستثامر فال تزيد عن
إن املعطيات الرقمية الواردة ،ال ينبغي أن تخفي  ،13٪رغم تحسنها مقارنة بسنتي  2005و. 2006
بعض التفاصيل املهمة ،حيث إن ارتفاع امليزانية وبالنسبة إىل النفقات املخصصة للبحث العلمي،
املخصصة لقطاع التعليم ،ال يعني بالرضورة أن فقد انتقلت من  0،8٪من الناتج الداخيل اإلجاميل
مختلف املجاالت (االستثامر والتسيري) استفادت خالل الفرتة املمتدة من  1998إىل  .2005وعىل
بنفس الحجم ووفق االحتياجات الخاصة الضاغطة .الرغم من ذلك ،فإن هذه النسبة تظل أقل من
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سقف  1٪املحدد يف امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين.
إن تطور ميزانية قطاع التعليم العايل مل يواكب منو
الرثوة الوطنية املتمثلة يف الناتج الداخيل اإلجاميل ،ثانياً :املجال املادي
حيث مثلت النفقات العمومية للتعليم العايل
•نقاط القوة :تجاوزت حصيلة مكونات الدعم
نسبة للناتج الداخيل اإلجاميل نحو  ،0،92٪بشكل
االجتامعي التوقعات يف كثري من األحيان؛
ال يستجيب للتطلعات املحددة يف امليثاق الوطني
ساهمت هذه الحصيلة بشكل إيجايب يف الرفع
للرتبية والتكوين.
من نسب التمدرس ،واالحتفاظ بالتالميذ يف
تشخيص رسمي لالنجازات واإلكراهات املرتبطة
املنظومة الرتبوية؛ عرف تجهيز املؤسسات
بالربنامج االستعجايل ( .)2012-2009
التعليمية بالعتاد الديداكتييك والتجهيزات
من خالل قراءة التقرير السنوي للوزارة الوصية
املعلوماتية واملكتبية نسب إنجاز مرضية جدا ً؛
عىل القطاع (إبريل  ،)2011وبعد تقديم
كانت نتائج إنجاز مشاريع تأهيل املؤسسات
الحصيلة األولية لعملية افتحاص مشاريع الربنامج
التعليمية والداخليات ،وتجهيز املؤسسات
االستعجايل ،من طرف السيد وزير الرتبية الوطنية
التعليمية بالقاعات املتعددة الوسائط
يوم  24يوليو  2012أمام لجنة التعليم والثقافة
البأس بها؛ عرفت القدرات التدبريية للموارد
واالتصال مبجلس النواب ،كشف السيد الوزير
البرشية العاملة بالقطاع تطورا ً ملحوظاً؛
عن نقاط القوة ونقاط الضعف املتعلقة بأجرأة
مكن التدبري بالنتائج من ترسيخ ثقافة التدبري
وتنفيذ الربنامج االستعجايل الذي بارشته الوزارة
باملرشوع عىل مختلف مستويات التدبري
الوصية منذ سنة  2009واملمتد إىل غاية .2012
بالوزارة؛
بخصوص الحصيلة األولية للنتائج املحققة ،فهي
•نقاط الضعف :مل تحقق مشاريع إحداث
كام يأيت:
املؤسسات التعليمية باألسالك الثالثة ،وإحداث

املشاريع عىل الرغم من املجهودات املبذولة؛
عدم الحسم يف االختيار املنهجي ملرشوعي
مراجعة املناهج وتعزيز التحكم يف اللغات.

أوال :املجال البيداغوجي:
•نقاط القوة:

حققت جميع املشاريع نسبا تفوق 50%؛ بلغ
املتوسط العام إلنجازية املشاريع 64%؛ حققت
جميع األكادمييات نسبة تفوق  50%باستثناء
أكادميية واحدة؛ تعزيز واضح آلليات التأطري
واملراقبة الرتبوية؛ تفعيل الحياة املدرسية،
وثقافة التدبري باملرشوع؛ تطور يف تعميم العدة
البيداغوجية وتقنيات اإلعالم والتواصل؛ تحسن يف
نظام التقويم واإلشهاد.

الداخليات بسليك الثانوي ما كان منتظرا ً؛
انعكاس التأخر يف إنجاز البنايات عىل مستوى
االكتظاظ بعدد كبري من املؤسسات التعليمية،
وخاصة بالسلك الثانوي التأهييل.

ماذا عن الحصيلة االجاملية؟

لقد عجزت السياسات الحكومية يف خلق تراكم
إصالحي باملعنى الذي يجعل كل إصالح هو حلقة
أرقى من سابقه وعملية للتعاطي من قضايا
ومشاكل جديدة خلقتها الرتاكامت السابقة ،وليس
مجهودا ً إضافياً ملا سبقه من أجل حل قضية أو
•نقاط الضعف :ضعف التواصل والتشاور تسوية مشاكل سبق التعاطي معها ،وهو ما ينطبق
عىل مسألة التعليم التي ال زالت تراوح مكانها.
والتنسيق؛
تعدد املشاريع وتشتتها ونزولها دفعة واحدة؛ إن العودة ،بعد مرور خمسني سنة عن االستقالل،
غياب نظام األولويات؛ تأثري محدود لبعض إلثارة مسألة التعليم من جديد يعد دافعاً قوياً
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يرجع ضعف متدرس
الفتاة يف العامل
القروي إىل عدة
عوامل منها ضعف
العرض املدريس

ملساءلة السياسة العمومية يف املجال ،وخاصة ميزانية الدولة و ٪6،4من الناتج الداخيل الخام.
مدى الربط بني التعليم والجودة ،عىل اعتبار أن إن املؤرشات الرقمية املتوفرة تؤكد املنحى اإليجايب
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين مل يتمكن من يف مجال تحقيق املساواة ،حيث تم تقليص الفروق
تقديم جواب عن هذا الرتابط أو التنبيه إىل رضورة بني الجنسني يف جميع املستويات الدراسية ،بعدما
الربط بني االثنني .وسار باملقابل ،يف اتجاه اعتبار بلغ مؤرش املساواة يف املوسم الدرايس -2008
البدء بالتعليم مسألة ذات أولوية ،ما انعكس  ٪89 ،2009يف التعليم األويل ،و ٪80يف التعليم
عىل طبيعة الربامج التي تم تنزيلها ،وهي برامج اإلعدادي ،و ٪97يف التعليم الثانوي التأهييل،
تحاول اإلجابة عن إشكاليات الكم (توسيع قاعدة و ٪90يف التعليم العايل .وبذلك ،ارتفعت نسبة
التمدرس) دون االهتامم بالجانب النوعي (مفهوم تحقيق املساواة بـ 1،3نقطة بني املوسمني -2007
الجودة وإعادة االعتبار إىل املدرسة العمومية) ،مع  2008و.2010 -2009
إغفال جوانب أخرى ،من بينها مثالً:
وعىل الرغم من هذه املعطيات اإليجابية ،إال أن
اإلصالح والهدر املدريس
املشكل ال يطرح عىل مستوى الحفاظ عىل هذه
إن األرقام التي تقدمها الوزارة الوصية عىل القطاع النسب .فإذا كان معدل التمدرس لدى الفئة
بخصوص الهدر املدريس يصعب التعامل معها العمرية  11 - 6سنة يبلغ  ٪94عىل املستوى
بالكيفية التي تساعد عىل توضيح الصورة ،حيث ال الوطني ،فإن معدل الهدر املدريس يبقى مرتفعاً
ميكن التمييز داخل هذه املعطيات الرقمية بني ما لدى الفتيات القرويات .ففي املوسم الدرايس
إذا كان األمر يتعلق بجميع الحاالت التي غادرت  ،2007-2006بلغت هذه النسبة ما مجموعه ٪43
القسم قبل نهاية املرحلة اإللزامية يف التدريس أم بالنسبة إىل التعليم الثانوي اإلعدادي مقابل ٪14
هي معطيات جزئية تخص مرحلة فقط من مرحلة فقط بالنسبة إىل التعليم الثانوي التأهييل.
التدريس.
أوضاع متدرس الفتيات
كام أعاد املخطط االستعجايل بدوره إنتاج الكبوة
نفسها التي طبعت مشاريع اإلصالح السابقة،
حينام ركز ،هو اآلخر ،عىل الجانب الكمي .وعىل
الرغم من اإليجابيات التي حملها هذا املخطط،
من حيث تحديد آليات ومجاالت اإلصالح ،فإنه
ألول مرة يف تاريخ البلد الذي ترصد فيها ميزانية
كبرية (ما يناهز  4مليارات دوالر) وال يتم مراقبتها
ومحاسبة القيمني عىل رصفها وتقييم نتائجها .وهي
مهمة ترجع ،جزئياً ،إىل مكونات املجتمع املدين
الذي مل يفكر يف متابعة ومحاسبة املسؤولني يف كل
ما يتعلق بالتعهدات وااللتزامات املعرب عنها.
نص دستور املمكلة عىل املساواة يف الولوج
إىل التعليم ،وتم تضمني هذا االلتزام والهدف
يف السياسات العمومية الحالية ،كام تم رفع
االعتامدات املخصصة للتعليم بنسبة  ٪33يف سنة
 2010مقارنة بسنة  ،2008ما ميثل نحو  ٪24من
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يف عالقة بضعف متدرس الفتاة يف العامل القروي،
فإن نسبة اللوايت تابعن دراستهن يف التعليم
اإلعدادي من الفئة العمرية  14-12بلغ ٪16،2
مقابل  ٪22،5بالنسبة إىل الذكور يف العامل القروي،
و ٪68بالنسبة إىل اإلناث يف الوسط الحرضي.
ويرجع هذا الوضع إىل عدة عوامل ،منها ضعف
العرض املدريس ،حيث إن  ٪46فقط من الجامعات
القروية هي التي تتوفر فيها إعداديات ،ما يعني أن
الحق يف التعليم غري مضمون بالنسبة إىل الفتيات
والذكور عىل حد سواء ،وبأن توفري هذا الحق لن
يتم إال يف حالة توفري عرض ٍ
كاف مقبول ومالئم.
إضافة إىل ذلك ،فإن عامل األمن والسالمة وكذلك
جودة البنيات التحتية يساهامن يف االحتفاظ
بالفتيات داخل املنظومة التعليمية من عدمه ،يف
حني تم التأكيد أن العوامل ذات الصلة بالعراقيل
األرسية والقيم الجامعية رسعان ما تفقد من قوتها

إذا ما تم توفري وتقريب وتحسني العرض املدريس .القارة بفعل التغيري الذي يطالها باستمرار ،ما أثر
إن تحسني العرض املدريس متوقف عىل مدى توفر عىل قدرات املدرسني وإنتاجيتهم .بل إن التغيريات
العديد من الرشوط ،حيث إن الرفع من معدل التي وقعت يف املنظومة الرتبية كانت تتم بدون
التمدرس بالنسبة إىل الفئة العمرية بني  14- 12إرشاك الحركة الثقافية األمازيغية.
سنة بنسبة تراوح بني  ٪74و ٪90يف أفق  2012بعد خطاب امللك بأجدير (شامل املغرب) ،وإحداث
يتطلب:
املعهد املليك للثقافة األمازيغية يف سنة ،2002
إن املساواة يف التمتع بالحق يف تعليم جيد تشكل سيتم التداول باللغة األمازيغية ،باختيار «تيفيناغ»
هامً مشرتكا بني السلطات العمومية واملجتمع لكتابة األمازيغية لسهولته ورمزيته .وبعدها تم
املدين يف الوقت الحايل .وهناك عملية معقدة توقيع اتفاقية مع الوزارة حول إدماج اللغة يف
تفرتض اعتامد إجراءات تتالءم مع طبيعة الجهات مختلف مستويات التعليم ،وتوزيع العديد من
واملناطق والجامعات ومع نظام قيادة املنظومة الدوريات التي تفعل االتفاقية .أما عىل مستوى
الرتبوية ،وتتطلب تطوير قدرات جميع املتدخلني املامرسة ،ويف املستوى االبتدايئ تم االنطالق من
ملعالجة مشكلة التمدرس وفق مقاربة املساواة بني خريطة مدرسية إلقحام اللغة األمازيغية يف عدد
من املناطق يف مرحلة أوىل ،يف أفق تعميم تدريسها
الذكور واإلناث.
يف سنة  .2012لكن مع تقدم السنوات ،يسجل
عدم تفعيل االتفاقية ،بل إن بعض املدارس كانت
		
وضع تعلم اللغة األمازيغية
تنطلق فيها العملية ثم تتوقف .يف اآلن نفسه تم
تعترب اللغة األمازيغية والكيفية التي تتعاطى بها تكوين  30000مدرس 4800 ،منهم فقط يدرسون،
الوزارة الوصية عىل قطاع الرتبية والتكوين ،أحد وتكوين  422من املكونني.

املؤرشات الدالة لقياس مدى التزام الدولة باحرتام
التعدد الثقايف من خالل املنظومة التعليمية.
إن األمازيغية قد تعرضت لإلبعاد من املنظومة
التعيلمية مبارشة بعد االستقالل ،وبفعل الضغوط
التي مارستها الحركة األمازيغية ،سيتم ،بعد تبني
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،وضع اللغة
األمازيغية يف خدمة اللغة العربية ،باعتبارها لغة
لالستئناس فقط ،أي كلغة تساعد الطفل عىل تعلم
اللغة العربية يف املناطق الناطقة باللغة األمازيغية
وليس كلغة مستقلة.

وبعد  2001تم تدارك األمر ،إىل حد ما ،واعتربت
اللغة األمازيغية لغة وطنية يف املرتبة الثانية بعد
العربية .غري أن هذا الوضع مل يغري شيئا يف امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين .إال أن إقرار تدريس اللغة
األمازيغية يف املنظومة الرتبوية ،يف سنة  ،2003تم
يف ظروف غري مالمئة طبعتها الرسعة يف تكوين
املدرسني ،وغياب املناهج والربامج البيداغوجية

ويف التعليم الجامعي ،تم إدماج اللغة األمازيغية
بكل من أكادير ووجدة ثم الرباط .لكن املشكل
يتمثل يف أن الجامعات ال تتوفر عىل شعب خاصة
باللغة األمازيغية كام هو األمر بالنسبة لباقي
اللغات .ما يفرس الصعوبات التي تواجه األساتذة
والتدريس يف مستويات املاسرت ،مثال .كام أن عدد
الطالب الذين ناقشوا شهادات املاسرت مل يزد عىل
 53بأكادير سنة  .2010وجميع من حصل عىل
شهادة اإلجازة واملاسرت يف اللغة األمازيغية يعاين
من البطالة يف الوقت الحايل .ما يفقد خطاب
الوزارة حول غياب املوارد البرشية مصداقيته
وسنده الواقعي.

إن األسايس الذي تركز عليه الحركة األمازيغية ،هو
حامية املكتسبات التي تراكمت منذ سنة ،2003
ومنها االتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارة ،ثم
العمل ،يف املرحلة الحالية واملوالية ،عىل تفعيل
مقتضيات الدستور الجديد ،يف تساوق مع بناء
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جبهة قوية لليقظة ملواجهة التحديات.
أوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة
يف ما يتعلق مبوضوع إعامل االتفاقيات الدولية
الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ،تم ضبط
تعريف هذه الفئة ،سيام أن املفهوم يحيل إىل
األشخاص املعوقني عادة .فإذا كانت اإلعاقة تعني
أن هناك وظيفة ،عقلية ،حسية أو حركية تعاين
من قصور معني ،فإن هذا القصور ال ميكن بأي
حال أن يحدد وضعية الشخص ،ألن ما يحدد
وضعية الشخص هو التفاعل بني عنارص هذا
العجز والعوامل البيئية ،أي كل ما يتعلق باألنظمة
القانونية واالجتامعية والسياسية والتمثالت
الثقافية واألعراف واملفاهيم.
إن التفاعل بني العنارص الذاتية واملحيط ينتج
إما أوضاعاً تتسم باملشاركة االجتامعية الكاملة
عىل أساس املواطنة وحقوق اإلنسان ،أو أوضاعا
تعيق هذه املشاركة ،وبالتايل يجب الحديث
عن األوضاع املعيقة وليس االحتياجات الخاصة.
ويف ارتباط بحقوق األشخاص املعوقني يف التعليم،3
تم التذكري باملرجعيات القانونية يف هذا الشأن وتم
الحديث عن مادتني أساسيتني يف االتفاقية الدولية
الخاصة بهذه الفئة .ويتعلق األمر باملادة الثالثة
التي تتحدث عن املساواة وتكافؤ الفرص ،واملادة
الرابعة والعرشين .وعىل الرغم من أن القوانني
يف املغرب تقر بهذا املبدأ فإن وضعية املؤسسات
التعيلمية ال توفر رشوط التفاعل مع هذه الفئة
من املواطنني ،إما بسبب عدم توفر املدرس عىل
التكوين الرضوري للتعامل مع الطفل املعوق أو
لغياب الربامج املالمئة ووسائل االتصال البديلة،
وأطر الدعم .وبالتايل فإن الطفل يتواجد جسدياً
يف القسم دون أن تتوفر له الفرص املتكافئة مع
باقي التالميذ.
2

إذ عىل الرغم من
املصادقة عىل
االتفاقية الدولية،
مازال الحديث يتم
عن األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة
لكن مع دمج فئات
متاميزة ومختلفة
داخل هذه الخانة

 2تقرير املنظمة العاملية للصحة لسنة  2011نسبة األشخاص يف
وضعية اإلعاقة متثل  ٪ 10من سكان العامل.
 3حسب اإلحصائيات الرسمية لسنة  2007يبلغ عدد األشخاص
يف وضعية اإلعاقة  1500000منهم  231000طفل بني أربع
وخمس سنوات.
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يعني التمييز يف االتفاقيات الدولية إبعاد الشخص
مبجرد تجاهل وضعية اإلعاقة التي يعاين منها ،وعدم
متكينه من الوسائل التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص،
سواء تعلق األمر بتوفري أستاذ مختص أو املسارات
الدراسية والتقويم البيداغوجي املالمئني ،ما ينتج
عنه إحباط لدى الطفل املعوق أو منعه من التمتع
بالرتتيبات املناسبة والخاصة .وعىل الرغم من أن
املغرب صادق عىل االتفاقيات التي متنع التمييز
يف حق هذه الفئة ،وبدل تفعيل مقتضيات هذه
االتفاقيات تجري األمور بشكل مخالف ،حيث
تتعدد املراكز الخاصة باألشخاص املعوقني بدل
العمل عىل اندماجهم إىل جانب باقي األطفال.
وتشري املادة  24من االتفاقية بوضوح إىل الحق يف
الدمج والتعليم العام املجاين ،أي مسؤولية الدولة
يف تحقيق هذين الرشطني ،مبا يرتتب عىل ذلك من
توفري األطر والربامج املالمئة .لكن واقع التعليم يف
املغرب يبني عدم الحسم يف املقاربة ،إذ عىل الرغم
من املصادقة عىل االتفاقية الدولية ،مازال الحديث
يتم عن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لكن مع
دمج فئات متاميزة ومختلفة داخل هذه الخانة،
ما يطرح مشكالً أساسياً عىل مستوى املفاهيم،
إذ ال مجال للمقارنة بني طفل معوق وطفل آخر
من ذوي االحتياجات الخاصة ألن لكل واحد
منهام برنامج مختلف ومشاريع متميزة عن اآلخر
تتطلب ميزانية واعتامدات مالية خاصة .وتعمل
جمعيات آباء األطفال املعوقني 4عىل إحداث
أقسام خاصة لكن الوزارة تقدم النتائج واملنجزات
باعتبارها منجزات خاصة بها .باملقابل ،فإن الوزارة
التي التزمت بإحداث عدد محدد من األقسام
الخاصة بهذه الفئة من التالميذ مل تقدم شيئاً ،يف
حني تفرض عىل األرس تحمل نفقات املدرسني،
رغم أن املنحة التي تعطى لهذه األرس ال تزيد عىل
 700درهم يف أحسن الحاالت .هذا الوضع ينتج
عنه املس بالحقوق االقتصادية واالجتامعية لألطر
نفسها ،ما يؤثر عىل جودة الخدمات واملردودية،
 4سنة  2009عملت الوزارة عىل إحداث  481قسم دمج
استوعبت  5203أطفال منهم  1240فتاة [تقرير وزارة الرتبية].

اليشء الذي يفرض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها
يف جميع املناحي التي تخص تدريس األطفال
املعوقني وذوي االحتياجات الخاصة.
 -3خالصة عامة
قطاع الرتبية والتكوين يف املغرب ،حصيلة متباينة...
متثل الرتبية ،باعتبارها عنرصا ً رئيسياً يف التنمية
البرشية ،رهاناً جوهرياً يف سياق عوملة التبادالت
بني األمم ،وعليه يبدو طبيعياً أن يحتل إصالح
املدرسة مكانة أولية يف سياسة كل دولة ،وهذا
هو حال املغرب ،إذ نالحظ أن قطاع الرتبية ميلء
بالتناقضات .فإذا نظرنا إىل حجم االستثامرات
املخصصة لقطاع الرتبية وإىل حجم اإلصالحات
املنجزة وإىل تعدد الربامج واالسرتاتيجيات
املوضوعة وكذلك إىل الفرص االقتصادية والتجارية
التي يوفرها هذا القطاع ،فإن النتائج عىل العكس
من ذلك ال تواكب كل هذا املجهود .فاملدارس يف
بالدنا ما زالت تعرف ظاهرة الهدر املدريس بحدة
أكرب ،كام تعاين من عدم املالءمة مع سوق الشغل،
ومن االنخفاض الكبري يف البنيات التحتية ويف
التأطري الكايف ،ووجود أعداد من التالميذ الذين مل
تتطور مهاراتهم يف القراءة والكتابة ،مع استمرار
الفوارق بني الوسط الحرضي وبني املغرب العميق،
وبصفة عامة تراجع جاذبية املدرسة واإلقبال عليها
من طرف األرس الفقرية.
إن هذه األوجه املتناقضة لقطاع الرتبية والتعليم
ورهاناته االسرتاتيجية هي التي جعلت منه اليوم
قطاعاً ذا أولوية وطنية كبرية .وهو ما يتطلب
انخراط جميع مكونات املجتمع املغريب ملواجهة
التحديات الكبرية ليك تساهم يف التنمية البرشية
املنشودة.
ومن العوامل التي ساهمت يف تفاقم األزمة
التعليمية/الرتبوية يف املغرب ،طغيان النزعة
القطاعية يف التعاطي مع منظومة الرتبية والتكوين
والتي تحد من تأثري السياسات العمومية ،وغياب
النظرة الشمولية واملندمجة ،وغياب تنفيذ القانون
والضبابية يف توزيع املهام بني املدرسة واألرسة

واملحيط االجتامعي والثقايف.
املفارقة يف الخطاب الرسمي بني اعتبار منظامت
املجتمع املدين (الجمعيات واملنظامت الرتبوية
والحقوقية واملهنية ،جمعيات آباء وأمهات وأولياء
التالميذ ،ممثيل التالميذ )...رشكاء يف اتخاذ القرارات،
وتغييبهم عىل أرض الواقع .كل هذه العوامل أدت
إىل تراجع الثقة يف املدرسة العمومية وعمقت
الرشخ بينها وبني فئات عريضة من املجتمع.
كام أن الحكومة املنتخبة الحالية (نتيجة الربيع
الدميقراطي /حركة  20فرباير املغربية ،واالستفتاء
عىل دستور جديد) تراجعت عن عدة مكتسبات
منها :االتفاقية حول املساواة بني الجنسني (الرتاجع
عن تنفيذ مقتضيات األجندة الحكومية املتعلقة
بالنوع) والحق يف تعليم مجاين( ( )2ترصيح وزير
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
مبختلف وسائل اإلعالم الوطنية حول إلغاء مجانية
التعليم العايل بكلية الطب والهندسة.)...
املجتمع املدين ومساهمته يف النهوض بالحق يف
التعليم
إن االسرتاتيجيات والربامج الحكومية مهام بلغت
أهميتها تظل رهينة تطوير الفعل الجمعوي
املرتبط بالقضايا الجوهرية معرفياً وعلمياً ،وكذا
من حيث قدرته عىل إحداث األثر االيجايب عليها
نقدا ً واقرتاحاً ،ثم عىل مستوى أهليته لتعبئة
الفاعلني واملتدخلني عرب اليقظة واملرافعة إلحداث
التحوالت املطلوبة.
ال ٲحد ميكنه اليوم أن يدعي امتالك األجوبة
النهائية والشافية لإلشكالية /اإلشكاالت الرتبوية
يف كل أبعادها والتي متتد جذورها تاريخياً إىل
محطات سابقة مل يربٲ منها قطاع الرتبية حتى
يومنا هذا ،نظرا ً لعدم الرتفع الكايف عن املعالجة
الذاتية ،سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم
فكرية لهذا املوضوع ،ما يجعل األجيال الحالية
واملقبلة رهينتها.
إن عدم امتالك األجوبة ال يعني غياباً مطلقاً
لعنارص التشخيص ،ولعل ٲبرز هذه العنارص والتي
يحصل حولها إجامع هو مسٲلتا املجانية والجودة
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يف مجال الرتبية وهو أحد الرهانات التي تقدمها
االسرتاتيجية الحالية يف مجال الرتبية /كتحد
حقيقي .ولعل أهم معيار لقياس أي تقدم يف هذا
االتجاه سيكون مدى تفوق املغرب يف تحقيق
اإلنصاف والعدالة االجتامعية من خالل دور
املؤسسة الرتبوية يف عالقتها بكل مناحي الحياة يف
الفرص ويف النتائج.
فمهام كانت تقديراتنا للوضع الحايل يف املجال
ومهام اختلفت آراؤنا حول املنجز املطلوب ،ومهام
كان رأينا حول املبادرات املتخذة من طرف القطاع
الويص وباقي املتدخلني ،فلم يعد من املسموح به
ألي كان أن يقف متفرجاً يف انتظار أزمة جديدة يف
القطاع من أجل استصدار قرار إدانة هذا أو ذاك
والسعي لتحديد املسؤوليات...
لقد آن األوان الستشعار الخطورة الناجمة عن
تفويت فرصة العمل الجامعي حول قضية ال
تتحمل االنتظار أو املزايدة.
إن املدخل الطبيعي للحركة الجمعوية الدميقراطية
يف هذا الباب هو التتبع والرصد والتنبيه ملواطن
الضعف وتقديم االقرتاح واملساهمة يف تقويم
االعوجاج وتحفيز املجتمع بكل قواه الحية
لالنخراط الجاد واملسؤول من أجل إحداث تحول
حقيقي يف مجال الرتبية.
لقد سجلنا أهمية الربنامج االستعجايل من حيث
منهجية وضعه وكذلك من حيث حجم امليزانية
املخصصة لتنفيذه وبعض محاوره املتجاوبة مع
املرجعية الحقوقية .واعتربنا آنذاك أن هذا الربنامج
مينح فرصة إلطالق مرشوع اكرب من حيث مداه
الزمني وسقف نتائجه وأثره عىل املنظومة الرتبوية
وعىل مكونات الدولة واملجتمع.
بكل تأكيد ال ميكن أن يقنعنا كمجتمع مدين
معالجة قضايا اسرتاتيجية عرب برامج استعجالية ،إال
يف حالة ما إذا أخذنا يف االعتبار الطبيعة االنتقالية
لهذه الربامج ووقفها للنزيف أو ملظاهر «األزمة
املزمنة».
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توصيات
•إعتبار املجتمع املدين رشيكاً اسرتاتيجياً يف مجال الرتبية مع ما يعني ذلك من تعزيز دوره
واحرتام استقالليته يف أطراف الرشاكة.
•املشاركة يف بلورة السياسات العمومية تصورا ً وتفعيالً وتقييامً ،تفعيالً للتنزيل السليم لآلليات
الترشيعية التي ينص عليها الدستور الجديد (الفصول .(15-14-13-12
•إعادة االعتبار لدور منظامت املجتمع املدين كقوة إقرتاحية وتعبوية ترافعية مستقلة بذاتها
وتوفري الظروف املالمئة الشتغالها معنوياً و مادياً.
•ضامن انفتاح املدرسة عىل محيطها ومالءمتها مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع املغريب بكل
فئاته ،عوض التصور التكنوقراطي الحايل واملبني عىل وصفات مكاتب الدراسات.
•بناء تصورات بيداغوجية متفاوض عليها ،تكون خلفياتها وغاياتها وأسسها واضحة،حتى يتم
امتالك املاهيات والرهانات الوطنية والدولية عوض مقاربة الوصفات التي تقتل اإلبداع
واملحاولة واالجتهاد.
•إرشاك املجتمع املدين ضمن أجهزة تدبري الحكامة الرتبوية (الوزارة وهياكلها ،املجلس األعىل
للتعليم.)...
•تدبري عقالين وشفاف للموارد املرصودة للتعليم ،وتوزيعها املتكافئ بني مختلف مناطق املغرب
(بني الجهات ،وبني القرى واملدن) وبني الفئات االجتامعية ،وبني الجنسني...
•تعميم التعليم لكل األطفال البالغني سن التمدرس ،ال فرق يف ذلك بني البنات واألوالد ،وبني
القرويني والحرضيني ،وبني أبناء الفقراء وأبناء امليسورين.
•العمل عىل تحقيق الحد األدىن من إلزامية التعليم األسايس وخصوصاً يف البوادي تحقيقاً
اللتزامات املغرب يف الوصول إىل مؤرشات األهداف الغنامئية للتمنية.
•اعتامد تدابري «التمييز اإليجايب» تجاه املناطق والفئات االجتامعية التي غيبت طويالً من
املدرسة.
•فتح نقاش عمومي «نحو تعاقد جديد حول املدرسة املدنية» تؤكد أن الرتبية حق أسايس من
حقوق اإلنسان كام نصت عىل ذلك املواثيق والعهود الدولية (الفقرة  26من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،املادة  13من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
املادة  28من اتفاقية حقوق الطفل) ،والعمل عىل خلق جبهة/مرصد للدفاع عن الحق يف تعليم
جيد.
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الحق يف العمل
املغرب
إعداد :الفضاء الجمعوي

بني الرجال والنساء".

أما الفصل  31فينص عىل أن الدولة واملؤسسات
نظم الفضاء الجمعوي املغريب برشاكة مع شبكة العمومية والجامعات الرتابية "تعمل عىل تيسري
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية ورشة أسباب استفادة املواطنات واملواطنني ،عىل قدم
خاصة بـ"الحق يف الشغل" ،بتاريخ  21دجنرب  2011املساواة ،من الحق يف:
الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف
يف الرباط.
ويندرج تنظيم هذه الورشة يف إطار برنامج مشرتك البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت».
يهدف إىل متابعة قضايا التشغيل وموقع الحق يف التزامات املغرب الدولية
الشغل يف منظومة الحقوق االقتصادية واالجتامعية كام صادق املغرب عىل العهود واملواثيق الدولية
والثقافية .كام تعترب الورشة تفاعالً مع الدينامية التي تضمن احرتام وحامية الحقوق االقتصادية
الجهوية املساهمة يف إعداد تقرير حول هذه واالجتامعية والنهوض بها .مثلام اعتمد مدونة
الحقوق مبنطقة الرشق األوسط ودول شامل إفريقيا .للشغل تنظم املجال .واعتمد إصالحات يف قطاع

وتهدف هذه الورشة إىل تقديم وجھة نظرة املجتمع التعليم لتيسري ربط التعليم مبحيطه االجتامعي
املدين تتناول السیاسة العامة يف مجال التشغيل ،واالقتصادي" ،لفتح إمكانيات اندماج الخريجني
حاميل الشهادات يف دورة اإلنتاج..إلخ .غري أن ما تم
وتتضمن:
إنجازه ،حتى اآلن ،مل يكن يف مستوى تحقيق النتائج
•تشخیص الحق والواقع.
املعرب عنها من طرف الحكومة نفسها ،سواء عىل
•سیاسات التشغيل يف املغرب والحق يف الشغل .مستوى تفعيل النصوص القانونية والتزامات املغرب
الدولية أو خلق مناصب الشغل.
•تقدیم توصیات عملیة.
تعهدات حكومية

تقديم عام لواقع الحق يف الشغل
ينص الفصل الثامن من الدستور املغريب الجديد
عىل أن النقابات تساهم «يف الدفاع عن الحقوق
واملصالح االجتامعية واالقتصادية للفئات التي متثلها،
ويف النهوض بها .ويتم تأسيسها ومامرسة أنشطتها
بحرية ،يف نطاق احرتام الدستور والقانون».
كام ينص الفصل  19عىل أن الرجل واملرأة يتمتعان
"عىل قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
والبيئية ...وتسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة

التزمت آخر حكومة وهي املنبثقة عن االنتخابات
الترشيعية لسنة  ،2007باستحداث  250.000فرصة
شغل سنوياً ،كام أعلنت عن عدد من اآلليات
واإلجراءات والربامج لتحقيق هذا الهدف .وأكد
الوزير األول يف الترصيح الحكومي أن السلطة
التنفيذية تتوخى من خالل هذا الهدف "تخفيض
نسبة البطالة ،عىل املستوى الوطني ،إىل  7%يف
أفق سنة  ."2012وأنها أعدت لهذا الغرض" ،سياسة
اقتصادية عامة واسرتاتيجيات قطاعية ستمكن من
رفع معدل النمو ليصل إىل  6%سنوياً».
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التزام الحكومة يف
ترصيحها بالرفع من
عدد املناصب املحدثة
من طرف القطاع
العام والقطاع الخاص
مل يحقق النتائج
املنتظرة

كام التزمت الحكومة بالعمل «عىل مواصلة السياسة سنة  .1"2010بحث للمندوبية السامية للتخطيط
اإلرادية إلنعاش التشغيل ،املنبثقة عن "مبادرات صدر يف سنة .2010
التشغيل" والتي تسعى إىل إدماج حوايل  200.000البطالة يف املغرب حرضية باألساس
من الشباب الحاملني شهادات الباحثني عن عمل" ،يف
إطار برنامجي "إدماج" و"تأهيل" ،وتشجيع التشغيل وتبقى البطالة ظاهرة حرضية باميتاز ،كام أن
املستوى التعليمي للعاطلني هو أعىل من مستوى
الذايت من خالل برنامج "مقاولتي".
السكان النشيطني ،وهو مؤرش عىل الصعوبات التي
هيمنة قطاع الخدمات
تواجه الحاصلني عىل الشهادات يف الحصول عىل
يحتل قطاع الخدمات موقع الصدارة بني القطاعات منصب شغل.2
اإلنتاجية يف بنية االقتصاد املغريب ويساهم بـ  3,56فرغم تراجع معدل البطالة يف السنوات األخرية،
 %من القيمة املضافة يف الناتج الداخيل الوطني .ما زال العديد من التحديات يواجه املغرب ومنها
وقد حافظ عىل هذه الرتبة طيلة الفرتة املمتدة من بطالة الخريجني .فقد انتقل معدل البطالة من 13،4
 2005إىل  ،2009وهي الفرتة التي شهدت تراجع  %يف سنة  2000إىل  % 9،1يف سنة  ،2009لكن
حصة القطاع األويل بواقع  1,1نقطة ليستقر يف هذا التوجه توقف يف سنة  2009بسبب تأثري األزمة
3
حدود  .15،3%أما حصة القطاع الصناعي فمثلت العاملية.
يف املتوسط  % 28خالل الفرتة ما بني  2000و.2009
وهذا التوجه يف قطاعات االقتصاد يوضح هيمنة إن من السكان النشيطني العاطلني عن العمل 2/3
قطاع الخدمات عىل بنية االقتصاد املغريب( .ما هي هم من حملة الشهادات ،الذين تصل نسبة البطالة
تداعيات هيمنة قطاع الخدمات عىل سوق الشغل يف صفوفهم عىل املستوى الوطني إىل ،% 17،2
وخاصة يف الوسط الحرضي ( .)% 18،6يف حني ال
وعىل الحق يف العمل؟).
يجد غري الحاصلني عىل الشهادات صعوبات كبرية
إن إخراج مدونة للشغل ،والتزام الحكومة يف يف االندماج يف عامل الشغل ،وبذلك تنخفض نسبة
ترصيحها بالرفع من عدد املناصب املحدثة من البطالة يف صفوفهم إىل % 4،4
طرف القطاع العام والقطاع الخاص مل يحقق النتائج
املنتظرة .فبعد أربع سنوات ،من ترصيح الحكومة إن تشغيل الشباب يتميز "بنسبة نشاط منخفظة
بتوفري  250000منصب شغل سنوياً ،مل يتجاوز ال تتجاوز  48باملائة بالنسبة إىل الشباب ما بني 15
الحجم اإلجاميل للشغل  120000منصب ،يف سنة و 34سنة ،الذين ميثلون أكرث من نصف السكان يف
 ،2010بعد إحداث  69000منصب شغل يف املدن سن العمل .هذه الوضعية تجعل نسب البطالة
املسجلة برسم سنة  2010مثرية للقلق ،حيث تبلغ
و 51000منصب يف القرى.
النسب  14،8باملائة عند الشباب من الفئة العمرية
أما عىل مستوى البطالة ،فعرف عدد العاطلني  34-15سنة و 16،7باملائة عند الشباب من فئة -15
"ارتفاعاً بـ % 0،8عىل املستوى الوطني منتقالً من  24سنة.4
 1029000عاطل (هل عدد العاطلني مليون وتسعة
وعرشون ألف؟) خالل سنة  2009إىل  1037000بطالة الشباب
سنة  ،2010أي بزيادة قدرها  8000عاطل ،كلهم وتتميز بطالة الشباب ،بـ"طول مدة البطالة ،بحكم
حرضيون .ليستقر معدل البطالة عىل  % 9،1ما بني أن  65،8باملائة من الشباب العاطلني يعانون البطالة
سنة  2009وسنة  % 13،7( ،"2010باملدن و% 3،9
بالقرى ،وارتفع معدل الشغل الناقص من  % 10إىل « 1تشغيل الشباب» ،املجلس االقتصادي واالجتامعي22 ،
" ."% 11،6وكنتيجة لذلك ،انتقل الحجم اإلجاميل دجنرب .2011
للتشغيل من  10285000سنة  2009إىل  2 10405000تقرير البنك الدويل لسنة  2011حول املغرب
 3نفس املرجع
 4تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي لسنة 2011
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منذ أزيد من سنة ،علام أن هذه النسبة ترفع إىل
 74،4باملائة بني صفوف حاميل الشهادات العليا .كام
أن ثالثة أرباع الشباب العاطلني يف الوسط الحرضي
يعانون من البطالة منذ أزيد من سنة".5

وذلك عرب إحداث مسالك جديدة منسجمة مع
االسرتاتيجيات القطاعية"...؛
"3.الحاجة إىل حكامة ترابية جديدة تحرر
الطاقات وتعبئ املبادرات املحلية" .يف ارتباط
بنظام الجهوية املوسعة املرتقب تفعيله.

ويظل تشغيل الشباب هشاً وغري مستقر ،نظرا ً لكون
مناصب الشغل التي يشغلها الشباب غالباً ما هي وانتقد املجلس اآلليات العمومية القامئة التي تعمل
أقل أجرا ً من غريها ،ونادرا ً ما تكون تعاقدية وقلام عىل موضوع تشغيل الشباب ،والتي اعتمدت برامج
تتمتع بنظام حامية اجتامعية.
متعددة ،ويتعلق األمر بربامج "إدماج" و"تأهيل"
إن إنتاج وإعادة إنتاج بطالة الشباب ،تشري أيضاً و"مقاولتي" ،حيث اعترب أنه "رغم ما يشتمل
إىل أن نسبة البطالة ترتفع بارتفاع املستوى الدرايس ،الربنامجان األوالن من جوانب إيجابية ،إال أن
وكذا يف الوسط الحرضي .وهي مفارقة تؤكد عدم نتائجهام الكمية تظل أدىن من أن تستجيب لواقع
مالءمة أنواع التكوين املتوفرة مع حاجات عامل بطالة الشباب ،عالوة عىل أنه ال يستفيذ منها إال
الشغل ،واستمرار منط من النمو يوفر عددا ً غري كاف حجم محدود من الشباب العاطلني" .ودعا املجلس
إىل "إعادة ضبط وترشيد الحكامة والوساطة يف
من مناصب الشغل املؤهلة.
ويتوقف تشغيل الشباب ،حسب املجلس االقتصادي مجال التشغيل".

إحداث تغيري ملموس
يف منوذج النمو
االقتصادي ..يعتمد
عىل توجيه أفضل
واالجتامعي ،عىل "دعم وتحفيز القطاع الخاص ،واقرتح املجلس "وضع برنامج وطني واسع ينتظم لالدخار واالستثامر

وهو ما يبقى رهناً مبدى ميل الفاعلني االقتصاديني حوله مجموع الفاعلني" ،واعتامد مقاربة جهوية
إىل االستثامر" .عىل اعتبار أن "السياسات التي آتت وإجراءات خاصة بكل مجال ترايب ،وحدد هذه
أفضل النتائج هي التي عرفت التوفيق بني املعالجة اإلجراءات يف عرشة ،ويتعلق األمر بـ:
االقتصادية واملعالجة االجتامعية ملعضلة بطالة
•إحداث مجالس إلنعاش التشغيل وفق منظور
الشباب ،واستطاعت وضع إطار مؤسيس قادر عىل
جديد ملهامها ومكوناتها؛
تعبئة الفاعلني حول هذه األهداف".
•إحداث مرصد حقيقي يعنى بالتشغيل
توصيات املجلس االجتامعي واالقتصادي

ألجل ذلك ،طرح املجلس االجتامعي واالقتصادي
رضورة العمل عىل ثالث واجهات كربى "لتحفيز
التشغيل وإعطاء نفس جديد لآلليات العمومية
ملحاربة بطالة الشباب" ،وهي:
"1.إحداث تغيري ملموس يف منوذج النمو
االقتصادي ...يعتمد عىل توجيه أفضل لالدخار
واالستثامر ،يف اتجاه قطاعات ذات قيمة مضافة
عالية"...؛
"2.إعادة النظر يف النظام الرتبوي والتكويني
للموارد البرشية ،مبا يتح لشبابنا أن يكتسبوا
مبكرا ً مبادئ املسؤولية واالستقاللية الذاتية
وأن يطوروا روح املبادرة الشخصية ...وبذل
مجهود لدعم التالؤم ما بني التكوين والتشغيل،
 5نفس املرجع

والتكوين؛
•وضع موارد مالية عىل صعيد الرتاب الوطني
لتمويل السياسات املعتمدة عىل املستوى
الجهوي؛
•إعادة هيكلة الوكالة الوطنية إلنعاش وتشغيل
الكفاءات؛
•إنعاش املقاولة الصغرى جدا ً عرب بنية مخصصة
لها؛
•احتضان املقاوالت الصغرى جدا ً ومصاحبة
تطورها؛
•مشاتل املقاوالت من أجل تسهيل نشوء
املقاوالت الصغرى جدا ً؛
•الشغل املدعم لفائدة الشباب يف وضعية بطالة
طويلة األمد؛
•تحسني قابيلة تشغيل الشباب؛
•تعزيز دينامية عرض الشغل.
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تعديل النصوص التي تنظم هذه الحقوق كمدخل
تشغيل األطفال
يعترب تشغيل األطفال ،أحد املظاهر التي تعكس للرتاجع عنها.
أزمة قطاع التعليم باملغرب ،وعجزه عن االحتفاظ تهميش عامل الزراعة
بالتالميذ إىل غاية نهاية فرتة التعليم اإلجباري ،كام بلغ عدد العامل الزراعيني باملغرب  800000عاملة
يعد أحد تجليات اإلهامل الذي تعرض له العامل وعامل «ما هي النسبة املئوية للعامل الزراعيني
القروي ،وغياب سياسات تقوية مندمجة ومالمئة من مجموع اليد العاملة يف املغرب؟» .غري أن
للرفع من مداخيل األرس ومتكينها من الوسائل القطاع الفالحي باملغرب مازال يعاين من التمييز
املشجعة عىل تدريس األبناء ،حيث مازال العديد غري املربر ،بسبب الفرق الكبري يف األجر مقارنة
من القطاعات اإلنتاجية يشغل األطفال.
بالقطاع الصناعي ،وهو متييز ناتج مبارشة عن عدم

يعترب تشغيل األطفال،
أحد املظاهر التي
تعكس أزمة قطاع
التعليم باملغرب،
وعجزه عن االحتفاظ
بالتالميذ إىل غاية
نهاية فرتة التعليم
اإلجباري ،كام يعد
أحد تجليات اإلهامل
الذي تعرض له العامل
القروي

ففي سنة  ،2010مازال قطاع التجارة بالتقسيط تفعيل مضامني الدستور ومقتضيات القانون ،كام
يستقطب ( )58,86%من األطفال دون  15سنة ،ميتد التمييز إىل ساعات العمل بني القطاعني ،وعدم
والصناعة املعدنية (الحدادة )...بنسبة ( ،)% 21,71الترصيح عن العامل حيث ال تتجاوز نسبة العامل
الزراعيني املرصح عنهم .% 6
والخشب (النجارة) بنسبة (.6)% 12,57

ويعرف واقع التشغيل ،عموماً ،عدم االستقرار يف
العمل ،وهو معطى يخدم مصلحة املشغل ،مادام
هذا األخري يتمكن من تقليص تكلفة اإلنتاج ،ويشجع
التعامل مع العامل املؤقتني .هذا الوضع أصبح ثابتاً
بعد ظهور رشكات املناولة التي تقوم بدور الوسيط
بني املشغل واألجري ،وتوفر اليد العاملة من دون
التقيد مبقتضيات قانون الشغل.

لقد تطلبت املصادقة عىل قانون الشغل أزيد من
 20سنة ،بسبب التجاذب بني مختلف الفاعلني حول
الصيغة النهائية ملضامينه .وبعد ذلك ،ورغم التوافق
الذي تم التوصل إليه حول مقتضيات مدونة الشغل،
ستتدخل وزارة التشغيل وتعمد إىل إخراج "برنامج
املالءمة االجتامعية" بدعوى منح الفرصة للمقاولني
ليقوموا بتطبيق مدونة الشغل بشكل تدريجي ،ويف
الوقت ذاته طلبت من النقابات أن تلتزم بالسلم ويعتمد القطاع الفالحي ،بنسبة كبرية عىل يد عاملة
االجتامعي ،اليشء الذي يجسد بوضوح أسلوب نسوية ،ألن هذه الفئة تقبل برشوط العمل كيفام
الدولة يف تطبيق القانون.
كانت .ما يفرس الوضع الذي تعيشه منطقة شتوكة
لقد قدمت العديد من الذرائع لتسويغ إعادة آيت باها .وباالستناد إىل نتائج بحث أنجز حول
النظر يف مقتضيات قانون الشغل ،وكان أبرز هذه املنطقة املذكورة ،يتبني أن أغلب العامالت والعامل
املسوغات واملربرات تجميع كافة النصوص يف مدونة هم نازحون من مناطق بعيدة ،بلغوا هذه املنطقة
واحدة .لكن ،ظهر أن الدافع مل يكن تقنياً وإمنا تنقيح واستقروا فيها يف ظروف غري مالمئة بل وتزاجوا
الترشيعات يف املغرب وإفراغها من عدة مكتسبات يف ما بينهم من دون وثائق ،ما أثر عىل مستقبل
تم تحقيقها يف السابق ،ومنها مدة العمل والتعويض األبناء .كام أن العامل ال يحصلون عىل وسائل
عن فقدان الشغل وحجم األجر ..إلخ ،لفائدة إقحام الوقاية والسالمة كام ظهر ،مثال ،لدى العامل الذين
ما سمي باملرونة التي تعني أن ما كان يف حقبة يستعملون املبيدات.
معينة يسمى حقوقاً ويستند إىل اإلعالنات واملواثيق باملقابل ،فلجان البحث واملصالحة التي نصت عليها
الدولية تم الرتاجع عنه ،بحيث مل يعد الحديث عن مدونة الشغل ،وجعلت منها آلية لحل النزاعات ،ال
األجر ،مثالً ،باعتباره حقا من حقوق اإلنسان ،بل تم تقوم بتفعيل اختصاصاتها ،حيث إن االجتامعات
إخضاعه ملنطق العرض والطلب .وكان من الرضوري التي يتم عقدها تهتم ،حرصياً ،بتسوية الهاجس
 6تقرير وزارة التشغيل لسنة 2010
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األمني وليس بإنفاذ القانون.

ويف سنة  ،1998سيتم تتويج هذا املسار الرتاجعي
بإصدار ما سمي باإلعالن الخاص بالحقوق األساسية
من طرف منظمة العمل الدولية ،قبل أن يظهر أنه
يهدف يف العمق إىل إقحام تحديد جديد للحقوق،
ليس كام يفهمها الجميع وإمنا بعض الحقوق
الرمزية .وبذلك فإن الحقوق األساسية ،وفق تصور
منظمة العمل ومنظمة التجارة الدولية ،تعني
مفهوما يختلف عام يفهمه العامل.
إن الوضع يف املغرب ،يتلخص يف أن الفاعلني
االقتصاديني والدولة مل يتمكنوا من مترير جميع
مضامني املرشوع يف مدونة الشغل ،يف املرحلة األوىل،
بسبب مقاومة النقابات واملجتمع املدين ،وخاصة يف
ما يتعلق باملرونة التي تطلق عليها النقابات تسمية
الهشاشة .لكن اختالل موازين القوى لفائدة الدولة
والرأسامل من شأنه أن ميرر ،يف ما بعد صيغة العمل
بالعقد املؤقت ،بعد إحالة مرشوع القانون عىل
الربملان ،وتحولت صيغة "املؤقت" إىل صيغة سائدة
يف عالقة املشغِّل باملشغًّل.
ويف عالقة باستقرار العمل والترسيح الجامعي ،كان
القانون ينص ،يف السابق ،عىل سجن املشغل الذي
يرسح العاملني لديه ،لكن تم الرتاجع ،مع مدونة
الشغل ،عن هذه الضامنة وتم االكتفاء بالذعائر
والغرامات املالية فقط.
وتشكل ظاهرة السمرسة يف اليد العاملة إحدى
مظاهر هشاشة الشغل .هذه الظاهرات التي
انتعشت مع ظهور رشكات الوساطة ،وأثرت سلباً
ت عىل حقوق العامل
وحاميتها بسبب انتفاء مقوما 
التعاقد وعنارصه ،إضافة إىل أن قانون الشغل أضفى
عىل رشكات الوساطة ،طابعا قانونياً ،ومنحها صفة
الرشعية.
7
إن نقابة الباطرونا ال تستجيب ملقتضيات الشغل،
واإلحصائيات التي تقدمها وزارة التشغيل حول التزام
املقاوالت بتطبيق قانون الشغل ،مجرد أرقام نظرية،
ألن آليات الرقابة والتحقق من التزام الرشكات
بالقانون ظلت معطلة كام أنها ال تغطي كل الرتاب
الوطني .كام أن عدم تفعيل القانون ال يقترص فقط
 7هي نقابة أصحاب املؤسسات

عىل آليات املراقبة التابعة لوزارة التشغيل وإمنا
يتعداه إىل القضاء ،إلن األحكام وتأويالت مضامني
القانون تصدر يف صالح املقاولة ،بدعوى رضورة
دعم املقاوالت ملساعدتها عىل املنافسة« .كم نسبة
التشغيل من قبل القطاع الخاص مقارنة بالقطاع
العام؟».
عندما تراخت منظمة العمل الدولية
إن الرتاجع عن العديد من الحقوق تم يف سياق مل
تعد تتحدث فيه منظمة العمل الدولية عن كافة
الحقوق ،وإمنا باختزالها يف الحقوق األساسية مثل
الحق يف االنتامء النقايب ،واملفاوضات الجامعية ومنع
التمييز ومنع تشغيل األطفال واألشغال الشاقة.
وجاء هذا الرتاجع يف سياق العوملة لتكثيف
االستغالل ،وجعل املقتضيات الدولية مجرد آليات
توجيهية بدل كونها إلزامية .كام أصبح الحديث ،يف
إطار منظمة العمل الدولية ،عن العمل الالئق ،ليس
باعتباره عمالً يوفر أجرا ً وظروفاً الئقة وما إىل ذلك،
وإمنا حق الفرد يف الحصول عىل عمل منتج مقابل
أجر الئق .وبذلك ،تربط منظمة العمل الدولية دامئاً
العمل بساعات العمل ،باعتبار هذا الرتابط أحد
تجليات الهشاشة.
ويف عالقة باملغرب ،شرُ ع يف الحديث عن العمل
الالئق مع انطالق تنفيذ الربنامج الذي يحمل نفس
االسم" ،برنامج العمل الالئق" ،يف قطاع النسيج،
حيث اعتربت الدولة أن اختيار هذا القطاع إلطالق
تفعيل الربنامج سيكون منوذجياً ،سيام أن قطاع
النسيج يعد أحد القطاعات اإلنتاجية املهمة يف
بنية االقتصاد الوطني .وتطبيق هذا الربنامج يندرج
يف تقليد سارت عليه الدولة التي تتدخل ،بذرائع
مختلفة ومتعددة ،لدعم املقاوالت ،من خالل برامج
وإجراءات ،بل وبالتواطؤ ألجل عدم تفعيل القانون،
مربرة ذلك برضورة مواكبة املقاوالت ملواجهة
املنافسة الخارجية.
وعىل املستوى الواقعي ،تبقى الهشاشة هي السمة
األبرز لواقع التشغيل يف املغرب .يظهر ذلك يف اللجوء
إىل العقود محددة املدة ،وعدم تطبيق األجور
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كان القانون ينص ،يف
السابق ،عىل سجن
املشغل الذي يرسح
العاملني لديه ،لكن
تم الرتاجع ،مع مدونة
الشغل ،عن هذه
الضامنة وتم االكتفاء
بالذعائر والغرامات
املالية فقط

القانونية والزيادات ذات الصلة ،عىل الرغم من أن
الزيادة مرتبطة بساعات العمل مام يفقدها معناها
وقوتها ،وعدم الترصيح الحقيقي بعدد العامل
وبالساعات الفعلية للعمل لدى الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي ،ما يتعارض والعمل الالئق الذي
يفرتض ضامن حق كل املواطنني يف عمل تتوفر فيه
جميع الرشوط اإلنسانية التي تضمن للعامل ولكل
أفراد أرسته العيش يف ظروف إنسانية.
تراجعات دستورية

تراجع نص الدستور
األخري يف مادته
الثامنة عن الحق
يف التنظيم النقايب
والحريات النقابية،
بعدما اختزل دور
النقابات يف تأطري
املنخرطني يف ما
يتعلق مبا هو مادي
ومعنوي ،وليس
بدورها يف املؤسسات
اإلنتاجية

ويف عالقة بالدستور الجديد ،تم الرتاجع عن العديد
من الحقوق ،إضافة إىل أن هناك محاولة لتكبيل
الحق يف اإلرضاب من قبل القانون التنظيمي املرتقب
صدوره .كام تم تضمني الدستور للعديد من الحقوق،
ومنها التأكيد عىل أن الجامعات الرتابية ستعمل عىل
تيسري االستفادة من هذه الحقوق ،وهي صيغة غري
ملزمة لألطراف املعنية بتوفري كافة الحقوق .كام
تراجع نص الدستور األخري يف مادته الثامنة عن
الحق يف التنظيم النقايب والحريات النقابية ،بعدما
اختزل دور النقابات يف تأطري املنخرطني يف ما يتعلق
مبا هو مادي ومعنوي ،وليس بدورها يف املؤسسات
اإلنتاجية .إضافة إىل أن واقع املامرسة يؤكد رضب
الحريات النقابية من خالل االعتقاالت.
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خالصات وتوصيات:
•تراتبية العوملة والتهميش الوطني:
ـ ـإن رأس املال يراهن عىل تقليص الكلفة من خالل تخفيض األجر ،ما يعني تخفيض الدخل وبالتايل
االستهالك .وهو وضع متناقض تنتج منه دائرة مفرغة تنتهي إىل تخفيض الربح .لكن هذه العملية
تنطبق فقط عىل الدول املتخلفة التي يتم جرها إىل دائرة تخفيض األجر ،وليس مجتمعات الدول
املتقدمة.
ـ ـالتفقري ال يعني التأثري عىل دورة اإلنتاج بل يتم إنتاج التهميش ونسيان القطاعات اإلنتاجية
والفئات االجتامعية التي مل تعد مفيدة .والرتاتبية عىل مستوى نظام العوملة تعني أننا نقع داخل
هذه املنظومة لكن موقعنا فيها محدد.
•عائق اللغة واألمية:
ـ ـالبحث عن جذور االنتهاكات يف مجال التشغيل يقتيض استحضار وضع اللغة األمازيغية ،عىل
اعتبار أن اللغة تصبح عائقاً أمام التواصل ،ما يفرس عجز العامالت والعامل عن املطالبة بالحقوق،
عىل الرغم من أن املرجعية الدولية تعطي أهمية خاصة للتعدد الثقايف .وألن التهميش الثقايف
يرتتب عنه تهميش يف جميع املجاالت ،فقد اتضح أن املشاركة الثقافية هي الحل لرفع كافة أشكال
التهميش ،عىل اعتبار أن التهميش يف املوطن األصيل هو السبب يف الهجرة نحو مناطق أخرى
والعمل يف ظروف غري الئقة.
ـ ـ -هناك عالقة بني الحق يف التعليم والحق يف الشغل .فإىل جانب األمية املتفشية يف صفوف
العاملني ،وعىل الرغم من أن التعليم ال يؤدي آلياً إىل التشغيل ،فإن املعادلة يف املغرب مقلوبة ،إذ
كلام كان املستوى التعليمي مرتفعاً كلام تضاءلت حظوظ الشخص يف إيجاد الشغل.
•ضعف قدرات العامل:
ـ ـحق الشغل هو حق سيايس باميتاز ،وهو غري مطبق يف العامل القروي عىل الرغم من إقراره من
طرف املغرب .ولذلك ،تقتيض الرضورة تقوية القدرات لدى العامل يف العامل القروي من أجل الرتافع
وحامية حقوقهم.
•وضع العامل يف البادية:
ـ ـنسبة كبرية من السكان يف املغرب ال تحصل عىل أجر قار وخاصة يف العامل القروي ،بالنظر إىل وجود
صيغ كثرية من التشغيل ال تنطبق يف إطارها عىل املشغًّل صفة األجري .ورغم ذلك ،ال ميكن حرص
الحق يف الشغل يف األجراء فقط بل رضورة توسيعه ليشمل كافة العاملني ،مبن فيهم العاملون يف
القطاع غري املهيكل.
•القطاع غري املهيكل والدور االجتامعي:
ـ ـال بد من تغيري طريقة التعاطي مع القطاع غري املهيكل وخاصة الجزء الذي يتعاطى باألنشطة
القانونية بالنظر إىل الدور االجتامعي املهم الذي يلعبه يف الوقاية من انزالق فئات واسعة نحو
البطالة والهشاشة .ويتعلق األمر هنا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،بالباعة املتجولني الذين فرض
عليهم واقع الهشاشة التوجه إىل مامرسة أنشطة تجارية غري مرصح بها .باملقابل ،ال بد من متييز
الرشكات الكربى املعروفة التي تعمد إىل إحداث فروع لها يف مناطق متفرقة تشتغل بشكل غري
قانوين لتخفيض تكاليف اإلنتاج ،وللتهرب من الترصيح عن العامل لدى الصناديق االجتامعية ودفع
الرضائب .وعىل الرغم من أنه تم تشجيع الرشكات عىل الترصيح القانوين ،مبناسبة التصويت عىل
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قانون املالية لسنة  ،2010فإن اعتبار الرشكات التي تحقق رقم معامالت يصل إىل  3ماليني درهم
كرشكات غري مهيكلة يعد منافياً للمنطق.
•مسؤولية الدولة أكرث إلحاحاً:
ـترجع املسؤولية األساسية للدولة .إن الحديث عن الحق يف الشغل يعني رضورة التزام الدولة
باالتفاقيات الدولية وبتفعيلها وتوفري رشوط التمتع بهذا الحق وحاميته.
ـمل تعد الدولة تعري االهتامم الرضوري للقواعد اآلمرة وال هي تسهر عىل العودة إىل احرتامها .وهو
ما يتجسد بشكل جيل يف نص مدونة الشغل التي تم إفراغه بالكامل من هذه القواعد اآلمرة،
وتعويض ذلك بالنظر إىل العالقة الشغلية من باب قانون االلتزامات والعقود ،وهو عنوان بارز
للرتاجع الذي يطبع مجال التشغيل.
ـالحديث عن حقوق اإلنسان بصيغة التيسري فقط ،أي تحديد مسؤولية الجامعات املحلية يف جانب
تيسري االستفادة من حقوق اإلنسان ،يعني أن الدولة مل تعد ملزمة بتوفري هذه الحقوق.
ـإن املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل ال تحرر الدول من التزاماتها ،فهي قواعد توافقية فقط بني
األطراف الثالثة ،وليس فيها تراجع عن حقوق العامل .وال بد للدولة من املصادقة عىل هذه
االتفاقيات وتضمينها يف الترشيعات الوطنية.
ـاالتفاقيات الدولية تعني أن الحق يف الشغل يجب أن يحرتم ويضمن من طرف الدولة ،هذه األخرية
ال بد ،إذن ،من قيامها بالسهر عىل احرتام هذا الحق وتوفريه وحاميته.
ـاعتامد الحد األدىن لألجور .فعىل الرغم من تنصيص بروتوكول االتفاق عليه يف إطار الحوار
االجتامعي مل يتم تفعيله حتى اآلن ،عىل الرغم من مرور ثالث سنوات ،بل إن هناك قطاعات تم
استثناؤها من تطبيق الحد األدىن لألجور وهي النسيج والسياحة بالخصوص.
•النقابات وتغيري املقاربة:
ـالحق يف الشغل بطبيعته معقد لكونه يتطلب العديد من التخصصات القانونية واالجتامعية
والسياسية ،وكذلك لكونه ،يعني العديد من األطراف .ولذلك رضورة تغيري املقاربة عىل ضوء هذه
الطبيعة.
ـعىل املستوى الوطني ال نفعل سوى الخضوع لتأثريات ما يقع يف مناطق أخرى من العامل .وطريقة
الدفاع عن الحقوق من طرف النقابات أصبحت متجاوزة ،يف سياق التحوالت التي يعرفها الرأسامل
نفسه.
ـرضورة االهتامم مبسألة النوع مهمة يف مجال الشغل ،باعتبار النسبة الكبرية للنساء يف الصناعة
واشتغالهن يف ظروف تطبعها الهشاشة والتمييز عىل كافة املستويات.
ـال بد من تشغيل املعطلني وكذلك حامية حاميل السواعد والشهادات عىل حد سواء ،بعد تراجع
الدولة عن وظيفتها ودورها يف التشغيل .وعدم االكتفاء فقط ببعض الربامج الفوقية مثل «تأهيل»
و»إدماج».
•القضاء واإلعالم :أدوار جديدة:
ـالقضاء ليس مستقالً وال نزيهاً يف القضايا ذات الصلة بالشغل ،وخاصة يف ما يتعلق بتنفيذ األحكام.
ـال بد من الرتكيز عىل الجانب اإلعالمي ،يف أفق عودة العمل النقايب إىل موقعه الصحيح داخل ما
ينرش يف الصحافة ومختلف وسائل االتصال.
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تقارير وطنية

تونس
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
آمنة جبالوي (املعهد العريب لحقوق االنسان)،
وسيلة العيايش (الجمعية التونسية للنساء
الدميقراطيات) ،سلوى طرابليس (أستاذة جامعية)،
مية بن خالد (املعهد العريب لحقوق االنسان)،
محمد نجيب عبد املوىل (متفقد عام للرتبية)،
محمد بالراشد (متفقد اول) ،منصور هالل (استاذ
جامعي) ،فتحي العياري (االتحاد العام التونيس
للشغل) ،املنجي العاممي (االتحاد العام التونيس
للشغل) ،سمري بوعزيز ،ملياء جرار (املعهد العريب
لحقوق االنسان) ،ختيم برجاوي ،امينة جبلون،
سهري عرايب ،صالح الدين الجوريش.
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الحق يف التعليم
تونس
اعداد :عزام محجوب

 .Iتشخيص واقع إفعال الحق يف التعليم

أستاذ جامعي وخبري دويل

األمية

مقدمة
نريد أن نركّز من هذا الرصد أساساً ،عىل حق الطفل
يف التعليم ،حيث إ ّن املواثيق الدولية وتلك املتعلقة
بحقوق الطفل تؤكد حق الطفل يف التعليم ،وإ ّن
الدولة ملزمة بجعل التعليم االبتدايئ إجبارياً ومجانياً،
يف حني أنّها مطالبة بتشجيع كل أشكال التعليم الثانوي
مبا فيها املهني والتمكني من االلتحاق بالتعليم العايل
كل طفل وطاقاته .هذا ومن جهة
حسب مؤهالت ّ
أخرى ،تؤكد العهود واملواثيق الدولية منع األطفال
دون السادسة عرشة من العمل .هذا يعني ضمناً ،أنه
يجب متكني كل طفل دون  16سنة من الحق يف التعليم
اإلجباري واملجاين .لهذا سرنكّز عىل هاته الفئة العمرية
 16 – 6سنة يف حقها بالتعليم ألنه ملزم للدولة ،فهي
مطالبة بإفعاله حسب تعهدها وطنياً ودولياً .وسوف
نتناول أهم املؤثرات الدالة عىل اإلخالالت واالنتهاكات
يف مجال إفعال هذا الحق يف التعليم اإلجباري واملجاين
بالنسبة للفئة العمرية  16 – 6سنة.

نريد أن نع ّرج يف البداية عىل ظاهرة بارزة ولو أنها
تتعلق بكل الفئات ما فوق  10سنوات وهي األمية
التي بلغت سنة  2010لدى الفئة العمرية  10سنوات
فام فوق  .19%ويع ّد هذا الرقم مرتفعاً باملقارنة
مع بلدان يف مستوى مامثل من وجهة نظر متوسط
دخل الفرد .وهناك تفاوت كبري بني الجنسني 11,5
 %بالنسبة للرجال و % 26,4بالنسبة للنساء .كام أ ّن
هناك فوارق كبرية بني الجهات أو األقاليم حيث إنّها يف
حدود  12,5%بالنسبة إلقليم تونس ونحو  30%يف كل
من الشامل الغريب والوسط الغريب .وتصل نسبة األمية
إىل  40%وأكرثها عند النساء يف أغلب واليات الشامل
الغريب والوسط الغريب (جندوبة  - 41,3%سليانة
 - 40,3%سيدي بوزيد  - 42,5%القرصين - 41,6%
القريوان .)40,1%
وما تجب اإلشارة إليه ،أ ّن نسبة األمية لدى األطفال
ما بني  10و 14سنة هي  .1,2%ويقدر عدد هؤالء
األطفال الذين ال يحسنون القراءة وال الكتابة واألغلبية
انقطعوا عن املدرسة مبكرا ً ،بـــ  .10284وهذا معطى
يجب أن يؤخذ باالعتبار يف تقييم االنتهاكات يف حق
الطفل بالتعليم.

الحق يف التعليم وأهداف األلفية للتنمية
إ ّن من أهداف األلفية للتنمية أن منكّن يف نهاية  2015كل األطفال ،ذكورا وإناثاً ،من بلوغ كامل مرحلة التعليم االبتدايئ ( 6سنوات).
وما من شك يف وأن هذا الهدف متحقق يف تونس غري أنه يجب اإلشارة إىل أن هناك فوارق إقليمية حيث إن نسبة التمدرس يف املرحلة
االبتدائية هي تحت املعدل الوطني يف الشامل الغريب والوسط الغريب.
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نسبة األمية حسب الجهات والجنس
ذكور
6,5
تونس
7,6
أريانة
5,5
بن عروس
11,5
منوبة
7,2
إقليم تونس
12,7
نابل
16,1
زغوان
11,3
بنزرت
الشامل الرشقي 12,6
22,0
باجة
19,5
جندوبة
16,9
الكاف
17,6
سليانة
الشامل الغريب 19,2
7,6
سوسة
6,6
املنستري
13,3
املهدية
9,0
صفاقس
الوسط الرشقي 8,8
17,3
القريوان
18,4
القرصين
18,7
سيدي بوزيد
الوسط الغريب 18,0
9,6
قابس
10,0
مدنني
10,8
تطاوين
الجنوب الرشقي 10,0
10,4
قفصة
7,8
توزر
10,4
قبيل
الجنوب الغريب 10,0
11,4
املجموع
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إناث
17,5
16,6
15,4
24,0
17,8
23,7
33,6
23,9
24,9
38,6
41,3
37,8
40,3
39,7
19,5
15,8
31,5
24,4
22,6
40,5
41,6
42,5
41,4
22,4
20,5
22,8
21,6
25,8
20,2
24,6
24,5
26,4

االلتحاق مبدارس التعليم األسايس سنة 2011
املجموع
12,0
11,9
10,4
17,6
12,5
8,0
25,0
17,5
18,6
30,4
31,2
27,7
29,2
29,9
13,3
11,1
22,9
16,7
15,7
29,3
30,5
31,3
30,3
16,2
15,5
17,2
16,0
18,2
14,1
17,7
17,4
19

املجموع
99,3
 6سنوات
 11 – 6سنة 98,3
 16 – 11سنة 92,6
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إناث

ذكور

99,3
98,6
93,7

99,3
98,0
91,7

بلغت نسبة التمدرس بالنسبة لألطفال البالغني سن
السادسة  99,3%مع تسا ٍو بني الذكور واإلناث سنة
 2011 – 2010املاضية .أما بالنسبة للفئة العمرية 6
–  11سنة (املرحلة األوىل من التعليم األسايس) فهي
تقدر بــ  98,3%مع فارق طفيف لصالح اإلناث .وإذا
اعتربنا الفئة العمرية  16 – 6سنة (مرحلتي التعليم
األسايس :االبتدايئ واإلعدادي) فنسبة التمدرس تساوي
 93,7%( 92,6%عند اإلناث و 91,7%عند الذكور).
ويعد هذا الرقم أساسياً من زاوية إلزامية التعليم
األسايس ( 9سنوات) املتع َّهد به وطنياً ودولياً .يدل هذا
الرقم عىل أن  7,4%من األطفال هم خارج املدرسة:
األغلبية أكرث من  90%قد انقطعوا عن املدرسة
األساسية.
الرسوب واالنقطاع يف املرحلة األساسيةتراوح نسبة الرسوب يف املرحلة االبتدائية بني % 6,5
–  8,4%يف السنوات األخرية .فبالنسبة لسنة 2009
–  2010وكام يبني الجدول اآليت فإن نسبة الرسوب
واالنقطاع عىل التوايل  % 1,3و  .6,1%ويتأكد أن هاته
النسب أعىل عند الذكور  1,4%و  7,6%يف حني أنها
 1,1%و 4,6%بالنسبة لإلناث .فال شك يف أن اإلناث
أقل عرضة للرسوب واالنقطاع ،وذلك يف كل السنوات
الست للتعليم االبتدايئ .ومن الالفت لالنتباه أن نسب
الرسوب واالنقطاع تصل إىل ذروتها خاصة يف السنتني
الرابعة والسادسة حيث تساوي  12,8%يف ما يخص
الرسوب عند الذكور يف السنة الرابعة و  10,1%يف
السنة السادسة.

برنامج إدماج ذوي الحاجات الخصوصية

حسب بعض اإلحصائيات الصادرة يف السنوات األخرية عن وزارة الشؤون االجتامعية ،فإن نسبة األمية لدى ذوي الحاجات
الخصوصية مرتفعة جدا  .62,3%ويف السنوات األخرية ارتفع عدد ذوي الحاجيات الخصوصية املدمجني يف صلب املدارس
العادية من  299إىل  1378بني  2004و .2009فعىل الرغم من هذا التحسن النسبي ،فإن إدماج ذوي الحاجيات الخصوصية
يف املدرسة يشكو من صعوبات وإخالالت كبرية ،عىل الرغم من وجود إطار قانوين منظم له والذي ينص عىل حق ذوي
الحاجيات الخصوصية يف التمتع بنمو متساو ويف تأطري جيد كاآلخرين ،غري أن التنسيق بني املتداخلني الزال غري ٍ
مرض .زد عىل
ذلك ضعف األدوات البيداغوجية الخصوصية ووجود فارق بني التكوين النظري للمربني والواقع امليداين الحي.
ارتقاء رسوب انقطاع
0,2 3,1 96,7
السنة األوىل إناث
0 2,2 97,8
ذكور
املجموع 0,1 2,6 97,3
0,8 9,8 89,4
السنة الثانية إناث
0,6 6,7 92,7
ذكور
املجموع 0,7 8,3 91,0
0,2 4,4 95,4
السنة الثالثة إناث
0,4 2,6 97,0
ذكور
املجموع 0,3 3,5 96,2
1,8 12,8 85,4
السنة الرابعة إناث
1,4 7,2 91,4
ذكور
املجموع 1,6 10,2 88,2
1,8 4,3 93,9
إناث
السنة
الخامسة
1,3 2,5 96,2
ذكور
املجموع 1,6 3,4 95,1
3,6 10,1 86,3
إناث
السنة
السادسة
2,7 6,0 91,3
ذكور
املجموع 3,2 8,1 88,7
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أما يف ما يخص املرحلة اإلعدادية فإن نسب الرسوب
تفوق  15%واالنقطاع  10%خالل السنوات املاضية،
وهي معدالت مرتفعة جدا ً بكل املقاييس .وما يجب
ذكره أن نسبة الرسوب ترتفع إىل  25%يف السنة
السابعة وهذا رقم قيايس .تعد السنة السابعة مفصلية
لألطفال ،وارتفاع نسبة الرسوب يف هذا املستوى (السن
 12 – 11تقريباً للطفل) يفرس تفاقم االنقطاع خالل
املرحلة اإلعدادية األخرية .ال تتوفر املعطيات للرسوب
واالنقطاع حسب األقاليم باستثناء تلك الواردة يف سنة
 2004يف التعداد الوطني للسكان الذي تبني وجود

فوارق بني األقاليم ،حيث قدرت نسبة األطفال من
الفئة  14 – 6سنة التي ال تزاول التعليم بــ 10%
يف الوسط الغريب ،يف حني أن املعدل الوطني ق ّدر بــ
 .4.9%وبني عديد الدراسات أن الفوارق اإلقليمية يف
نسبة الرسوب يف عالقة ترابطية قوية بدرجة مؤهالت
املدرسني.
ويبدو أنه كلام كانت نسبة املدرسني ذوي املؤهالت
الرفيعة أعىل ،كلام كانت نسبة الرسوب املسجلة يف
املرحلة األساسية أقل .وقلة املدرسني ذوي املؤهالت
العالية يف األوساط الريفية والداخلية قد تفرس
الفوارق .كام أ ّن هناك دراسات تفيد أن هاته الفوارق
بني األقاليم يف مستوى االنقطاع املدريس يف عالقة
ترابطية متينة بعدة عنارص أخرى ،حيث إ ّن االنقطاع
املدريس قد ميس الذكور أكرث يف الوسط الريفي ،نظرا ً
للجوء إليهم كمعينني للعائلة.
كام أ ّن املستوى التعليمي الضعيف لألولياء يعد من
األسباب األساسية لالنقطاع املدريس.
املدارس املهنية يف املرحلة اإلعداديةإن القانون الصادر سنة  1991يؤكد الطابع اإلجباري
واملجاين للتعليم األسايس الذي ميتد عىل  9سنوات.
ويتكون من مرحلة ابتدائية أوىل بست سنوات،
تليها مرحلة إعدادية بـــ  3سنوات .ويف نهاية السنة
السابعة (األوىل يف اإلعدادي) يتم توجيه األطفال إىل
السنتني التاليتني ،إما للتعليم األسايس العام ،أو إىل ما
قبل املهني ،يف ما يسمى حسب آخر إصالح تربوي
«مدارس املهن» .وكانت آخر حكومة قبل الثورة
تهدف إىل توجيه نصف التالميذ نحو هذا املسلك
التقني يف .2014
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يف الحقيقة ،إ ّن ما يتم السعي إليه ،هو متكني التالميذ،
الذين يلقون صعوبات واملرشحون إىل الرسوب
واالنقطاع املبكر ،من فرصة ثانية .فهكذا يبقى املسلك
التقني ذا صورة سلبية يتجه إليه من أخفق نسبياً يف
التعليم العام ،ولكنه قد ميكن إىل ح ّد ما من تخفيض
نسب االنقطاع املبكر يف التعليم األسايس.
-جودة التعليم

حق الطفل يف التعليم
األسايس اإلجباري
واملجاين يشكو من
إخفاقات ،مرجعها
ضعف مردودية
التعليم وقلة الجودة

إذا كانت االمتحانات وسيلة لتقييم مستوى املعارف
املتحصل عليها يف مختلف مستويات التعليم األسايس،
إال أنها ال تقيس كام ينبغي الطاقات التي متكن من حل
املسائل وتوظيف تلك املعارف .ومن املتعارف عليه
دولياً أن التقييامت الدولية ملكاسب التالميذ من نوع
 TIMSSمتكّن من قياس جودة التعليم ،حيث إنّها
حل مسائل واقعية،
تركّز عىل إمكانات التالميذ من ّ
يقع فيها توظيف مالئم للمعلومات.ومن هاته الزاوية
املتحصل عليها تع ّد يف الوقت الراهن من
فإن النتائج
ّ
املؤرشات املتداولة دولياً لتقييم نسبة جودة التعليم.
رشعت الجمعية الدولية لتقييم املكتسبات املدرسية يف
كل  4سنوات
تنظيم اختبارات دولية منذ  1995وذلك ّ
تقريباً وآخرها املتوفر لسنة  .2007وتسعى هاته
االختبارات إىل تقييم مكتسبات التالميذ يف السنتني
الرابعة والثامنة من املرحلة األساسية الذين تراوح
أعامرهم بني سن  10و 14يف العلوم والرياضيات.
والهدف هو اختيار مدى إمكانية التلميذ يف استيعاب
ما تعلمه وليس يف إعادة رسده.
شاركت تونس يف  2003و 2007وكان معدل مجموع
النقاط يف الرياضيات املتحصل عليها كاآليت:
السنة الرابعة السنة الثامنة
2003
2007

املصدرTIMSS :

399
326

410
420

هذا وإن املعدل الدويل هو بــ  500نقطة.
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أما بالنسبة للعلوم:
2003
2007
املصدرTIMSS :

السنة الرابعة

السنة الثامنة

314
317

404
445

وهنا كذلك ،ورغم التحسن النسبي تبقى النتائج دون
املعدل الدويل  500نقطة.
تدل هاته املؤرشات عىل وجود نقص يف جودة التعليم
األسايس من ناحية عدم متكينه من رفع قدرات التالميذ
لتوظيف وإفعال املادة املدرسية بصفة عملية ،بل
يكتفى بالتلقني وجمع املعارف إلعادة إنتاجها كام
استُوعبت.
يف الخالصة تدل كل املؤرشات عىل أن حق الطفل يف
التعليم األسايس اإلجباري واملجاين يشكو من إخفاقات
وانتهاكات ،مرجعها ضعف مردودية التعليم املتجسد
يف نسب الرسوب واالنقطاع املرتفعة نسبياً ،وقلة
الجودة املتمثلة يف العجز املسجل عند التالميذ يف
التفاعل اإليجايب والتوظيف السليم لرصيدهم املعريف
املكتسب .كام أننا أرشنا إىل الفوارق بني الجهات يف
مستوى اإلمكانات املتاحة والنتائج املسجلة.
أما يف ما يخص التساوي بني الذكور واإلناث ،فال
ّ
شك أن هناك تفوقاً نسبياً بالنسبة لإلناث يف غالبية
املؤرشات املعتمدة لتقييم واقع الحق يف التعليم.
 .IIالسياسات الرتبوية وانعكاساتها عىل الحق يف
التعليم
عرِف املشهد الرتبوي يف تونس ع ّدة إصالحات
وتغيريات وتعديالت من أهمها يف سنة  1958وسنة
 1989وآخرها سنة  .2002وتضمن آخر إصالح جملة
من التوجهات التي اختزلت يف مفهوم «الرتبية
للجميع» ومن أهمها:
•اعتبار الرتبية كأولوية وطنية كربى ،وهي من
كل املجموعة الوطنية.
مسؤولية ّ
•محورية الرتكيز عىل الطفل يف العملية
الرتبوية.

•تعزيز مكانة املؤسسة الرتبوية مع توسيع
صالحياتها وانفتاحها عىل محيطها.
•ضامن مبادئ اإلنصاف واملساواة بني الجهات
واملدارس.
•تجديد املنظومة الرتبوية بإدماج التقنيات
الجديدة لإلعالم واالتصال.
•إدخال البعد املهني (املؤهل للمهن).
•تحسني مردودية التعليم وقدراته لتلبية
املطالب املجتمعية.
•تعزيز التفاعل اإليجايب بني العمل الرتبوي
والعمل التنموي.
•تعزيز كل اآلليات التي متكن من تحسني
الجودة.
هذا ويف ما يخص املدرسة األساسية وبالنسبة للتعليم
التقني واملهني ومرحلته اإلعدادية ،فلقد ت ّم سنة
 2006إصالح املنظومة التي متكن التلميذ يف آخر
السنة السابعة من التعليم األسايس ،من اختيار مسلك
تكوين عام أو مسلك تكوين فني خالل السنتني
الثامنة والتاسعة .وكام تساءلنا سابقاً ،هل سينجح
هذا اإلصالح يف إعطاء صورة إيجابية متكن التلميذ
من مسلك يجنبه االنقطاع ويؤهله إىل مواصلة تكوينه
املهني يف مرحلة الحقة تكون حاسمة من ناحية
اندماجه يف سوق الشغل ؟.
حتى اآلن تنقصنا املعطيات لتقييم هذا اإلصالح
ومتكُّننا من معرفة مدى نجاعته يف متكني الطفل من
بالحق يف التعليم املناسب ملؤهالته.
التمتع الفعيل
ّ
أ ّما إصالح سنة  2002والسياسات الرتبوية الذي
جسدته ،فال ب ّد أن نقر بأ ّن غالبية املؤرشات ال تدل
تحسن ملموس ذي صلة مبارشة بإفعال الحق
عىل ّ
يف التعليم ،خصوصاً إذا ما اعتربنا قضايا املردودية
كل طفل من تعليم
والجودة محورية من زاوية متكني ّ
أسايس وكامل (يعني  9سنوات).
مل تتمكن السياسات الرتبوية من تغيري املناهج والطرق
البيداغوجية التي ال متكن الطفل من تعزيز قدراته يف
حل املسائل من التلخيص أو التوليف ،ومن التفكري
ّ
املنطقي واالستدالل .وهذا يعني أن املناهج التعليمية
السائدة تعمل أساساً عىل تنمية قدرة “اسرتجاع”

 Restitutionاملعارف املبنية عىل التلقني والرتاكم.
إ ّن التمتع بتعليم جيّد يعني مناهج تعليمية نشيطة
تعتمد عىل اشرتاك التالميذ يف اكتساب املعارف،
باالعتامد عىل حاجياتهم الحقيقية وخصوصية
أنساقهم يف التعليم .وهذا يستوجب مهنية عالية عند
املدرسني مبنية عىل تكوين يخضع للجودة واملعايري
الدولية.
يجب أن نذكر أ ّن من األسباب التي دعت إىل إصالح
التعليم التقني واملهني يف املرحلة األساسية أخريا ً ،هو
اإلقرار بأن هناك تغايرا ً أو عدم تجانس يف الصفوف
بني األطفال ،ليس فقط يف مستوى العمر والنمو
البدين ،ولكن كذلك يف مستوى الحوافز الذاتية
وطبيعة ومستوى قدرات اإلستيعاب ،التي تربز خاصة
يف السنة السابعة ،ما يجر إىل الرسوب واالنقطاع قبل
بلوغ نهاية املرحلة األساسية.
مل تتمكن السياسات الرتبوية من تغيري فعيل يف مناهج
التعليم من ناحية الجودة .وليس لنا تقييامت حول
مدى فاعلية إدخال املقاربة بالكفاءات يف املناهج
الرتبوية .واإلشكال الذي يبقى محورياً هو املتعلق
بتكوين املدرسني ،حيث إ ّن هناك إقرارا ً بلزوم تحسينه
بعمق يف البداية ،وفيام بعد عند مبارشة التدريس.
هذا وإذا أخذنا باالعتبار إصالح  2002والسياسات
التابعة له ،فإ ّن مبادئ اإلنصاف واملساواة بني الجهات
يجسد عىل أرض الواقع أي تقدم .فالفوارق يف
مل ِّ
اإلمكانات املتاحة من موارد برشية وتجهيزات ويف
املحاصيل التعليمية (نسب النجاح يف املناظرات
واالمتحانات الوطنية) الزالت متثل تحدياً كبريا ً .وكام
سوف نبني الحقا ،فإن اإلخفاقات يف إفعال الحق يف
التعليم مرتبطة بإمكانات الدولة وتوجهاتها الكربى.
 .IIIالفاعلون واألدوار
يلعب التعليم العام التابع للدولة الدور األسايس،
حيث إ ّن املدارس الحكومية والتي بلغ عددها 4518
يف السنة املاضية  ،2011 – 2010متثل  97,5%من
جملة املدارس يف التعليم االبتدايئ (املرحلة األوىل من
األسايس) ،مقابل  2,5%فقط للقطاع الخاص .ونجد
النسب نفسها يف عدد األطفال املسجلني يف هاته
املرحلة  1003017يف القطاع العام مقابل 24953
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إنّ التمتع بتعليم
ج ّيد يعني مناهج
تعليمية نشيطة
تعتمد عىل اشرتاك
التالميذ يف اكتساب
املعارف ،باالعتامد
عىل حاجياتهم
الحقيقية وهذا
يستوجب مهنية
عالية عند املدرسني

يف القطاع الخاص .أ ّما يف مستوى املرحلة اإلعدادية
والثانوية فنسبة القطاع العام يف عدد املعاهد 83,5%
مقابل  16,5%بالنسبة للقطاع الخاص .ويف ما يخص
عدد التالميذ املسجلني يف هاته املعاهد فإن القطاع
العام يساهم بـــ  90%تقريباً حيث ما زال القطاع
العام يلعب دورا ً مهيمناً بصفة كبرية يف مجال إفعال
الحق يف التعليم األسايس.

يالحظ أنّ اإلنفاق
الحكومي يف الرتبية
قد تضاعف حجمه
بني  2001و2011
فمن املفروض أن
ينعكس هذا يف
تحسن مردودية
التعليم غري أنه مل
يحصل كام هو مأمول

يتجه عموماً القطاع الخاص يف املرحلة االبتدائية إىل
األطفال املنتمني إىل الفئات االجتامعية الغنية نسبياً،
يف حني أن املعاهد الخاصة يف املرحلة الثانوية تتجه
عموماً إىل التالميذ الذين أخفقوا يف التعليم العام ومن
بينهم من ينحدر من فئات أقل ثراء.
إ ّن الدور املحوري التي الزال يلعبه القطاع العمومي
يف التعليم ينعكس يف مستوى اإلنفاق العام املخصص
للرتبية (التعليم األسايس والثانوي) .إذ بلغ حجم
ميزانية الرتبية سنة  2011نحو  3مليارات دينار (2
مليارا دوالر تقريباً) وهو ما ميثل  14,9%من ميزانية
الدولة اإلجاملية و  4,3%من إجاميل الناتج املحيل.
وتعد هاته األرقام مرضية باملقارنة بدول أخرى تتمتع
مبتوسط دخل مامثل.
يالحظ أ ّن اإلنفاق الحكومي يف الرتبية قد تضاعف
حجمه بني  2001و( 2011من  1,4مليار إىل  3مليارات
دينار) ،يف حني أ ّن عدد التالميذ املسجلني يف املعاهد
الحكومية (أسايس وثانوي) قد تقلّص خاصة يف
املرحلة االبتدائية ألسباب دميغرافية من  1956226إىل
 .2343536فمن املفروض أن ينعكس هذا يف تحسن
مردودية التعليم غري أنه مل يحصل كام هو مأمول.
لقد ترافق ارتفاع حجم اإلنفاق العمومي يف الرتبية
بانخفاض يف نسبته من إجاميل الناتج املحيل ،حيث
تقلصت النسبة من  4,9%سنة  2001إىل  4,3%يف
سنة  .2011وهذا يعكس توجهاً عاماً نحو تراجع
حجم التدخل الحكومي عموماً ،حيث إ ّن ميزانية
الدولة كانت متثل  37,2%من إجاميل الناتج املحيل
سنة  .2001وأصبحت تساوي  29%سنة  .2011هذا
ويجب أن نذكر عالوة عىل هذا الرتاجع النسبي فإن
ميزانية الرتبية يف مجال اإلنفاق مخصصة يف مجملها
إىل املرتبات (التأجري العمومي)  92,5%سنة 2001
و 94,5%سنة  .2011هذا يعني أن امليزانية املخصصة
للتجهيز ضعيفة جدا ً .علامً أ ّن نسبة هامة من هذا
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اإلنفاق موجهة نحو البناءات ،فبالتايل هذا ال ميكن
الدولة من الوسائل الكفيلة بتحسني مردودية التعليم
يف شكل استثامر يف التكوين املستمر للمدرسني ،ويف
متكني املعاهد من األدوات الرتبوية والتجهيزات يف
مجال التقنيات الحديثة يف االتصال واإلعالمية وإىل
غري ذلك.
إن قضية اإلنفاق الحكومي يف الرتبية ال يواجه فقط
إشكالية الكم الذي هو يف تراجع نسبي ،بل وكذلك
يعاين من إشكالية الكيف .وهذا يعني ترشيد اإلنفاق
للتمكني الفعيل من تحسني املردودية والجودة
املطلوبة لتمتع األطفال والشباب من حقهم يف التعليم
الجيد واملجاين .من هاته الزاوية يجب إيالء قضية
ترشيد اإلنفاق األهمية نفسها بتلك املتعلقة بتوفري
إمكانات مالية أوفر.
هذا ،وإن مل يعرف إىل ح ّد اآلن املشهد الرتبوي عىل
األقل يف مستوى التعليم األسايس وحتى الثانوي
(باستثناء التكوين املهني حيث يلعب القطاع الخاص
دورا ً متنامياً) مسارا ً نحو خوصصة بشكل يهدد مكسب
مجانية التعليم ،فإ ّن ظاهرة “سلعنة” التدريس املوازي
يف شكل الدروس الخصوصية عىل نطاق واسع يعد
تحدياً كبريا ً حيث إنّه ميس مببدأ اإلنصاف يف مجال
التمتع بالحق يف التعليم.
تفيد املعطيات املتوفرة والتي هي يف حاجة أكيدة إىل
التحيني ،أ ّن األرسة التونسية أصبحت تخصص جزءا ً
متصاعدا ً من إنفاقها إىل التعليم ومن بينها الدروس
الخصوصية .وبطبيعة الحال فإ ّن حجم اإلنفاق العائيل
للتعليم يتصاعد مع درجة ثراء العائلة مام ينج ّر عنه
تفاوت يكرس الفوارق االجتامعية .كام أن عدم املساواة
يف هذا اإلطار نجده يف مستوى األقاليم ،حيث مستوى
اإلنفاق العائيل للتعليم مرتفع يف املناطق الساحلية
( تونس خاصة) يف حني أنه ضعيف نسبياً يف الوسط
الغريب خصوصاً واملناطق الداخلية عموماً حيث إنّها
دون املعدل الوطني .هذا وتفيد املعطيات املتوفرة
أن الفوارق الجهوية يف نسبة النجاح يف الباكالوريا
مثالً يف عالقة ترابطية  corrélationقوية مع الفوارق
الجهوية يف مستوى إنفاق األرس يف التعليم ،بحيث
لدينا ما يفيد أن نسق سلعنة الدروس ينمي الفوارق
االجتامعية واإلقليمية ويتعارض مع مبدأ املساواة يف
إفعال الحق يف التعليم.

هذا ومن العوامل األخرى املتسببة يف اإلخفاءات
يف مجال املردودية والجودة املؤثرة يف إفعال الحق
يف تعليم ج ّيد ،نجد أن املنظومة الرتبوية الحكومية
تشكو من مركزية مفرطة .فالهياكل الجهوية مثالً ال
تتمكن من مجاالت بيداغوجية وتربوية تتمتع فيها
بهامش من االستقاللية قد تسمح لها ببلورة وتنفيذ
مشاريع تربوية خصوصية يف إطار التوجهات العامة
املنصوصة عليها املستوى الوطني .وهكذا الشأن
بالنسبة للمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد
حيث الهيكلة الهرمية التي تفقد املرونة ومتنع من
اإلبداع .فال ب ّد من التأكيد أ ّن الهيكلة املنظوماتية
الهرمية واملركزية املشطة يف غياب املقاربة التشاركية
وانعدام ثقافة االتصال ،تشكل كلها حواجز تتجمع
تأثرياتها السلبية للحيلولة دون اإلنجازات التي متكن
من رفع املردودية والجودة وبالتايل يف إفعال الحق
يف التعليم.

أما املجتمع املدين فهو مل يلعب ،إىل حني اندالع الثورة،
دورا ً كافياً يف النهوض بالرتبية ويف دعم املدرسة.
والسبب الرئييس هو غياب تقاليد انفتاح املدرسة
عىل محيطها الخارجي والرشاكة بني املتداخلني يف
الشأن الرتبوي والنسيج االجتامعي بغياب الترشيعات
والرتتيبات التي تسمح بذلك .لكن وحتى بعد صدور
املنشور يف أكتوبر سنة  2004الذي س ّد إىل ح ّد ما
الفراغ القانوين ،مل يكن هناك ما يفيد بتغري ملموس
حتى اندالع الثورة .اآلن هناك مجال للمجتمع املدين
للعب دور نشيط يف الدفاع عن الحق يف التعليم،
وذلك بإرشاك األولياء بشكل فعيل.

املربون – املجتمع املدين واألولياء

ويف هذا النطاق علينا أن نق ّر أ ّن للعائالت واألولياء
حقوقاً يف مجال تعليم أطفالهم من بينها:

وحتى تكتمل الصورة التقييمية علينا أن نع ّرج
عىل املربني واملجتمع املدين واألولياء .ال شك يف أن
للمدرسني دورا ً محورياً يف العملية الرتبوية ،لكن
إن ميكن اعتبار قدرات املربني عموما من معلمني
ومديرين ومفقدين «نظريا» متوسطة ،لكن هناك يف
الحقيقة ع ّدة عوامل تحد من هاته القدرات حيث
إ ّن التأهيل املستمر غري ناجع عموماً .أما التفقد فهو
يأخذ شكل املراقبة وليس الدعم الرتبوي .زد عىل ذلك
أن املكانة االجتامعية وظروف العمل عموماً (املكافئة
– اإلمكانات البيداغوجية  -محيط املدرسة) تفرس
إىل ح ّد ما ضعف الحوافز الذاتية الدافعة إىل العطاء
األوفر .ث ّم إن التقاليد الروتينية يف العمل مع غياب
ثقافة العمل الجامعي واإلبداع ال متكن من االرتقاء إىل
نوعية تعليمية جيدة.
إ ّن العديد من األسباب املذكورة قد تفرس انخراط
املعلمني يف ظاهرة سلعنة الدروس عرب توسيع نطاق
الدروس الخصوصية.
أما النقابات يف الحقل الرتبوي فهي تعترب نسبياً فاعلة
يف الدفاع عن حقوق املدرسني ،لكنها ال تؤثر يشكل
قوي يف صياغة السياسات الرتبوية لغياب ثقافة الحوار

والرشاكة يف ظل النظام السلطوي السابق .لعبت هاته
النقابات دورا ً كبريا ً يف الثورة وهي مؤهلة يف ظل عقد
اجتامعي جامع ....أن تلعب دورا ً إيجابياً يف استنباط
السياسات الرتبوية الهادفة يف إفعال الحق يف التعليم
الجيد.

•الحق يف خريطة مدرسية تقلل أكرث ما ميكن
من املسافة الفاصلة بني املنزل واملدرسة.
•الحق يف النفاذ إىل املعلومات الخاصة بحياة
أطفالهم يف املدرسة :الحضور – االندماج –
النتائج – الصعوبات – التطور...
•الحق يف تعليم تكون كلفته ،بالنسبة للعائلة
ضعيفة الدخل خصوصاً ،معقولة.
•الحق يف أن ال يصبح الويل مبثابة مدرس ثانٍ
لسد العجز املسجل باملدرسة.
•الحق يف املساهمة يف تسيري املعاهد (التوقيت
– الحياة املدرسية – األنشطة – النظام.)...
رسدنا هاته الحقوق عىل سبيل الذكر وليس الحرص
لتبيان أن قدرات العائالت التونسية حتى اآلن يف
إفعالها ضعيفة عموماً ،بسبب قلة اإلطالع والنفاذ إىل
اإلعالم مع ثقل التقاليد التي تعتربأن املسؤولية هي
عىل عاتق الدولة فحسب .وبالتايل ال شك يف أن هناك
اآلن مجال مفتوح لألولياء والجمعيات للنشاط من
أجل الدفاع عن إفعال الحق يف التعليم الجيد.
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 .IVالتوصيات
أظهر تشخيص واقع إفعال الحق يف التعليم وتقييم
السياسات الرتبوية وأدوار الفاعلني ،عن ع ّدة إخفاقات
ونواقص حالت دون متكني األطفال والشبان دون
 16سنة من التمتع الكامل بتعليم ج ّيد .فلم تفلح
السياسات الرتبوية بالقدر الكايف يف تحسني املردودية

والجودة وتقليص الفوارق بني املناطق الداخلية –
الريفية خصوصاً واملناطق الداخلية الحرضية ،وكذلك
بني الفئات االجتامعية مع انتشار ظاهرة «سلعنة»
الدروس يف شكل الدروس الخصوصية يف كل مراحل
التعليم.

ومن هذا املنطلق ميكن اختزال بعض التوصيات:
•وضع اسرتاتيجية بأهداف ملموسة محددة ويف إطار زمني مضبوط ،للح ّد من نسب الرسوب
واالنقطاع خالل كل سنوات املرحلة األساسية إىل أدىن مستوى .عىل أن تعني هذه اإلسرتاتيجية برامج
عمل وإمكانات وتقييامت متواصلة.
•إعادة هيكلة املنظومة الرتبوية يف اتّجاه الالمركزية الفعلية مع متكني الفاعلني املحليني من إداريني
ومربني من الحصول عىل هامش حقيقي للقيام بالرسالة الرتبوية حسب توجهات وطنية عامة .فال
ب ّد من دور فعال للمعلمني مبن فيهم نقاباتهم.

كل مجاالت الحياة املدرسية.
•فتح املدرسة عىل محيطها بترشيك فعيل لألولياء والجمعيات املدنية يف ّ
•االهتامم بامليزانيات املرصودة للتعليم ،مع الرتكيز عىل وجوب ترشيد اإلنفاق الحكومي وترفيع
نسبة اإلنفاق املخصص لالستثامر يف التجهيزات واألدوات الرتبوية ،وخصوصاً تلك املتعلقة بالتقنيات
الحديثة يف مجال اإلعالم واالتصال.

•ال ب ّد من ضبط جملة من املؤرشات الرقمية والنوعية لتقييم جودة التعليم من مثيل االختبارات
الدولية.
•الرتكيز عىل تحسني نوعية تكوين املدرسني بتكثيف وترشيد التكوين املستمر.
•يف ما يخص املسلك الفني والتقني يف املرحلة اإلعدادية والتي تؤهل الشاب إىل النفاد إىل املرحلة
الثانوية للتكوين املهني ،هناك رضورة لتقييم التجربة الحاصلة ،وإن كانت حديثة العهد ،لتصحيح
وترشيد مسارها حتى نغري من الصورة السلبية ملا هو تقني ومهني.
•أما بالنسبة لألطفال ذوي الحاجات الخصوصية ،فيتحتّم تعزيز قدرات املربني لتمكينهم من األدوات
والوسائل السانحة بإدماجهم ،مع رضورة التنسيق بني كل املتداخلني يف برامج إدماج األطفال ذوي
الحاجيات الخصوصية وذلك بالرشاكة الفعلية لألولياء ومنظامت املجتمع املدين.
ويف الختام يجب الشديد عىل أهمية مبدأ اإلنصاف ،خصوصاً بني الجهات ،وجعله محورياً من حيث اإلنجاز
كل السياسات.
الفعيل يف ّ
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الحق يف العمل
تونس
اعداد :عزام محجوب
أستاذ جامعي وخبري دويل
 .Iتشخيص واقع إفعال الحق يف العمل:
السكان النشيطون

يرتتب عىل ارتفاع عدد النشيطني تزايد يف الطلبات
اإلضافية للشغل مبعدل  81.000تقريباً خالل السنوات
الخمس األخرية ،يف حني أ ّن إحداثات الشغل بإسثناء
 2011فهي تق ّدر بــ  70.000تقريباً ،وبالتايل فإ ّن نسبة
التغطية ( % 86كمعدل) تبني عجزا ً تراكمياً يغذي
حجم البطالة.

إرتفع عدد النشيطني من  3,5ماليني سنة  2007إىل بالنسبة لسنة  2011بعد الثورة ،تفيد األرقام املتوفرة
 3,9ماليني يف أواخر  .2011ويق ّدر متوسط الزيادة يف أ ّن إحداثات الشغل عرفت نسقاً سلبياً حيث سجلت
 ،137600يف النصف األول من سنة .2011
السنوات الخمس األخرية بــ  % 2,3سنويا تقريباً.
وما تجدر اإلشارة إليه ،أن العنرص النسايئ ال ميثل سوى وما يجب اإلشارة إليه أن قرابة النصف ( )% 47,8من
 27%من مجموع النشطني ،مقابل  73%بالنسبة هذا الرتاجع سجل يف قطاع الفالحة والصيد البحري
للرجال .أما نسبة النشاط لدى اإلناث فهي يف حدود ( )- 65800يليهام يف ذلك قطاع الخدمات (43600
 25%لدى اإلناث يف حني تساوي  70%عند الرجال )- .خصوصاً تلك التي لها صلة مبارشة أو غري مبارشة
بالسياحة ،كالنقل واالتصاالت وال ُّن ُزل واملطاعم .وهذا
توزيع النشطني حسب املستوى التعليمي
ناتج من تداعيات الثورة وتأثريها عىل السياحة .أ ّما
الصناعات املعملية فقد عرفت نسقاً سلبياً – 20200
2011
2007
أساسا يف قطاع النسيج واملالبس (الذي تأثر بدوره بعد
8,9
11,7
ال يشء
الثورة).
32,1
36,7
ابتدايئ
أما ما يفيده مسح (أيار) ماي  2011من جهة أخرى،
39,2
36,6
ثانوي
فإن هذا الرتاجع املقدر بفقدان  137600موطن شغل
20,4
15,2
عايل
خص املشتغلني عىل
خالل النصف األول من  ،2011قد ّ
املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء
حسابهم الخاص ( )- 71400يليهم يف ذلك املعينون
إن املستويات التعليمية الدنيا للنشطني (أميني أو
العائليون  .- 56700أما املشغلون األجراء فقد سجلوا
مستوى ابتدايئ) والتي هي بالتايل عدمية الكفاءة
انخفاضاً بــ  10500فقط.
وإن تقلصت نسبياً من  % 48,2إىل  % 44,5فهي ال
زالت مرتفعة .أما النشطون ذوو املستوى العايل فقد تفيد هاته املعلومات أ ّن نسبة كبرية من فقدان مواطن
ارتفعت حصتهم من  15,2%إىل  20,4%من املجموع .الشغل بعد الثورة ،ترجع باألساس إىل تقلص هام يف
عدد املشتغلني بالقطاع الفالحي ممن كانوا يعملون
طلبات وإحداثات الشغل
كمعيبني عائليني ،أو يف القطاع غري املهيكل informel
*
2011 2010 2007
(باآلالف)
حيث الهشاشة والبطالة املقنعة .وبالتايل حصل تغيري
يف الترصيح عن العمل ،وكذلك يف الطموحات لدى
طلبات شغل -75,4 80,0 87,1
شباب بعد الثورة ،حيث ازدادت رغبتهم يف نيل عمل
احداثات شغل -133,6 66,4 80,2
الئق كمؤرش للخروج من حالة البطالة املقنعة ....وهذا
* ماي  2011املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء
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التغيري هو من إفرازات الثورة.

البطالة حسب الفئات العمرية

بالرجوع إىل املصدر نفسه ،ولفهم بعض الجوانب
الخاصة بارتفاع عدد العاطلني عن العمل بعد الثورة،
يجب أن يؤخذ باالعتبار أن هناك من يطلب الشغل
ألنه مل يجد إىل ذلك الحني فرصة عمل (أو أنه فقدها).
وهناك من يطلب الشغل الالئق ألنه كان يف الحقيقة
يف حالة بطالة مق ّنعة.

متس البطالة رشيحة الشباب بشكل خاص ،فنسبتها
قد بلغت أكرث من ضعف املعدل الوطني يف ما يخص
الفئات العمرية  19 – 15سنة حيث كان نحو 30%
يف السنوات الست التي سبقت الثورة ،كام هو الشأن
بالنسبة للفئة العمرية  24 – 20سنة.

البطالة
ارتفع عدد العاطلني عن العمل يف السنوات التي
سبقت الثورة من  )2005( 423400إىل  491800سنة
 .2010وبقطع النظر عن املنهجية املتبعة (منهجية
العمل الدولية) ،فالتقدير الرسمي لنسبة البطالة كان
نحو  % 13سنة  ،2010فيام ارتفع عدد العاطلني عن
العمل إىل  704900يف ماي  2011و  738400يف نوفمرب
 2011حيث أصبحت نسبة البطالة  18,3%و .18,9%

أما الفئة العمرية  29 – 25سنة فنسبة البطالة فهي
يف ازياد خالل السنوات األخرية ،ووصلت إىل ما يقارب
 25%إبان الثورة .ومتثل هاته الفئات العمرية الشبابية
ما يقارب  70%من عدد العاطلني عن العمل يف سنة
 .2010هذا ما يفرس الشعار األول الذي رفع عند
رساق”.
اندالع الثورة “الشغل استحقاق يا عصابة ال ّ
البطالة حسب املستوى التعليمي
من أبرز املفارقات يف تونس أ ّن نسبة البطالة ترتفع
كلّام تقدم املستوى التعليمي ،فهي يف السنوات
األخرية كالتايل:

نسبة البطالة ( )%من الناشطني حسب املستوى
البطالة حسب الجنس
يف حني أن عدد املشتغالت من اإلناث متثل  25%تقريباً التعليمي 2010 - 2005
2010 2009 2008 2007 2006 2005
من جملة املشتغلني ،فإن عدد العاطالت عن العمل
ميثل اليوم  40%من العاطلني .ولقد ارتفعت نسبة ال يشء 5,7 6,1 4,2 4,4 6,4 6,3
ً
البطالة لدى النساء تدريجيا من  15,2%سنة  2005ابتدايئ 9,2 10,4 10,6 11,5 13,0 14,3
إىل  % 18,9سنة  2010و  28,2%يف نوفمرب  .2011ثانوي 13,7 14,0 13,4 13,5 12,5 13,3
22,9 21,9 20,0 18,2 16,9 14,0
وتفاقم الفارق يف هاته النسبة بني الرجال والنساء عايل
خالل السنوات األخرية ،حيث أوشكت نسبة البطالة
املجموع 13,0 13,3 12,4 12,4 12,5 12,9
عند النساء أن تكون ضعف نسبة البطالة عند الرجال.
املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء
نسبة البطالة حسب الجنس
ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي نوفمرب
2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
15,4 15,0 10,9 11,3 11,2 11,3 11,5 12,1

ذكور
إناث 28,2 27,4 18,9 18,8 15,9 15,3 15,1 15,2

املجموع 18,9 18,3 13,0 13,3 12,4 12,4 12,5 12,9

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

وما تجدر اإلشارة إليه أ ّن نسبة البطالة عند األميني
وذوي املستوى االبتدايئ ،قد تقلصت نسبياً ،يف حني أ ّن
نسبة البطالة عند ذوي املستوى العايل ،فقد ارتفعت
من  14%إىل  22,9%بني  2005و .2011
هذا ويبني آخر مسح لنوفمرب  2011أ ّن  30%من
العاطلني عن العمل يتمتعون مبستوى تعليمي
عا ٍل ( .1)242800كام يجب تأكيد أ ّن نسبة البطالة
 1يفيد آخر مسح أ ّن ما يقارب نصف العاطلني  45,2%هم
من حاميل شهادة تقني سامي أو ما يعادلها ،يعني مبعدل
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لدى حاميل الشهادات تتسم بفارق كبري بني الذكور
واإلناث حيث هي ضعفني لدى اإلناث ( 44,2%مقابل
.)22,6%

هذا ويجب أن نؤكد أ ّن  60%من العاطلني هم ممن
يطلبون العمل ألول م ّرة ،وال ب ّد من األخذ باالعتبار
هذا التصنيف يف السياسات التشغيلية.

البطالة حسب الجهات الكربى

هشاشة الشغل

عدد العاطلني عن العمل ونسبة البطالة %حسب
الجهات الكربى

كام ورد سابقاً ،فإ ّن من خصائص سوق الشغل يف
تونس هشاشة العمل عىل نطاق واسع .وقد أخذت
هذه الظاهرة طابعاً مركزياً حادا ً وأقىص مع الثورة.

إقليم تونس
الشامل الرشقي
الشامل الغريب
الوسط الرشقي
الوسط الغريب
الجنوب الرشقي
الجنوب الغريب
املجموع

عدد
العاطلني
باأللف
160.9
87.8
102.7
105.3
133.4
86.8
61.5
738.4

%
21,8
11,9
13,9
14,2
18,1
11,8
8,3
100,0

نسبة
البطالة
%
17,2
14,5
22,3
11,9
26,9
27,2
29,5
18,9
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يبني الجدول الفوارق بني األقاليم حيث إن نسبة
البطالة ضعفني وتناهز  3أضعاف يف الجنوب مبا فيه
الجنوب الرشقي (الحدود مع ليبيا) والوسط الغريب
والشامل الغريب.
ويف بعض الواليات الداخلية كانت املعدالت املسجلة
إبان الثورة (آخر  )2010قياسية خاصة عند الفئات
العمرية الشبابية ،حيث كانت تفوق  50%يف قفصة
وتطاوين عىل سبيل الذكر ال الحرص.
وينقسم العاطلون إىل صنفني :األول هم الذين اشتغلوا
سابقاً وفقدوا شغلهم  299.600من مجموع 738.400
( )40,5%يف نوفمرب  .2011ومن األسباب األساسية
لذلك انتهاء األشغال ( )38,6%والترسيح الفردي أو
الجامعي  7,3%أو التوقف املؤقت للمؤسسة .3,2%
هذا يدل عىل أ ّن من أسباب البطالة طبيعة الشغل غري
القار حيث يرسح املشغل عند انتهاء العمل (موسم –
ظريف )...أو لصعوبات اقتصادية ظرفية أو مزمنة متر
بها املؤسسة املشغّلة.
سنتني أو  3بعد شهادة الباكالوريا الثانوية.

إ ّن أول ظاهرة ال ب ّد من إبرازها ،هي أ ّن الهشاشة
تتضمن أشكاالً ع ّدة من بينها طبيعة عقد الشغل.
املشغلون حسب طبيعة عقد العمل
عقد ملدة محدودة
عقد ملدة غري محدودة
ليس مرتبطاً بعقد
غري مرصح به
املجموع
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ذكور

إناث

املجموع

224.4
991.1
1174.9
14.6
2405.0

137.2
385.0
220.9
22.6
765.7

361.6
1376.1
1395.8
37.2
3170.7

يفيد هذا الجدول أ ّن ما يقارب نصف العاملني 43,4
 %ليسوا مرتبطني بعقد ( 48,8%عند الرجال) .أضف
إىل ذلك أ ّن  11,4%منهم ال يتمتعون سوى بعقود
مح ّددة امل ّدة ،وبالتايل فإن  55,4%من جملة املشتغلني
يف حالة هشاشة ،حيث إ ّن غياب العقد أو تحديد زمنه
ال يؤ ّمن االستقرار وال يضمن غالباً الحقوق االجتامعية
األساسية .وسنفرس الحقاً أ ّن مجلة الشغل التي عدلت
رشعت” الهشاشة مبفهوم
يف منتصف التسعينات “ ّ
العقود املؤقتة :م ّدة معينة – عمل جزيئ ليس بالوقت
الكامل  -عريض – موسمي...
ولقد ب ّينت دراسة لالتحاد العام التونيس للشغل
(التشغيل الهني يف تونس وتداعياته عىل العامل –
أبريل  )2009التي شملت عينة من  500عامل بتونس
الكربى ،أ ّن العقود الالمنطية (تربص – تكوين)....
خاصة تلك التي تخضع إىل عالقة ثالثية تلعب فيها
مؤسسات مناولة اليد العاملة دورا ً مركزيا قد توسع
نطاقها ،وأن مثل هاته «العقود» تتضمن إمكانيات
ع ّدة للتعسف والتحايل عىل قوانني الشغل ،حيث إ ّن
لهؤالء األجراء الوقتيني حقوقاً اجتامعية محدودة إن مل
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تكن منعدمة ،خصوصاً أنها ال تستند غالباً إىل اتفاقيات زاوية دخلهم الحقيقي ،أو أنها تدهورت نسبياً عىل
الرغم من السياسات القاضية بتعديل الحد األدىن مع
مشرتكة قطاعية تخضع لها املؤسسة املشغلة.
هذا ما يفرس أ ّن من املطالب القوية للنقابيني بعد ارتفاع مؤرش أسعار االستهالك .هذا وتجدر اإلشارة إىل
الثورة إنهاء التشغيل باملناولة يف القطاع العام أوالً ويف أن الحد األدىن الصناعي لألجور كان يقارب متوسط
األجور يف النصف األول من الثامنينات ،وأصبح ميثل
القطاع الخاص الحقاً.
نصف متوسط األجور سنة  .2010هذا يدل عىل أن
كل
كام ب ّينت الدراسة نفسها أن املرأة العاملة خصوصاً الفوارق بني األجراء قد تفاقمت منذ تلك الفرتةّ .
هي ضحية للشغل الهش :متييز والمساواة يف األجر مع هذا يفيد أن املشغلني بالحد األدىن من األجور قد جرى
الرجل .هذا وعموماً ،فإن عدد كبري منهن ال يتمتعن إقصاؤهم من فوائد النمو االقتصادي الذي عرفته
بالحامية االجتامعية وحتى بالحد األدىن من األجور.
البالد طوال العقود األخرية .وعىل سبيل املثال فقط،
إن انتشار الشغل الهش بكل أنواعه وعىل نطاق واسع فإن األرسة التونسية املتكونة من  5أفراد وما فوق،
ال يه ّم فقط االقتصاد املهيكل :الحضائر – البلديات ....والتي يقترص دخلها عىل األجر األدىن لرب العائلة
املؤسسات العامة والخاصة التي تلجأ إىل املناولة ،بل (املشغل الوحيد) تعترب يف وضع ما تحت خط الفقر.
كذلك وبأهمية قصوى ،القطاع غري املنظم informel
والذي ميثل نسبة تراوح بني  30%و  40%من التشغيل
والتجارية
االقتصادية
إذا استثنينا قطاع الزراعة .وقد أثبتنا سابقا أن هشاشة - -1السياسات
واالجتامعية
الشغل يف عديد الحاالت تعرب عن بطالة مقنعة.
إن السياسات االقتصادية عىل املستوى الكيل مل توفّر
نسق منو وصبغة تشغيلية لهذا النمو تكون كافية
الحد األدىن لألجور
إلحداث مواطن شغل ،والح ّد من البطالة ،حيث إ ّن
يعد الح ّد األدىن لألجورمؤرشا ً هاماً يعكس املستوى نسق النمو مبعدل  4% - 5%مل ميكن من ارتفاع
نسق التشغيل إالّ يف حدود  .% 2,5 – 2وهناك
املعييش لنسبة كبرية من األجراء.
لقد عرف الحد األدىن الصناعي لألجور ( 48ساعة بعض الدراسات التي تفيد أ ّن الصبغة التشغيلية
أسبوعياً) تطورا ً إيجابياً  3,5%+بني سنة  1974و .1986للنمو (عدد اإلحداثات السنوية املتأتية من إنجاز
كام هو الشأن يف خصوص الحد األدىن الفالحي ولو  1%نسق من ّو) قد انحدرت يف السنوات األخرية .وقد
بنسبة أقل  .2,9%+أما مع انطالق اإلصالح الهيكيل يكون ذلك من تأثريات مجلة االستثامر من جهة
ومن  1987إىل حدود  2010فلقد تراجع بـــ  % -0,2ومن تحرير استرياد املعدات والتجهيزات (رأس املال
الحد األدىن الصناعي و بــ  %-0,1الحد األدىن الفالحي .املادي) خصوصاً مع االتحاد األورويب من جهة أخرى،
والتي شجعت أصحاب املؤسسات املشغلة لالتجاه
وحدث الرتاجع خاصة بني  1987و 1994حيث كان نحو االستثامر املادي عىل حساب االستثامر البرشي
عىل التوايل  1,5%-بالنسبة لألجر األدىن الصناعي (التشغيل) .فكانت ،كام اصطلح عليها االقتصاديون،
و % 0,8-بالنسبة لألجر األدىن الفالحي.
اختيارات استثامرية مكثفة لرأس املال ،ما يقلل من
تدل املعطيات املتوفرة عىل أنه يف أفضل الحاالت ،مل حجم التشغيل اإلضايف .عالوة عىل ذلك فإن الضعف
تتحسن األوضاع املعيشية للمشغلني باألجر األدىن من يف نسق النمو مرجعه إىل أ ّن نسبة االستثامر (حجم
تقرر بعد الثورة دفع منحة بــ  200دينار ( )$ 150للعاطلني عن العمل من حاميل الشهادات العليا «منحة أمل» وال ب ّد من اإلقرار
بضعف جدوى مثل هذا اإلجراء حيث مل يكن حافزا ً مشجعاً لالندماج يف غياب تكوين وتأهيل مناسب ملواصلة البحث عن الشغل...
وهي اآلن محل مراجعة من طرف السلطات.
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االستثامر من إجاميل الناتج املحيل)  25%تقريباً كانت
دون الطاقة االستثامرية الكامنة يف القطاع الخاص.
وأبرزت بعض الدراسات أ ّن هناك طاقة كامن ة �po
 tentielيف االستثامر يف القطاع الخاص غري منجزة نظرا ً
لرتدد أصحاب املؤسسات الخاصة وعدم الثقة يف مناخ
األعامل الذي كان سائدا ً قبل الثورة (الفساد – تسلط
الطغمة الحاكمة ....انعدام الشفافية – القضاء غري
املستقل.)....
السياسات القطاعية
ركزت السياسات القطاعية عىل املراهنة وتشجيع
القطاعات اإلنتاجية املصدرة ذات القيمة املضافة
الضعيفة ،التي تعتمد عىل تقنيات ضعيفة املستوى
نسبياً ،والتي ال تستوعب اليد العاملة ذات الكفاءات
العالية بالقدر الكايف .وهنا تربز املفارقة ،حيث إ ّن
نسبة التأطري العايل (نسبة املشغلني من مستوى عال
من جملة املشغلني يف املؤسسة) الزالت ضعيفة،
وإن ارتفعت نسبياً ،يف حني أن عدد طالبي الشغل
من أصحاب الشهادات العليا يف ارتفاع مطّرد .إ ّن
النسيج الصناعي يف تونس من ناحية تركيبته وهيكلة
املؤسسات الصغرى واملتوسطة خاصة ال ميكّن من
إحداثات شغل قادرة عىل استيعاب الشباب من
حاميل الشهادات العليا بالقدر الكايف.
فاملراهنة عىل ميزة تفاضلية تعتمد عىل يد عاملة
قليلة الكفاءة وضعيفة األجر باملقارنة ،وإتباع سياسات
املناولة الدولية عىل هذا األساس ،مل متكّن من رفع
التحدي يف ما يخص تشغيل خريجي الجامعات .كام
أ ّن السياسات القطاعية مبا فيها جملة التشجيعات
واإلعفاءات واملزايا املمنوحة يف هذا اإلطار ،تسببت
إىل ح ّد كبري يف تفاقم ظاهرة البطالة لدى الشباب من
خريجي الجامعات.
سياسة تحرير االقتصاد والتجارة
عرف االقتصاد التونيس منعرجاً أوال يف ،1987 – 86
حيث بعد اندالع أزمة اقتصادية حا ّدة سنة 1986
(نسق منو سلبي  % 2,6-وإفالس يف مستوى
املدفوعات الخارجية) ،انطلق مسار تحرر اقتصادي
مع إدخال إصالح هيكيل تضمن جملة من التغيريات
الداعية إىل تراجع القطاع العام والخوصصة وتحرير

التجارة الخارجية ،واعتامد االقتصاد عىل آليات السوق
الح ّرة املنفتحة عىل الخارج والرتكيز عىل التصدير...
أما املنعرج الثاين فكان يف منتصف التسعينات،
حيث انخرطت تونس يف منظمة التجارة العاملية،
ثم يف منطقة التبادل الح ّر مع االتّحاد األورويب .ميثل
املنعرجان تح ّوال كبريا ً أثر بقوة يف سوق الشغل ويف
احرتام وإفعال الحق يف الشغل الالئق:
أ-أإن تراجع دور القطاع العام قد قلّص من
إحداثات الشغل يف الوظيفة العمومية التي
كانت تستوعب عددا ً كبريا ً من خريجي
الجامعات .تفيد األرقام املتوفرة أن إحداثات
الشغل يف اإلدارة كانت متثل بني 25% - 20%
من جملة اإلحداثات يف أوائل التسعينات
(أكرث من  10.000موطن شغل بني 1990
و )1995وتقلصت إىل  7000سنوياً قبل الثورة
لتكون حصتها  11% - % 10فقط.
ب-ب إ ّن تحرير التجارة الخارجية واالنخراط يف
منظومة التبادل الحر (دولياً وإقليمياً) قد
تسببا كام قلنا سابقا يف تشجيع االستثامر
املادي (انخفاض أسعار الواردات من
التجهيزات واملعدات الناتج من رفع الحواجز
الجمركية) عىل حساب التشغيل .كام كان لها
تأثريات حادة عىل اتساع ظاهرة العمل الهش
باسم املرونة يف الشغل تحت ضغوط املنافسة
يف سوق مفتوحة.
السياسات االجتامعية :تعديل مجلة الشغل
صدرت مجلة الشغل سنة  ،1966وعرفت عديد
التعديالت والتنقيحات ،ولكن أهمها هي التي حصلت
بني  1994و .1996فإ ّن أكرث من ربع املجلة جرى
تغيريها خصوصاً تلك التي متس بالعالقات املهنية
الفردية أو الجامعية .وتأيت كل التغيريات ملالءمة
التوجه العام نحو تحرير االقتصاد والتجارة الخارجية
واالنخراط يف منظومة التبادل الحر إقليميا ودوليا.
وتهدف التنقيحات إىل إدخال املرونة يف سوق الشغل
يف مستوى االنتداب حيث يتمتع صاحب املؤسسة
بحرية اختيار طبيعة عقد الشغل :مل ّدة غري محدودة،
كامل الوقت ،ملدة غري محدودة أو لوقت جزيئ .هذا
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تراجع دور القطاع
العام قد قلّص من
إحداثات الشغل يف
الوظيفة العمومية
إنّ تحرير التجارة
الخارجية واالنخراط
يف منظومة التبادل
الحر قد تسببا يف
تشجيع االستثامر
املادي عىل حساب
التشغيل

الترشيع كام سلف ذكره زاد يف انتشار العمل الهش.
أما يف مستوى الترسيح فلقد أدخلت عدة تنقيحات
رسع اإلجراءات التي متكن من ذلك.
تس ّهل وت ّ
كام أ ّن مجلة الشغل قد «رشعت» ضمنياّ ملناولة اليد
وسع من نطاق العقود الثالثية ،حيث
العاملة مام ّ
كام بي ّنا سابقاً ،تلعب فيها املؤسسات الخاصة ملناولة
اليد العاملة دوراً مركزياً .هذا وإ ّن املعادلة بني نسبة
املرونة يف االنتداب والترسيح ونسبة ضامن وتأمني
وضع األجري محل تجاذب بني األطراف االجتامعية
حيث تتضارب املصالح والرؤى .ففي القطاع الخاص
هناك من يعترب أ ّن هاته التسهيالت ليست كافية ،يف
حني أ ّن نقابات العامل تعترب أ ّن منظومة التعويض يف
حال الترسيح ألسباب فنية أو اقتصادية ،معقدة وغري
رسح.
مقننة بالقدر الكايف لضامن حقوق العامل امل ّ
وهناك طلب ملح إلنشاء صندوق تأمني خاص للعامل
املرسحني لسبب اقتصادي أو فني ،وهذا مطروح اليوم
بعد الثورة حيث ال ب ّد من الوصول إىل وفاق يف هذا
الشأن يف إطار عقد اجتامعي جديد.
السياسات التشغيلية النشيطة
عالوة عىل السياسة العامة للحكومة يف مجال الشغل،
هناك جملة من التدخالت الحكومية تهدف إىل إعانة
العاطلني بسبب ترسيح أو لطالبي الشغل ألول مرة
يف االندماج يف سوق الشغل ،وتسمى ،مصطلحاً ،هاته
الربامج الحكومية بالسياسات التشغيلية النشيطة.
وتدخل فيها عديد املؤسسات الحكومية من بينها
أساساً (الوكالة التونسية للشغل والعمل املستقل )
و (الوكالة التونسية للتكوين املهني) التابعتان لوزارة
الشغل والتكوين املهني.
وتضم هاته الربامج ع ّدة أصناف:

•املتعلقة بالتكوين واالندماج ،ومن أهمها
الرتبصات من أجل االندماج يف الحياة
املهنية  SIVPوعقود التكوين والتشغيل
CEF
•املتعلقة بالنهوض باملؤسسات الصغرى.
•املتعلقة بالتكوين األويل واملستمر.

ومن دون الخوض يف التفاصيل والجزئيات ،فإ ّن التقييم
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الجميل لهاته السياسات ميكن اختزاله يف ما يأيت:
•تعدد وتنوع وتكاثر هاته اآلليات.
•يرتتب عىل هذا ،تعقيد اإلشكاليات وقلة
الوضوح مع تكرار ال جدوى منه وقلة يف
التنسيق والنجاعة يف الربامج.
•انعدام التقييم املنتظم والجاد الذي يبني
مدى النجاعة واإلنصاف.
هذا ،وإن هاته الربامج ال تفرق كام ينبغي بني طالبي
الشغل ،وال تستهدف مبا هو كاف هؤالء الذين
تواجههم صعوبات االندماج يف سوق الشغل.
أخريا ً وكام ورد سالفاً ،فإن املنظمة الشغيلة تعترب أ ّن
العقود التي تتم مبقتضاها عمليات الرتبص والتكوين
والتشغيل ،عقود غري منطية تدخل يف نطاق “العمل
الهش”.
 .IIIالفاعلون وأدوارهم يف احرتام وإفعال الحق يف
العمل
القطاع العام
يؤكد العهد الدويل الخاص بحقوق اإلنسان االقتصادية
واالجتامعية والثقافية مسؤولية الدول األطراف يف
العهد (املصادقة عليه كتونس) ،بااللتزام باحرتام
وحامية وإعامل هاته الحقوق (جعلها واقعاً حسياً
ملموساً) .كام ورد يف املادة  2من العهد ما يأيت:
«تتع ّهد كل دولة يف هذا العهد بأن تتخذ مبفردها أو
كل الخطوات،
عن طريق املساعدة والتعاون الدويل ّ
وال سيام عىل الصعيد االقتصادي والتقني وبأقىص
ما تسمح به مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات
لضامن التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف
بها يف العهد سالكة إىل تقديم جميع السبل املناسبة
وخصوصاص سبيل اعتامد تدابري ترشيعية».
وبالتايل يتأكد أن الحكومة هي أول فاعل مسؤول عن
الوفاء بتعهده يف إفعال الحقوق ومن بينها الحق يف
العمل.
من هاته الزاوية ميكن تقييم مدى إفعال الحق بقياس
التدرج الفعيل يف تحقيقه .فإذا أخذنا أبسط املؤرشات

الدالّة عىل إفعال الحق يف العمل ،وهو نسبة البطالة غىل السوق الداخلية ( .)off shore – on shoreفمن
وخصوصاً تلك املتعلقة بحاميل الشهادات العليا دون الدخول يف التفاصيل ،يجب أن نق ّر بأ ّن القطاع
والنساء واملناطق الداخلية ،لوجدنا مسارا ً سلبياً الخاص املتوجه نحو السوق الداخلية أساساً ضعيف
تصاعدياً يؤكد انتهاكاً رصيحاً للتعهد املذكور سالفاً .البنية والهيكلة ،حيث يتكون من مؤسسات صغرية أو
تكمن القضية يف أ ّن هذا الحق يف العمل كمجمل متوسطة مل ترتق بعد إىل مستويات تؤهلها للمراهنة
الحقوق االقتصادية واالجتامعية غري منصوص عليه يف عىل أن حول تتميز املوارد البرشية فيها باستيعاب يد
الدستور ،الذي هو قيد التغيري .كام أ ّن الترشيع وفقه عاملة عالية الكفاءة .زد عىل ذلك أن مفهوم املسؤولية
القضاء مل يرتقيا بعد إىل مساءلة الحكومة ومقاضاتها ...االجتامعية للمؤسسة الزال عموماً غائباً ،خصوصاً عند
وهذا ما هو مطروح اليوم بعد الثورة عىل جدول املؤسسة الصغرية واملتوسطة .وتحتل هذه اإلشكالية
أهمية محورية يف صلب العالقات املتوترة نسبياً بني
األعامل بالنسبة لصياغة الدستور الجديد.
كام ال ب ّد من اإلشارة إىل رضورة املصادقة عىل الرشكاء االجتامعيني.
الربوتوكول املصاحب للعهد ،حتى ميكّن من تقييم الرشكاء االجتامعيون
ومراقبة الحكومة يف احرتام وإفعال الحقوق االقتصادية ال ينحرص الحق يف العمل الالئق يف الشغل والحامية
واالجتامعية مبا فيها الحق يف العمل.
االجتامعية ،بل وكذلك يف التمثيل النقايب والحوار
إ ّن دور الحكومة رئييس يف إفعال الحق ،وهذا ال يعني
بالرضورة أن يكون القطاع الحكومي املشغل األسايس
أو الوحيد ،بل يعني أن كل سياساته تهدف إىل ذلك
بصفة مبارشة (يكون مشغالً) أو غري مبارشة يقوم
فيها القطاع الخاص أو القطاع الثالث (تعاونيات –
تعاضديات) بالدور الكبري يف إحداث مواطن الشغل
وإفعال الحق يف الشغل .وكنا قد قيمنا سالفا نوعية
السياسات املتبعة والتي مل تنجح إىل ح ّد كبري يف
معالجة قضية التشغيل ،ما سبب يف اندالع الثورة .وال
ّ
شك يف أن كل هاته السياسات هي اليوم عىل املحك
ويف حاجة إىل املراجعة عىل املدى القصري وعىل املدى
املتوسط والطويل.
القطاع الخاص

االجتامعي حسب املنظمة الدولية للعمل.

يف ظل النظام السلطوي السابق كانت العالقة بني
الحكومة ومنظمة األعراف عالقة احتوائية رصفة مع
انعدام كيل لهامش االستقاللية ،يف حني أ ّن العالقة
مع االتحاد العام التونيس للشغل كانت وألسباب
تاريخية محل م ّد وجزر وك ّر وف ّر :احتواء – تعاقد –
خالف – اصطدام .أي أ ّن هامش التحرك كان يخضع
ملزاج الحكومة ،حيث كلام اعتربت أن الحد من هذا
الهامش قد جرى تجاوزه من وجهة نظرها ،إالّ وحصل
التصادم ...فبالتايل كانت القيادات النقابية بني مطرقة
النظام وسندان القواعد النقابية .هذا وكان اتّحاد
الشغل يتميز مبوقع تفاضيل ،حيث إنّه املمثل الوحيد
للشغالني وبالتايل فالحق يف اإلرضاب مثالً يستوجب
املوافقة الرسمية واملسبقة لالتحاد.

بقدر ما إن املسؤولية هي يف الدرجة األوىل تقع عىل ومن املعروف أن الرشكاء االجتامعيون وتحت “رعاية”
الحكومات يف مجال التعهد بإفعال الحق يف العمل ،وزارة الشؤون االجتامعية تعقد مفاوضات اجتامعية
بقدر ما إن للمشغلني وألصحاب املؤسسات دورا ً كل  3سنوات انطالقاً من سنة .1973
أساسياً متصاعدا ً.
وتتصف هاته املفاوضات باملركزية يف املستوى الوطني
فلو استثنينا قطاع الفالحة وأخذنا باالعتبار القطاع والقطاعي ،ما يح ّد موضوعياً من الحضور النقايب
املهيكل ،فإن ما يقارب  60%عىل األقل من حجم داخل املؤسسة محلياً .كام أ ّن هاته املفاوضات تقترص
الشغل يف تونس يعود إىل القطاع الخاص .وهنا عىل مجاالت ضيقة كرشوط العمل وعالقات العمل.
يجب أن نفرق بني القطاع الخاص املحيل واألجنبي وتخضع كل اتفاقية لوجوب موافقة وزير الشؤون
ّ
كل هاته السامت تدل يف الحقيقة عىل
(واملندرج) يف إطار املناولة الدولية ،وبني ما يتجه االجتامعيةّ .
أساساً إىل السوق الخارجية للتصدير ،وما يتجه أساساً أن الحوار االجتامعي منقوص جدا ً ،إن مل نقل منعدماً
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حتى اآلن ،نظرا ً لطابعه الظريف املوسمي وانعدام السلطوية القامئة ،كانت تحركات النشطاء الحقوقيني
استقاللية الرشكاء وسلطوية الحكومة واختزال ال تتعرض للمضايقة بشدة فقط ،وإمنا غالباً ما كانت
املجاالت التي هي محل الحوار.
منشغلة بالحقوق السياسية واملدنية .أ ّما ما بعد الثورة
اآلن وبعد الثورة :تؤسس تونس لعقد اجتامعي جديد فتشهد ساحة املجتمع املدين حراكاً كبريا ً ،وبرزت ع ّدة
يرتكز عىل خلق الرشوط الدستورية والترشيعية جمعيات متبنية الدفاع عىل الحقوق االقتصادية
واإلجرائية لحوار اجتامعي فاعل ينسجم مع البناء واالجتامعية والثقافية والبيئية ،ومن أهمها عىل سبيل
الذكر ،اتحاد حاميل الشهادات العاطلني عن العمل.
الدميقراطي.
وهناك سعي حثيث إلدراج هاته الحقوق ضمن
إ ّن جاهزية كل األطراف رضورية يف املرحلة االنتقالية الدستور الجديد ،والعمل عىل سن الترشيعات املالمئة
الحالية ،حيث تسعى األطراف إىل ترتيب بيوتها حتى (مبا فيها املصادقة عىل الربوتوكول اإلضايف للعهد
ال يكون التمثيل واالستقاللية الفعليني محل جدل ،الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية)
وبالتايل ستعاد صياغة األدوار ،خصوصاً تلك املوكولة من أجل التمكني من املقاضاة ،خصوصاً وأن التجربة
للحكومة حتى تكون حكامً وليس وصياً يف إرساء حوار العاملية تفيد بربوز (يف عديد الدول :أمريكا الجنوبية
إجتامعي يضمن السلم االجتامعي الذي مير حتامً – جنوب إفريقيا )...فقرة قضاء jurisprudence
بإفعال الحق يف العمل الالئق.
تسمح باملقاضاة من أجل إفعال الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،مبا فيها الحق يف العمل .فيمكن
املجتمع املدين
ب رصدنا إلفعال الحق يف العمل عجزا ً يع يف آخر اعتبار هاته املسألة مطروحة عىل جدول أعامل املسار
برّ
ينّ
املطاف عن ضعف أو عدم التمتع الفعيل بهذا الحق الدميقراطي بعد الثورة يف تونس ،وللمجتمع املدين
عند عدد كبري من أصحابه .لكن علينا أن نؤكد أن دور هام يف هذا املجال.
أصحاب هذا الحق املحرومني منه ،غالباً ما يفتقدون
الطاقات واإلمكانات الرضورية للمطالبة والدفاع عن
حقهم .وإذا كانت النقابات العاملية تلعب الدور
املحوري يف هذا املجال ،فال ب ّد أن نق ّر بأ ّن النسبة الكبرية
من أصحاب هذا الحق املحرومني منه (العاطلون
الجدد ،املطالبون ألول مرة بالشغل ،عامل القطاع
غري املهيكل ،العامل املرسحون يف املؤسسات التي
تشكو من غياب النقابات )...ال يجدون مجاالً سانحاً
للمطالبة بإفعال حقهم يف الشغل الالئق ،والدليل
جل االعتصامات وحتى اإلرضابات قبل
عىل ذلك أ ّن ّ
الثورة وبعدها ،كانت ذا طابع عفوي وغري مؤطرة.
ومن هنا يأيت دور املجتمع املدين يف معاضدة وإكامل
العمل النقايب للدفاع ومنارصة أصحاب الحق يف العمل
املحرومني منه لسبب أو آلخر.
ال شك يف أ ّن هناك حاجة ملحة إىل تفعيل وتوجيه
النشاط الحقوقي املدين نحو الدفاع عن الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية (ونضيف البيئية
ألهميتها) باعتبارها يف ترابط وتكامل مع الحقوق
السياسية واملدنية.
فبالنسبة إىل تونس ما قبل الثورة ،ويف ظل املنظومة
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التوصيات
لقد اظهر التشخيص لواقع إفعال الحق يف العمل ،وكذلك
تقييم السياسات وأدوار الفاعلني يف هذا املجال ،وجود
عدة إخفاقات وانتهاكات حالت دون تفعيل هذا الحق
كام هو مأمول ومتعهد به وطنياً ودولياً .هذا وكام تب ّيناه،
احتل الحق يف العمل محورية قصوى مع انطالق
فقد ّ
الثورة.
فمن البديهي القول إن من تداعيات الثورة ،تفاقم البطالة
وتصاعد عدد االعتصامات واالحتجاجات ،خصوصاً عند
العاطلني الحاملني للشهادات العليا واملشغلني الذين
كل هاته اإلفرازات تجعل من قضية
يشكون من الهشاشةّ .
التشغيل قضية الساعة التي ستكون مبثابة مقياس الضغط
 baromètreللمسار االنتقايل الدميقراطي.
وهنا يلزم أن نأخذ باالعتبار هذا العامل الضاغط لوضع
سياسات وبرامج عملية يف األمد القصري العاجل ،مع
التحضري لسياسات هيكلية كلية وقطاعية وجهوية يف األمد
املتوسط والبعيد.
يف األمد القصري

•يف الظرف الراهنة ،مع الرتاجع الذي سجل يف مجال
النمو االقتصادي يف السنة املنرصمة  ،-1,8%وتقلص
حجم االستثامر ،فال ب ّد من دفع حكومي إلنعاش
االقتصاد يف شكل استثامرات كربى يف مجال البنية
التحتية واألشغال العامة والسكن ذات الكثافة
التشغيلية العالية ،مع الرتكيز عىل الجهات الداخلية.
هذا هو السبيل األنجع الذي يوفق بني رضورة
دفع الحراك االقتصادي وتلبية الطلبات االجتامعية
املتعلقة بالتشغيل والسكن.
•أما بالنسبة لحاميل الشهادات العليا فيجب مراجعة
«منحة أمل» التي هي منحة بطالة لهؤالء الشبان
( 200دينار شهرياً) ،وهي مبثابة الالحافز للبحث عن
شغل أو إنجاز لعمل مستقل .والتوجه هو يف تغيري
هاته املنحة حتى تكون منحة حافزة بالفعل للبحث
عن الشغل أو لبعث مرشوع ميكّن من الشغل.
وبالتايل تصبح املنحة إعانة لالندماج .وال ب ّد من وضع
رشوط للتمتع بهاته «اإلعانة لالندماج» والتي هي
ظرفية وتلزم املنتفع بها باالنخراط الفعيل يف برنامج

مرافق سواء يف شكل تكوين تكمييل أو تربص مهني.
وما هو أسايس يف هذا املجال هو تغيري جذري للعالقة
بني املنتفع واملنظومة الحكومية ضمن دور اإلسعاف
االجتامعي  ،assistance socialeمع دور سلبي غري
فعال للمنتفع  passifإىل الدعم – املساندة appui
لالندماج يف سوق الشغل .وتصبح العالقة تعاقدية
يلعب فيها املنتفع دورا ً إيجابياً ،حيث هو مطالب يف
مقابل “اإلعانة” ،بأن يبحث بصفة نشيطة عن شغل
ويتعامل إيجابياً مع العروض املقدمة له .واملهم يف
هاته املقاربة أنه ليس هناك منحة modulable
يتمتع بها فقط ،بل هناك جانب تكوين ورسملة
يأخذان أشكاال ع ّدة مرافقة ميكنان املنتفع من تأهيل
تكمييل إما كأجري يف مؤسسة أو كمشغل مستقل
صاحب مرشوع.1
يف األمد املتوسط والبعيد

•هناك حاجة إىل الوصول بالوفاق إىل عقد اجتامعي
جامع ،من مكوناته مفهوم العمل الالئق الذي يشمل،
ليس فقط ،التمتع بالشغل (رشوط – ظروف –
مكافئة ،)...بل الحامية الجيدة والحق النقايب الفعيل
وكذلك الحوار االجتامعي.
•تحيني ومراجعة منوال التنمية ،لألخذ باالعتبار القضية
التشغيلية يف مجاالت قطاعية تعتمد عىل الكثافة
التقنية والكفاءة العالية متكن من استيعاب حاميل
الشهادات العليا وتكون قيمتها اإلضافية مرتفعة.
•مراجعة السياسات النشيطة للشغل باتجاه ترشيدها
وتقييمها.
•ويف الختام فال ب ّد أن نؤكد رضورة دسرتة الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية حتى
تكون ملزمة للحكومات وترسخ تدريجياً فقه القضاء
للمقاضاة من أجل إفعال الحقوق مبا فيها الحق يف
العمل.

 1يعتقد يف الوقت الراهن أن نجاح الحكومة الحالية االنتقالية
مرتبط يف مجال التشغيل يف بعث املشاريع الكربى ذات التشغيلية
الفورية خاصة باملناطق الداخلية وإنجاز برنامج يف أقرب اآلجال
يهدف إىل اإلعانة من أجل االندماج لنسبة كبرية من أصحاب
الشهادات العليا املعطلني.
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تقارير وطنية

فلسطني
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
د .عالم جرار (شبكة املنظامت األهلية الفلسيطينية)
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الحق يف التعليم
االرايض الفلسطينية املحتلة
إياد الرياحي – باحث مؤسس
مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية

مقدمة:
النظام التعليمي يف فلسطني
مر النظام التعليمي الفلسطيني وفرص االلتحاق به
يف مراحل عديدة مختلفة ،ويف ظل تحديات جمة عىل
عدة مستويات أساسية أهمها االحتالل ،الفقر ،نقص
التمويل الحكومي للعملية التعليمية ،والتجاذبات
واألجندة السياسية للممولني الدوليني .إضافة إىل
تعدد جهات االرشاف عىل النظام ألتعليمي ب ْدا من
الحكومة الفلسطينية بعد العام  ،1994إضافة إىل
النظام التعليمي يف القدس أملحتلة ،والذي تتحكم
فيه سلطات االحتالل ،والجهة األخرى وهي وكالة
الغوث الدولية التي تقدم خدماتها التعليمية لالجئني
الفلسطينيني يف مخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة.
إضافة إىل املدارس الخاصة ،سواء تلك الدينية أو تلك
التي استثمر فيها القطاع الخاص حديثاً.
هذا التقرير يعطي فكرة عامة عن الحق يف التعليم يف
األرايض الفلسطينية .ويركز بشكل كبري عىل القضايا
التي تعيق مامرسة هذا الحق ،حيث إن الحكومات
الفلسطينية املتعاقبة تلتزم بخططها التنموية بإدراج
الحقوق االساسية ملواطنيها ،لكن ليس بالرضورة
أن ينعكس ذلك عىل السياسات العامة ،وتخصيص
املوازنات واألعامل التي تودي إىل تحقيق تلك
الحقوق .فعىل سبيل املثال توفر الحكومات املدارس
العامة ومتولها ،لكن يف الوقت نفسه تشجع القطاع
الخاص عىل االستثامر يف التعليم .ويرتافق ذلك عادة
مع ضعف الخدمات والبنى التحتية املوجودة يف
املدارس الحكومية لناحية اكتظاظ الصفوف ونقص

املعلمني ،وغياب االنشطة الالمنهجية .وتدين أجور
املعلمني.
الفجوة بني النظام التعليمي الذي يرشف عليه
القطاع العام والنظام الخاص تصبح أيضاً فجوة يف
مخرجات التعليم نفسه .ويصبح خريجو املدارس
الخاصة األوفر حظاً يف املنافسة يف سوق العمل.
يف بعض مدن الضفة الغربية أصبحت املدارس
الخاصة تشكل بيئة جاذبة للطبقات الغنية .بينام ال
يستطيع الفقراء اللجوء إىل املدارس الخاصة الرتفاع
تكاليفها .هذا يف ظل غياب الثقة يف قدرة الحكومة
الفلسطينية عىل إنجاز مرشوع تنموي حقيقي،
ملحدودية سلطاتها ،كونها ما زالت تحت االحتالل.
وعاماً بعد آخر ،تشهد الجامعات الفلسطينية
احتجاجات متزايدة من قبل مجالس الطلبة ،ومن
قبل نقابات العاملني فيها .يف الوقت الذي يطالب
فيه العاملون يف الجامعات واملعاهد برفع أجورهم،
يطالب الطلبة بخفض رسوم التعليم العايل إضافة
إىل ضامن حق الفقراء يف الوصول إىل التعليم العايل.
حيث إن ارتفاع رسوم التعليم العايل سيحنب
الفقراء من االلتحاق بتلك املؤسسات ،والتي ستصبح
مستقبالً متاحة فقط أمام الطلبة االغنياء .هذا يف
الوقت الذي تقول فيه إدارة الجامعات ان االزمة
املالية تهدد بقاءها وقدرتها عىل االستمرار يف ظل
تدين االنفاق الحكومي .لذا فنها ملزمة باستمرار يف
رفع الرسوم واالقساط الجامعية عىل الطلبة.
خالل ما يقارب ثالث سنني تم رفع رسوم التعليم
العايل (الدبلوم العايل ،واملاجستري) إىل ما يقارب
الضعف ،ولكن هذا مل يساعد الجامعات يف حل
أزمتها املالية ،وعنى بالرضورة تقليل عدد الفقراء
املنتمني إىل تلك الربامج .كام أن اعتامد الجامعات
الوطنية الفلسطينية عىل التعليم املوازي ،والذي
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يعمل يف األساس ،عىل ضامن قبول معقد جامعي
لطالب مقابل دفع رسوم عالية جدا ً مقارنة بالطالب
االعتيادي طوال فرتة دراسته ،اعتامدا ً عىل عالمات
امتحان الثانوية العامة التوجيهي ،والتي تكون أقل
من معدالت القبول يف الجامعات.
القدس نظام تعليمي تحت االحتالل
ترشف عىل العملية الرتبوية يف القدس ،عىل سبيل
املثال ،أربع جهات رئيسية هي االوقاف/الحكومة،
وكالة الغوث الدولية ،والقطاع الخاص الذي يدير 50
مدرسة يف نوا ٍح مختلفة من القدس الرشقية ،وبلدية
االحتالل ،أو وزارة «املعارف والثقافة» «اإلرسائيلية».
ويف ظل اإلقرار بالوضع الخاص للنظام التعليمي
الفلسطيني مبجمله يف القدس ،الناتج من خصوصية
املدينة املقدسة بشكل عام ،واملنافسة التي يشهدها
النظام التعليمي ،تجرب املستوى الرسمي الفلسطيني
عىل التقدم بخطوات عملية لرفع كفاءة األداء
ورسعة االستجابة لالحتياجات امللحة ،حتى تتميز
املدارس الحكومية يف القدس ،وتصبح قادرة عىل
منافسة خدمات املدارس التي تدعمها البلدية ،أو
التكامل مع خدمات فاعلني آخرين يقدمون خدمة
التعليم لسكان املدينة املقدسة ،كاألونرا وبعض
املؤسسات غري الحكومية الفلسطينية.
الجهات األربع السابقة (إضافة إىل غياب التنسيق
والذي هو غري وارد وغري ممكن مع بلدية االحتالل)،
لكل منها مشاكلها وأجنداتها امللتزمة بها .ففي
الوقت الذي يضيق فيه الخناق عىل املقدسيني،
بسبب إثبات اإلقامة ،والتي هي إجراءات معقدة
وطويلة ومكلفة مادياً ،تحد من التحاق الطلبة
مبدارس البلدية .إال أن مدارس الحكومة بسبب
محدودية تواجدها يف القدس ،ال تستطيع أن
توفر االلتحاق الكامل لطلبة القدس ،أو أن تكون
بديالً للمدارس التي ترشف عليها بلدية االحتالل.
وبالنسبة لوكالة الغوث الدولية ،حيث الطلبة يف
مدارسها والذين ينهون الصف التاسع ويقطنون
داخل حدود بلدية القدس ،ال يوجد فرصة لديهم
الستكامل دراستهم بسبب رفض مدارس البلدية
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قبولهم .أما التحاق هؤالء الطلبة مبدارس الضفة،
فيعرضهم لسحب إقامتهم يف القدس من قبل وزارة
داخلية االحتالل .وتشري الوكالة يف تقاريرها إىل
العديد من اإلشكاالت التي تواجه النظام التعليمي
الذي ترشف عليه ،لدرجة أنها مل تعد قادرة عىل
مجاراة السياسات املحلية .ويورد تقرير «نداء
األونروا» العديد من تلك الصعوبات لناحية معدل
إشغال الصفوف يف املدارس التابعة لوكالة الغوث
أقل من املعايري املتبعة يف السلطة املحلية ،واملعايري
التي وضعتها اليونسكو ،إضافة إىل نظام الفرتتني
املتبع يف  77%من مدارس الوكالة .بينام نجد أن
البنية التحتية واملعدات يف تلك املدارس إما بحاجة
إىل تصليح أو استبدال ،أو خلق منشآت جديدة.
وظروف املعلمني والفريق الداعم تدنت لدرجة أقل
مام هي عليه عند السلطات املحلية .نتيجة لذلك
فإن قدرات الطاقم أصبحت ضعيفة والوكالة تواجه
صعوبة متزايدة سواء يف الحفاظ عىل الطاقم الحايل،
أو توظيف طاقم منافس .وهناك حاجة إىل تدريب
مهني ووظيفي ،إال أن األونروا غري قادرة عىل
تحديث وتطوير دورات جديدة ،وبالتايل التستطيع
االستجابة لحاجات سوق العمل .وعانت الوكالة
أيضاً من عدم القدرة عىل مجاراة السياسات املحلية.
فعىل سبيل املثال استحدثت السلطة الفلسطينية
الصف التاسع ضمن املرحلة اإللزامية ،وهذا ما مل
1
تستطع وكالة الغوث القيام به.
تخصيص موازنات أكرب لقطاع التعليم
تحتاج سياسات تعزيز الحق يف التعليم العام
والتعليم العايل إىل تخصيص املزيد من املوازنات
التطويرية .حيث «تشكل الرواتب الجزء األكرب
من نفقات وزارة الرتبية والتعليم .وتقدر نسبة
املصاريف التشغيلية التي تنفقها الوزارة مبا يقارب
 85%من إجاميل ميزانية هذا القطاع ،وأن ما مقداره
 90%من املصاريف التشغيلية تنفق عىل شكل
رواتب للهيئة التدريسية ،ما أثار قلقاً بالغاً لدى
قطاع املمولني والرتبويني أيضاً .ومع األخذ باالعتبار
 1إياد الرياحي وعليا الشعار :تقيم النظام التعليمي يف
القدس.2010

أن معظم ميزانية الرتبية والتعليم الحالية يتم مجتمع فلسطيني رأساميل قائم عىل االستغالل
تخصيصها بالكامل للمصاريف الجارية ،فإن اإلنفاق والربح من دون أي قيم أخالقية أو وطنية أو معرفية.
الحكومي لناحية تطوير التعليم سيبقى يف حدوده وهناك أربعة مكونات رئيسية يف خطاب السلطة
الدنيا وستتعطل عملية اإلصالح التنموي املطلوبة الحايل إلقامة الدولة الفلسطينية ،وهي أوالً ضامن
يف هذا املجال ،إذا مل تقم الحكومة برفع ميزانية األمن العام وسيادة القانون ،ألن أي تنمية اقتصادية
ومخصصات هذا القطاع»( .إيالنة رمحي.)2010 :
تتطلب أمناً محكامً ،وأي أمن عام يتطلب تنمية

االنفاق املتدين ،عىل سبيل املثال ،للجامعات وعدم
تفعيل عمل صندوق الطالب الذي تدعو إليه الكثري
من األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين،
ص ّعد األزمة يف الجامعات الفلسطينية التي تشهد
كل عام تقريباً احتجاجات متزايدة ضد رفع الرسوم
التعليمية ،حيث شهد هذا العام إغالق جامعتي
بريزيت وبيت لحم من قبل مجالس الطلبة .هناك
احتجاج عىل الرسوم الباهظة وعدم وجود آلية
تسمح للطلبة الفقراء بااللتحاق بالتعليم العايل.
ويعتقد البعض أن سياسة الجامعات لحل ازماتها
املالية عرب رفع االقساط سيحرم الفقراء مستقبالً من
التفكري بالتوجه إىل الجامعات .لذا يعتقد هؤالء أن
األزمة أوسع من حل مشكلة الطلبة القامئة حالياً
والذين هم فعلياً ملتحقون بالتعليم العايل لكن
مستقبالً ونتيجة الصعوبات املالية ،سيصبح هذا
الحق فقط خاصاً وحرصياً باألغنياء.
تسليع التعليم العايل:
تهدف خطة التنمية الوطنية الفلسطينية – 2011
 2013باألساس إىل «إقامة الدولة وبناء املستقبل».
وتقر الخطة بأن رأس املال البرشي يشكل حجر
األساس للتنمية الوطنية .يف املقابل تشري الخطة
إىل أن من أهم املبادئ التوجهية التي تحكمها هي
العدالة االجتامعية واملساواة بني املواطنني بإنشاء
مجتمع مستقر واقتصاد قوي.
ضمن هذا التضمني املفاهيمي للمصطلحات من
مدارس فكرية متباعدة ومتباينة بالكيفية التي
ترى فيها املجتمع واالقتصاد ،تبتعد خطة التنمية
الفلسطينية كثريا ً يف خطابها ومامرستها عن صورة
مجتمع عادل وعن تحقيق مساواة بني املواطنني ،بل
عىل العكس فإن الخطة تسري نحو تعزيز تشكيل

مستدامة .ثانياً ،بناء مؤسسات خاضعة للمراقبة
واملساءلة أي مؤسسات حكومية مهنية .ثالثاً ،تعزيز
الخدمات الحكومية والعامة لكسب ثقة املواطنني
واملستثمرين .رابعاً ،منو القطاع الخاص الفلسطيني
الذي يتطلب تحقيقه إنجاز املكونات الثالثة السابقة،
بحيث يقترص دور السلطة الفلسطينية فقط عىل
توفري الخدمات واالستثامر يف البنية التحتية ،وعدم
التدخل يف شؤون القطاع الخاص إال عندما تقتيض
الحاجة.
فخطط التنمية الفلسطينية الحديثة كام يقول
يوسف عبد الحق اتخذت من قاعدة االقتصاد الحر،
االقتصاد الرأساميل القاعدة املطلقة واملقدسة ،وهو
يعني ببساطة أن الهدف الحقيقي ألي مؤسسة أو
رشكة هو تعظيم الربح ،فإطالق الحرية للقطاع
الخاص بال حدود وتهميش دور القطاع العام أديا إىل
أن تصبح الحكومة هي حكومة القطاع الخاص ،ما
انعكس بوضوح عىل املجاالت االجتامعية إىل جانب
املجاالت االقتصادية.

هذا االجرتار التنموي الذي أثبت فشله وعدم قدرته
عىل تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية
تطال وتخدم كل الفئات املجتمعية ،يعيد إنتاج الفقر
والظلم االجتامعي واالقتصادي ،بل يساهم يف غياب
العدالة االجتامعية واالقتصادية يف العامل بحيث
«يحصل األغنياء التي تقدر نسبتهم يف حدود 1%
من سكان العامل عىل ما نسبته  57%من الرثوة ،أي
أن أقل من خمسني مليون غني يحصدون ما يحصل
عليه  7,2باليني فقري» .تم ذلك بناء عىل ضغوط
سياسية منذ لحظة توقيع اتفاقية أوسلو .وتكثف
منذ عام  .2007وبدأت اليوم مراجعته عىل الصعيد
العاملي بعد األزمات االقتصادية العاملية وبالتحديد
مراجعة دور القطاع الحكومي يف االقتصاد.
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إطالق الحرية
للقطاع الخاص بال
حدود وتهميش دور
القطاع العام أديا إىل
أن تصبح الحكومة
هي حكومة القطاع
الخاص ،ما انعكس
بوضوح عىل املجاالت
االجتامعية إىل جانب
املجاالت االقتصادية

هذه الخطة التنموية املطروحة فلسطينياً تنعكس
اليوم عىل معظم القطاعات الحيوية للفلسطينيني،
وبالتحديد قطاع التعليم ،حيث تشري إيلني كتّاب يف
هذا الصدد إىل أن خطة التنمية الفلسطينية هي
خطة مشوهة وملتزمة بأجندة الدول املانحة ،وأيضا
ال تلتزم بتحقيق احتياجات املجتمع الفلسطيني ،بل
بالعكس تعمل عىل تك ّيف بنيوي لالقتصاد من أجل
أن يفقد قيمته اإلنتاجية ،ما ينعكس عىل التنمية
االجتامعية .ألن املطروح هو توجيه االقتصاد نحو
الخدمات ،اقتصاد خدمايت ،وبالتايل أصبح التعليم يف املقابل تفرض هذه الرؤية عىل مؤسسات التعليم
موجهاً للخدمات بحجة أن السوق املوجود موجود العايل أن تتحول إىل مصانع يتم فيها تغليف وتصنيع
لتحقيق هذه الغاية وليس للمعرفة اإلنتاجية.
موارد برشية قابلة للتداول السلعي .فدفع الجامعات
فتحت عنوان بارز وضمن رؤية خطة التنمية الوطنية إىل إنشاء مرافق خدماتية وتجارية داخلها وخارجها
 2013 – 2011للقطاع االجتامعي ،وبالتحديد يف ما هو أقرب إىل تحويل هذه املؤسسات التعليمية إىل
يتعلق بقطاع التعليم العايل ،نقرأ «استعادة مكانة مؤسسات استثامرية تهدف إىل الربح حتى لو كان
فلسطني باعتبارها مركزا ً من مراكز التميز يف قطاع الغرض من هذا الربح هو متويل الجامعة نفسها،
التعليم العايل واألبحاث األكادميية» .ويشري التقرير فالقيمة األخالقية للجامعة وبالتحديد فلسطينياً يتم
إىل أن البحث األكادميي قد شهد تراجعاً يف السنوات تجاهلها وإقصاؤها لصالح اقتصاد السوق الحر الذي
األخرية .ولهذا فإن الرؤية إلستعادة مكانة البحث تتبناه الخطة.
األكادميي واألولويات تكمن بالنسبة للخطة من وهناك مصدر آخر وهو الخطة الخمسية التطويرية
خالل عدة نقاط ،منها توفري مصادر دعم خارجي االسرتاتيجية  2012- 2008والتي أعدت يف ضوء خطة
ملؤسسات التعليم العايل ،باإلضافة إىل تشجيع اإلصالح والتنمية الفلسطينية لعامي ،2010 – 2008
القطاع الخاص عىل االستثامر يف التعليم ،وأيضاً وخطة التنمية الوطنية  2013 – 2011من قبل وزارة
تشجيع هذه املؤسسات عىل إنشاء مرافق خدماتية الرتبية والتعليم ضمن الرؤية التخصصية لعمل
وتجارية داخلها أو خارجها .زد عىل ذلك رؤية الخطة وإهتاممات الوزارة .وتشري الغاية الرابعة للتعليم
ملؤسسات التعليم العايل وعالقتها بسوق العمل .والتدريب املهني والتقني إىل «تحقيق التحول
فهناك حثٌّ واضح لهذه الجامعات عىل «مالءمة التدريجي لقطاع التعليم من التوجه نحو العرض
مخرجات التعليم العايل مع احتياجات سوق العمل» ،إىل التوجه نحو الطلب .والذي يضمن املزيد من
وأيضاً تأكيد «رضورة التنسيق والرشاكة مع القطاع اإلنسجام بني مخرجات التعليم العايل واحتياجات
الخاص يف هذا املجال» .ومل تكتف الخطة بربط سوق العمل من وجهة نظر نوعية وكمية».
التعليم العايل مع القطاع الخاص عند هذا الحد،
وإمنا أضافت وأكدت العمل عىل «تشجيع إنشاء إذا الرؤية التنموية التي تطرح من قبل السلطة
صندوق وطني لدعم البحث العلمي والتنسيق مع الفلسطينية ضمن خطتها التنموية الرئيسية
القطاع الخاص لتطوير ومتويل البحث العلمي مبا والخطط التخصصية تشري وبوضوح ال لبس فيه إىل
نقل التعليم من «حالة» أو من «ما كان عليه» إىل
يتالءم مع متطلبات قطاع األعامل».
تعليم من إجل السوق واالقتصاد يف األساس ،فلو
هذا التشجيع عىل إنشاء صندوق وطني لدعم أردنا إحصاء عدد املرات الذي ذكر فيها مصطلح
البحث العلمي رهن بالتنسيق مع القطاع الخاص ،التعليم العايل باملقارنة مبصطلح القطاع الخاص يف
أي أن البحث العلمي املراد تنفيذه ال ينبع من حاجة فقرات خصصت لتناول الرؤية الوطنية نحو قطاع
علمية أو إنسانية بحتة أو حتى أهداف وطنية ،أو
أن هدفه تطوير البحث العلمي يف فلسطني بقدر
ما هو السعي نحو تحقيق غايات وأهداف قطاع
األعامل يف تعزيز الربح ومراكمة رأس املال ،ويبدو
أن البحث العلمي املراد هو ذلك البحث الذي يبنى
عىل اكتشافات واخرتاعات جديدة تساهم يف مراكمة
رأس املال الذي يهدف إىل تحويل تلك املعرفة أو
نتائج ذلك البحث إىل سلعة للتداول وليس إىل قيمة
معرفية أو مجتمعية مضافة إىل الوجود الفلسطيني.

278

التعليم العايل ،لوجدنا أنه وباملجمل عند كل إشارة
إىل مؤسسات التعليم العايل أو البحث األكادميي
هناك إشارة إىل القطاع الخاص أو سوق العمل أو
االقتصاد الوطني.
هذا التحول التدريجي من العرض إىل الطلب
يرتتب عليه إقصاء وإهامل التخصصات غري املنتجة،
أو بالتحديد التخصصات غري املنتجة يف السوق
الرأساميل ،ويقصد بها تخصصات العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،عىل اعتبار أن القيمة اإلنتاجية أو
السلعية يف األسواق الرأساملية لهذه التخصصات
هي أقرب إىل الصفر ،بحيث تكون فرص تحويل
مخرجات هذه التخصصات إىل سلعة يتم تداولها يف
السوق ،سواء أكانت سلعة برشية أم سلعة مادية،
صعبة وأقرب إىل درجة الخسارة من درجة الربح.

يؤكد فاهوم الشلبي أن طموح الوزارة بشأن مجلس
التعليم العايل اليوم املمثل من قطاعات تعليمية
ورسمية مختلفة «رؤساء الجامعات الفلسطينية،
شخصيات اعتبارية وأكادميية ،وممثل عن وزارة
التخطيط ووزارة املالية . . .الخ) والذي يكمن دوره
األسايس يف رسم سياسات التعليم العايل ،هو تعديل
هذه الرتكيبة وتقليل عدد رؤساء الجامعات ومتثيل
الغرف التجارية والصناعية والقطاعات ذات الشأن
كافة.

هذه الحوكمة ملجلس التعليم العايل املنتظر إحداثها
يف بنية وتركيبة هذا املجلس ،علقت عمله برتكيبته
الحالية ،حتى ال يتم اتخاذ قرارات متحيزة حسب
الشلبي ،حيث يشري رياض الخرضي إىل أن مجلس
التعليم العايل اليوم شبه مجمد ،فال يجتمع هذا
زد عىل ذلك ،فإن السوق الرأساميل املحيل واإلقليمي املجلس إال ما ندر ،وال يقوم بدوره عىل الوجه
هو أولوية وزارة الرتبية والتعليم العايل .كام هو األكمل.
موضح يف الخطة« .وسيتم إيالء اهتامم خاص وعىل الرغم من أن الخطة قد أشارت إىل تنوع
بالربط ما بني الطلب يف السوق املحيل واإلقليمي التوجهات العاملية الحالية للتعليم «كتعليم من أجل
من جهة والعرض (مؤسسات التعليم العايل :توفري التنمية االجتامعية واالقتصادية» أو «التعليم من
التعليم والتدريب) من جهة أخرى» .أي أن مهمة أجل التنمية املستدامة» ،إال أن الخطة قد حسمت
وزارة الرتبية والتعليم العايل القادمة هي دراسة رؤيتها وتوجهها نحو «التعليم من أجل االقتصاد»
احتياجات السوق املحيل واإلقليمي ليك تتأقلم و«التعليم واقتصاد املعرفة ،والتعليم ورأس املال
مخرجات التعليم مع هذه السوق ،بحيث تصبح البرشي» .ولو أخذنا عىل سبيل املثال مفهوم التعليم
الوزارة كمؤسسة توريد اقتصادية أو كمشغل ورأس املال البرشي كنموذج للتحليل وفهم أعمق
اقتصادي يعمل لدى السوق املحيل واإلقليمي ،لرؤية الخطة ،لرأينا أن املعنى املبارش لرأس املال
بحيث تفقد الوزارة دورها كجهة راعية للتعليم البرشي هو رؤية املهارات والتعليم كجزء من األيدي
لصالح كونها جهة حريصة عىل االقتصاد وبالتايل العاملة .وبالتايل رؤية اليد العاملة نفسها كسلعة.
تصبح تسميتها وزارة التوريد والتشغيل التعليمي فعىل الرغم من افرتاض ورؤية العامل يف النظرية
أقرب إىل رؤيتها ومهام عملها الحالية التي تبنتها.
الرأساملية الكالسيكية عىل أنهم سلعة ،ومجرد
ومل تقف الوزارة عند هذا الحد ،وإمنا تشري وبشكل أدوات إنتاج رأساملية ،أصبحت املهارات والتعليم
واضح ورصيح إىل رضورة ترشيك رجال األعامل يف اليوم جزءا ً أساسياً من مكونات وسائل اإلنتاج ،أي
مجلس التعليم العايل وأيضاً يف هيئات صنع القرار مبعنى رأس املال البرشي يحدد عند مستوى قدراتك
يف الجامعة .فعىل سبيل املثال تدعو اإلسرتاتجية ومهاراتك وتعليمك التي يفرضها السوق الرأساميل
القطاعية وعرب القطاعية ( )2010إىل ﺘﻤﺜﻴل ﻗﻁﺎﻉ نفسه .وبالتايل تصبح التغريات الثقافية واالجتامعية
ﺍﻷﻋﺎﻤل ﻭﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻲﻓ ﻋﻀﻭﻴﺔ القامئة عىل املنافسة والتميز يف تطوير رأس املال
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ .وﺘﻤﺜﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﺎﻤل ﻲﻓ البرشي ،أمرا ً ال مفر منه .حيث تنتقل عدوى
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷمناء ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ .وﺘﻤﺜﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﺎﻤل ﻲﻓ املنافسة والرغبة مبراكمة الربح من مستوى الرشكات
والرأسامليني إىل العامل واملوظفني وبالتايل املجتمع
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
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التحول التدريجي من
العرض إىل الطلب
يرتتب عليه إقصاء
وإهامل التخصصات
غري املنتجة ،يف السوق
الرأساميل ،ويقصد
بها تخصصات العلوم
االجتامعية واإلنسانية

الصحة والتعليم واملعونات اإلنسانية التي تقدمها يف
والثقافة.
لقد تم الرتكيز عىل تخصصات إنتاجية وسوقية ،أي املخيامت .هذا يف الوقت الذي يكافح فيه الالجئون
تخصصات قابلة للتداول يف السوق الرأساميل ،أي يف املخيامت لتأمني مستقبل ألبنائهم عرب التعليم.
تخصصات غري منتجة معرفياً بقدر ما هي منتجة عكست التوجهات االيجابية نحو التعليم ازديادا ً
سلعياً .وبذلك رأت الخطة رضورة الرتكيز عىل يف معدالت االلتحاق بالتعليم العايل لدى العائالت
التدريب املهني والتقني ،ألن «التنمية االجتامعية الالجئة من جهة ،وتراجعاً يف نسبة األمية من جهة
واالقتصادية يف فلسطني مستحيلة من دون وجود أخرى .حيث تشري بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء
عدد كاف من مخرجات التعليم والتدريب املهني إىل أن هناك ازديادا ً يف صفوف الالجئني الذين
والتقني» .والغاية األوىل من الخطة الخامسية لوزارة يتجهون للتعليم العايل .وارتفعت نسبة الالجئني
الرتبية والتعليم العايل تنص عىل «زيادة فرص التحاق الحاصلني عىل درجة البكالوريوس إىل  ،2.9٪يف حني
3
األطفال يف سن التعليم ،والطلبة يف جميع مراحل بلغت لغري الالجئني .4.8%
التعليم ،وتحسني مقدرة النظام عىل االحتفاظ يرى الالجئون يف التعليم مفتاح مستقبلهم وخيارهم
بالطلبة (اإللتحاق)» هذه الغاية يف االلتحاق تركز األكرث أهمية لتحقيق مستقبل أفضل ،وذلك للشعور
عىل االلتحاق املوجه أي عىل االلتحاق املبني عىل بانعدام الخيارات األخرى .تقدم الوكالة مالحظات
رؤية السوق الرأساملية .فالغاية ،كام تشري الخطة سلبية يف تقاريرها حول سري العملية التعليمية يف
نفسها ،تحقيق مجموعة أهداف ومنها:
مدارسها ،منها ما ال يرتبط باملؤسسة مبارشة ( مثل
•زيادة فرص الوصول يف التعليم املهني
والتقني إىل  13157طالباً منهم  8540طالباً
يف التعليم املهني و 4617طالباً يف التعليم
التقني ،وتشمل ذوي االحتياجات الخاصة،
من أجل تحقيق مبدأ التعليم والتدريب
املهني والتقني للجميع تبعاً ألولويات
املستويات واملجاالت مع االهتامم بالتحاق
اإلناث.

• تسهيل التسجيل يف برامج التعليم املهني
والتقني من خالل آليات ونظم ملموسة.

عدم اهتامم األهل ،والظروف السياسية ،وتردي
األوضاع االقتصادية ،والنزاع املسلح يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .4ولكن األهايل يرون العديد
من السلبيات األخرى التي تتحمل وكالة الغوث
مسؤوليتها ،ومن املمكن إدراجها كعائق أمام
الحصول عىل تعليم جيد (مثل االزدحام يف الغرف
الصفية ،وقدم املباين والتي مىض عىل بناء بعضها أكرث
من خمسني عاماً ،وعدم وجود كادر تعليمي مؤهل
ومتابع لتطور املناهج التعليمية ،وعدم وجود تدفئة
يف الغرف الصفية يف فصل الشتاء ونظام الفرتتني يف
بعض املدارس ،وغياب األنشطة الالمنهجية) حيث
يصبح الرتكيز فقط عىل إنهاء املادة املقررة للفصل.

• زيادة املتقدمني من اإلناث والذكور يف
التعليم والتدريب املهني والتقني تبعاً
التجاهات مرشدة ،وتوجيه اإلرشاد املهني يوضح الرسم البياين أدناه الزيادة يف عدد الطلبة
الذي يعترب التنمية الوطنية من األولويات . 2مقابل الزيادة يف عدد املدارس ،حيث إنه مل يتم
خالل ما يقرب من ثالثني عاما بناء أي مدرسة
التعليم يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني:
جديدة متاشياً مع االزدياد الحاصل يف أعداد الطلبة
تواجه وكالة الغوث الدولية (األونروا) ،ألسباب والذي تضاعف منذ العام  ،1980حيث كان آنذاك
سياسية واقتصادية ،أزمات مالية متكررة عىل
نحو سنوي ،ما يؤثر بشكل سلبي عىل الخدمات  3املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2009
الفلسطينيون يف نهاية عام .2009
التي تقدمها .وينعكس بشكل مبارش عىل خدمات
 2سالمة ،رامي  ،2011تسليع التعليم العايل .مركز بيسان
للبحوث واإلمناء رام الله -فلسطني
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 4اياد الرياحي .2009:تقرير االمن البرشي يف مخيامت
الالجئني الفلسطينيني .مركز شمل لالجئني الفلسطينيني -رام
الله.

 250ألف طالب موزعني عىل  650مدرسة يف منطقة
عمليات الوكالة الخمس ،وارتفع إىل نحو 500000
يف العام .2007
رسم بياين يوضح الزيادة يف عدد الطلبة مقابل الزيادة
يف عدد املدارس
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ونجد انعكاسات ذلك أيضاً يف ازدحام الشُّ عب ،حيث
ما زالت مدارس وكالة الغوث األكرث ازدحاماً بعدد
الطلبة ،كام يبينها الجدول أدناه ،والفجوة واضحة
مقارنة مع مدارس الحكومة ،وأكرث وضوحا حني تتم
مقارنتها مع املدارس الخاصة ،التي ال يتجاوز فيها عدد
الطلبة  24طالباً يف كل شعبة ،بينام وصل العدد إىل
 32يف مدارس الحكومة .وبقيت مدارس األونروا األكرث
ازدحاماً ،حيث بلغت يف العام  37.9( 2008طالباً)
يف الشعبة .وتشري مصادر أخرى إىل أن عدد الطلبة
يف صفوف مدارس األونروا بلغ  45طالباً يف الشعبة
الواحدة.
ويدرك األهايل الذين شاركوا يف حلقات النقاش يف قطاع
غزة ومخيامت الضفة الغربية كام يف وكالة الغوث ،أن
ذلك ال يساعد كثريا ً عىل خلق بيئة تعليمية مناسبة.
إن تقارب تشخيص الناس واألهايل لألزمات املختلفة
مع تقارير وكالة الغوث ،يؤرش إىل أن تلك املشكالت
ملموسة وغري مبالغ فيها .وعىل الرغم من الخطط
التي وضعتها الوكالة حديثاً ،وخصوصاً خطط التطوير
خالل السنتني السابقتني ،مل يالحظ أو يتلمس الناس
تغيريات عىل مستوى الخدمات التعليمية ،حيث يشري
5
غالبية املبحوثني إىل الرتاجع املستمر يف الخدمات.

حني وصلت معدالت اإلشغال للصف الواحد يف
الضفة الغربية اكرث من  38طالباً ،بلغت النسبة يف
قطاع غزة  47طالباً .وهي نسبة مرتفعة جدا ً إذا ما
قورنت باملدارس الحكومية أو الخاصة .وهذا واحد من
املؤرشات السلبية عىل معدالت تحصيل الطلبة ،والحد
من قدرة املعلمني عىل إيصال املعلومة وغياب الوقت
الكايف للتأكد من ذلك.
جدول :مؤرشات تعليمية
املؤرش

غزة

الضفة

معدل اإلشغال (ابتدايئ وإعدادي)

47. 1

38. 6

نسبة املدارس التي تعمل فرتتني
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41. 1

نسبة املدارس املستأجرة
معدل التالميذ/املعلمني(ابتدايئ)
معدل التالميذ/املعلمني(إعدادي)
املساحة لكل طالب(ابتدايئ)

0
38. 8
27. 6
0. 95

15. 8
32. 6
26
1. 07

وهذه واحدة من التحديات والصعوبات يف خلق
بيئة تعليمية عىل االقل منسجمة مع املعايري املحلية.
فاملساحة املمنوحة لكل طالب يف الصف -عىل سبيل
املثال -ال تزيد عن  95سم 2أي بالقدر الذي يتسع
ملقعد التلميذ .وعدا عن كون املدارس مكتظة ،فإن
ذلك يشكل عبئاً إضافياً عىل املعلمني ،حيث إن نسبة
املعلمني إىل الطلبة يف املرحلة االبتدائية بلغت يف
القطاع  .8.38%ويف الضفة الغربية للمرحلة نفسها
 .6.32%وتشري الوكالة إىل عدم قدرتها عىل توفري
العدد الكايف من الكوادر التعليمية ،سواء من حيث
توظيف معملني جدد ،أو من حيث استقطاب كفاءات
مميزة نتيجة العجز يف ميزانياتها وعدم قدرتها عىل
منافسة الوظائف سواء يف القطاع الخاص أو العام.6

مدارس األنروا األكرث ازدحاماً واألقل من ناحية
العاملني:

تراجع معدالت األمية يف أوساط الالجئني:
هذه واحدة من املؤرشات اإليجابية ،حيث تشري
البيانات الصادرة عن جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني
إىل أن السنوات األخرية شهدت انخفاضاً ملموساً يف
حجم األمية لألفراد الذين هم يف سن  15سنة فأكرث يف
مخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة .ففي الوقت الذي
بلغت فيه نسبة األمية  5.10٪يف العام  2000هبطت
إىل  3.6٪يف العام .2006

( 5املصدر السابق)2010:

 6مكتب اإلعالم ،رئاسة األونروا (غزة ) آذار/مارس .2006

تسجل يف قطاع غزة أعىل معدالت اإلشغال يف
الصف ،واملساحة األقل املمنوحة لكل طالب .ففي
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يعاين املع ّوقون متييزاً
سلبياً يف العمل،
خصوصاً يف نوعية
األعامل التي يقبلون
بها ويف األجر .وال
زالت املرافق العامة
ال توفر للمع ّوق
سهولة الوصول إليها
ويتعرض املع ّوقون
لعملية تهميش
تحد من مشاركتهم
يف الهيئات العامة
املختلفة

ذوو االحتياجات الخاصة:

العيش يف مستوى الئق.

تشري تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل
تزايد عدد األفراد الذين يعانون صعوبات (إعاقات)
ليبلغ نحو  108آالف شخص يف الضفة الغربية أي
 3.5٪من عدد السكان .ويف غزة تشري إحصائيات اتحاد
املعوقني إىل وجود نحو  70ألف حالة يف القطاع أي
 4%من عدد السكان .وأشار الجهاز إىل أن ما نسبته
 32.2%من الذين لديهم إعاقة مل يتلقوا خدمات طبية
أو اجتامعية ،فيام مل يحصل أكرث من نصف األفراد
املعوقني عىل أي تعليم مقابل  19%فقط حصلوا عىل
تعليم ثانوي فأعىل.

عىل الرغم من االهتامم الذي أصبحت توليه الوزارة
يف مجال العمل عىل دمج ذوي االحتياجات الخاصة
يف النظام التعليمي ،إال أن هذا الدمج ما زال يتطلب
العديد من الخطوات الفاعلة لضامن حقهم يف الحصول
عىل خدمات تعليمية يف بيئة مناسبة .والتحدي اآلخر
الذي تواجهه الوزارة هو تخفيض نسبة األمية بني ذوي
االحتياجات الخاصة.

يعاين املع ّوقون متييزا ً سلبياً يف العمل ،خصوصاً يف
نوعية األعامل التي يقبلون بها ويف األجر .وال زالت
املرافق العامة ال توفر للمع ّوق سهولة الوصول إليها
واالستفادة من إمكانياتها والتنقل يف أقسامها ،خاصة
ذوي اإلعاقات الحركية .فاألشخاص الذين يستخدمون
الكرايس املتحركة ال يستطيعون الدخول والتنقل يف
الكثري من البنايات واملدارس والجامعات واملرافق
العامة األخرى .وال تتوفر وسائط النقل الخاصة
بذوي اإلعاقات ،ما يحد من قدرتهم عىل االنخراط يف
مجاالت الحياة العامة.
ويتعرض املع ّوقون لعملية تهميش تحد من مشاركتهم
يف الهيئات العامة املختلفة من نقابات واتحادات
مهنية .كذلك فإن نسبة قليلة منهم تشغل وظائف
عامة .وكثريا ً ما يكون املع ّوقون وخاصة األطفال
والنساء عرضة لإليذاء واالستغالل.
وتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية صعوبات مالية يف
تأمني املستلزمات املعيشية لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة مبا ميكنهم من العيش بكرامة وحرية .فال
تتوفر يف مناطق السلطة الوطنية مستشفيات خاصة
باإلعاقة العقلية ،وال تتوفر كذلك مدارس ومراكز
خاصة بذوي اإلعاقات املختلفة .وال تشمل البنية
التحتية يف فلسطني إمكانيات تسمح بتوفري الخدمات
املطلوبة لذوي اإلعاقة البرصية والجسدية .وال تتوفر
يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مدارس خاصة
بذوي اإلعاقة البرصية .وال يوجد لدى السلطة الوطنية
ترشيع خاص بالتأمينات االجتامعية متكن املع ّوق من
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ترى الوزارة 8أن هذا الدمج يتطلب الكثري من الخطوات
التي حددتها يف واحدة من توصيات دراساتها يف هذا
املجال عىل النحو اآليت:
1.1تحديد معايري لدمج الطلبة املع ّوقني يف املدارس
الحكومية األساسية.
2.2زيادة عدد غرف املصادر يف مدارس فلسطني.
3.3تأهيل األبنية املدرسية يف املدارس الحكومية
لتلبية احتياجات مختلف اإلعاقات ،ومساعدتها
عىل التكيف والحصول عىل فرص تعليم أفضل.
4.4توفري مراكز تشخيص متخصصة وتزويدها
بأدوات تشخيص وتقييم مالمئة ،أو اعتامد مراكز
يتم التحويل إليها يف كل محافظة.
5.5حث مدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئني،
واملدارس الخاصة ،عىل إنشاء غرف مصادر يف
مدارسها ،وتعيني معلامت ،ومرشيف تربية خاصة
للعمل فيها.
6.6طوير قدرات العاملني يف املدارس الحكومية
بشكل عام ،ومعلمي اللغة العربية ،والرياضيات،
ومرشيف غرف املصادر ،ومرشدي التعليم الجامع
بشكل خاص.
7.7تطوير املناهج الدراسية واألنشطة لتالئم
احتياجات جميع الطلبة مبن فيهم املع ّوقون.
8.8تخفيض أعداد الطلبة يف الصفوف العادية،
والعمل عىل توفري األدوات واألجهزة التعويضية
واملساندة الالزمة لتطبيق الربامج الرتبوية.
http://www. mongoa. gov. ps/Arabic/Human%20 7
.wrights/nationalplan/plan10. Html
 8املصدر :وزارة الرتبية والتعليم 2010:الصعوبات التي
تواجه دمج الطلبة املع ّوقني من وجهة نظر العاملني يف املدارس
الحكومية األساسية يف فلسطني ،سلسة منشورات الدائرة 23

والتوسع العنرصي عىل التعليم
تأثري جدار الضّ م
ّ
الفلسطيني:

عىل املؤسسات ،التي تُك ِّرس جهودها للعناية
باألطفال وتعليمهم ،القيام بعملها بشكل الئق».

«يبلغ طول الجدار يف فلسطني املحتلة ثالثة أضعاف
طول حائط برلني وضعفيه يف االرتفاع ،ويجعل حياة
املعلمني والطالب ،واستمرار العملية التعليمية نفسها
متعرثة وصعبة»

.تامليثاق امل ُ َعد ضد التمييز يف التعليم والذي مينع
بشكل رصيح “حرص التعليم ذي املستوى امل ُتدين
يف شخص أو فئة من األشخاص».

أشار تقرير حديث لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية
حول التأثريات الفعلية للجدار عىل العملية التعليمية
والطالب إىل أن إقامة هذا الجدار ،أدت إىل مصادرة
 10%من أرايض الضفة الغربية ،مبساحة تصل من
 180–160ألف دونم .ويرتاوح عرضه من 150- 60
مرتا ً يف بعض املواقع واملقاطع التي سيمر منها،
وبارتفاع يصل إىل  8أمتار.
مير الجدار يف الكثري من األماكن ،ابتدا ًء من أقىص شامل
الضفة الغربية يف محافظة جنني ،وحتى أقىص الجنوب
يف محافظة الخليل ،ليبتعد مسافة أمتار قليلة فقط
عن البيوت واملحالت التجارية واملدارس الفلسطينية.
هذا الجدار سيعزل نحو ( 895ألف) فلسطيني
من سكان الضفة الغربية ،عدا عن عزل  200ألف
فلسطيني يف القدس الرشقية عن بقية الضفة الغربية.
كام أنه عزل ( )16تجمعاً سكانياً داخل الجدار منها
( )13تجمعاً يف مناطق :جنني ،وطولكرم ،وقلقيلية يف
املرحلة األوىل من بنائه ،تضم قرابة ( )11,300نسمة.
ويشكل هذا العزل انتهاكات ذات أبعاد مختلفة عىل
جميع املستويات االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية
والتعليمية.
الجدار يخرق الحق القانوين يف التعليم
يخرق الجدار اإلرسائييل وسياسات إرسائيل فيام يختص
بالتعليم املواثيق والقوانني اآلتية:
.أقانون التعليم اإللزامي اإلرسائييل نفسه والذي
يلزم الحكومة بتوفري التعليم اإللزامي املجاين
لكل طفل يرتاوح عمره بني  5و 15سنة ،برصف
النظر عام إذا كان لهذا الطفل قَ ْيد يف سجل
السكان يف وزارة الداخلية أو حتى عام إذا كان
والداه مقيمني بشكل غري قانوين.
.بالفقرة  50من معاهدة جنيف الرابعة والتي
تطالب إرسائيل بصفتها قوة االحتالل بأن «ت ُسهل

.ثاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذي يؤكد أن
“التعليم حق للجميع».
.جميثاق حقوق الطفل والذي يؤكد أن الدول يجب
أن “تعرتف بحق الطفل يف التعليم . . . . .عىل
أساس تكافؤ الفرص”. .
.حاالتفاقية الدولية حول الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والتي تؤكد أن “التعليم
حق للجميع” وأن “التعليم األسايس يجب أن
يكون إلزامياً ومتوفرا ً للجميع بامل َ َّجان».
تأثري الجدار عىل العملية التعليمية:
والتوسع العنرصي صعوبات
يضيف جدار الضم
ّ
كبرية ،إىل جانب الصعوبات األخرى التي تواجه وزارة
الرتبية والتعليم العايل بسبب منع عدد من املعلمني
من االنتقال من وإىل هذه التجمعات .وكذلك األمر
بالنسبة لطلبة املدارس والجامعات ،ما أدى إىل حرمان
عدد كبري منهم من حقهم يف التعليم ،خصوصاً أنه ال
ميكن س ّد حاجة هذه املدارس من املعلمني من هذه
القرى والتج ّمعات بأية وسيلة كانت .واألمر يكاد
يكون مستحيالً بالنسبة لطلبة الجامعات .أما املشكلة
األكرب فهي يف التجمعات التي ال يوجد فيها مدارس
عىل اإلطالق والتي تحتاج إىل حل رسيع قبل إيجاد
حلول للمشاكل السابقة .وقد يكون املعلمون أكرث من
يتع ّرض للمعاناة أثناء تنقّلهم عرب هذا الجدار ،نظرا ً
ألنهم يتعرضون ملامرسات يومية متن ّوعة تتمثل يف:
1.1عدم السامح لهم بالوصول إىل مدارسهم يف
معظم األيام ،وذلك باستخدام حجج وذرائع
مختلفة ،كام يحدث عىل الحاجز املوجود عىل
الجدار يف مدخل قرية برطعة يف منطقة جنني،
حيث يتم احتجاز املعلمني لعدة ساعات ثم
يسمح لهم باملرور ،بعد أن يكون اليوم الدرايس
قد انتهى أو شارف عىل االنتهاء.
2.2حجزهم عىل بوابات الجدار لعدة ساعات ،وبعد
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يضيف جدار الضم
والتوسع العنرصي
ّ
صعوبات كبرية بسبب
منع عدد من املعلمني
من االنتقال من وإىل
هذه التجمعات.
وكذلك األمر بالنسبة
لطلبة املدارس
والجامعات ،ما أدى
إىل حرمان عدد كبري
منهم من حقهم يف
التعليم

عىل منوذج الحكم الذي ال بد من تبنيه ،مراعاة أن تكون السياسة العامة مستقاة من مجموعة واسعة من الفاعلني املحليني،
وبذلك فقط ستنشأ رشاكة وتفاعل اسرتاتيجي حقيقي مع أصحاب العالقة :املجتمع املدين والفاعلني األجانب والحكومة.
ذلك يتم منعهم من الوصول إىل مدارسهم.
3.3التعرض للمعلمني واملعلامت بالكلامت واأللفاظ
النابية باستمرار ،وهذه اإلهانات تتكرر عىل
الحواجز كافة عند مداخل الجدار.
4.4اإلرصار عىل التفتيش الجسدي ،وخاصة للمعلامت
من قبل الجنود املتواجدين عىل الحاجز ،كام
يحدث مع معلامت مدرسة بنات برطعة يف جنني
حيث يتعرض له ّن الجنود باستمرار.
هذه اإلجراءات اإلرسائيلية العنرصية تؤدي إىل:
•عدم انتظام العملية التعليمية يف املدارس :يف
معظم األيام يتم تعطيل الدوام بشكل جزيئ،
حيث مينع عدد من الطالب أو املعلمني من
الوصول إىل املدارس ،أو تأخري وصولهم عرب
حجزهم لساعات طويلة.
•عدم إعطاء الطالب حقهم التعليمي يف املناهج
املقررة ،وخاصة طالب الثانوية العامة (التوجيهي)
ما قد يعرضهم للتأخر يف إنهاء املناهج ،وقد يؤثر
هذا عىل مستوى تحصيلهم الدرايس.
•عدم توفر إمكانيات يف املدارس ملتابعة األنشطة
الصفية والالصفية ،حيث إنه نظرا ً لتغ ّيب وتأخري
املعلمني والطالب ،يتم الرتكيز عىل إنهاء املناهج
الدراسية املقررة فقط.
كام ومينع جنود االحتالل اإلرسائييل عند بوابات الجدار
بشكل مستمر ،موظفي مكاتب الرتبية والتعليم من
الوصول إىل املدارس داخل الجدار ،وهذا يؤدي إىل
انخفاض مستوى التنسيق بني املدارس ومكاتب الرتبية
9
والتعليم وإىل إرباك العملية الرتبوية بشكل عام.
املجتمع املدين :الدور والعالقة بالحكومة
مع نهاية العام  2010أصدرت شبكة املنظامت األهلية
والتوسع
 9وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية :تأثري جدار الضّ م
ّ
العنرصي عىل التعليم الفلسطيني http://www. mohe. gov.
.ps/ShowArticle. aspx?ID=1982010
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الفلسطينية دراسة تقييم نظام التعليم يف فلسطني من
منظور املنظامت غري الحكومية .وأشارت الدراسة إىل
العديد من الفجوات التي مازالت قامئة بني املنظامت
غري الحكومية ووزارة الرتبية والتعليم.
ما زالت املنظامت غري الحكومية الفلسطينية مقتنعة
بأن العالقة التي تجمع الوزارة باملنظامت األجنبية
أفضل من العالقة التي تجمعها بها ،حيث ما زالت
تلك العالقة يف إطار التنافس والذي يكون أحياناً
عىل أموال املنظامت األجنبية ،لذا فإن ذلك يفرس
نوعاً ما عمق العالقة التي تجمع املنظامت األجنبية
مع الوزارة ومع املنظامت غري الحكومية عىل حد
سواء .حيث أكد املبحوثون يف هذه الدراسة عىل
رضورة وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون ما
بني الوزارة واملنظامت غري الحكومية املحلية .وقد
أفاد احد املبحوثني «أن العالقة بني الوزارة والوكاالت
الدولية أفضل من تلك التي بينها وبني املنظامت غري
الحكومية املحلية» ،وبالتايل فإن األوىل تحظى بأولوية
املشاركة واالنخراط يف االجتامعات ملناقشة السياسات
الرتبوية أكرث من الثانية ،وتحظى بفرص اكرب للتعبري
عن القضايا الرتبوية» .بينام أشار آخر إىل أن الوزارة ال
ترشك املنظامت غري الحكومية بالقدر الكايف واملطلوب
لتعظيم األثر الناجم عن تطوير العملية الرتبوية ككل،
وتحديدا ً أثناء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف مجال
التعليم ،مبا يف ذلك اجتامعات اللجان التوجيهية أو
الشبكات أو حتى االجتامعات املشرتكة بينها وبني
املؤسسات املختلفة .أما من اقر من املبحوثني بوجود
إرشاك للمنظامت غري الحكومية يف اللجان أو الشبكات،
فقد شعر بضعف الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه
املنظامت ،أو أن مشاركتها سطحية ومن الكامليات.
وعىل الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه الخرباء
الدوليون ،وتحديدا ً يف قضايا تبادل الخربات الرتبوية يف
ظل السعي إىل تعزيز مامرسة النامذج الرتبوية األكرث
نجاعة عاملياً ،إال أنها ال تعكس السياق الفلسطيني
املحيل .فإغفال دور أصحاب العالقة الرتبويني األكرث
ارتباطاً بالسياق وعىل مستوى امليدان ،سيخلق نوعاً

من االختالل يف تطوير اسرتاتيجية وطنية حقيقية.
ترى املنظامت غري الحكومية أن وزارة الرتبية والتعليم
العايل متتلك كامل املسؤولية تجاه قطاع التعليم ،بينام
تتحىل املنظامت غري الحكومية باملرونة واإلمكانات
الكافية للعمل عىل تنفيذ وتطوير الربامج .وعليه
فان ربط كال الجانبني من شأنه أن يعمل عىل تحسني
وتقوية األداء وتلبية االحتياجات الحقيقية داخل
قطاع التعليم ،حيث تشعر املنظامت غري الحكومية أن
سد الفجوات املوجودة داخل النظام يكون من خالل
العمل جنباً إىل جنب مع الحكومة ،وليس كام أشار
أحد املبحوثني «بأن عليها العمل لحساب الحكومة».
واملقصود بسد الفجوات هنا ،استالم املنظامت غري
الحكومية مجاالت معينة ضمن اختصاصها وقدراتها
للتخفيف من أعباء الوزارة ،وتويل القضايا النوعية
ذات األولوية التي مل تتم معالجتها من قبل الحكومة
ألسباب تتعلق مبحدودية املصادر املالية والعينية وكرب
حجم العمل الناجم عن اإلصالح يف نظام التعليم.
وبالتايل استكامل رؤية الحكومة ،وبناء تعاون إيجايب
مشرتك وتحقيق تغري بنيوي يف هذا القطاع .إال أن
الوضع الحايل ،كام أشارت املنظامت غري الحكومية،
يقف عند تحجيم دورها كمصدر أسايس لتوفري
الخدمات التعليمية وإقصائها كرشيك حقيقي يف
عملية التغيري.

للمنظامت غري الحكومية وربطها بالعملية الرتبوية
بالكامل .وبالتايل اتساع قاعدة املنظامت غري الحكومية
التي تشاطر السلطة الوطنية الفلسطينية املسؤولية
وتعزيز نظام املساءلة لدى الطرفني .هذا وقد جرت
اإلشارة أيضاً إىل حاجة املنظامت غري الحكومية إىل
االستقالل املايل عن السلطة الوطنية الفلسطينية
لتتمكن من العمل بفاعلية أكرب.
ومنوذج الحكم الذي ال بد من تبنيه ،عليه أن يراعي أن
تكون السياسة العامة مستقاة عرب مجموعة واسعة من
الفاعلني املحليني ،وبذلك فقط ستنشأ رشاكة وتفاعل
اسرتاتيجي حقيقي مع أصحاب العالقة ،املجتمع املدين
والفاعلني األجانب ولن تقترص العالقة يف حينها عىل
منط واحد من التفاعل البحت بني الحكومة والوكاالت
10
الدولية.

يعترب هذا النوع من التعاون يف ظل الوضع القائم من
الفرص التي مل يتم استغاللها بعد وتجدر مالحقتها،
حيث باإلمكان تقاسم حجم العمل الذي تتطلبه
عملية اإلصالح بني مؤسسات التعليم كافة ،والتخفيف
من الحمل الذي يقع عىل كاهل الحكومة وتسهيل
عملية التنمية باتجاه إصالح حقيقي يف املجاالت التي
من املمكن أن ال تتم معالجتها بالرغم من وضوح
عملية اإلصالح.
ويف حال تم تعزيز املزيد من الرشاكة والتنسيق بني
كل من املنظامت غري الحكومية والسلطة الوطنية
الفلسطينية عرب الرؤية املشرتكة للقضايا الرتبوية ذات
األولوية ،لن يؤدي ذلك فقط إىل التخفيف من أعباء
عملية اإلصالح ،بل سيمكن املنظامت غري الحكومية
من تقديم برامج نوعية وضامن توافق هذه الربامج
مع أولويات العمل وزيادة الكفاءة لدى الطرفني
وتعزيز مزيد من التقبل االجتامعي ،الحكومي والعام

 10املصدر :إيالنة رمحي 2011 ،تقييم قطاع التعليم من وجهة
نظر املجتمع املدين ،شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية.
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تشعر املنظامت غري
الحكومية أن سد
الفجوات املوجودة
داخل النظام يكون
من خالل العمل
جنباً إىل جنب مع
الحكومة من خالل
استالم املنظامت
غري الحكومية
مجاالت معينة ضمن
اختصاصها وقدراتها
للتخفيف من أعباء
الوزارة

التوصيات
•عىل املجتمع املدين ان يناضل بشكل أفضل لتخصيص موازنات أعىل لقطاع التعليم.
•العمل عىل إقرار موازنات ومخصصات مالية لصندوق الطالب الفقري ،لضامن التحاق الطلبة الفقراء
بالتعليم العايل.
•العمل عىل فضح مامرسات بلدية االحتالل يف فرض مناهجها عىل الطلبة الفلسطينيني يف القدس
املحتلة.
•التنسيق بشكل أكرب بني املؤسسات العاملة يف قطاع التعليم ووزارة الرتبية والتعليم.
•الضغط عىل وكالة الغوث الدولية لتطوير البنية التحتية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني.
•تأهيل املدارس واملرافق العامة لتصبح مالمئة لذوي االحتياجات الخاصة.
•تطوير رؤية فلسطينية للتعليم والحق يف التعليم من حيث املحتوى ،واملقاربات الرتبوية،
واسرتاتيجيات التعليم املعتمدة عىل اسرتاتيجية وطنية فلسطينية.
•وقف التدخالت األجنبية وتحديدا ً األمريكية يف صياغة وصناعة املناهج الفلسطينية ومحتواها.
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الحق يف العمل
االرايض الفلسطينية املحتلة
فراس جابر
باحث مؤسس
مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية
الحق يف العمل :خصوصية قانونية:
هناك منظومة طويلة من القوانني املنظمة للعمل
بدءا ً من القوانني العثامنية ،مرورا ً بحقبة االنتداب
الربيطاين لفلسطني ،والتي أنتجت مجموعة أخرى
من القوانني التي ميزت بني العرب واليهود يف تلك
الفرتة ،وكذلك مجموعة القوانني املرصية واألردنية
التي طبقت عىل قطاع غزة والضفة الغربية حتى عام
 ،1967ثم قوانني االحتالل «اإلرسائييل» ،وصوالً إىل
قدوم السلطة الفلسطينية وسن وترشيع مجموعة
أخرى من القوانني التي تعنى بالعمل.

الربيطاين ،وقد أعاد هذا األخري تشكيل النظام القانوين
يف فلسطني ،مضيفاً إىل التقنني العثامين مبادئ النظام
األنجلوسكسوين (القانون املشرتك )common law
القائم عىل السوابق القضائية.
يف عام  ،1948أصبحت الضفة الغربية مبا فيها القدس
الرشقية تحت حكم اململكة األردنية الهاشمية،
وخضعت للنظام القانوين األردين املتأثر بالنظام
الالتيني ،وأصبح قطاع غزة تحت اإلدارة املرصية؛
واستمر نظام القانون املشرتك ()common law
املؤسس يف فرتة االنتداب الربيطاين سائدا ً فيه.

بعد حرب عام  ،1967سيطر االحتالل اإلرسائييل
عىل النظام القانوين الفلسطيني من خالل فرض
القانون العسكري (األوامر العسكرية) يف منطقتي
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإخضاع القدس الرشقية
للقانون املحيل للمحتل اإلرسائييل بعد ضمها يف عام
ويعترب الوضع القانوين يف فلسطني ،باملقارنة مع دول .1980
العامل ،من األوضاع املعقدة والنادرة يف آن واحد .أخريا ً ،ومبوجب إعالن املبادئ لرتتيبات املرحلة
ويعود ذلك إىل تعدد الجهات التي حكمت فلسطني االنتقالية يف عام ( 1993الذي يعرف باتفاق أوسلو
عرب التاريخ ،والذي أدى بدوره إىل تنوع األنظمة  )1أنشئت السلطة الفلسطينية ،وتم وضع األسس
القانونية التي سادت فيها .وقد أثر كل ذلك عىل لالتفاقيات الفلسطينية-اإلرسائيلية الالحقة املنظّمة
البناء السيايس والقانوين يف فلسطني ،إذ أدى تقسيم لسلطات وصالحيات السلطة الجديدة .وتعد مسألة
فلسطني إىل ظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلفة توحيد وتقريب األنظمة القانونية املختلفة السائدة
يف كل من الضفة الغربية وغزة والقدس واألجزاء يف املناطق الفلسطينية من أهم املسائل عىل الصعيد
القانوين .ومنذ العام  1994يجري سن ترشيعات
املحتلة يف عام  1948من فلسطني.
1
وحتى نهاية الحكم العثامين يف عام  ،1917كان النظام موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة”.

القانوين يف فلسطني مبنياً – بشكل أسايس – عىل سن املجلس الترشيعي قانون العمل رقم  7لعام
مبادئ الرشيعة اإلسالمية ومتأثرا ً بالنظام الالتيني  2000املعمول به يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وال
يف أوروبا .وهناك ترشيعات هامة ال زالت سارية يرسي القانون عىل القدس الرشقية ،وال عىل العاملة
املفعول يف فلسطني حتى يومنا هذا ،من أبرزها
 1الوضع القانوين يف فلسطني ،معهد الحقوق – جامعة بريزيت،
قانون األرايض لعام  1857ومجلة األحكام العدلية.
تاريخ الدخول  .2012/3/31املوقع االلكرتوين:
يف عام  ،1917انتهى الحكم العثامين بقيام االنتداب

_http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action
id=210
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الفلسطينية يف مناطق  ،48أو العامل يف املستوطنات،
حيث ترسي عليهم القوانني «اإلرسائيلية» أو ترتيبات
أخرى قانونية وغري قانونية .وجاء إقرار هذا القانون
الستبدال قانون العمل رقم  21لعام  1960املعمول به
يف الضفة الغربية ،وقانون العمل رقم  16لعام 1964
املعمول به يف قطاع غزة .2وحالياً هناك مشاريع
تتعلق بحالة العمل منها مرشوع قانون النقابات
العاملية ،ومرشوع قانون الجمعيات التعاونية .3كام
أن هناك العديد من قرارات مجلس الوزراء ووزارة
العمل حول الحق يف العمل ،منها تشكيل لجنة
الحوار االجتامعي بني الرشكاء الثالثة (العامل ،أرباب
العمل ،الحكومة) ،باإلضافة إىل تشكيل لجنة لتحديد
الحد األدىن لألجور وهو مطلب نقايب فلسطيني،
حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم  46لعام 2004
بخصوص تشكيل اللجنة ،وأعيد تفعيلها مطلع هذا
العام لتاليف إرضابات عاملية.4

•املجلس األورويب :املعاهدة الدولية لحامية
حقوق اإلنسان والرشيحة االجتامعية.
•االتحاد األورويب ومظمة البلدان األمريكية،
واملنظامت اإلقليمية.
•اإلعالن األفريقي لحقوق اإلنسان.
•املعاهدة العربية حول معايري العمل.

5

سياسات الحق يف العمل:
يتحكم االحتالل «اإلرسائييل» لألرايض الفلسطينية يف
كافة الجوانب ،حتى مع وجود السلطة الفلسطينية
كأداة إدارية وتنظيمية فلسطينية ،إال أن االحتالل
يسيطر عىل كافة مناحي الحياة ،ومنها االقتصاد
والسوق واملعابر ،وحتى سياسات التشغيل ،فرنى
أن السوق الفلسطينية تستهلك حصة األسد من
البضائع «اإلرسائيلية» كام أن السوق الفلسطينية
تذهب معظم واردتها للسوق نفسه .وهناك
دراسات كثرية تشري إىل حجم الخسائر الفلسطينية
من مامرسات االحتالل املبارشة وغري املبارشة ،مبعنى
اآلثار االقتصادية للحصار والتدمري املنتظم ،ونهب
الرثوات ،والسيطرة عىل املعابر ،ووجود غالف
جمريك واحد.

كام أن هناك قانون التأمينات االجتامعية (الذي
متت املصادقة عليه ،ولكن تم تعطيله من قبل البنك
الدويل بسبب التكلفة املالية للقانون) ،ومرشوع
قانون الصحة والسالمة املهنية ،قانون الخدمة
املدنية الذي ينظم الحياة الوظيفية والنقابية
ملوظفي القطاع العام .باإلضافة إىل أن السلطة قد
أعلنت التزامها باملواثيق واملعاهدات الدولية ،ومنها
املتعلقة بالحق يف العمل ،ويربز منها مصادر قواعد وميكن تشخيص عالقة االقتصاد الفلسطيني مع
العمل الدولية املتعددة واملتنوعة ،وتعمل عليها سوق االحتالل عىل الشكل اآليت:
هيئات ذات طبيعة مختلفة ،منها:
أوالً :اقتصاد غري حر وتابع لالقتصاد اإلرسائييل
•منظمة العمل الدولية :امليثاق والتوصيات .والعاملي ،مبا ال ميكّنه من اتخاذ قرار مستقل يو ّجه
•األمم املتحدة :الرشيحة الدولية لحقوق كيفية تط ّوره.
اإلنسان ( ،)1948املواثيق الدولية املتعلقة
ثانياً :اقتصاد تابع القتصاد االحتالل هيكلياً ،مبا يعني
بحقوق اإلنسان (.)1966
أن أي تطور يف بنية االقتصاد الفلسطيني مرتبط متاماً
 2قانون العمل الفلسطيني ،الوقائع الفلسطينية ،العدد التاسع باالقتصاد اإلرسائييل ،وبأي طريقة يرغب األخري فيها
والثالثون ،نوفمرب .2001
لتطور قطاعات معينة داخل االقتصاد الفلسطيني.

 3موقع وزارة العمل:
http://www.mol.pna.ps/index.php?option=com_co
ntent&view=category&id=113:2009-12-30-15-5545&Itemid=681&layout=default
 4وزارة العمل:
http://www.mol.pna.ps/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1080:2012-03-22-12-3914&catid=98:2009-12-29-20-18-10&Itemid=720
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 80%من واردات السلطة تأيت من إرسائيل التي
يذهب إليها نحو ثلثي صادرات السلطة.ثالثاً :اقتصاد
مرتبط بالسوق العاملية عرب بوابة اقتصاد االحتالل،
 5باحثون قانونيون .ترشيعات العمل يف فلسطني :الواقع
والتطلعات .مركز الحقوق – جامعة بريزيت .بريزيت.1997 :

مبا ينتج اختالالت إضافية داخل بنية هذا االقتصاد.
رابعاً :من ناحية داخلية ،يتّسم االقتصاد الفلسطيني
الحايل بالريع ّية والخدماتية ،مبعنى أنه اقتصاد
عاملثالثي يف تعظيم بنية الخدمات عىل حساب
القطاعات اإلنتاجية ،لكنه يستمر يف التطور عرب
استخدام الريع املتأيت من الرضائب والرسوم.
خامساً :اقتصاد غري متكافئ ،مبعنى أن الفصل
الجغرايف التاريخي بني الضفة الغربية وقطاع غزة،
والسيايس األخري بعد االنقسام ،قد أدى إىل وجود
فوارق أساسية يف حجم النمو االقتصادي املحيل
بني الضفة والقطاع من جهة ،وتدمري املقومات
االقتصادية يف القطاع من جهة أخرى ،مبا أوجد هذا
الالتكافؤ ،مبعنى نشوء قدرات اقتصادية وتركيز
مؤسسايت مايل يف الضفة الغربية أكرب من القطاع،
ومبا يسهم الحقاً هذا األمر من تطور الضفة اقتصادياً
وتنموياً بصورة مختلفة عن القطاع.
سادساً :وجود سياسات اقتصادية ذات طابع ليربايل
تؤثر يف تركيبة االقتصاد الفلسطيني مبا يخدم
االقتصاد غري املنتج ،واملتورط يف مشاريع رشاكة
6
اقتصادية مع االحتالل”.
اعتمدت السلطة عىل مؤسسات القطاع العام
كمشغل أسايس لليد العاملة الفلسطينية ،وتحديدا ً
بعد فرض االحتالل منعاً عىل دخول العامل
الفلسطينيني إىل الخط األخرض ،حيث توظف السلطة
الفلسطينية نحو  170ألف موظف يف الجهاز املدين
والعسكري ،كام توظف الحكومة املقالة يف قطاع
غزة بضعة ألوف أخرى من املوظفني.

الخاص رغم كل املغريات ألسباب رئيسة منها ضعف
االقتصاد الفلسطيني وتبعيته القتصاد االحتالل من
جهة ،وتوجه القطاع الخاص لالستثامر يف قطاع
الخدمات مبا يعني من توفري فرص تشغيل أقل،
والسياسات التنموية الحكومية التي مل ترتكز عىل
بناء بنية إنتاجية تتيح توليد فرص عمل مستمرة ،مع
وجود نسبة عالية من خريجي املعاهد والجامعات
الذين يطمحون إىل فرص عمل مختلفة.
ويبقى القطاع غري الرسمي ،والذي يشمل األعامل
غري الرسمية والعمل العائيل من قطاعات التشغيل
الكبرية داخل األرايض الفلسطينية املحتلة .فيام
يعمل القطاع األهيل والخريي عىل تشغيل وتوظيف
مبارش وغري مبارش لعدد كبري من الفلسطينيني ،كام
توفر وكالة الغوث فرص عمل لالجئني يف مرافقها
املختلفة.
ونجد أن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عرف
العمل «الجهد املبذول يف جميع األنشطة التي
ميارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول عىل أجرة
معينة سواء كانت عىل شكل راتب شهري أو أجرة
أسبوعية أو باملياومة أو عىل القطعة أو نسبة من
األرباح أو سمرسة أو غري ذلك من الطرق ،كذلك
فإن العمل بدون أجر أو عائد يف مصلحة أو مرشوع
أو مزرعة للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل إذا
كانت طبيعة العمل معتادة ،وال تعترب األنشطة
املعتادة للفرد يف األعامل التطوعية والخريية لدى
الغري دون أجر عمالً» .7فيام يعرف الجهاز العاملة
عىل أنها «جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل
(القوة البرشية) ويعملون ،ويضم ذلك أصحاب
العمل ،املستخدمني بأجرـ العاملني لحسابهم أو يف
مصالحهم الخاصة ،باإلضافة إىل أعضاء األرسة غري
مدفوعي األجر 8».ونرى من خالل مفهوم العمل أو
العاملة الذي يعتمده جهاز اإلحصاء ،أن العمل غري
املدفوع يف األرسة مشمول ،وهذا يعني أنه ال توجد
سياسات عمل موجهة خصيصاً لتلك الفئة التي تنتج
ضمن األعامل األرسية ،ولكن ال تتلقى راتباً مقابل

وعىل الرغم من سياسة التشغيل هذه للحد من
البطالة والفقر ،نرى إنعكاس السياسات االقتصادية
اليربالية للسطة من خالل القيام بعدة محاوالت
من أجل تنشيط القطاع الخاص الفلسطيني
(تحديدا ً تنظيم مؤمترات استثامر كبرية مبشاركة
عربية وأجنبية وأحياناً “إرسائيلية”) ،وتركه يلعب
دورا ً رئيساً يف االستثامر والتنمية والتشغيل ،إال أن
كل هذه املحاوالت مل تنجح يف إطالق يد القطاع  7الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2011 ،مسح القوى
 6جابر ،فراس« .ركام االقتصاد الفلسطيني».2010/10/7 .
جريدة األخبار اللبنانية ،عدد .1327
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العمل .وعىل الرغم من أن هذا النوع من العمل
مهم من أجل الحامية االجتامعية يف ظل غياب
الدولة مبؤسساتها الكاملة ،إال أنه إشكايل يف الوقت
ذاته عندما يشمل املفهوم الرسمي للعمل والعاملة
تلك الفئة دون تحديد.
سياسات التشغيل:
ال توجد باملعنى الحقيقي إسرتاتيجية وطنية موحدة
حول موضوع التشغيل يف األرايض الفلسطينية،
ورغم صدور عدد من الخطط التنموية أحدثها
( ،)2013-2011 ،2011-2008إال أنها اعتمدت
عىل وضع أهداف تسعى لحل مشكلة البطالة عرب
تنشيط القطاع الخاص ،وزيادة النمو االقتصادي من

دون النظر إىل املركبات االقتصادية والتنموية داخل
املجتمع الفلسطيني ،وربط املوضوع باسرتاتيجية
حقيقية تشمل الرشكاء واملؤسسات كافة ،وعىل كل
األحوال ،نرى أن سياسات التشغيل ميكن حرصها
كاآليت:
•سياسة توريد العامل ،وخاصة يف قطاع البناء
والزراعة إىل داخل الخط األخرض ،وهذه
استمرت حتى عام .2007
•سياسة استيعاب جزء من العامل ،والخريجني
الجامعيني عىل كادر القطاع العام ،حتى
وصلت األرقام إىل نحو  175ألف موظف
يف القطاع العام لغاية عام  ،2011ومل نأخذ
بالحسبان موظفي الحكومة املقالة يف قطاع

ونجد من عدة مصادر أن هناك تخبطاً لدى االقتصاديني واملسؤولني الحكوميني الكبار يف موضوع التشغيل واالقتصاد،
وعالقته مع االحتالل ،فرنى من مقابلة للدكتور سمري عبد الله (وزير التخطيط السابق) قوله:
«يف تفكريي ومنطقي االقتصادي النظر إىل مصالح اقتصادية ووجود عالقات اقتصادية مع إرسائيل ،والعالقات اليوم تطورت
تحت االحتالل ،اليوم الحديث عن  75%من تجارتنا مع إرسائيل ،والرقم أكرب من ذلك حسب اعتقادي ،والنظر إىل خارطة
املصالح مع إرسائيل واالستفادة منها حتى سياسياً .املصالح مهمة ،يف  1970كان أرباب العمل اليهود يتعاطفون معنا يف
إرضاب العامل الفلسطينيني بناء عىل أوامر القيادة املوحدة .،الذي أريد أن أراه أن العالقات وجزءا ً كبريا ً من إرسائيل لهم
مصلحة يف منو اقتصادنا ،وتشغيل عاملنا ،وأفضل يل أن يعمل العامل عندي حتى بالتعاون معهم .أنا مع التعاون ولكن
الرشاكات تريد رشوطاً ،وتضع ضغطاً عليهم من الداخل ،وتطويرا ً اقتصادياً ،أنا مع مقاطعة كل الدول إلرسائيل ،ولكن نحن
ال نقاطع،ألنه عدو يجب التعامل معه والعمل عليه لتغيريه .والنظر للمقاطعة بصورة براغامتية ،فجاء الجدار لعزل الجمهور
1
اإلرسائييل عنا».
هكذا نرى أن وزيرا ً سابقاً مع إبقاء االقتصاد الفلسطيني تابعاً القتصاد املحتل ألسباب سياسية ،حتى مع وضع رشوط ،وليس
وضع خطط من أجل تقوية وتنمية االقتصاد الفلسطيني ،وبنائه بطريقة تساهم يف التحرر ،كام ان وجهة النظر هذه تتناقض
مع وجهة نظر صناعي ووزير االقتصاد السابق (مازن سنقرط) الذي يعترب أن:
“سيبقى منو االقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل ضعيفاً ،االقتصاد الفلسطيني هو رهينة لالحتالل ،هذا االقتصاد مقتطف من
االحتالل .مبعنى عندما يتحكم االحتالل باملعابر الحدودية من حيث الصادرات والواردات ،وعندما يتحكم بقضية انسياب
التجارة ،وعندما نتحدث عن قضية العاملة التي تعمل يف السوق اإلرسائيلية وهي التي تحدد األرقام ،وعندما يستخدم
املنطقة الفلسطينية كحديقة خلفية القتصاده ،هذا واضح أن االحتالل لديه برامجه وقدراته وإمكانياته وسياساته يف أن يبقى
هذا االقتصاد رهينة لالحتالل وأن يبقى دوما سقفه منخفضاً.
مع كل املحاوالت التي تتم سواء من القطاع الخاص أو من السلطة أو من مجتمع املانحني الذين يقدموا برامج مختلفة
للشعب الفلسطيني ،هي تعمل عىل تجميل صورة االقتصاد من ناحية ،وتحافظ عىل ثبات الناس عىل األرض .ولكن املؤرشات
2
االقتصادية من حيث النمو ضعيفة ومتواضعة من أوسلو لغاية اآلن”.
 1سمري عبد الله ،وزير التخطيط الدويل السابق .مقابلة.2010/9/1 ،
 2مازن سنقرط ،وزير االقتصاد السابق .مقابلة.2010/4/14 ،
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غزة ،والتي بحسب بعض األرقام توظف  35مل ينجح يف إعادة الزخم لالقتصاد الفلسطيني ،ألن
االقتصاد دامئاً تابع القتصاد االحتالل ،وال ميكن
ألف شخص.
•إطالق برامج التشغيل املؤقت (مثل العمل إطالقه قبل التحرر واستالم السيادة عىل األرايض
مقابل الغذاء ،برامج الطوارئ ،والتشغيل واملعابر.
املؤقت) وغريها من الربامج ،والتي عملت واالحتالل قام بإغالق السوق “اإلرسائيلية” أمام
عليها السلطة الفلسطينية بالرشاكة مع العاملة الفلسطينية بشكل واسع ،بل اعتمد عىل
املنظامت الدولية ،وأحياناً املنظامت الدولية توريد عاملة أجنبية لتحل محل العاملة الفلسطينية
مع املؤسسات األهلية والجمعيات الخريية .التي كانت تقدر بنحو  250ألف عامل ،وتحديدا ً
•ربط سوق العمل بالجامعات ،وتطوير الستبدالهم يف قطاعي البناء والزراعة .ونرى أن نسب
التعليم والتأهيل املهني ،من أجل تقليل العمل يف الخط األخرض حسب إحصائيات الجهاز
نسبة البطالة الجامعية ،وزيادة عدد املهنيني املركزي لإلحصاء الفلسطيني مل تعد عالية كام يف
املؤهلني لسوق العمل ،وورد ذلك يف خطط السابق.
الحكومة لألعوام .2013-2008

9

•قيادة القطاع الخاص للتنمية يف األرايض
الفلسطينية ،وتشجيع االستثامر العريب
واألجنبي عرب تنظيم مؤمترات استثامر ،من
أجل خلق مشاريع استثامرية وزيادة فرص
العمل املتوفرة.
عىل الرغم من تعداد خمس سياسات رئيسة اعتمدت
عليها السلطة الوطنية يف التشغيل والتوظيف ،إال
أننا كام رأينا يف الجدول السابق نالحظ ارتفاع نسب
البطالة بني الشباب ،وبني القوى العاملة بشكل عام،
حيث إن هذه السياسات تعالج مشاكل بشكل جزيئ،
وال تضع اسرتاتيجية محددة موضع التنفيذ .فالقطاع
العام مل يعد يستوعب املزيد من املوظفني ،كام أن
السلطة الفلسطينية لديها عجز لعام  2012بلغ 1.35
مليار دوالر ،ما يعني استحالة حل أزمة البطالة من
خالل السلطة .وعندما حاولت السلطة ،وتحديدا ً
يف خطة  ،2013-2011االهتامم بالتعليم والتأهيل
املهني من أجل تقليل نسبة البطالة ،تجاهلت أن
هؤالء الخريجني بحاجة إىل بنية تحتية وتحديدا ً
إنتاجية تستطيع تشغيلهم ،وبالتايل عىل السلطة
االستثامر يف مجال اإلنتاج ،ولكن السلطة قررت أن
تحول مسؤولية قيادة االقتصاد والتنمية إىل القطاع
الخاص ،الذي يستثمر أكرث يف الخدمات ألنها أكرث
ربحية وأقل مخاطرة كام رأينا يف إحصائيات التشغيل
حسب القطاعات االقتصادية ،كام أن القطاع الخاص
 9معني ،رجب ،وأحمد الفرا ،مرجع سبق ذكره.

أما برامج التشغيل املؤقت ،فهي تعمل عىل إعطاء
حقن تخدير مؤقتة من أجل التخفيف من حدة
الفقر والبطالة ،كام العديد من الربامج الكبرية
املمولة من املنظامت الدولية ،من أجل الحد من
نقمة الناس عىل الواقع االقتصادي واملعييش ،بل إن
العديد من الربامج وضعت رشوطاً مهينة للتشغيل
مثل العمل مقابل الغذاء.

تعالج سياسات
السلطة الوطنية
مشاكل التشغيل
بشكل حزيب وال تضع
إسرتاتيجية محددة
موضع التنفيذ
إحصائيات العمل والعاملة يف األرايض الفلسطينية:

تعتمد تعريفات العمل والقوى العاملة يف األرايض
الفلسطينية عىل تعريفني ،تعريف وضعه جهاز
اإلحصاء ،وتعريف منظمة العمل الدولية .وتختلف
معايري ومؤرشات احتساب كل مفهوم /تعريف.
وباالعتامد عىل إحصائيات جهاز اإلحصاء حسب
تعريف منظمة العمل الدولية حول العمل ،نرى أن
نسبة القوى العاملة املشاركة يف األرايض الفلسطينية
لعام  2010قد بلغت  ،41.1%وبلغت نسبة مشاركة
الذكور  .66.8%أما اإلناث فبلغت نسبة املشاركة
10
 14.7%يف انخفاض عن .2009
وبلغت املشاركة يف القوى العاملة يف الضفة
الغربية  ،43.7%ويف قطاع غزة  36.4%بسبب
الحصار املفروض من االحتالل وأثره عىل القطاعات
االقتصادية اإلنتاجية وغري اإلنتاجية .فيام بلغت
 10الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2011 ،مسح القوى
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نسبة البطالة  ،23.7%وبلغت بني الذكور ،23.1%
11
مقابل  26.8%لإلناث.
ونجد أن أكرب قطاع مشغل للقوى العاملة هو
قطاع الخدمات بنسبة  ،38.3%تاله قطاع التجارة
وأنشطة املطاعم والفنادق بنسبة  ،19.3%ثم قطاع
البناء والتشييد بنسبة  .13.2%ويتوزع العاملون
بنسبة  63.5%يف الضفة الغربية ،و 26%يف قطاع
غزة ،و 10.5%يف «إرسائيل» واملستوطنات .وبلغت
نسبة العاملني يف القطاع العام  ،24%ويف القطاع
الخاص  ،64.5%12ونالحظ هنا أن القطاع الخاص قد
شمل العمل األهيل والخريي ،ووكالة الغوث وباقي
القطاعات تحت تعريف واحد موسع اسمه القطاع
الخاص ،دون متييز بني الرشكات الفردية والكبرية
واملساهمة وبني باقي أنواع القطاعات املهمة يف
األرايض الفلسطينية.

يعاين املجتمع
الفلسطيني من
ظاهرة بطالة الشباب ،تحليل املشاكل األساسية للحق يف العمل:
وتحديداً خريجي
- -1األطفال والعمل:
التعليم الجامعي ،ما نظم قانون العمل الفلسطيني موضوع تشغيل
خلق أزمات متعددة األحداث ووضع ضوابط ورشوطاً لعملهم ،ومنها
حظر عملهم قبل بلوغهم سن الخامسة عرشة،
ومنعهم من العمل يف الصناعات واملهن الخطرة،
ووجود فحص طبي .أما املنظامت الدولية فهناك
موقف واضح لها مبنع العمل تحت سن الثامنة
عرشة .ولكن عىل الرغم من هذه االتفاقيات
والقوانني ،إال أن األطفال يعملون يف األرايض
الفلسطينية يف شتى املهن ،ويف األعامل العائلية ،ويف
األعامل الجائلة والخطرة .وحسب إحصائيات جهاز
اإلحصاء الفلسطيني «إن  4.9%من األطفال يف سن
 17-10يعملون ،بواقع  6.7%يف الضفة ،و 1.9%يف
13
قطاع غزة».

ونرى حاالت كثرية لعاملة األطفال يف األعامل
 11املصدر السابق.
 12املصدر السابق.
 13جريدة القدس .2011/11/22 ،اإلحصاء :عاملة األطفال يف
فلسطني بلغت  .. 4.9%أعىل معدل بطالة سجل يف طولكرم
وقلقيلية ورفح .املوقع االلكرتوينhttp://www.alquds.com/ :
news/article/view/id/311602
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الخطرة ،وترك مقاعد الدراسة عىل الرغم من
أن قانون التعليم الفلسطيني يلزم بإنهاء الطفل
مراحل التعليم اإللزامي .وهناك املئات من الروايات
والقصص ألطفال يعملون ،ومنها “وقف إيهاب أبو
سلطان “ 15عاماً” بجانب عربته املتحركة التي يبيع
عليها املكرسات يف أحد املتنزهات ،أبو سلطان الذي
يعمل منذ تسع سنوات يف هذه املهنة بدا خبريا ً
بأمور البيع والرشاء .وقال ان ”:تعطل والدي عن
العمل وسوء وضعنا االقتصادي دفعا يب إىل حيث
ترونني اليوم ،فأنا أداوم هنا من بعد الظهرية وحتى
الساعة العارشة مسا ًء ألحصل مبلغاً مالياً نستعني
به عىل شظف العيش” .أبو سلطان مل يرتك الدراسة
عىل أمل أن يتمكن بعد إمتامه املرحلة اإلعدادية من
االلتحاق بالثانوية املهنية ،ليتعلم حرف ًة ميكن له من
خالل مزاولتها أن يعيل أرسته وينشلها من وضعها
االقتصادي السيئ .أمنيات أبو سلطان بالعيش كبقية
أبناء جيله تتحطم أمام سوء وضع األرسة االقتصادي،
وحاجتها إىل نفقات كثرية يف ظل صعوبة حصول
14
والده عىل فرصة عمل!”
-2

-الشباب والحق يف العمل:

يعترب املجتمع الفلسطيني فتياً وشاباً معاً ،فالهرم
السكاين عريض من األسفل ،وعىل الرغم من هذا مل
تستغل طاقات الشباب يف العمل ،بل يعاين املجتمع
الفلسطيني من ظاهرة بطالة الشباب ،وتحديدا ً
خريجي التعليم الجامعي ،ما خلق أزمات متعددة.
ومل تستطع السلطة الفلسطينية حلها ،عىل الرغم
من محاولة توظيف الشباب بنسب كبرية داخل
القطاع العام ،حيث نجد أن «البطالة اتخذت مسارا ً
متزايدا ً وتحديدا ً للفئة العمرية  24-15عاماً خالل
السنوات  ،2008-199حيث ارتفعت النسبة للفرتة
املذكورة من  17.3%إىل  40.2%لكال الجنسني».15
 14فلسطني أون الين« .عاملة األطفال تتفىش واملطلوب
خطة عالج» .فاطمة العويني .2011/11/19 .املوقع
http://www.felesteen.ps/index.
االلكرتوين:
php?page=details&nid=26378
 15رجب ،معني ،وأحمد الفرا .2009 .سياسات القوى العاملة
الفلسطينية بني النظرية والتطبيق .الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني .رام الله.

جدول يوضح معدالت البطالة للفئة  24-15للفرتة الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل تزايد
16
عدداألفراد الذين يعانون صعوبات (إعاقات) ليبلغ
()2008-1999
نحو  108آالف فرد يف الضفة الغربية أي  5.3%من
إناث
كال الجنسني ذكور
السنة
عدد السكان.
20.6
16.9
17.3
1999
ويف غزة تشري إحصائيات اتحاد املع ّوقني إىل وجود
44.8
38.9
39.8
2004
نحو  70ألف حالة يف القطاع ،أي بنسبة  4%من
46.1
34.8
36.4
2005
عدد السكان.
43.2
34.4
35.7
2006
وتنص املادة ( )13منقانون العمل الفلسطيني
42.5
34
35.3
2007
عىل إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العامل
47.3
38.8
40.2
2008
املع ّوقني املؤهلني يف أعامل تتالءم مع إعاقتهم ،وذلك
ونالحظ أن البطالة بني صفوف الشباب قد ازدادت
بنسبة ال تقل عن  5%من حجم القوى العاملة يف
بعد اندالع االنتفاضة الثانية ،ومامرسات االحتالل
املنشأة.
تجاه الشعب الفلسطيني ،ومنع العاملة الفلسطينية
(ومعظمها من الشباب) من العمل داخل أرايض عام كام تنص املادة ( )34التابعة للوائح قانون
 ،48كام نالحظ أن البطالة بني صفوف اإلناث أعىل الخدمةاملدنية -املعدل عام  -2005عىل مراعاة
بكثري بعد االنتفاضة عام قبلها ،مبا يعنيه من عدم الدوائر الحكومية -عند كل تعيني جديد -لرضورة
وجود سياسة وطنية للتشغيل ترتكز عىل الشباب استكامل نسبة الـ 5%املحددة لتوظيف املع ّوقني.
كفئة عمرية ،وتعمل عىل إنتاج وخلق فرص عمل غري أن معطيات جهاز اإلحصاء تظهر أن نحو 76.6%
موجهة للشباب ،وتحديدا ً الخريجني منهم ،عدا من األفراد املع ّوقني الذين تبلغ أعامرهم  10سنوات
سياسة التوظيف يف القطاع العام التي وصلت إىل فأكرث هم خارج القوى العاملة.
نهاية قدرتها االستيعابية ،وكذلك من منظور النوع
وأشار الجهاز إىل أن ما نسبته  32.2%من الذين
االجتامعي.
لديهم إعاقة مل يتلقوا خدمات طبية أو اجتامعية،
فيام مل يحصل أكرث من نصف األفراد املع ّوقني عىل
أي تعليم ،مقابل  19%فقط حصلوا عىل تعليم
- -3مشكلة املع ّوقني والعمل:
ثانوي فأعىل.
أقر قانون العمل الفلسطيني لعام  2000ما نسبته
 5%من فرص التشغيل للمع ّوقني حيث «أوجب فمطالبات االتحادات والجمعيات الخاصة باملع ّوقني
القانون عىل صاحب العمل تشغيل عدد من العامل ما زالت تذهب سدى “تبدي أمينة رس اتحاد
املع ّوقني املؤهلني يف أعامل تتالءم مع إعاقتهم وذلك املع ّوقني يف غزة سوسن الخلييل ،استياءها من
بنسبة ال تقل عن  5%من حجم القوى العاملة يف تدين استجابة الجهات الرسمية ملطالب املع ّوقني
17
رغم الوعود املتكررة بذلك ،مضيفة أن التوظيف
املنشأة».
يف املؤسسات الحكومية ما زال مقترصا عىل بعض
عىل الرغم من الوعود الرسمية املتكررة بتطبيق
الوزارات فقط .وتعترب الخلييل أن فئة املع ّوقني ما
قانون العمل الفلسطيني ،وتخصيص  5%من
زالت مهمشة حتى اآلن ،ومل تقم أي جهة بتطبيق
الوظائف للمع ّوقني ،ما زالت املؤسسات املختصة
قانون العمل وتخصيص نسبة الـ 5%من الوظائف
تشكو التهميش والبطء يف تنفيذ القانون يف كل من
لصالح هذه الفئة بسبب التذرع بقلة اإلمكانيات
الضفة الغربية وقطاع غزة .وتشري أحدث تقديرات
وزيادة تكلفة استيعاب املع ّوقني.
 16مجلة املراقب االقتصادي واالجتامعي ،عدد  16يف (رجب ،ومن جهته أوضح مسؤول اتحاد املع ّوقني يف مدينة
معني ،وأحمد الفرا ،2009 .مصدر سبق ذكره).
الخليل -جنوب الضفة الغربية -رمزي العملة ،أن
 17قانون العمل الفلسطيني ،مرجع سابق.
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تدين استجابة الجهات
الرسمية ملطالب
املع ّوقني رغم الوعود
املتكررة بذلك،
مضيفة أن التوظيف
يف املؤسسات
الحكومية ما زال
مقترصا عىل بعض
الوزارات فقط

تطبيق قانون الـ 5%يتم جزئياً ،مشريا ً إىل محاوالت فإن نسبة هؤالء العامل إىل مجموع القوى العاملة
19
بدأت مؤخرا ً لتطبيق قانون العمل ،لكنها مل تصل إىل تبلغ ”19.4%
الحد املطلوب.
والعمل النقايب يستدعي الكثري من النقد املوجه

وأوضح أن عدد املع ّوقني يف محافظة الخليل وحدها
يزيدعىل  30ألفاً 9 ،آالف منهم فقط مسجلون يف
االتحاد ،مشريا ً إىل استمرار االتصاالت معالجهات
الرسمية لضامن حصول املع ّوقني عىل حقوقهم
18
كاملة”.
-4

هناك ترشذماً يف
العمل النقايب،
وضعف دور هذه
االتحادات النقابية
والنقابات يف الدفاع
عن حقوق منسوبيها
عىل مستوى
الرشكات واملصانع
واملؤسسات ،أو عىل
مستوى نقاش ونقد
القوانني والترشيعات
والسياسات

-النقابات العاملية يف فلسطني:

توجد يف فلسطني عرشات النقابات العاملية
والوظيفية املختلفة ،وتعمل تحت إطار منظمة
التحرير والقوى والفصائل السياسية ،باإلضافة إىل
تشكيالت نقابية مستقلة .وميكن باإلجامل الرتكيز
عىل أربعة أجسام نقابية رئيسة داخل الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وهي االتحاد العام لعامل
فلسطني ،االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني،
االتحاد العام للنقابات املستقلة ،نقابة املوظفني
العموميني .باإلضافة إىل وجود النقابات املهنية
الفاعلة مثل نقابة املهندسني ،األطباء ،املعلمني،
وغريها من النقابات.

من داخل الحركة النقابية أو من خارجها ،حيث إن
هناك عددا ً من األزمات داخل النقابات الرئيسة،
وتحديدا ً بسبب رصاعات األحزاب داخلها ،باإلضافة
إىل املحاوالت املستمرة للسلطة للتأثري عىل قياداتها
«تتنوع أزمات العمل النقايب يف فلسطني حيث
يفتقر العمل النقايب إىل قاعدة بيانات ومعلومات
إحصائية دقيقة ،ما يشري إىل الفوىض يف العمل
والترشذم وغياب الحس العايل باملسؤولية ،وتغييب
االنتخابات داخل النقابات وغريها من املؤسسات،
ما يدفع إىل توجيه النقد لعملية االنتخابات الشكلية
التي تتم أحياناً يف ظل حالة العضوية الضيقة يف
النقابات كافة خصوصاً ،إىل جانب عدم الوضوح يف
البيانات أو األرقام أو اإلحصاءات الدقيقة التي تتيح
التوزيع املهني للمنتسبني يف األطر ،األمر الذي يفرض
املطالبة واملبادرة إىل إنجازها ،مع رضورة العمل
لوضع هيكلية تنظيمية موحدة لجميع االتحادات
20
والنقابات».

وعىل الرغم من هذا فإن هناك ترشذماً يف العمل
النقايب ،وضعف دور هذه االتحادات النقابية
والنقابات يف الدفاع عن حقوق منسوبيها عىل مستوى
الرشكات واملصانع واملؤسسات ،أو عىل مستوى
نقاش ونقد القوانني والترشيعات والسياسات .كام
أن هناك نقدا ً كبريا ً يوجه للنقابات حول عالقة
قيادتها بالحكومة مبا يحد من فعاليتها ،وهو ما قد
يفرس الرتاخي يف الدفاع عن حقوق املنتسبني .يضاف
إىل ذلك أن نسبة االنتامء إىل النقابات ،وتحديدا ً
العاملية ليست كبرية إذا ما قورنت مع حجم القوى
العاملة الفلسطينية ،حيث تشري بعض الدراسات
إىل أن “عدد املنخرطني يف الحركة العاملية سواء
املنتسبني أو املسجلني يبلغ نحو  170ألف عامل 19 ،بطمة ،سامية ،ويوسف عدوان».2007 .سبل تفعيل دور
 18الجزيرة  .نت« .مطالب بتشغيل املعوقني يف فلسطني».
عوض الرجوب .املوقع االلكرتوينhttp://www.aljazeera. :
8f1e- -4bd1 -9ab5 -net/news/pages/01a1b601
9d2f722aedeb
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النقابات العاملية يف صياغة السياسات العامة» .رام الله :معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
 20عبد العاطي ،صالح .2006 .العمل النقايب يف فلسطني .بني
الواقع والطموحات .الحوار املتمدن ،املوقع االلكرتوينhttp:// :
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59129

التوصيات العامة:
•دعم التوجه الحايل نحو العمل عىل لجنة الحوار االجتامعي بقيادة وزارة العمل ،ويجب تطوير
هذه اللجنة لتضم القطاعات كافة ،ومنها املجتمع املدين من أجل بلورة تفاهامت وطنية حول
العمل والتشغيل وباقي القضايا.
•تطوير خطط التنمية الفلسطينية من أجل وضع سياسات مناسبة للتعامل مع قضايا العمل
والبطالة ألن ما هو موجود حالياً ال يتالءم مع مستوى التحديات.
•تطوير دور املؤسسات الدولية ،وتحديداً منظمة العمل الدولية يف إبراز والتعامل مع انتهاكات
االحتالل مع الحق بالعمل.
•العمل عىل التصدي لالحتالل يف امليادين كافة ،وكذلك يف ميدان العمل واإلنتاج ،من أجل إنهاء
استباحة االحتالل لالقتصاد الفلسطيني عرب إغراق السوق ببضائعه ،وتدمري املنتجات الوطنية.
التوصيات املحددة:
•أهمية ربط سوق العمل مع التعليم العايل ،وتحديدا ً يف تخطيط التخصصات ،وتشجيع تطوير
قطاع األعامل املعتمد عىل الرأسامل البرشي النشط والشاب.
•تطوير التعليم املهني ،مع تشجيع االستثامر يف قطاع اإلنتاج من أجل توظيف املهنيني يف هذا
القطاع.
•تطوير قطاع األعامل العائلية كمشغل كبري محتمل ،مع تأهيله ،ووضع قوانني تنظم عمله،
وإيجاد حوافز خاصة لهذا القطاع املهم من الناحية االجتامعية.
•التحول من املفاهيم القامئة عىل النمو االقتصادي وتحرير السوق تحت االحتالل ،إىل مفاهيم
تنموية شاملة تقوم أساساً عىل تعزيز صمود املجتمع الفلسطيني ،واالستثامر يف القطاع الزراعي
والصناعي واإلنتاجي ،وتنمية املوارد البرشية.
•اللجوء إىل املنظامت الدولية من أجل الحد من استهداف االحتالل للمكونات االقتصادية
والتنموية الفلسطينية.
•العمل عىل تعزيز مقاطعة البضائع “اإلرسائيلية” وتشجيع املنتجات املحلية مبا من شأنه توفري
فرص عمل كبرية.
•تطوير دور املجتمع املدين والنقابات املختلفة يف صياغة السياسات التنموية والتشغيلية من
أجل بناء سياسات تشاركية.
•تفعيل دور النقابات العاملية يف الدفاع عن حقوق منتسبيها بشكل خاص ،والعامل بشكل عام
من أجل توفري العمل الالئق لهم ،والحامية االجتامعية ،وحد أدىن الئق من األجور.
•تحويل دور البنوك العاملة يف األرايض الفلسطينية من إقراض موجه لالستهالك إىل إقراض موجه
لإلنتاج واالستثامر مبا سيوفر فرص عمل بحجم كبري.
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تقارير وطنية

لبنان
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
احمد الديراين (املرصد اللبناين لحقوق العامل
واملوظفني) ،سعيد عيىس (ال فساد -الجمعية
اللبنانية لتعزيز الشفافية) ،سامر عبد الله (نحو
املواطنية) ،مروى ابو ضيا (نحو املواطنية) ،نوال
العيل (جمعية النجدة االجتامعية) ،م ّنة عمر
(جمعية النجدة االجتامعية) ،اديب ابو حبيب
(املركز اللبناين للتدريب النقايب) ،بتول يحفويف
(مركز تنمية املوارد) ،غسان عبد الله (املنظمة
الفلسطينية لحقوق االنسان) ،سمري رشاري
(جمعية عمل تنموي بال حدود «نبـع») ،عامد
الدين رائف (اتحاد املقعدين اللبنانيني) ،فريوز
سالمة (الحركة االجتامعية) ،جامنة مرعي (التجمع
النسايئ الدميقراطي اللبناين) ،منار زعيرت (التجمع
النسايئ الدميقراطي اللبناين) ،شفيق شعيب (باحث
وأستاذ جامعي).
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الحق يف التعليم
لبنان
اعداد :سلوى سعد

الواقع واآلفاق

أستاذة ومدربة تربوية  -لبنان

أحرز لبنان منذ أواخر تسعين َّيات القرن املايض تقدماً
لناحية رسم االسرتاتيجيات والخطط ملواكبة التغريات
الكبرية التي طرأت عىل مقاربة املوضوع الرتبوي الذي
أصبح ذا بعد عاملي يف ما بات يعرف مبجتمعات املعرفة،
والتزاماً منه باملواثيق الدولية .كام تحقق التكافؤ بني
الجنسني يف التعلّم ،ال بل كانت نسب إنهاء املراحل
التعليمية كافة أعىل عند اإلناث منها عند الذكور،
فيام كانت نسبة األمية عند النساء إىل انخفاض .ولكن
هذا التقدم مل ينعكس عىل فئات الفقراء واملع ّوقني
واملناطق األكرث فقرا ً وتهميشاً ،بل تدل املؤرشات عىل
استمرار التمييز ضدهم بعدم تأمني الدولة لهم تعليامً
إلزامياً مجانياً ذا نوعية تساعدهم عىل تعزيز قدراتهم
وتحسني نوعية حياتهم.

تعريف ومقدِّ مة
يُع ُّد الحق يف التعليم واجب املواطن يف االلتزام
بالتعلّم ،وواجب الدولة يف تأمني هذا التعليم .1كام أ َّن
محو األمية ظاهرة تخص املجتمع والفرد معاً ،وتتطلب
إيالء العناية لكال البعدين .2و»الحق يف التعليم يعني
جميع هؤالء الناس من األطفال املترسبني واألميني من
البالغني ،إذ ُم ِّيز ضدهم وانتُهكت حقوقهم» ،وبهذا
املفهوم فهو «يعني أ َّن أصحاب الحق يستطيعون
الوقوف من جديد ...ويسائلون حكوماتهم واملجتمع
الدويل».3
يستند كل من إعالن «جومتيني» وإطار عمل «داكار»
إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (األمم املتحدة،
 )1948وكذلك إىل أهداف التنمية األلفية واملعاهدات
الدولية الالحقة .فتقر كلها الحق يف التعليم ويف عدم
التمييز ،ولها قوة القانون لدى الحكومات التي تصادق
عليها .وتشدد أحكام معينة يف هذه االتفاقيات عىل
التعليم االبتدايئ اإللزامي واملجاين ،كام توفر العمود
الفقري لألهداف األخرى للتعليم للجميع.4

جاءت كل الخطط واالسرتاتيجيات الرتبوية يف لبنان
بفعل الدعم الدويل ومبناسبة اإلعالنات واملواثيق
واالسرتاتيجيات الدولية الصادرة يف مختلف املجاالت
ذات الصلة بالتعليم وحقه .وعىل أهمية هذه
املرجعيات يف تحريك النقاش وتأمني املوارد والخرباء،
التوصل إىل تحقيق ما تعلن عنه
مل يستطع لبنان
ُّ
من أهداف للوصول إىل تحقيق التعلّم للجميع .وقد
استطاعت الحكومات املتعاقبة منذ إقرار «خطة
النهوض الرتبوي» ( )1994تكييف املساعدات الدولية
مبا يخدم تطور التعليم الخاص غري املجاين عىل حساب
التعليم الرسمي (متاشياً مع االتجاه العاملي نحو
الخصخصة) .وهذا ما أ َّدى إىل تراجع التعليم الرسمي
يف لبنان ،وهو مالذ ذوي الدخل املحدود.

« 1إلزامية التعليم وسبل التطبيق يف الدول العربية» ،دراسة
أعدها السيد عبد الوهاب شميطيل ،بريوت ، 2006 -2005
مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية -بريوت،
التعليم للجميع.
« 2القرائية من أجل الحياة»  ،ملخص التقرير العاملي لرصد
من اإلنجازات واإلخفاقات التي ساهمت وتساهم يف
التعليم للجميع  ،منشورات اليونسكو .2006
متتع اللبنانيني بحقهم يف التعليم:
 3مرشوع الحق يف التعليم
http://www.right-to-education.org/ar
•إصدار مجموعة من القوانني تتفق واملعاهدات
« 4التعليم للجميع بحلول عام  ،2015هل سنحقق الهدف؟»،
واملواثيق الدولية ،ولكن دون إصدار آليات
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،التعليم للجميع،
تنظيمية للتطبيق ،وإن صدرت فيجري التأخري
 ، 2008اليونسكو .2007
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واملامطلة والتسويف يف التنفيذ.
•ازدياد نسبة الفتيات يف التعليم مبراحله
وأنواعه كافة ،ولكن من دون أن ينعكس ذلك
عىل تطور حضور املرأة اللبنانية يف مواقع
القرار ورسم السياسات.
•إن مستويات التمويل العام للتعليم ،فضالً
عن موازنة وزارة الرتبية ،وآلية اإلإنفاق
وتوزعه ،غري قادرة عىل تحقيق أهداف
التعليم الوطنية املق َّرة .وهذا ما ساهم  -كام
سنالحظ الحقاً -يف تدنيِّ نوعية التعليم الذي
تقدمه املدارس الرسمية ،ويف استمرار التأخر
واإلعادة والترسب.
•عدم االعرتاف واإلقرار رصاحة يف الدستور
اللبناين مبسؤولية الدولة عن تأمني إلزامية
التعليم األسايس ومجانيته .وهذا ما يتناقض
جوهرياً مع روحية النصوص الدولية التي
التزم بها لبنان.
•ال يدخل محو األمية باعتباره أولوية يف برامج
وزارة الرتبية ومرشوعاتها ،ف ُيرتك هذا املوضوع
لوزارة الشؤون االجتامعية وملنظامت املجتمع
املدين برشاكاتها مع املنظامت الدولية.
•عىل الرغم من التطور يف استحداث قانون
جيد يتناول حقوق املع ّوقني ،ال تزال هذه
الفئة من الشعب تتعرض لتمييز يف مامرسة
حقها يف التعليم.
•عدم التزام لبنان بتعديل مناهج التعليم
وتطويرها وفقاً للخطط واالسرتاتيجيات التي
يضعها.
•التناقض بني القول والفعل ،وما من أحد
يطالب أو يحاسب .فهناك خفة يف التعامل مع
االلتزامات التي تتخذها الحكومات املتعاقبة
وخرقها بسبب عدم متابعة آلية التنفيذ
والتقويم واملحاسبة.
•يف ما يتعلق بنوعية التعليم هناك مؤرشات
مقلقة تدل عىل تراجع املستوى (أداء الطالب،
اإلعادة والترسب ،متهني التعليم ،البيئة
املدرسية.)...
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•إنشاء التدريب املستمر للمعلمني يُعترب
خطوة مهمة اتخذتها الدولة عام  2003لرفع
كفاءة املعلمني وتحسني نوعية التعليم يف
املدارس الرسمية ،ولكن مل يج ِر تقويم هذه
الخطوة لتطوير الدور الذي ميكن أن تؤديه
هذه املؤسسة وتحسينه.
•إقرار مساواة عدد سنوات مرحلة الروضة
يف قطاعي التعليم الخاص والرسمي (إصدار
مرسوم يحدد مرحلة الروضة بـ  3سنوات بعد
أن كان يف الرسمي سنتني يف عام  ،2010إال أنه
مل يطبَّق حتى اآلن).
•إنجاز مناهج جديدة للروضات والحلقة األوىل
من التعليم األسايس ،حيث يجري اختبارها يف
بعض املدارس لتعميمها الحقاً.
عىل الرغم من نسب االلتحاق املرتفعة بالتعليم
النظامي يف لبنان ،ال يزال الكثري من الناس األفقر
واألكرث تهميشاً محرومني من الحق يف التعليم ،وهم
بحاجة إىل املساعدة للوصول إىل التمتع بهذا الحق.
عامل حاسم للوصول إىل تجاوز
ومامرسة هذا الحق ٌ
أوضاعهم.
تقييم ومقاربات
سنقارب يف الجزء األول من التقرير الحق يف التعلّم
من الناحية القانونية ،وذكر القوانني واملواثيق
الدولية واملحلية ،باإلضافة إىل استعراض الخطط
واالسرتاتيجيات واملرشوعات الرتبوية التي أقرها لبنان.
أ َّما يف الجزء الثاين فسرنصد واقع توفري التعليم للجميع،
كام هو واقعاً ،ال كام نريده أن يكون .وسنقرأ الواقع
يف خلفية السياسات امل َّتبعة ،للحصول عىل إجابة عن
مدى نجاح تلك الخطط واالسرتاتيجيات يف الوصول
إىل تحقق التعليم لكل فئات الشعب اللبناين ،بتسا ٍو
ومن دون متييز .كام سنستعني باملنشورات الرسمية
اللبنانية (إدارة اإلحصاء املركزي ،وزارة الرتبية ،مجلس
النواب ،وزارة الشؤون االجتامعية )...ونقابات املعلمني
والهيئات الدولية والعربية ومنظامت املجتمع املدين،
فضالً عن االستناد إىل تحقيقات الصحف اللبنانية
وبعض الدراسات الجامعية حول الرتبية يف لبنان.

وسنحاول يف الجزء الثالث استنتاج مدى استجابة
السياسات الرتبوية املتبعة لحاجات الواقع ،مستعينني
مبا قدمه الجزء الثاين من حقائق ومؤرشات؛ ومن ث َّم
سنقدم بعض التوصيات للوصول إىل تحقيق التعليم
للجميع ومتتع الفرد اللبناين بحقه فيه.
الجزء األول :اإلطار القانوين
مثة ثالثة مستويات يف الهرم القانوين اللبناين :إذ تأيت
األحكام الدستورية يف املستوى األول ،يليها املستوى
الثاين املتك ِّون من الترشيعات الوطنية ،التي يكون
للمستوى الثالث ،أي القانون الدويل ،أسبقية عليها.
وتتضمن مق ِّدمة الدستور التزاماً واضحاً مبيثاق األمم
املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .ويَعت ُرب
املجلس الدستوري أ َّن لكل حكم من أحكام املق ِّدمة
القوة القانونية نفسها التي يتَّسم بها منت الدستور.
«لبنان جمهورية دميقراطية برملانية ،تقوم عىل احرتام
الحريات العامة ،ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد،
وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق
والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل».5
وتنص املادة العارشة من الدستور اللبناين عىل أ َّن
خل بالنظام العام أو ينايف اآلداب
«التعليم حر ما مل يُ َّ
أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو املذاهب ،وال ميكن
أن متس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها
الخاصة ،عىل أن تسري يف ذلك وفاقاً لألنظمة العامة
التي تصدرها الدولة يف شأن املعارف العمومية».
وجاء يف «وثيقة الوفاق الوطني» التي أُق َّرت يف الطائف
يف نهاية الحرب األهلية اللبنانية (:)1989
«لبنان عريب الهوية واالنتامء ،وهو عضو مؤسس
وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مبواثيقها،
كام هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة
وملتزم مبيثاقها .وهو عضو يف حركة عدم االنحياز.
وتجسد الدولة اللبنانية هذه املبادئ يف جميع الحقول
واملجاالت دون استثناء».6
 5الدستور اللبناين http://www.lp.gov.lb/SecondaryAr.
.Aspx?id=12
 6وثيقة الوفاق الوطني ،اتفاق الطائف .gov.lp.www//:http
13=id?Aspx.SecondaryAr/lb

وجاء أيضاً أ َّن «إلغاء الطائفية السياسية هدف
وطني أسايس يقتيض العمل عىل تحقيقه وفق خطة
مرحلية» ،ويف هذا القول تعارض بالعمق مع املادة
العارشة من الدستور .ومنذ أكرث من  20سنة مل يج ِر
بحث عىل املستوى الوطني يف كيفية الوصول إىل هذا
وتوسعاً بني
الهدف؛ بل ازداد االنقسام الطائفي حدة ُّ
مكونات املجتمع اللبناين .كام توسعت املؤسسات
الرتبوية الخاصة التابعة للطوائف واألحزاب الطائفية.
يف عام  1994وألول مرة يف لبنان جرى تناول التعليم
كحق تكفله الدولة ولكل األعامر والرشائح االجتامعية.
فقد جاء يف األهداف العامة لخطة النهوض الرتبوي:
«التعليم حق لكل مواطن ،والدولة تكفل هذا
الحق بحيث ال يقترص عىل تالمذة املدارس وطالب
الجامعات ،بل يشمل مختلف األعامر والرشائح
االجتامعية واملهنية».7
وجاءت هذه املقاربة الجديدة للحق يف التعلّم بفعل
تعاظم تدخالت املنظامت والهيئات الدولية يف رسم
السياسات الرتبوية لبلدان العامل ،ومنها لبنان الذي
كان خارجاً من حرب أهلية ذات بعد إقليمي ودويل.
وكان بأمس الحاجة إىل هذه الهيئات يف إعادة البناء
واإلعامر ملا خلفته حرب دامت  15سنة من تداعيات
سلبية ،وما زالت آثارها ومفاعيلها تنخر يف الجسم
االجتامعي اللبناين.
وسنالحظ من خالل متابعة مدى توطني هذه املقاربة
(يف خطة النهوض الرتبوي) ،ذات البعد اإلنساين
القانوين واملدين الالطائفي ،يف أرض الواقع ،وكيف
التفَّت السلطات الرسمية املتعاقبة وسلطات األمر
الواقع عليها وأفرغتها من معناها الحقيقي.
لقد ص َّدق لبنان أو انض َّم إىل معظم اإلعالنات
واملواثيق الدولية التي تتناول الحق يف التعليم .وقد
تطور الترشيع يف لبنان ليواكب التزاماته الدولية
وبتوافق معها؛ حيث صدرت مجموعة من القوانني
تتعلق بالحق يف التعليم منها ما يأيت:
•القانون  686بتاريخ  1998/3/16الذي يؤكد
«إلزامية التعليم األسايس حتى سن 12
كمرحلة أوىل تليها مرحلة ثانية حتى نهاية
 7مناهج التعليم العام http://www.crdp.org/crdp/
Arabic/ar-curriculum/a_curriculum_objectives.asp
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املرحلة املتوسطة أي حتى سن  .»15وقد ورد
يف التقرير السنوي (الصادر يف عام )2011
إلنجازات وزارة الرتبية خالل عام 2010
أ َّن «إلزامية التعليم حتى سن  15مرشوع
قانون أقر مبرسوم يف مجلس الوزراء السابق،
وأقرته لجنة الرتبية النيابية ويف أدراج لجنة
8
املال واملوازنة منذ  10اشهر بانتظار إقراره»
(نالحظ أن النص ال يتضمن مجانية التعليم
األسايس ،وإىل اآلن مل يقر).
•تعديل قانون العمل عام  1996برفع سن
العمل من  8سنوات إىل .13
•القرار  220لعام  2000املتعلق بحقوق
األشخاص املع ّوقني.
•مرسوم رقم  9091تاريخ  2002/11/15املتعلق
بتحديد معايري ومقاييس أبنية املدارس
الرسمية يف التعليم العام ما قبل الجامعي من
مساحات داخلية وخارجية لكل صف ولكل
تلميذ وتجهيزات صحية ومواصفات غرف
التدريس واملختربات واملشاغل ومواصفات
تؤ ِّهل املدارس للتالمذة املع ّوقني.
•قرار رقم  47تاريخ  2003/3/18املتعلق بإعفاء
تالمذة املدارس الرسمية يف مرحلة الروضة ويف
الحلقتني األوىل والثانية من مرحلة التعليم
األسايس من رسوم التسجيل (طُ ِّبق هذا القرار
بعد حرب متوز  2006وأضيفت الحلقة الثالثة
من التعليم األسايس).
ينص عىل
•قانون رقم  344لعام  2001الذي ُّ
وجوب حيازة املعلمني الجدد إجازة تعليمية
وما فوق يف جميع املراحل التعليمية (استُث ِن َي
من كان متعاقدا ً قبل صدور القرار ،فأُج ِريَت
مباراة محصورة للمتعاقدين ودخل مالك
التعليم األسايس مجموعة غري حائزة إجازة
تعليمية .وال يزال يجري التعاقد مع غري حملة
اإلجازة التعليمية حني الرضورة).
 8التقرير السنوي إلنجازات وزارة الرتبية خالل عام 2010
http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/Studies/
General%20Education/MOE.pdf
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الخطط واالسرتاتيجيات الرتبوية التي أق َّرها لبنان
من الصعب إحصاء كل الخطط واملرشوعات الكربى
ذات الصلة بالحق يف التعليم التي وضعت منذ عام
 1994حتى اليوم .وكلها كام أسلفنا جاءت مبناسبات
دولية و ُم ِّولت من منظامت دولية ،وتلتزم املعايري
العاملية أو عىل األقل تستخدم اللغة العاملية السائدة
يف مقاربة موضوع التعليم باعتباره يف صلب منو
اقتصاد األلفية الجديدة الذي بات يعرف باقتصاد
املعرفة .من هذه الخطط وباختصار:
•خطة النهوض الرتبوي ( ،)1994حيث بُ ِدئَ
بتطبيق مناهج جديدة يف التعليم العام
(.)1997
•مرشوع اإلمناء الرتبوي (.)2009-2001
•التطوير الرتبوي يف لبنان يف مطلع القرن
الحادي والعرشين (.)2004
•الخطة الوطنية للتعليم للجميع (-2005
.)2015
•االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف لبنان
وثيقة الرؤيا ([ )2007تحضريا ً ملؤمتر باريس
.]3
•جودة التعليم من أجل التنمية اإلطار العام
السرتاتيجية الرتبية والتعليم ،خطة تطوير
التعليم العام (.)2015-2010
•الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان (-2011
.)2015
ولألسف ،مل نح َظ بدراسة تقويم السرتاتيجية أو خطة
من هذه االسرتاتيجيات والخطط التي ُوضعت عىل
أساسها الخطة التي تليها .ومعظم الخطط تتشابه
يف تشخيص العلل والعوائق ،وتضع بنودا ً لخطط
ومرشوعات وآليات مل نستطع العثور عىل تقرير
وبأي كلفة ،وما
تقوميي ملا أُنجز منها ،كيف تم ذلك ِّ
هي أسباب التوقف وعدم املتابعة ،باستثناء تقرير
يتيم عىل موقع وزارة الرتبية يستعرض ما أنجز خالل
سنة من خطة الوزير حسن منيمنة (جودة التعليم
من أجل التنمية .9)2015-2010
« 9جودة التعليم من أجل التنمية» ،خطة الوزير حسن
منيمنةhttp://www.mehe.gov.lb/uploads/file/ .2010 ،

سرنكز يف هذا التقرير عىل األخذ باالسرتاتيجية األخرية
التي أق َّرت يف مجلس الوزراء عام ( 2010جودة
التعليم من أجل التنمية) وهي حتى اآلن يُعمل بها
(شباط /فرباير .)2012
لقد رسمت هذه االسرتاتيجية توجهات الرشاكة
واملسؤولية يف تأمني الحق يف التعليم بني الخاص
والرسمي ،من دون ذكر مجانية التعليم األسايس.
“وتستند االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف
لبنان إىل املبادئ األساسية التي كرسها الدستور
اللبناين ،ووثيقة الوفاق الوطني والقوانني التي ترعى
شؤون الرتبية والتعليم ،والتي “تؤكد حرية التعليم
والحق يف التعلّم وتوفري العلم للجميع وتأمني الفرص
واملستلزمات املتكافئة للتعلم .وهي املبادئ التي
أكدتها أيضاً املواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان
وأهمها :اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل» .10ففي سياق
الخطة ،ال يرد االلتزام من قبل الدولة بتطبيق إلزامية
التعليم ومجانيته ،بل هي تدعو إىل «االلتزام بالرشاكة
املجتمعية الواسعة بني املعنيني بالشأن الرتبوي ،من
أجل تأمني حاجات التعلّم اإلنسانية ،وبناء مجتمع
املعرفة» .11وهذا يعني االلتزام بالرشاكة مع مؤسسات
الطوائف التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص.
الجزء الثاين :كيف يبدو الواقع التعليمي يف ضوء
السياسات املتبعة
السياسات العامة
إن الدين العام املرتتب عىل لبنان والذي قارب الستني
مليار دوالر ،هو املحصلة الكارثية للسياسات التي
اعتمدتها الحكومات املتعاقبة منذ انتهاء الحرب
األهلية يف التسعينات من القرن املايض ،وهي
حكومات شكّلها وال يزال ،تقاطع مصالح ظرفية لقوى
محلية واقليمية ودولية بعيدا من اي تجانس عىل
مستوى الرؤية اإلصالحية واإلمنائية الواجب اعتامدها
للنهوض بالبلد.
ESDP%20modified%20march%202010/ESDP%20
modified%20march2010f%20-%20p1.pdf
 10املصدر السابق
 11املصدر السابق

لقد أتت قوى األمر الواقع «بجامعتها» بعـــد أن
اســـتولت عىل اإلدارات العامة ،تبعه إصدار سندات
خزينة باللرية اللبنـــانية وبفوائد عالية لتثبيت
سعرها ،ما أدى إىل رفع مثنها والعـــودة إىل االستدانة
بالدوالر ،فاستفادت املصارف عىل حساب املؤسسات.
وازداد العجز والفساد يف اإلدارة وجهاز الدولة ،إىل
جانب ارتفاع نسب البطـــالة التي أدت إىل ارتفاع
نسبة هجرة الشباب.
لقد عرف لبنان بعد «الطائف» ثالث جوالت من
السياسات االقتصادية مل تعط جميعها االوضاع
املعيشية ما تستحقه من اهتامم .كام ان الطابع
ظل سمة ثابتة
الالإمنايئ يف موازنات الدولة املتعاقبة ّ
وأساسية لتلك السياسة .يف املرحلة األوىل كان الرتكيز
عىل االستثامر يف البنى التحتية التي تخدم النمو
يف اطار ما عرف بإعادة اإلعامر .ويف املرحلة الثانية
انصب االهتامم عىل خفض املخاطر ( مخاطر الدين
العام خصوصاً) والحفاظ عىل االستقرار مبعناه املايل
والنقدي الضيق .أما املرحلة الثالثة فقد عارصت
التدفق الكثيف لألموال فعملت عىل توجيهها يف ثالثة
اتجاهات :الخزينة العامة ،القطاع املرصيف ،والقطاع
العقاري.
إن الدولة اللبنانية كانت وما زالت إىل حد ما عاجزة
عن جمع إيراداتها ألسباب عديدة ،منها ما يعود
إىل قوى األمر الواقع وما تعنيه من تواجد فعيل
لإلقتصاد املوازي ،إضافة إىل تفاقم العجز والفساد
اإلداري يف هيكل سلطة الدولة وعجزها عن جباية
رضائبها ومستحقاتها بشكل صحيح .وهذا ساهم يف
تراجع الرسوم الجمركية بشكل حاد ،ما جعل عائدات
الرضائب املبارشة (الدخل ،األمالك املبنية ،السيارات
الخاصة ،األحراج ،األرايض ،الرسوم القضائية وكتّاب
العدل والطوابع ،والسري ،واألمن العام ،والقنصلية،
ومغادرة األرايض اللبنانية) تفوق حجم الرضائب
والرسوم غري املبارشة (رسوم الجامرك ورسوم االستهالك
من مال ٍه و تبغ وتنباك وإسمنت ومسكرات ومواد
ملتهبة) ،األمر الذي يعني وقوع عبء الرضيبة عىل
ذوي الدخل املحدود أكرث من األغنياء ،وهو ما يشكّل
خلالً يف مبدأ العدالة يف التحصيل .وبهذا يكون النظام
الرضائبي قد أظهر سهولة يف التحصيل عىل حساب
العدالة.
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لقد جرى الرتكيز عىل ناحية اإلعامر وغنشاء البنى
التحتية يف محاولة إلعادة بريوت إىل سابق عهدها
كأكرب مركز تجاري ومايل يف الرشق األوسط ،مع
كل الحاجات االجتامعية
استبعاد ،أو تهميشّ ،
واإلنسانية والرتبوية .وكأ ّن لبنان ليس له أية مق ّومات
اقتصادية غري التجارة مبنتوجات الغري ،ومن ال يتقن
التجارة واملال فعليه أن يهاجر أو أن يلجأ إىل زعيمه
الطائفي إليجاد وظيفة يف الدولة .وال بد هنا من
التشديد عىل أهمية الدعم املايل الذي تق ّدمه الهجرة
الخارجية ،إذ إ ّن هذه التحويالت النقدية ساعدت
اللبنانيني وما زالت تساعد عىل تح ّمل نتائج التضخم
املايل ،ومواجهة األزمات املعيشية املتفاقمة ،وهي
تدعم عملياً أكرث من نصف السكان املقيمني يف لبنان.
يعترب التضخم واالحتكار والتمركز ،باإلضافة إىل
الخصائص البنيوية للنظام االقتصادي اللبناين ،ويف
طليعتها النمو غري املتكافئ بني املناطق اللبنانية
وبني قطاعات االقتصاد اللبناين من أبرز املع ّوقات
التي تحول دون تطوير القوى املنتجة واستيعاب
كامل قوة العمل .إىل جانب تر ّدي خدمات التطبيب،
ظل ازدياد دور املؤسسات
واالستشفاء ،والتعليم ،يف ّ
الطائفية املنتجة لهذه الخدمات ،وتراجع الدور املنتج
للدولة عىل هذا الصعيد .وضعف االهتامم الرسمي
بتنمية وتوسيع قدرات القوى العاملة إ ْن عىل صعيد
اإلعداد الرتبوي التوجيهي للقوى العاملة أو عىل
صعيد اإلعداد املدريس أو الجامعي أو املهني.
إن املجالس النيابية املنتخبة وفق صيغة تعدل مبا
يسمح بإعادة انتخابها كل موسم انتخايب ،والحكومات
التي تنال ثقة اكرثية تقاطعت مصالحها موقتاً بعيدا ً من
أي تفاهم اسرتاتيجي يحكم برنامجها ويحدد اولوياتها
وسياساتها ،تجعل من الصعوبة مبكان ترجمة وتحقيق
أي رؤية إصالحية شاملة يف أي مجال من املجاالت.
وليس أدل عىل هذه املعاناة من وضع الحكومة
الحالية (حكومة الرئيس نجيب ميقايت) التي “تشكلت
بأكرثية متأرجحة وسط األزمة السياسية الخانقة.
فإن ما يتوقع منها أن تنجزه هو حفظ االستقرار
الداخيل والتخفيف من التهابات التصدع واالنقسام
الداخيل وتسيري املشاريع التوافقية وتلبية ما أمكن
من متطلبات القطاعات والخدمات امللحة ،ومعالجة
املستجدات الضاغطة وتلمس الفرصة املؤاتية لتفاهم
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وطني جاد يضع األمور يف نصابها الصحيح ويستعيد
الحياة السياسية الطبيعية .وإذا كان املتوقع متواضعاً
إىل هذا الحد ،فإن مساءلتنا للحكومة وانتقادنا بعض
أدائها محكومان بهذا السقف الذي نجد انه يشكل
12
رضورة راهنة للبالد”.
السياسة الرتبوية
إ َّن وزارة الرتبية والتعليم العايل مسؤولة عن كل
ما يتعلق بالتعليم الرسمي ،من مرحلة الروضة إىل
التعليم األسايس والتعليم الثانوي ،والتعليم املهني
والتقني؛ ولها حق الوصاية عىل الجامعة اللبنانية
واملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء .كام أنها ترعى شؤون
التعليم الخاص.
ومث َّة يف لبنان التعليم الرسمي والخاص املجاين (تضم
مدارسه تالمذة لصفوف الروضة والحلقتني األوىل
والثانية فقط ،ويعادل قسط التلميذ يف هذه املدارس
قيمة  3أضعاف الحد األدىن لألجور ،تدفع الدولة نصف
املبلغ ،وأهل التلميذ يدفعون النصف اآلخر) .والخاص
غري املجاين الذي يراوح قسط التلميذ فيه ما بني
مليونني وعرشة ماليني لرية يف السنة الدراسية .ويضم
التعليم الرسمي والخاص غري املجاين مراحل التعليم
العام والتعليم املهني والتقني والتعليم الجامعي كافة.
وال وجود للتنسيق والتعاون بني القطاعني الرسمي
والخاص ،إال يف ما ندر .كام أ َّن متابعة وزارة الرتبية ملا
يجري يف املدارس الخاصة يكاد يكون هامشياً.
أما بالنسبة إىل سنوات التعليم ،فقد حددت الهيكلية
الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي املعمول بها
حتى اليوم سنوات التعليم العام بـ  12سنة ،من دون
احتساب سنوات الروضة .وقد ضمت هذه الهيكلية
ربط التعليم العام بالتعليم املهني وفتح املسار
بينهام بعد انتهاء الصف السادس (أي عندما يكون
عمر التلميذ نحو  12سنة) .جاء ذلك بهدف الحرص
عىل الحد من الترسب وانسجاماً مع إلزامية التعليم.
والواقع أن مث َّة مسارا ً لالنتقال من التعليم العام إىل
 12مداخلة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»( أهم الكتل النيابية
الداعمة واملشكلة للحكومة الحالية) النائب محمد رعد يف
مؤمتر “إصالح السياسات االجتامعية من الدعم االنتقايئ إىل
الرعاية الشاملة” ،وكالة أخبار اليوم  14آذار 2012

التعليم املهني ،يف حني ال يتوفر مسار عكيس .فغالباً  22مليار لرية سنوياً بدالت إيجار لألبنية املدرسية،
ما ينتقل الطالب الراسبون يف التعليم العام إىل التعليم وتدفع الدولة للتعليم الخاص غري املجاين نحو 80
مليار لرية.15
املهني والتقني.
تُعلَّم املناهج يف لبنان باللغتني العربية واألجنبية (إما
الفرنسية أو اإلنكليزية) .وتد َّرس مواد الرياضيات
والعلوم بإحدى اللغتني األجنبيتني ،فيام تد ِّرس بعض
املدارس معظم املواد بإحداهام .ويشكِّل لذلك عدم
إتقان اللغة األجنبية ،أيَّاً كانت ،أحد عوامل الرسوب
املتكرر ،والس َّيام يف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس.
ومثة إلزامية الحصول عىل الشهادة املتوسطة
(«الربيفيه») يف نهاية مرحلة التعليم األسايس (أي
الصف التاسع) ،فتُساهم إلزامية الحصول عىل هذه
الشهادة لالنتقال إىل املرحلة الثانوية ،يف إلزام املدارس
الخاصة بتدريس املنهاج اللبناين ،عىل األقل للصف
التاسع ،ألن الكثري من املدارس الخاصة ال يلتزم بتدريس
املنهاج الرسمي ،خصوصاً يف الرياضيات واللغة األجنبية
والعلوم .وهناك إلزام من الدولة اللبنانية باستخدام
كتاب املركز الرتبوي ملاديت الرتبية املدنية والتاريخ
فقط (أ َّما بالنسبة إىل كتاب التاريخ فهو مل يصدر إىل
اآلن مبنهاجه «الجديد» ،بسبب الخالف السيايس عىل
مضمونه) .أما التعليم الديني فهو اختياري ،ويقوم
بتدريسه رجال دين ترسلهم املؤسسات الطائفية ،فال
وجود لكتاب موحد عن األديان يدرس لجميع تالمذة
لبنان ،بل هناك تدريس ديني فئوي بحسب املنطقة
التي تقع فيها املدرسة.
اإلنفاق عىل التعليم

ال يزال عبء كلفة التعليم األسايس تدفعه األرس
اللبنانية التي يُ ِ
لح ُق معظمها أبناءهم بالتعليم الخاص،
بسبب افتقارها الثقة بالتعليم الرسمي ،والسيَّام يف
مراحل التعليم األسايس والروضة .فاألرس اللبنانية
تهتم باالستثامر يف العلم ،وهذا ما جعلها تنفق جزءا ً
كبريا ً من دخلها عىل تعليم أوالدها .فقد ورد يف دراسة
إلدارة اإلحصاء املركزي عن ميزانية األرسة اللبنانية
( )2005-2004أ َن األرسة اللبنانية تنفق ما نسبته
 7،62%من دخلها السنوي عىل التعليم ،وهذه النسبة
من أعىل النسب يف العامل.16
منذ  2006جرى إعفاء طالب املدارس الرسمية ملراحل
التعليم األسايس من القسط املدريس .وتعهدت الدولة
بدفع القسط لصناديق املدارس (التي تؤمن أجور
الخدم ،كلفة الكهرباء واملاء ،كلفة التدفئة ،القرطاسية،
أعامل الصيانة الخفيفة ،وحاجات التعليم من وسائل
تعليمية ،)....يف خطوة لتشجيع العائالت الفقرية عىل
تسجيل ابنائهم يف املدرسة وانسجاماً مع تعهدات
لبنان الدولية (تأمني إلزامية التعليم ومجانيته).
القرار كان جيدا ً ولكن تطبيقه ساهم يف تعرث املدارس
الرسمية وإفقار صناديقها بدل مساعدتها (عىل سبيل
املثال دفع نصف املبلغ املستحق لصناديق املدارس
هذه السنة ( العام الدرايس  )2012-2011يف شباط
 2012أي بعد أكرث من خمسة أشهر عىل بدء العام
الدرايس ،وحصل ذلك بعد تحرك ملدراء املدارس
والتهديد باالرضاب إذا مل ِ
تف الدولة بالتزاماتها ،وجرى
الوعد بدفع النصف الثاين من املبلغ قريباً وحتى كتابة
هذا التقرير مل ترصف هذه األموال للمدارس).

«يتجلىَّ مدى سعي البلدان إىل تحقيق أهداف التعليم
للجميع يف تخطيط هذه العملية ومتويلها الحكومي».13
وتشري أرقام املوازنة يف لبنان إىل أ َّن مستويات التمويل
العام غري قادرة عىل تحقيق أهداف التعليم الوطنية
الطموحة؛ وهذا ما ساهم ،كام سنالحظ الحقاً ،يف تدنيِّ
نوعية التعليم الذي تق ِّدمه املدارس الرسمية.

حالياً يدفع تلميذ املرحلة األساسية  70000لرية
لبنانية للجنة األهل يف املدرسة ،وهو يشرتي الكتب
والقرطاسية واللباس املدريس ويتكفل مبصاريف النقل
وكلفة بعض النشاطات .بعض الجمعيات املدنية تنشط

 13مصدر سابق «القرائية من أجل الحياة».
 « 14املواد القانونية وزارة املالية

 15أوصت لجنة املال بدفع مستحقات املدارس الخاصة
املجانية عرب سلفة خزينة ،دفع  65مليار لرية عن  2007وبقي
 85,17مليار عن  2009إىل 2010
« 16ميزانية االرسة  ،»2005 2004-الجمهورية اللبنانية ،رئاسة
مجلس الوزراء ،إدارة اإلحصاء املركزي.

انخفضت حصة الرتبية من املوازنة العامة لتصل
يف العام ( )2012إىل  ،6.2%14وت ُرصف غالبيتها عىل
األجور والرواتب ( أكرث من  85%منها) .وهناك نحو
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يف تأمني الكتب املدرسية لطالب املدرسة الرسمية،
ويتحرك املدير «النشيط» مع هيئات املجتمع املحيل
لتأمني تغطية نفقات بعض تالميذ األرس التي تعجز
عن تأمينها.
نالحظ من كيفية التعاطي مع شأن تغطية كلفة
التعليم الرسمي ،أن تحسني وتطوير هذا القطاع
ليس من أولويات الحكومات املتعاقبة منذ فرتة .وقد
قال عنه يوماً أحد رؤساء مجلس الوزراء يف لقاء مع
روابط املعلمني» انه قطاع غري منتج» .كام أن أحد
وزراء الرتبية ،وحني طُلب منه تأمني األموال للتدفئة
يف املدارس ،مل يجد حرجاً يف توجيه املدراء إىل «فاعيل
الخري» والبلديات ،لعجز الوزارة عن تأمني حاجات
ومتطلبات املدارس« .فاملطلوب منكم ،أي املدراء ،أن
تتوجهوا إىل املؤسسات الخاصة ،وإىل البلديات لزيادة
17
مساعدتها للمدرسة الرسمية”.
االلتحاق بالتعليم
للعام ( 2011-2010ستعتمد معطيات هذا العام إال
إذا ذكر غري ذلك) 18التحق بالتعليم العام 937930
تلميذا ً وتلميذة ،ويف التعليم املهني والتقني ،111866
ويف الجامعي  .192138يتعلم يف لبنان 1241934
تلميذا ً وتلميذة ،اي ما يشكل أكرث من ربع الشعب
اللبناين البالغ  4,3ماليني نسمة بحسب تقرير التنمية
البرشية للعام  ،201119موزعني عىل املؤسسات
الرتبوية الرسمية والخاصة ويف جميع مراحل وأنواع
التعليم.
التعليم املهني والتقنييتوزع طالب املهني عىل  430مدرسة أو معهدا ً332 ،
منها للتعليم الخاص ،و 110للتعليم الرسمي.

يلتحق بالتعليم املهني الرسمي  38080طالباً وطالبة
(كان العدد  40253يف العام  ،)2008-2007ونسبة
اإلناث  .% 48,9ويلتحق يف التعليم املهني الخاص
 73786طالباً وطالبة (وكان العدد  67165عام -2007
 ،)2008ونسبة اإلناث .% 46,4
التعليم الجامعيبلغ مجموع الجامعات والكليات واملعاهد العليا
العاملة يف لبنان  39مؤسسة تقع أكرثها يف بريوت
وضواحيها.
يلتحق بالتعليم العايل  192138طالباً وطالبة (نسبة
اإلناث من امللتحقني  ، % 52,4وه ّن يشكلن 56,2%
من مجموع الخريجني ) .تضم الجامعة اللبنانية
 72507طالب وطالبة ،أي ما نسبته  % 37,7من
طالب لبنان (وقد كانت هذه النسبة  44,4%عام
 ،)2008-2007أما نسبة اإلناث يف الجامعة اللبنانية
فهي .64%
التعليم العام:يبني الجدول أدناه النسب املئوية لتوزع املتعلمني
واملعلمني ونسبة اإلناث بحسب قطاع التعليم العام
(رسمي ،خاص مجاين ،خاص» أي غري مجاين» ،األونروا)
للسنوات الدراسية ،2008-2007 ،2001-2000
و.2011-2010
لقد كانت حصة التعليم الرسمي  39%من مجموع
امللتحقني بالتعليم العام لسنة  2001 -2000وبلغت
 % 33.2يف العام  2008 -2007وتسارع هذا الرتاجع
بشكل الفت العام املايض  2011-2010ليصل إىل 29,5
 .%وهذا الرتاجع مل يقترص عىل مراحل التعليم األسايس
فقط بل نال أيضاً من التعليم الثانوي والجامعي
والتعليم املهني والتقني الرسمي.

يضم التعليم املهني الخاص ضعفي ما يضمه القطاع
املهني الرسمي من طالب ،وهو أقدم وأكرث تنوعاً إن نسب االلتحاق بالتعليم الرسمي ترتفع كلام انتقلنا
وانتشارا ً.
صعودا ً يف مراحل التعليم من الروضة إىل الجامعي.
فيبدو الهرم معكوساً يف الحالة اللبنانية .فكلام صعدنا
 17جريدة السفري 2011/12/27
 18النرشة اإلحصائية لألعوام الدراسية ( -2007 ،2001-2000بالسلم التعليمي زاد االلتحاق بالتعليم الرسمي،
 )2011-2010 ،2008املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،وزارة عكس معظم البلدان.
تؤرش املعطيات إىل نسب عالية من االلتحاق بالتعليم،
الرتبية والتعليم العايل ،الجمهورية اللبنانية.
http://www.un.org/ar/
 - 19تقرير التنمية البرشية 2011
مع تراجع االلتحاق بالتعليم الرسمي.
esa/hdr/hdr11.shtml
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القطاع
التعليمي

الطالب

رسمي
خاص
مجاين
خاص

اإلناث

املعلمون يف املالك

املعلمون

-2000
2001
39

-2007
2008
33.2

-2010
2011
29.5

-2000
2001
52.5

-2007
2008
54.3

-2010
2011
54.2

-2000
2001
47.5

-2007
2008
44.8

-2010
2011
42.3

-2000
2001
69

-2007
2008
68.9

-2010
2011
75.5

12.5

13.9

13.4

48.1

48

48.2

7.1

7.6

7.5

73.3

76

77.9

48.5

52.9

53.7

48.1

48.3

48.4

45.4

47.6

48.4

59.5

57.2

58.7

االونروا

3.4

53.4

املجموع
بالعدد

456134 444276 937930 908201 891520

471215

بالنسبة لإلناث
إن نسبة اإلناث من امللتحقني بالتعليم العام يف مرحلة
الروضة وحتى الصف الرابع هي أدىن من  .50%يف
الصف الخامس تكون هذه النسبة  50,3%يف قطاع
التعليم الرسمي ،و % 48,4يف الخاص املجاين و47,2
 %يف الخاص غري املجاين .تستمر هذه النسبة باالرتفاع
لتصل يف نهاية التعليم األسايس أي الصف التاسع 59,5
 %يف القطاع الرسمي و 50,3%يف القطاع الخاص غري
املجاين .يف املرحلة الثانوية نسبة اإلناث تتخطى .60%
ان نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدايئ يف لبنان شبه كاملة
(تقرير التنمية البرشية) .ومن املعطيات ميكن اعتبار
أن األطفال غري امللتحقني بالتعليم حتى الصف الرابع
ابتدايئ هم بأكرثيتهم إناث .وتؤرش املعطيات أيضاً إىل
متييز واضح عند اختيار األهلقطاع التعليم (رسمي أو
خاص) .فنسبة اإلناث هي األعىل يف الرسمي ،ونسبة
الذكور هي األعىل يف الخاص.
هنالك عدم مساواة ،وإن كانت ضئيلة ،بني الجنسني
يف فرص االلتحاق باملدارس ،وتحصيل التعلّم .إن
اإلناث يتعرضن لتمييز ضده ّن إن لجهة االلتحاق
املبكر أو لجهة االلتحاق باملدارس الخاصة.
يبدأ ترسب الذكور من التالميذ يف الصف الرابع ابتدايئ
بنسب أعىل من اإلناث ،ما يرفع نسبة اإلناث لدى
مجموع املتعلمني .وتستمر نسبة اإلناث باالرتفاع
بسبب الترسب املدريس وعامل انتقال الذكور بنسبة
أعىل من اإلناث إىل التعليم املهني والتقني (نسبة
اإلناث يف التعليم املهني والتقني هو .) 47,2%

1.8
81672

87808

89794

79
53076

56055

59500

يبدو واضحاً أن الترسب واالنتقال إىل التعليم املهني
والتقني هو أعىل عند الذكور من املتعلمني.
كام أن هناك فرصاً متساوية لاللتحاق بالتعليم مع
متييز لصالح الذكور يف كلفتة (أي أن ما ترصده األرسة
لتعليم الذكور أعىل مام يرصد لتعليم اإلناث) ولكن
ليس بفارق كبري.
بالنسبة للهيئة التعليمية فإن نسبة اإلناث  75,2%من
مجموع املعلمني يف القطاع التعليمي العام.
وتشري النسبة العالية لإلناث بني خريجي الجامعات،
وتطور وتصاعد نسبته ّن كلام انتقلنا من مرحلة
تعليمية إىل أخرى ،أن األداء االكادميي لإلناث
أفضل من الذكور .وهذا الواقع ال ينعكس يف املنافع
املحصلة لهن نتيجة لذلك .وميكن أن نرجع األمر إىل
أن تخرجهن ،بنسبته األعىل ،هو من التعليم الرسمي،
إىل جانب تأثري الثقافة املجتمعية الذكورية الطائفية.
(نسبتهن يف املواقع القيادية إن كان يف املهن أو
النقابات هي أدىن بكثري من نسبة الذكور .ه ّن 75,2%
من مجموع معلمي القطاع العام  ،يف رابطة األساتذة
الثانويني هناك  4إناث من  ،18ويف روابط معلمي
التعليم األسايس هناك  3نساء من .)18
األوضاع يف املناطق
تنترش املدارس يف جميع املناطق اللبنانية .قليلة جدا ً
هي القرى التي ال تحوي مدرسة عىل األقل للمرحلتني
األوىل والثانية من التعليم األسايس .التمييز بحسب
املناطق يربز من خالل نوعية التعليم وجودته (البناء
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هنالك عدم مساواة،
وإن كانت ضئيلة،
بني الجنسني يف فرص
االلتحاق باملدارس،
وتحصيل التعلّم.
إن اإلناث يتعرضن
لتمييز ضده ّن إن
لجهة االلتحاق املبكر
أو لجهة االلتحاق
باملدارس الخاصة

املدريس ،التجهيزات ،الكادر التعليم املؤهل ،تأمني سري
العمل وإدارته بانتظام وكفاءة الخ ،)....ومن خالل
تأمني مقاعد دراسية كافية الستيعاب ازدياد اإلقبال
عىل التعلّم باللغة اإلنكليزية .قليلة هي املدارس
الرسمية التي تعتمد اللغة اإلنكليزية يف املناطق،
خاصة يف الشامل والبقاع .وبسبب هذا النقص ،يضطر
األهايل إىل تسجيل أوالدهم يف الخاص ،أو تكبد مشقة
إرسالهم إىل قرى أخرى ،أو أخذ القرار ببقائهم من
دون تعلم.20
 % 43,8من طالب لبنان يتعلمون يف بريوت وضواحيها
ويف جبل لبنان % 7,8 .منهم يلتحقون بالتعليم الرسمي
و % 4يف الخاص املجاين و % 31,3يف التعليم الخاص
و % 0,7يف األونروا .محافظة الشامل تضم  % 23,8من
تالمذة لبنان ،وفيها تتعدى نسبة االلتحاق بالتعليم
الرسمي ذاك الذي يف التعليم الخاص.
يبدو أن التعليم الرسمي يتحول يوماً بعد يوم ليصبح
ملناطق األطراف وألوالد األرس التي ال قدرة لها عىل
أكالف التعليم الخاص.
بالنسبة للمع ّوقني

وكام معظم القضايا العربة يف التطبيق.
«عىل الرغم من أن األحكام الدستورية تسمو نظرياً
عىل القوانني العادية ،فإن قيمتها يف لبنان هي معنوية
ومبدئية ،أكرث منها فعلية ،خصوصاً يف مجال املساواة
بني املواطنني وحقوق األشخاص املع ّوقني ،األمر الذي
يجعل املبادئ الدستورية غري ذي فاعلية مبارشة
21
بالنسبة إىل حقوق املع ّوقني».

تفيد دراسة لوزارة الشؤون للعام  1997أن نسبة
األمية لدى املع ّوقني هي  . 50%وبحسب دراسة أخرى
عام  2008فان هذه النسبة هي  .38,2%أما من يصل
من املع ّوقني إىل مرحلة التعليم الثانوي فهم  5%وإىل
املرحلة الجامعية يصل  2,9%منهم .22وهنالك شبه
إهامل تام من قبل الحكومات املتعاقبة بأوضاع هذه
الفئة من اللبنانيني« .ميكن القول إن حقوق األشخاص
املع ّوقني يف لبنان ليست متوافرة الاّ عرضاً ،فهي ليست
متجذرة يف صلب البنيان الحقوقي االجتامعي للدولة
قياساً عىل ما يجب أن تكون عليه الحال بحسب
23
املواثيق الدولية».
التأخر واإلعادة والترسب
«لقد ب َّينت جداول النرشة اإلحصائية – التي يصدرها
«املركز الرتبوي» -النسب العالية لظاهرة التأخر
املدريس التي تعترب ظاهرة «مزمنة وليست طارئة،...
ويجب أن تدفع إىل تب ِّني سياسات جريئة وغري
تقليدية ،إن عىل مستوى املناهج وإعداد املعلمني أو
24
عىل مستوى اإلدارة الرتبوية واملدرسية».

أطلق وزير الرتبية والتعليم العايل د.حسان دياب يف
شباط « 2012الخطة الوطنية الرتبوية لدمج ذوي
الحاجات الخاصة من مع ّوقني وموهوبني يف مؤسسات
التعليم» ،عىل أن تكون البداية من خالل إجراء مسح
ميداين يف مختلف املناطق اللبنانية ،لرصد حجم
اإلعاقات وأنواعها ودرجاتها ،وأن يرتافق ذلك مع بدء
التجارب يف عدد من املدارس الرسمية يف مختلف أفادت دراسة لوزارة الرتبية عام ( )2000أن  75طالباً
املحافظات .وأوضح دياب أن إطالق الخطة يستند إىل وطالبة من أصل  1000يدخلون الصف األول ابتدايئ
ما ورد يف مرسوم املناهج الجديدة (عام  .)1997لقد ينهون مرحلة التعليم الثانوي من دون إعادة أو تأخر.
صدر قانون األشخاص املع ّوقني  220بتاريخ  29ايار وهذه النسب تختلف بحسب املناطق؛ فهي  161يف
 2000الذي رمى إىل التعامل مع ذوي اإلعاقة عىل بريوت 48 ،يف الشامل 24 ،يف البقاع .وبحسب نوع
أساس االنتقال من الرعاية إىل الحق ومن التهميش
إىل اإلندماج وهو قانون متطور عىل الرغم من بعض  21الخطة الوطنية لحقوق االنسان ،حقوق املعوقني ،املجلس
النيايب  و �UNDP http://www.lp.gov.lb/Client%20Re
الثغرات وال يستلزم إصدار مراسيم تطبيقية .ولكن
 20ذكرت جريدة األخبار( 20كانون الثاين )2012أن أرستني من
تلحياة توقفتا عن إرسال أبنائهام إىل املدرسة بسبب عجزهام
عن توفري كلفة النقل إىل بلدة املنية ،وذلك لعدم توفر مدرسة
تعلم باللغة االنكليزية يف تلحياة ،وقد كان أبناؤهام يدرسون
سابقاً يف مدرسة خاصة مجانية أقفلت أبوابها ،وهم غري قادرين
عىل كلفة تسجيلهم يف مدرسة خاصة ،أو يف مدرسة بعيدة.
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 23مصدر سابق ،الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان ،حقوق
املعوقني
 24د .عبد الفتاح خرض ،رئيس مكتب البحوث الرتبوية،
النرشة اإلحصائية ( ،)2005-2006ص .6

التعليم (خاص ورسمي) ،تكون يف الرسمي  9ويف
الخاص  255من  .1000وأكرث من يعيد صفه هم من
25
األرس دون املتوسطة.

الذين خرجوا من مسار التعليم العام وتشمل بالرضورة
املترسبني الفعليني باإلضافة إىل الذين اختاروا االلتحاق
بالتعليم املهني.

إن  12,5%من التالميذ متأخرون سنة ،و 9%متأخرون
سنتان أو أكرث .أي أن نسبة التالميذ املتأخرين يف
التعليم العام هي ( 21,5%وقد كانت هذه النسبة
 % 29,54عام  2001-2000و 23,1%عام -2007
 ) 2008وهي تبلغ يف التعليم الرسمي  .41,1%وهي
األعىل يف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس حيث تبلغ
 34,2%يف التعليم العام ،وهي يف الرسمي .57,9%

لقد ورد يف إنجازات الوزارة لعام  « 2010تأمني الدعم
املدريس للتصدي ملشكلة الرسوب املتكرر» .وإىل اآلن
28
مل يتحقق هذا الدعم.

يالحظ أن نسبة التأخر الدرايس إىل تراجع ،ولكن ما
زالت نسبته عالية جدا ً خصوصاً يف املدارس الرسمية،
ويف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس( .يحصل التأخر
نتيجة اإلعادة أو نتيجة االلتحاق املتأخر).
يعترب التعسف املدريس وما ينتج عنه من تدين التحصيل
والرسوب والتأخر من املقدمات للترسب ،يف غياب
توجيه مهني وآليات دعم لتصحيح أوضاع الراسبني.
والترسب ظاهرة تطال معظم القرى والعوائل الفقرية
بشكل خاص.
تشري إحصائيات  2001-2000و 2006-2005إىل ازدياد
الترسب يف الصفوف كافة وخصوصاً يف الرابع والسابع.
إذ يشكل الترسب نحو  4%يف الحلقة الثانية أي ما
يساوي  10آالف تلميذ خارج التعليم ،ونحو  7%يف
26
الحلقة الثالثة.
وتزيد نسب الترسب خصوصاً يف املراحل االنتقالية،
وهي أشد تفاقامً لدى الذكور منها لدى اإلناث .كام
سجلت نسبة الترسب مستوى عالياً قارب  4يف املئة
يف صفوف الحلقة الثانية من التعليم األسايس (الرابع
والخامس والسادس) للعام  ،2006 – 2005وارتفعت
هذه النسبة إىل  8،1يف املئة يف الصف السابع أسايس
و 6،8يف املئة يف الصف الثامن وتناهز  19يف املئة يف
الصف التاسع» .27غري أن هذه النسبة األخرية تشري إىل
National social development strategy UNDP & 25
ministry of social affair December 2010
 26من كلمة لرئيس مكتب البحوث الرتبوية يف املركز الرتبوي
ومستشار وزير الرتبية خالد قباين ،عبد الفتاح خرض يف ورشة
العمل التي نظمتها وزارة الشؤون االجتامعية ـ املجلس األعىل
للطفولة ،بالتعاون مع املنظمة السويدية لرعاية األطفال ،وذلك
يف قرص األونيسكو تحت عنوان «أسباب الترسب املدريس
أساليب وطرق الوقاية والتدخل» ،جريدة املستقبل  3آب 2007
 27مجلة الجيش (http://www.lebarmy.gov.lb/article.

إن مشكلة التأخر واإلعادة والترسب وعىل الرغم من
الرتاجع البسيط يف نسبها ما زالت مشكلة مل تح َظ
باالهتامم واملتابعة الكافييني.
عاملة األطفال
«إن  6,6%من األطفال دون الـ 14عاماً يعملون خارج
املنزل بأجر أو من دون أجر ،يضاف إليهم  3,1%من
األطفال دون الـ 14سنة يعملون أكرث من أربع ساعات
يف املنزل يومياً ،ما يؤثر سلباً عىل صحتهم وتحصيلهم
العلمي .والالفت أكرث أن  93%من األطفال العاملني
ينتمون إىل أرس ال يشملها الضامن الصحي”.29
خلصت دراستان أجرتهام منظمة العمل الدولية
وجامعة القديس يوسف إىل أن تدهور الظروف
رسب املدريس قد فاقام
االقتصادية واالجتامعية والت ّ
عمل األطفال عىل الصعيد الوطني ،ال سيام يف
منطقتي الشامل والبقاع .كام أظهرت الدراسة أن أكرث
من  33يف املئة من األطفال املشمولني بالدراسة يف
الشامل أميون ،مقارنة مع نحو  40يف املئة يف البقاع،
رسبون من املدارس بني عمر  10سنوات و،16
وانهم يت ّ
ويتجهون للعمل يف مجاالت مختلفة مثل املتاجر
 asp?ln=ar&id=2644مقال يتناول «الدراسة الوطنية حول
أوضاع الطفل يف لبنان» ،والتي أطلقتها إدارة اإلحصاء املركزي
مبشاركة وزارات الصحة والرتبية والشؤون االجتامعية ،وبدعم
من منظمة اليونيسف ،شملت الدراسة عينة من األرس بلغ
مجموعها  8125أرسة موزعة عىل املناطق اللبنانية كافة.
 28لقد تم اختيار عدد من املدارس فيها نسب عالية من
الرسوب املتكرر ،وشكلت لجنة وتم إعداد املادة التعليمية التي
من خاللها سيساعد هؤالء الطالب  ،كام تم تدريب مجموعة
من املعلمني والتعاقد معهم وإرسالهم إىل املدارس يف نهاية
العام الدرايس  ،2011-2010ولكن املدارس مل تستطع تكييف
برامج الصف ،وبالتايل مل يستطع هؤالء املدرسون إنجاز ما
جاؤوا ألجله .هذه التجربة مل تصل إىل مبتغاها ،وتعرتف اللجنة
بفشلها .يف شباط  2012تدرس خطة جديدة للدعم وسيجري
تنفيذها يف مدارس أخرى.
 29مرجع سابق« ،الدراسة الوطنية حول أوضاع الطفل يف
لبنان».
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إن مشكلة التأخر
واإلعادة والترسب
وعىل الرغم من
الرتاجع البسيط
يف نسبها ما زالت
مشكلة مل َ
تحظ
باالهتامم واملتابعة
الكافييني

الصغرية واملطاعم وجمع النفايات وتصليح السيارات
وتلميع األحذية والتس ّول .ودعت الدراسة إىل توسيع
30
التغطية القانونية مبا يضمن حامية أفضل لألطفال.
إن هؤالء األطفال تنتهك حقوقهم ،وهم بحاجة إىل
ترشيعات وآليات تنفيذية لهذه الترشيعات.
بالنسبة لجودة التعليم

تدين املستوى وتدين
مؤهالت الكادر
التعليمي واإلداري
وعدم توفر البيئة
التعليمية املناسبة

ان العوامل الرئيسية التي تؤثر إيجابياً عىل التحصيل
الدرايس للطالب ،هي «املعلمون املؤهلون ،واملنهج
الدرايس املناسب ،ومواد التعلّم املالمئة ،وتخصيص
وقت كاف للتعلّم ،واالسرتاتيجيات التعليمية التي
تشجع التفاعل ،ووجود بيئة مدرسية مأمونة
31
ومرحبة».
تعترب نتائج االختبارات ونسب الترسب واإلعادة
والتأخر ونسبة عدد الطالب للمعلم وعدد الطالب يف
الشعبة واإلعداد املهني للمعلمني والبيئة املدرسية،
من املؤرشات الدالة عىل نوعية التعليم.
يقر وزير الرتبية عام  2010بتدين املستوى وتدين
مؤهالت الكادر التعليمي واإلداري وعدم توفر البيئة
التعليمية املناسبة ( بنى تحتية ومبان وتجهيزات).
ورد يف خطة النهوض الرتبوي الذي بنيت عىل اساسها
املناهج املعمول بها منذ  1997بأنها ستخضع للتعديل
كل ثالث سنوات ،وها قد مرت 15سنة لنبدأ تعديل
مناهج الروضة والحلقة االوىل (يجري هذه السنة
اختبار املناهج الجديدة املقرة عام  2010عىل عينة
من املدارس الخاصة والرسمية).
«إن تجربة املناهج التعليمية الجديدة فشلت فشالً
ذريعاً يف التطبيق ،ألننا مل نطبقها بالكامل ومل نوفر
لها املستلزمات األكادميية واملادية ،ولهذا فقد تدهور
مستوى التحصيل التعلّمي يف لبنان بشكل مريع،
32
وارتفعت معه نسب الترسب واإلعادة”.
لقد تم إقرار زيادة أيام الدراسة أسبوعني يف أيلول
عام ( )2010يف خطوة لتحسني التحصيل التعلّمي
 30لقد ت ّم عرض الدراستني خالل ورشة عمل املشاورات
الوطنية ألصحاب املصلحة نحو القضاء عىل عمل األطفال يف
لبنان التي أقيمت يف قرص األونيسكو بهدف إقامة رشاكات
بني األطراف املعنية وترسيع عملية تنفيذ التوصيات( ،األخبار،
السفري ،املستقبل ،النهار 16 ،شباط .)2012
 31مصدر سابق « ،القرائية من أجل الحياة»
 32مصدر سابق ،رابطة األساتذة الثانويني.
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(يف السنة نفسها تم تقديم امتحان الفصل النهايئ
اسبوعني ،وجاء التربير لتجنب مصادفة االمتحانات
الرسمية للدورة الثانية مع شهر رمضان) ،ما يعني أن
ال زيادة يف أيام الدراسة ،عىل األقل حتى اآلن.
يبلغ متوسط عدد الطالب يف الشعبة الواحدة 18
يف الرسمي ،ويف الخاص املجاين  ،24ويف الخاص غري
املجاين  ،22ويف األونروا  . 30وتعترب هذه النسب يف
الرسمي والخاص منوذجية.
يبلغ متوسط عدد الطالب نسبة إىل األستاذ  7,8يف
الرسمي ،يف الخاص املجاين  ،18,6يف الخاص ،11,6
ويف األونروا  .19,7إن مؤرش عدد الطالب لألستاذ يف
التعليم الرسمي ،والتي تعترب من األدىن يف العامل ،ال
تؤرش إىل نوعية جيدة بقدر ما تدل عىل حجم الفساد
والهدر والتوظيف السيايس يف التعليم .أما اذا قارنا
هذه املعطيات مع متوسط عدد الطالب يف الشعبة،
فسنالحظ أن الهدر يف الرسمي ليس يف عدد من يعلّم
من املعلمني ،بل هو يف الذين يقبضون معاشاتهم وال
يعملون (وهم املدعومون من القوى السياسية) ،ويف
33
سوء إدارة املوارد البرشية يف الوزارة.
املعلمون
ورد متهني التعليم يف التوصية الدولية بشأن أوضاع
املدرسني التي أقرها املؤمتر الدويل الحكومي الخاص
بشأن أوضاع املدرسني املنعقد بدعوة من «اليونسكو»
و»منظمة العمل الدولية» ،يف باريس عام  .1966وكان
لبنان عضوا ً يف لجنة متابعة تطبيق التوصية حتى عام
 ،2006مع العلم أن  62من أصل  135فقرة يف التوصية
غري مط َّبقة يف لبنان ،وخصوصاً يف ما يتعلق بحقوق
املعلمني ومسؤولياتهم ،وكذلك برشوط إعدادهم.
يشكل املعلمون الحائزون إجازة جامعية وما فوق
 52,9%من مجموع املعلمني .وال توجد فروقات تذكر
بني التعليم الرسمي والخاص .أما إذا أخذنا متغري
العمر فإن أعامر معلمي التعليم الخاص هي أدىن
(بالنسبة للعمر  40سنة وما دون ،تبلغ نسبتهم يف
 33لقد شىك مديرو غري مدرسة من تفيش ظاهرة الوساطات
السياسية واإلدارية يف مجال تسهيل انتقال املعلمني من مدارس
بعيدة عن املدينة إىل أخرى أقرب إليها ،ما يؤدي إىل فائض يف
عدد املعلمني قياساً إىل عدد التالميذ ،حيث يف متوسطة جبيل
الثانية عىل سبيل املثال معل ّم لكل  4,5تالميذ(.السفري  3شباط
)2011

الرسمي  18%ويف الخاص املجاين  4,7%ويف الخاص
.)% 27,9
توقف العمل بإعداد معلمني ملرحلة التعليم األسايس
يف دور املعلمني عام  2001بحجة اشرتاط الحصول عىل
إجازة جامعية ملن سيتم التعاقد معه .واستمرت كلية
الرتبية بتخريج معلمني يستفيد منهم القطاع الخاص.
يلتحق إذا ً بالتعليم معلمون يتعاقدون لسنوات ،من
دون املرور بإعداد تربوي .وبعد تحرك نقايب من لجان
املتعاقدين ،تجري مباراة محصورة ،ومن ينجح منهم
يخضع لفرتة إعداد ( بعد ان يكونوا قد مارسوا التعليم
لسنوات من دون إعداد تربوي) .هذه السياسة
أدت إىل خلق فئات تعمل بنفس الوظيفة وبتاميز
يف ما بينها من حيث األجر والضامنات االجتامعية
(متعاقدون ومالك ،متمرنون وفائض ،من يعلم يف
الثانوي ،وذاك يف األسايس.)...
إن قرار إغالق دور املعلمني واشرتاط حيازة اجازة
تعليمية للملتحقني بالتعليم ،كان وما زال قرارا ً غري
مسؤول ادى ويؤدي إىل تراجع التعليم الرسمي.
«إ َّن السبب األهم لرتاجع نوعية التعليم ،يكاد ينحرص
يف غياب اإلعداد األسايس لألساتذة واملعلمني قبل
الخدمة» .34و»الهيئة التعليمية ،من اآلن فصاعدا ً،
ستكون مفتاح التطور الرتبوي يف املدارس ولها األولوية
يف التطوير ،وإالَّ تحولت إىل عائق أمام تحسني
النوعية 35».وتستنتج دراسة جامعية 36أنه «بغياب
مرجعية معرفية متجانسة إىل ح ًّد ما ،بسبب عدم مرور
األساتذة بإعداد مهني قبل مامرستهم التعليم ،تبدو
النظرة إىل العلم والتعليم مج َّزأة بحسب االختصاصات
املتنوعة .وتبدو املؤسسة املدرسية أجزا ًء تتجاور مع
الشعور بعدم وجود لحمة تربط يف ما بينها لتحقيق
غاية واضحة املعامل ذات خطط مرسوم ٍة للتنفيذ ،مع
وجود معايري واضحة لألداء والتحسني والتعديل ،مبا
« 34من مداخلة ألقيت يف املؤمتر الرتبوي الخامس لرابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» ،د.ليىل مليحة فياض ،رئيسة
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.2006 ،
« 35التوجهات االسرتاتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان للعام
 ،»2015وزارة الرتبية والتعليم العايل (الجمهورية اللبنانية)،
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،2000 ،ص .31
« 36العلم والتعليم والديناميات االجتامعية»(دراسة حالة
األساتذة الثانويني الذين خضعوا للمباراة املحصورة عام ،)2004
رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات املعمقة يف علم
اجتامع العمل ،إعداد سلوى سعد ،إرشاف د.يعقوب قبانجي،
الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم االجتامعية.2007-2006 ،

يسمح بتحقيق الغاية النهائية ،أي تخريج طالب من
املدرسة الرسمية يتمتع باملواصفات التي أتت عليها
«خطة النهوض الرتبوي» ....كام يظهر البحث»....أنَّ
اتجاهات األساتذة تك َّونت من خارج العملية
التعليمية املنصوص عليها يف الخطط واملرشوعات
الرتبوية .فالخلفية االقتصادية-االجتامعية ،وكذلك
مخزون األهل الثقايف معطوفاً عىل مستوى إتقان
اللغات األجنبية وميدان االختصاص وآلية دخولهم
املهنة واألسباب التي آلت إليها ،كل ذلك يرتك أثره
األكرب يف رسم اتجاهات األساتذة نحو العلم والتعليم».
إن القدرة الرشائية ألجور املعلمني واألساتذة قد
تدنت منذ  ،1987ومل تحصل زيادات عىل أجورهم إال
بعد تحرك أو إرضاب .ويغيب التقييم لألداء واعتامد
التوظيف والرتقي عىل الواسطة والتمييز بني األساتذة
عىل أساس انتامءات أولية مناطقية سياسية بدالً من
االرتكاز عىل األداء األكادميي .كل ذلك ساهم ويساهم
يف تدين مستوى أداء األساتذة ،وبالتايل يؤثر سلباً عىل
تالمذة املدرسة الرسمية.
يتبني من خالل متابعة مسار تطبيق االسرتاتيجيات
والخطط العديدة الصادرة عن مراكز القرار الرتبوي
بالتعاون والتنسيق مع املنظامت الدولية ،بأنها أدت
بوعي أو من غري وعي إىل تراجع التعليم الرسمي.
محو األمية
إن «محو األمية حق ،وهو ظاهرة تخص املجتمع
والفرد معاً ،وعامل حاسم للمشاركة والتنمية عىل
الصعيد االقتصادي واالجتامعي والسيايس ،ال سيام يف
مجتمعات املعرفة املعارصة» 37.إنه حق ومفتاح يفيض
إىل التمتع بحقوق أخرى .هذه املقاربة للحق يف
التعلّم غائبة يف لبنان عن خطط وزارة الرتبية .ويرتك
هذا املوضوع لوزارة الشؤون االجتامعية والرشاكات
مع املنظامت املحلية والعاملية.
تراجع مستوى األمية يف لبنان مع األجيال الجديدة
إىل  6,1%لجيل من هم بني  24-15سنة بعدما كان
 4,18%لدى من هم حالياً يف عمر  64 -55سنة،
وتقلصت معه الفوارق بني الذكور واإلناث لتصبح
متساوية يف هذه الفئة ،بعدما كانت نسبة األمية
عند النساء من األجيال القدمية تساوي ضعفها عند
الرجال يف معظم املناطق .يتكرس التفاوت التعليمي
 37مرجع سابق « القرائية من أجل الحياة».
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إن قرار إغالق دور
املعلمني واشرتاط
حيازة اجازة تعليمية
للملتحقني بالتعليم،
كان وما زال قراراً غري
مسؤول ادى ويؤدي
إىل تراجع التعليم
الرسمي

بوضوح بني املناطق ،إذ ان نسبة األمية يف األطراف
هي األعىل وعىل مستوى الفئات العمرية كافة .أما
املعدل العام لألمية فيشري إىل أنه ما زال هناك 6,11
يف املئة من سكان لبنان أميني .ولكن عملياً وإذا اعتربنا
أن الحلقة الثالثة من التعليم األسايس ،تشكل الحد
األدىن املقبول والذي يتخطى معه الفرد خطر الوقوع
يف األمية بعد تركه املدرسة ،فهناك ( 45،22%عدا
األميني الذين يشكلون  11،6%من مجموع السكان)
مل يكملوا تعليمهم األسايس الذي يخولهم االنخراط
االجتامعي يف اشكاله املهنية والثقافية والسياسية.
وتبني الدراسات انه بقدر ما يكون املستوى التعليمي
لألهل مرتفعاً ينعم األوالد بنسبة كبرية من االلتحاق
الدرايس املبكر ،وهذه الفوارق تبدو واضحة عندما
يرتفع بصورة خاصة مستوى دراسة األم بحيث تزيد
نسبة االلتحاق  50يف املئة بني مستوى األم األمية
وتلك التي حصلت املستوى االبتدايئ ،وما بني االبتدايئ
38
واملتوسط أيضاً ،و 67%بني املتوسط والثانوية.
لقد أقر املجتمع الدويل يف عقد األمم املتحدة ملحو
األمية  2012 -2003أن محو األمية يقع يف قلب عملية
التعلّم مدى الحياة .وش ّدد عىل البعد االجتامعي
ملحو األمية مقرا ً بأن تعميم القراءة والكتابة هو لب
عملية توفري التعليم األسايس للجميع .وهذا ما تؤكده
معطيات الدراسة السابقة التي تربط بني املستوى
التعليمي لألهل ( خاصة األمهات ومستوى تحصيل
األوالد).
ربط التعليم بسوق العمل
هناك جهود حثيثة ونية لتفعيل العالقة بني التعليم
وسوق العمل ،ولكن هذه النية ال تكفي ،فام زالت
العالقة غري ذي تأثري ال يف صياغة املناهج التعليمية
وال يف تطور أسواق العمل والحد من البطالة .ومن
أسباب ضعف هذه العالقة رسعة التحوالت يف األسواق
الوطنية والعاملية ،وعدم وجود آلية مرنة لتعديل
ومواكبة التحوالت لجهة تعديل املناهج وفتح فروع
جديدة ....الخ .إىل جانب عقبة عدم وجود تعاون
ف ّعال بني الهيئات الرتبوية والهيئات االقتصادية.
 38مقال بتاريخ  2010/10/10حول «الدراسة الوطنية حول
أوضاع الطفل يف لبنان»http://www.mashha.net/forum/ .
viewtopic.php?f=41&t=209&view=next
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املهاجرون
تعترب حركة االنتقال من وإىل لبنان مرحلياً أو لفرتات
طويلة عالية يف لبنان ،إن كان من اللبنانيني أو
األجانب .وهذا ما استتبع وجود عدد من املدارس
األجنبية يف لبنان تستقبل لبنانيني وأجانب .تعترب
غالبية هذه املدارس عالية الكلفة ،وال يستطيع تحمل
أكالفها إال أصحاب الدخل العايل .إن ذوي الدخل
املحدود من اللبنانيني الذين يعودون إىل لبنان بعد
سفر لسنوات ،يضطرون لوضع أوالدهم يف املدارس
الرسمية أو الخاصة منخفضة الكلفة ،وبالتايل منخفضة
املستوى األكادميي ،من دون توفري برامج دعم لهم.
وهذا يتسبب يف رسوب العديد منهم ،كام يزيد من
إمكان ترسبهم.
ال مينع النظام اللبناين األطفال غري اللبنانيني
من االلتحاق باملدرسة الرسمية .يلتحق الطالب
الفلسطينيون يف مدارس األونروا ويف املدارس اللبنانية،
كذلك يفعل الطالب السوريون ،وغريهم من الطالب
األجانب .يواجه هؤالء العديد من املشاكل مثل عدم
تجانس مناهج بلدانهم مع املناهج اللبنانية وخاصة ما
له عالقة بتعليم معظم املواد باللغة األجنبية.
الجزء الثالث :استنتاج واقرتاحات
أخفقت السياسة التعليمية يف لبنان ،عىل الرغم
من تحقيق بعض اإلنجازات عىل مستوى الترشيع
و»التكافؤ» بني الجنسني يف التعليم ،كام أخفقت
يف الوصول إىل تأمني تعليم رسمي عادل ذي جودة.
وبهذا املعنى ،تتَّسم نوعية التعليم بانخفاض فاعليتها،
وتعترب انتهاكاً لحق الطالب يف التعليم ،أولئك الذين ال
يستطيعون تحمل تكاليف التعليم يف القطاع الخاص.
إ َّن التعليم حق ،وهو يتطلب الوصول املتكافئ لكل
املواطنني إىل نوعية جيدة من التعليم ،برصف النظر
عن قدراتهم املادية والذهنية وظروفهم االجتامعية
واالقتصادية .ويف متابعتنا ملدى تحقق الحصول عىل
هذا الحق يف لبنان ،الحظنا أ َّن الخطط واالسرتاتيجيات
الرتبوية واملرشوعات والسياسات الكثرية واملنوعة
املدعومة واملمولة مبجملها من دول ومنظامت إقليمية
ودولية مل تستطع تأمني الوصول املتكافئ ألطفال لبنان
إىل تعليم أسايس جيد ،بل إ َّن هذه السياسات أ َّدت إىل
زيادة الفروق والتمييز بني أطفال لبنان يف وصولهم
إىل حقهم يف التعليم ،بحسب انتامءاتهم االجتامعية
االقتصادية ،وبحسب مناطق سكنهم.

وقد تبينَّ من معطيات الجزءين السابقني أ َّن إعداد
خطط تربوية للتعليم ليس مؤرشا ً كافياً العتبار أن
هناك تقدماً يف تحقيق التعليم للجميع .وإ َّن فعالية
خطط تحقيق التعليم للجميع ترتبط مبدى االهتامم
بجودته ونوعية إنتاجيته ،كام ترتبط أيضاً بالقدرة
االجتامعية عىل االلتحاق به .وهناك تباين صارخ بني
الخطط الرتبوية املدعومة دولياً ،وبني ما يمُ ارس فعلياً
عىل أرض الواقع ،مع غياب آلية للمتابعة واملحاسبة؛
األمر الذي ال يؤدي إىل فشل تحقق أهداف هذه
الخطط وحسب ،بل إىل تعميم منطق الالجدوى.
وهنا ،تأيت مقولة «السياسة ٌ
فعل» ،مماَّ يغ ِّيب
قول ال ٌ
إنتاج معرفة تحليلية نقدية للواقع تؤ ِّدي إىل فعل .وقد
تؤ ِّدي بشكلٍ غري مبارش إىل فعلٍ ما ،وهو «الالَّفعل».
لقد أ َّدى االهتامم الدويل املتعاظم ببناء مجتمعات
املعرفة إىل تب ِّني لبنان إصالحات تربوية ال تأخذ
باالعتبار الواقع الفعيل لإلمكانيات وال الحتياجات
الفاعلني املحليني واستعداداتهم وأولوياتهم .وبالتايل
ظل التكيف مع الخطط الجديدة قوالً عىل مستوى
فقد َّ
صانعي القرار ،ومل يُرت َجم عىل مستوى التطبيق العميل
يف ظل غياب آلية رصد ومتابعة ومحاسبة وتقويم.
فالتو ُّجه العاملي نحو الخصخصة -املر َّحب بها يف لبنان
بحكم غلبة التعليم الخاص ،حجامً ونفوذا ً ،عىل التعليم
الرسمي -وسيادة االعتقاد الراسخ يف عقول اللبنانيني،
أ َّديا إىل منو التعليم الخاص عىل حساب التعليم
الرسمي .كام أ َّديا إىل ترك فئات واسعة من املجتمع
لقوى السوق ومنطق املنافسة ،من دون التفكري يف
مفاعيل ذلك وتداعياته عىل الناس ،والس َّيام طالب
املدرسة الرسمية وأساتذتها .فهذه الفئات تفتقر إىل
كل املوارد االقتصادية والثقافية والسياسية ،وتعتمد
كلياً عىل الدولة للوصول إىل مامرسة امل ُ َواطَنة الفعلية.

يقدم تحليل بنية النظام الرتبوي املع َّمق ،الوارد يف
«التوجهات االسرتاتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان»
( ،»)2015الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،معطيات كافية عن كيفية إعادة إنتاج البنية
االجتامعية محلياً .فمنذ إقرار «خطة النهوض الرتبوي»
يف عام  1994ونحن نلحظ تزاحم املرشوعات وتشكيل
اللجان وإعداد التقارير من قبل «االختصاصيني»
الخرباء من دون تقويم فعيل ملسار التنفيذ ومع ّوقاته،
وبحثاً ع َّمن يتح َّمل املسؤولية لالستفادة من تصحيح
الوضع الرتبوي وتعديله ،عىل قاعدة حاجاتنا الفعلية
وواقعنا امل َ ِعيش ،وليس تجاوباً مع متطلبات املنظامت

الدولية فقط.
وما يرد من خطط ومشاريع والتزامات من قبل الدولة
اللبنانية عرب مؤسساتها املعنية يف ما يتعلق بالحق يف
التعليم يعطي االنطباع بتحققه أو عىل األقل السري
بخطوات ثابتة ومدروسة نحو ذلك .إال أن متابعة ما
يجري عىل األرض يعطي انطباعاً مغايرا ً .ال نقص يف
االلتزامات بالتعليم للجميع ،ولكن ترجمة ذلك إىل
فرص تعليم تبقى عىل املحك .وال شك يف أن التزامات
لبنان الدولية تشكل مدخالً للعمل واملحاسبة ووسيلة
للتقدم إذا توبع تنفيذ االلتزامات.
فإذا كان الهدف أن تكون السياسة الرتبوية قامئة عىل
الواقع ويكون رصد التقدم ذا معنى ،فال بد من تأمني
بيانات دقيقة حول ما نُفِّذ من هذه الخطط وكيف
كان ذلك ،وما هي النتائج املحققة ،وما هي أسباب
اإلخفاق إذا ُوجد .ففي متابعتنا لالسرتاتيجية األخرية
(املق َّرة يف عام  ،)2010الحظنا أ َّن ما أعلن عن تنفيذه
( وهذا أمر جيد وقد ُعرض ألول مرة عىل العموم
بتحميله عىل موقع وزارة الرتبية اإللكرتوين) مبعظمه
بقي يف حدود القول ،أو أن املراسيم مل تجد طريقها
إىل التنفيذ ،بل جرى يف بعض األحيان تنفيذ ما يتناقض
مع مرشوعات القوانني التي أُق َّرت.
ميكن القول إنَّ القوانني والسياسات التي اتُّبعت،
وال تزال تُ َّتبع ،اكتفت بتأمني مقعد درايس للمواطن
اللبناين ،من دون اتخاذ إجراءات موازية تش ِّجع عىل
التعلّم أو تحقِّق اإللزامية.
تشكِّل املساعدات الدولية إشكاليات تتعلق باألولويات
الوطنية ،فهي إما تكون حافزا ً وداعامً إذا عرفنا كيف
نوامئها لتخدم سياساتنا املحلية يف إطار رؤيا تنموية،
وإ َّما أن ت ُحرص هذه املساعدات بالراهن من الحاجات،
مبا يخدم سياسات ظرفية أو أجندات دولية أو إقليمية
(كام يحصل حالياً).
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أخفقت السياسة
التعليمية يف لبنان،
عىل الرغم من تحقيق
بعض اإلنجازات عىل
مستوى الترشيع
و«التكافؤ» بني
الجنسني يف التعليم،
كام أخفقت يف
الوصول إىل تأمني
تعليم رسمي عادل
ذي جودة

التوصيات
•إ َّن تطبيق مبدأ إلزامية التعليم ،وبالتايل مجانيته ،يلغي  81،3%من األسباب التي تحول دون التحاق أطفال لبنان
املدريس ،1وهذا يستدعي العمل عل تكريس التزام الدولة اللبنانية بشكل واضح ورصيح (بإضافة بند واضح يتعلق
باإللزامية واملجانية يف الدستور) ووضع آلية تطبيقية للتنفيذ .ويف هذا اإلطار ،من املمكن أن تشكل منظامت املجتمع
املدين والنقابات عوامل ضغط عىل الدولة لتأمني متابعة الخطط واالسرتاتيجيات ومساءلتها وتقوميها.
•العمل عىل االنتقال من فكرة اإلحسان والخريية والتربع إىل فكرة الحق؛ وذلك من خالل استعادة هيئات املجتمع
الفاعلة دورها يف تحديد مالمح الخدمات العامة ،وكذلك يف تقوميها والحكم عليها ،ومن ث َّم تطويرها انطالقاً من فكرة
الحق العام.
•التعامل مع موضوع محو األمية بوصفه ح ّقاً ،وتفعيل رشاكة األطراف املعنيني ،لتحقيقه يف مجتمعنا.
•الكف عن التوظيف السيايس يف التعليم ،والتزام املعايري واملؤهالت يف التوظيف واملناقالت ،وترشيد اإلنفاق.
•متهني التعليم التزاماً بالتوصية الدولية ولو عىل مراحل .وأوالها تطبيق املعايري عىل كل العاملني يف هذا القطاع من
دون استنسابية أو استثناءات؛ ومع اشرتاط حيازة اإلجازة التعليمية (التخ ُّرج يف كلية الرتبية)؛ والعمل سنوياً عىل
دراسة الحاجات لرفد التعليم الرسمي بحاجاته من املعلمني واالنتهاء من بدعة التعاقد .وتعترب خطوة فتح فروع
لكلية الرتبية يف املناطق تفيد يف هذا االتجاه.
•تطبيق الخريطة املدرسية مبا يؤمن ويساعد عىل التحاق األطفال كافة ،وتأمني العدالة يف االستفادة من املوارد يف
املناطق كافة ،مع أولوي ٍة للمناطق حيث ترتفع نسب الترسب ،وتطوير نوعية التعليم الرسمي عرب إعطاء حوافز
مادية ومعنوية؛ ووضع خطة وطنية إلرشاك املجتمع ككل يف املناطق األكرث حاجة ،ووضع سلم حوافز ملن يعمل من
األساتذة واملعلمني يف تلك املناطق.
•استكامل العمل عىل تطوير املناهج التعليمية ،من دون تأخري ،وتضمينها مبادئ حقوق الطفل وحقوق اإلنسان مع
التأكيد عىل الجانب التطبيقي عند األطفال أنفسهم .وال بد من تطوير املنهاج بروحية ما يُطرح من مرشوعات تتعلق
بالدمج التكنولوجي واملواطنة وسالمة املرور والبيئة والسالم وحل النزاعات والصحة ،إلخ ...مع مراعاة البيئة املحلية،
والكف عن إضافة املواضيع من خارج املنهاج كلام جرى اتفاق مع هيئة أو منظمة دولية.
•متابعة تنفيذ خطط الدمج للمع ّوقني ومالحقته.
•تفعيل دور النقابات واملجتمع املدين يف تأمني املعطيات (الرصد) ،ورسم السياسات (رشاكة حقيقية ،رضورة إرشاك
روابط األساتذة واملعلمني يف صنع القرار الرتبوي) ،وتقديم الخدمات مبا يدعم تحقق حصول طالب لبنان عىل تعليم
جيد وتطويره (مث َّة تجارب مهمة عىل هذا املستوى ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص تجارب رابطة األساتذة الثانويني
3
يف إقامة املؤمترات الرتبوية ،2وتجربة الحركة االجتامعية يف العمل مع املترسبني من التالمذة).
•إعطاء موضوع الترسب والتأخر واإلعادة ما يستحق من اهتامم .فهنا ميكن االستفادة من تجارب املجتمع املدين يف
التعامل مع أطفال الشوارع وعاملة األطفال واملترسبني.
•إيالء األهمية وإيجاد األطر للتنسيق بني القطاعات املنتجة ووزارة العمل والرتبية للربط بني التعليم وبني واقع سوق
العمل.
•تفعيل اإلرشاف عىل التعليم الخاص ،ووضع حد للفلتان الحاصل يف إنشاء املدارس والجامعات الخاصة.
•تفعيل الحمالت التثقيفية للمواطنني والسياسيني والحقوقيني حول بعض القوانني واملعايري التي يجهلونها ،وتشجيع
األبحاث والدراسات املتعلقة بالحق يف التعليم بالتعاون مع الجامعات ومنظامت املجتمع املدين ،والتعاون مع أجهزة
اإلعالم عىل اختالف أنواعها يف هذه الحمالت ،وزيادة التوسع يف تقديم الخدمات القانونية واالجتامعية والصحية.
•إنشاء دائرة متخصصة لتلقِّي الشكاوى املتعلقة باالعتداء عىل حقوق األطفال ،ومنها حقهم يف التعليم.
•متديد وقت الدراسة وتأمني مساحات يف الزمان واملكان للعب ولألنشطة الالصفية.
 1مصدر سابق من «الدراسة الوطنية حول أوضاع الطفل يف لبنان».

 2أصدرت رابطة األساتذة الثانويني نتائج مؤمتراتها الرتبوية الستة ،كام مجموعة من اإلصدارات التي تطال التعليم الرسمي يف لبنان .ميكن االطالع عىل
مقرتحات الرابطة حول إلزامية التعليم ومجانيته عىل الرابطpdf.warshat/Study/pdf/net.lpespl.www//:http :
 3ميكن اإلطالع عىل تجربة الحركة االجتامعية يف هذا املجال عىل الرابط .www.mouvementsocial.org/index.aspx//:http
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الحق يف العمل
لبنان
ويتتبع التقرير يف سياقه العام املوازنات والبيانات
اعداد :د .سعيد عيىس
الوزارية والرتبية والتعليم والص ّحة والجندرة والبطالة
باحث يف األنرتوبولوجيا االقتصادية
واملع ّوقني والعامل الزراعيني وسوق العمل والضامن
االجتامعي والفقر والقطاعني العام والخاص والعاملة
يركز هذا التقرير عىل مدى جدية الحكومات اللبنانية الفلسطينية واملياه والثقافة وغريها من الحقوق.
املتعاقبة يف التزام الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،موازنات حبىل بالديون:
وتطويرها .فهو يعرض لواقع هذه الحقوق ويحلّل
سياسات الحكومات والتزاماتها تجاهها ،أخذًا جدول يبينّ آخر 5موازنات مع سنة األساس ،باإلضافة
باالعتبار مرحلة زمنية ممتدة عىل مدار ثالث من إىل حجم الدين واإلنفاق ومعاشات التقاعد ونهاية
الحكومات التي تعاقبت عىل الحكم ،بدءا بحكومة الخدمة.
ً
الرئيس فؤاد السنيورة وصوالً إىل حكومة الرئيس اإلطاللة عىل املوازنات املع ّدة من الحكومات
الحريري ،اللبنانية تبينّ ارتفا ًعا يف حجم الدين يكاد يالمس
نجيب ميقايت وبينهام حكومة الرئيس سعد
ّ
عىل مدى زمني يقارب  8سنوات ابتداء بد ًءا بسنة نصف حجم املوازنة السنوية مرات عدة ،مضافًا إىل
ذلك الدين معاشات التقاعد والحامية االجتامعية،
 2005وانتهاء بالسنة الحالية .2012
يعرض التقرير ويحلّل املوازنات التي أعدتها وهي أجور مؤ ّجلة الدفع يف ذمة الحكومات اللبنانية
الحكومات اللبنانية املتعاقبة .وعىل الرغم من ريثام يتقاعد أصحابها فيصبح دفعها متوجباً.
التباينات السياسية بينها ،إال أنها كانت جميعها
تك ّرر الكلامت ذاتها واألفعال ذاتها ،وكانت بياناتها
الوزارية منسوخة عن بعضها البعض .وهي عندما
تتحدث عن السياسات االقتصادية واالجتامعية ،فمن
الصعب التفريق بني مك ّونات قواها السياسية.

وإذا نظرنا إىل السياسات االقتصادية االجتامعية،
وتتبعنا أثرها يف املوازنات ،فسنجد أنها ال تصل إىل
ربع املوازنات ،ولك ّنها هنا معطوفة عىل اإلنفاق
وليس عىل سياسات الدخل وفرص العمل وما إىل
ذلك .ونالحظ أ ّن حجم اإلنفاق يزداد من سنة إىل

السنة

2005

املوازنة

1.952.760.201.000 16.304.002.009 11.475.002.008 9.575.000.000

الديون

44%

معاشات
التقاعد ونهاية
الخدمة
االنفاق
% 18.06
االقتصادي
7
واالجتامعي
% 10.44

2008

2009

2010

يزداد من سنة إىل
أخرى من دون
ينعكس إيجاباً عىل
سوق العمل أو
األجور

2011
2.273.000.000

2012
3.169.000.000

% 40.50

% 39.51

% 31.24

% 29.21

% 25.15

% 9.06

% 7.79

% 7.17

% 7.59

% 10.09

% 16.25

% 14.73

% 23.39

% 21.41

% 19.23
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انضمت إليها ،ال سيام اتفاقية القضاء عىل جميع
أنواع التمييز ض ّد املرأة ،وحامية النساء من العنف
األرسي ،ووضع سياسات وترشيعات ملكافحة اإلتجار
ّ
الجنيس والعمل
بالنساء واألطفال بهدف االستغالل
ّ
القرسي.

أسباب فشل
السياسات االقتصادية
واالجتامعية هي
تغييب املفهوم
الحقوقي للمواطنني
وتغ ّيب الحق يف
التنمية واعتامد
املقاربات االقتصادية
الريع َّية ،واإلدارة
الضعيفة للخصخصة
وسياسات التحرير
االقتصادي الشامل

أخرى من دون ينعكس إيجاباً عىل سوق العمل أو
أي موازنة
األجور ،التي ال نجد أثرا ً لتصحيحها يف ّ
من املوازنات ،ال يف سنة  2005وال يف ما تالها أو
سبقها من موازنات .فالكالم املن ّمق واملعسول الذي
تتضمنه البيانات الوزارية للحكومات ،مل يكن يلقى
ترجمة واضحة يف املوازنات ،ولنا عودة إىل البيانات ومل تلتزم الحكومات املتعاقبة بتنفيذ االتفاقية
الوزارية لرنى مدى صدقها وانعكاسها عىل الحقوق الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول
االقتصادية واالجتامعية.
امللحق بها .وال احرتمت حقوق جميع األشخاص
ذوي اإلعاقة املنصوص عليها يف القوانني اللبنانية،
 1ال سيّام القانون  ،2000/220وال أنجزت مراسيمه
البيانات الوزارية والحقوق االقتصادية واالجتامعية :
التطبيقية لغاية اليوم.
مل ُ
تأل الحكومات املتعاقبة جه ًدا منذ عام 2005
وعىل الرغم من النم ّو الذي حصل يف أكرث من سنة
ولغاية اليوم إلظهار مدى اهتاممها بالحقوق
(وخصوصا بني عامي  2008و ،2)2009الذي مل
ً
االقتصادية واالجتامعية للمواطنني اللبنانيني .فقد
ينعكس إيجابًا عىل جميع اللبنانيني بشكل متكافئ،
ظهرت تلك الحقوق يف صدر بياناتها الوزارية
ومل يطَل رشائح املجتمع كافة ،وال كل املناطق
بعناوين عريضة مرشوحة باستفاضة ،إال أنها تركت
اللبنانية .ومل تستطع بالتايل مكافحة الفقر وتقليص
أمر ترجمتها العملية إىل املجالس الوزارية املتعاقبة
التفاوت االجتامعي واالقتصادي بني اللبنانيني ،وال
عىل الحكومات أيضً ا .ولكن ،عىل الرغم من التزاماتها
إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة
ونيلها الثقة من املجالس النيابية عىل ما أدرجته يف
االستقرار يف لبنان
بياناتها الوزارية ،مل تنفّذ التزاماتها املتعلّقة بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية .فال ع ّدلت الدستور لناحية واألسباب الرئيسة التي أدت إىل فشل السياسات
خفض سن االقرتاع وتطبيق املواد من  104إىل  114االقتصادية واالجتامعية هي تغييب املفهوم
ضم ًنا من القانون ،لتمكن اللبنانيني غري املقيمني الحقوقي للمواطنني ،واالكتفاء بسياسات آنية
من مامرسة حقّهم االنتخايب ،بعد وضع آلية تضمن ومعالجات ظرفية ال تعتمد أسساً وأهدافاً واضحة،
هذه املامرسة .وال أعادت النظر يف قانون االنتخابات وتغ ّيب الحق يف التنمية ،واحرتام منظومة الحقوق
النيابية عىل نحو يراعي قواعد العيش املشرتك ،االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،3وغياب مقاربة
ويؤمن صحة التمثيل السيايس لدى فئات الشعب تنموية تؤدي إىل العدالة واإلنصاف ،وتعزز القدرات
وفعالية هذا التمثيل ،واعتامد النهج اإلصالحي اإلنتاجية للبنان ،وتق ّوي إنتاجه الوطني ،باإلضافة
عىل صعيد تنظيم االنتخابات واإلرشاف عليها .وال إىل اعتامد املقاربات االقتصادية الريع َّية ،واإلدارة
نص عليها اتفاق الضعيفة للخصخصة وسياسات التحرير االقتصادي
اعتمدت الالمركزية اإلدارية التي ّ
الطائف عن طريق إيجاد آليات توفّق بني املشاركة الشامل ،متزاوجة مع بنية تحتية وقدرات ترشيعية
املحلية عن طريق مجالس منتخبة تتمتع باالستقالل ـ تنظيمية ضعيفة.
املايل واإلداري من جهة ،واستمرار التزام السلطة
ومام ساهم يف فشل تلك السياسات ،انعدام االستقرار
املركزية باإلمناء املتوازن من جهة أخرى.
ومل تس َع ،كام ادعت تلك الحكومات ،إىل تعزيز دور
املرأة يف الحياة العامة ،مبا يف ذلك عىل صعيد املواقع
القيادية يف التعيينات اإلدارية ،وتنفيذ التعهدات
والتوصيات التي التزمتها يف االتفاقيات الدولية التي
 1املوقع اإللكرتوين لرئاسة مجلس الوزراء اللبناين
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 3للتوسع يف هذا املجال يرجى مراجعة تقرير املراجعة الدولية
الشاملة املرفوع من الحكومة اللبنانية اىل مجلس حقوق
اإلنسان يف شهر أيلول من سنة  2010واملنشور عىل موقع
املرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفني.

السيايس واألمني ،ما كان يدفع إىل الرتكيز عىل
معالجات آنية وظرفية محدودة الرؤية واألهداف،
واالتجاه إىل الحلول املعلبة واملبارشة دون االلتفات
إىل تقديم مقاربات إمنائية شاملة ميكنها أن تدمج
سياسات تنموية طويلة األمد مع معالجات ظرفية.
عالوة عىل ذلك ،فقد كانت إحدى سامت فشل
نظام
سياسات الحكومات املتعاقبة أنّها ت ُبنى يف ّ
ظل ٍ
سيايس قائمٍ عىل الطائفية ومش ِّجعٍ عىل الزبائنية
ٍّ
وإساءة استخدام السلطة ،ما كان يوصلها باستمرار
إىل الفشل ،وبالتايل تغييب الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ملصلحة الطوائف.
لقد أخفقت الحكومات املتعاقبة يف تطوير البنية
التحتية املادية واملؤسساتية الترشيعية املالمئة
ملصلحة اللبنانيني جمي ًعا .ومل توفّق يف تطوير
القطاعات اإلنتاجية ،وتحفيز النمو العايل واملستديم،
خصوصا لدى
ومكافحة البطالة الحقيقية واملق ّنعة،
ً
الشباب ،ووقف هجرة األدمغة واستنزاف املوارد
البرشية .وال استطاعت تأمني فرص عمل جديدة يف
املدن واألرياف .وال تحفيز النمو والتنمية املناطقية
خاصا .ومل تشجع عىل تأمني
وإيالء األرياف اهتام ًما ًّ
فرص عمل جديدة من خالل تطوير القطاعات
اإلنتاجية كافة ،التقليدية منها أو الحديثة ،ومنها
الصناعات الخفيفة غري املل ّوثة والصناعات اإلبداعية
الحرفية والفنية والثقافية واإلعالمية وغريها...
لفد فشلت الحكومات يف تحديث املناخ االستثامري
العام وتعديل القوانني وتبسيط اإلجراءات القانونية،
كتلك التي تتعلّق بتأسيس الرشكات وحلّها ،والسري
يف تعزيز املنافسة ومنع االحتكار .فلم تنجح يف وضع
برنامج تنفيذي إلصالح قطاع الكهرباء موضع التنفيذ
الفعيل ،مبا يؤدي إىل توفري الطاقة بصورة مستدامة
للمواطنني جمي ًعا ،ومبا يسهم يف خفض العبء املايل
املفروض عىل الخزينة العامة نتيجة الدعم املستمر
للكهرباء يف لبنان ،ومبا يريح املواطنني اللبنانيني من
األنني والشكوى ودفع فاتوريت كهرباء .وال كفّت
عنهم اللجوء إىل قطع الطرقات وإحراق الدواليب
احتجا ًجا عىل ما يعانونه من الكهرباء.

الحياة العامة ،إالّ أنّه بقي حربا ً عىل ورق .ويبدو أن
ال مصلحة لها يف أن يكون لهذا املجلس دور .وجريًا
عىل عادة املثل اللبناين القائل “إلعب وحدك برتجع
بكل ذاك الك ّم من
رايض” ،ملاذا تأيت الحكومات ّ
الرشكاء يف القطاع الخاص واملجتمع املدين والنقابات
املهن ّية الح ّرة ونقابات العماّ ل وغريهم ليشاركوها
والتنموي؟
واالجتامعي
واالقتصادي
السيايس
ملعبها
ّ
ّ
ّ
ّ

ومل تتمكن الحكومات من تحديث اإلدارة العامة
ومكافحة الفساد وااللتزام بتطبيق مبادئ اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملكننة وتعزيز
وتطوير دور الهيئات الرقابية ،وتعيني املوظفني وفقًا
ملعايري الكفاءة وزيادة نسبة النساء بينهم ،وتسهيل
األعامل اإلدارية املتعلقة مبعامالت املواطنني واعتامد
الرضيبي وال سيام
الشباك الواحد ،وتحديث النظام
ّ
رضيبة الدخل ،وتسهيل عمل العدالة الرضيبية،
وتحرير اإلدارة العامة من التشابك يف أداء مهامها،
وتحديث وتنظيم قطاع النقل املشرتك.
ومل ّ
تنفك الحكومات ت ّدعي الحفاظ عىل البيئة
وايجاد مساحات خرضاء يف املدن والبلدات وتعزيز
املحميات الطبيعية وإعادة تشجري مليوين شجرة
سنويًّا يف كل املناطق والوقاية من حرائق الغابات
والح ّد من فوىض املقالع والكسارات واملرامل،
وإيجاد حلول للمكبات العشوائية املنترشة عىل
األرايض اللبنانية واعتامد طرق مالمئة ملعالجة
النفايات ووضع آلية استخدام التكنولوجيا النظيفة
والطاقة املتج ّددة ،واإلفادة من املياه السطحية
وتنفيذ ما يلزم من السدود والبحريات ووقف تل ّوث
املياه الجوفية وبناء خطوط ومحطات للرصف
الصحي ،ولكنها مل تفعل ،وإن فعلت شيئًا فلم تفعل
ّ
إالّ القليل القليل.
الفقر:

أشار تقرير التنمية البرشية عن لبنان لعام  2009إىل
أن نسبة  20%من السكان يقع دخلهم بني خطي
الفقر األدىن واألعىل .ومتثل الفئتان نحو ثلث السكان
املقيمني .وترتكزان بصورة رئيسة يف مناطق البالد
الطرفية وال سيام يف الشامل .كام أشار التقرير إىل أن
ومع أ ّن الحكومات ا ّدعت النظر يف صالحيات مشكلة الهشاشة االجتامعية تظهر بصورة رئيسية يف
املجلس االقتصادي واالجتامعي ،وتفعيل دوره يف أوساط رشائح اجتامعية تقف فوق خط الفقر األعىل
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مشاكل الضامن
االجتامعي من حيث
اإلدارة والترشيع
واملكننة والنقص
ظل
يف املوظفني ،يف ّ
سياسة مقصودة
للقضاء عىل هذا
املرفق الذي تحقّق
نتيجة نضاالت عماّ لية
ومطلبية

مبارشة ،أي نحو ثلث السكان املقيمني )32%( .من
األرس تحظى بدخل شهري إجاميل أقل مبرة ونصف
من دخل الفقر األعىل.
بينت الدراسات 4التي أجريت أخريا ً حول الفقر يف
لبنان أن  8%من السكان يعيشون يف فقر مدقع،
أي دون خط الفقر األدىن .وهذه الرشيحة السكانية
التي يبلغ تعدادها  300،000نسمة ،عاجزة عن
تلبية إحتياجاتها األشد رضورة للبقاء .ومثة تفاوتات
مناطقية كبرية تطبع انتشار الفقر يف لبنان .إن
مستويات الفقر هي أدىن يف بريوت ،حيث يعاين
 0،76%من السكان من الفقر املدقع ،حيث تبلغ
نسبة الفقر اإلجاملية  .5،18%غري أن نسبة الفقر
املدقع يف محافظة جبل لبنان الشاميل مرتفعة ،إذ
تبلغ  ،17،75%فيام تصل نسبة الفقر اإلجاملية إىل
 .52،27%ويسجل الشامل أعىل مستويات الفقر يف
البالد .أما الجنوب الذي يضم منطقتني حرضيتني
كبريتني(مدينتي صيدا وصور) فيأيت يف املرتبة الثانية
بني محافظات لبنان من حيث شدة الفقر ،إذ تبلغ
نسبة الفقر املدقع فيه  11،64%والفقر الكيل
.42،21%
هذا إضافة إىل التفاوتات الكبرية بني املناطق ،بل
بني كل منطقة ،خصوصاً بني املناطق الحرضية
واملناطق الريفية ،يف ظل غياب تأمني الخدمات
االجتامعية من قبل الدولة بصورة عادلة للجميع ،مبا
يؤدي إىل إقصاء مجموعات من السكان اجتامعياً،
وحرمانها من الوصول إىل نوعية الئقة من الخدمات
حل هذه
االجتامعية .ومل تستطع الحكومات ّ
املعضلة ،وهي وإن حاولت مؤ ّخ ًرا معالجتها عرب
وزارة الشؤون االجتامعية ،فإنّها مل تجرتح العالج
الوقايئ ،إنمّ ا اتجهت ملعالجة ما هو موجود ،دون
التفاتة إىل السياسات االقتصادية واالجتامعية التي
أوصلت الناس إىل هذا ال ّدرك من الفقر ،وهي
ستستم ّر إذا ما استم ّرت الدولة عىل هذا املنوال.
الضامن االجتامعي:5
كل الدعوات اإلصالحية ،وعىل
عىل الرغم من ّ

كل الحركة املطلبية للنقابات العامل ّية
الرغم من ّ
االجتامعي وتحديثه
املطالبة بإصالح الضامن
ّ
ومكننته ورفده باملوارد البرشية املؤ ّهلة ،وتبسيط
اإلداري ،والعمل
اإلجراءات اإلدارية ومسالك العمل
ّ
االختياري ،وإقرار
عىل معالجة مشكلة الضامن
ّ
قانون للتقاعد والحامية االجتامعية ،وتنفيذ قرارات
مجالس الوزراء بتوحيد التعرفة الطبية واالستشفائية
بني جميع الفئات الضامنة عىل األرايض اللبنانية،
وتأمني التوازن املايل يف فروع الضامن ،ال س ّيام يف
فرعي املرض واألمومة والتقدميات العائلية ،ووضع
فرع “ضامن طوارئ العمل” موضع التنفيذ ،وتطبيق
املادة  49من الضامن االجتامعي لجهة االنتقال من
فرع تعويض نهاية الخدمة إىل ضامن الشيخوخة
وتطبيق الفقرة  1من املادة  26من قانون الضامن
االجتامعي التي تنص عىل “أنّه لكل مضمونة الحق
بتعويض أمومة طيلة فرتة العرشة أسابيع التي تقع
فيها الوالدة ومساواة املرأة يف االنتساب للضامن
االجتامعي عىل عاتق أحد أوالدها كام يعامل الرجل.
إال أن وضع الضامن االجتامعي يتجه من السيّئ إىل
األسوأ من حيث اإلدارة والترشيع واملكننة والنقص
ظل سياسة مقصودة من الحكومات
يف املوظفني ،يف ّ
بالقضاء عىل هذا املرفق الحيوي التاريخي الذي
تحقّق نتيجة نضاالت عماّ لية ومطلبية ،عىل الرغم
كل الكالم الذي يرد يف البيانات الوزارية عن
من ّ
الضامن االجتامعي.
ومل تستكمل الحكومات املتعاقبة إعداد مرشوع
متكامل لالمركزية اإلدارية وإدخال اإلصالحات
الالزمة لقانون البلديات ومكننة إدارات األحوال
الشخصية واستكامل إصالح السجون واستحداث
أبنية جديدة لها ومتابعة نقل إدارتها إىل وزارة
العدل.

وفشلت الحكومات يف إعادة هيكلة اإلدارة الرضيبية
وفصل مهام التخطيط والسياسات عن مهام التنفيذ،
وتطوير قانون رضيبة الدخل عىل الرشكات واألفراد
بهدف توحيد املفهوم الرضيبي ومعدالت الشطور
واإلعفاءات ،ومساواة املرأة املكلّفة بالرجل يف
الرضيبي ،6وتطوير قانون الرضيبة عىل
 4وجه الفقر االنساين يف لبنان ،دراسة صادرة عن الجامعة التنزيل
ّ

األمريكية يف بريوت2009 ،
 5الضامن االجتامعي يف لبنان ،واقع وآفاق ،مجلة الجيش
اللبنانني عدد رقم 324
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 6تجمع الهيئات األهلية التطوعية يف لبنان ،الضامن االجتامعي:
واقع وحلول ،12/12/2003 ،نقابة األطباء ،بريوت

القيمة املضافة خصوصاً لجهة منع االستنساب يف
التطبيق واالمتناع عن زيادة تلك القيمة .وتوحيد
التخمني العقاري لوضع ح ّد لالستنساب يف الرضائب
والرسوم لدى وحدات وزارة املالية والبلديات
ومختلف إدارات الدولة اللبنانية ،والعمل عىل
تبسيط املعامالت يف وحدات وزارة املالية ووحدات
اإلدارات العامة كافة مبا يخدم مصلحة املواطنني،
وتطوير عملية إعداد املوازنة وتنفيذها بهدف
تبسيطها وفتحها أمام عموم املواطنني لتسهيل
املراقبة واملحاسبة واملساءلة.

األولية املتعلّقة بالوقاية والكشف املبكّر عن
األمراض وتعزيز برامج التحصني وإيالء اهتامم كبري
بالعمل عىل وضع ضوابط واتخاذ إجراءات ملعالجة
مشكلة التدخني .وملء الشغور الكبري يف مالك وزارة
الص ّحة ،أو التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل
والنقابات املعنية يف تطوير املهن الصحية وإصدار
املراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ عىل املستوى
الالئق للمهن الطبية والصحية .كل هذا مازال ينتظر
الوزارات املعنية املتعاقبة والوزراء املعنيني للقيام
بواجباتهم وتنفيذه.

ومبسطة للنقل املهجرون
كام فشلت يف إقرار سياسة واضحة ّ
الربي للركاب والبضائع ومعالجة أزمات السري لطاملا وعدت الحكومات املتعاقبة بإقفال هذا امللف
وتسهيل انتقال املواطنني وتخفيض كلفته من (رغم مرور ما يزيد عىل الوعد األول بإقفاله عىل
خالل النقل املشرتك .ومعالجة مشكلة املخالفات مثاين عرشة سنة ) وتأمني األموال الالزمة إلقفال
والتعديات عىل األمالك البحرية العمومية واملحافظة امللفات العالقة وإمتام املصالحات وتثبيت العودة
عىل حقوق املواطنني اللبنانيني يف هذا املجال.
كل م ّرة
واإلسهام يف تنمية املناطق املعنية بالعودةّ .
كانت تفشل الحكومات أو تفشَّ ل ،واألمر س ّيان،
الرتبية والتعليم:7
مل تتمكن الحكومات وال وزاراتها الخدماتية من فالفشل له أسبابه والتفشيل له مسبباته ،وكالهام
اعتامد معايري علمية وتربوية وسياسة توظيف وجهان لعملة واحدة هي :عدم عودة امله ّجرين
وحوافز يف إطار وطني موحد للمؤهالت عىل وخضوعهم للتسويات أو للخالفات السياسية.
صعيد الرتبية والتعليم العايل .ومل تتمكن من تطوير الشـؤون االجتامعيـة
التعليم الرسمي والعمل عىل إقرار قانون جديد مل تتمكن الحكومات من وضع سياسات وخطط
للجامعة اللبنانية وتشجيع البحث العلمي .وتقييم لالنتقال من الرعاية االجتامعية إىل التنمية
وتصنيف الجامعات
ّ
الخاصة لضامن جودة التعليم االجتامعية ،والرتكيز عىل حامية الفئات املهمشة،
العايل يف لبنان .والعمل عىل تحقيق إلزامية التعليم ال سيام النساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي
حتى  15سنة وتعميم رياض األطفال وخصوصاً يف اإلعاقة .كام مل تتمكن من إنشاء مجلس أعىل
املناطق األكرث احتياجاً ،وإرساء قواعد الدعم املدريس للسياسات االجتامعية يقوم بالتخطيط وتنسيق
رسب.
ملكافحة الت ّ
العمل بني واضعي هذه السياسات ومنفذي
كام مل تتمكن من متابعة العمل مع وزارة االقتصاد الربامج التنموية ،وانشاء بنك معلومات اجتامعي.
والتجارة إلنجاز العقود مع رشكات التأمني تطبيقًا ومل تعمل عىل تحقيق االندماج االجتامعي للفئات
للقوانني وتأمي ًنا للتغطية الصحية لحوادث السري الضعيفة املهمشة ،وارشاك املستفيدين من
والطرقات واستشفاء العامل األجانب والوافدين ،الخدمات االجتامعية يف اتخاذ القرارات املتعلقة
ومتابعة العمل مع الوزارات املعنية بالغذاء والدواء بهذه الخدمات وتعزيز الرشاكة بني القطاع الرسمي
إلنشاء هيئة تعنى بهذين املوضوعني وبناء وتجهيز والقطاع األهيل واملنظامت الدولية .،كام مل تعمل
مخترب مركزي حديث ،وتطوير برامج الرعاية الصحية من أجل وضع ميثاق اجتامعي بني الجهات املعنية
بسياسات الخدمة االجتامعية.
 7وزارة الرتبية والتعليم العايل ،مرشوع اإلمناء الرتبوي،
االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف لبنان ،الهيئة اللبنانية
للعلوم الرتبوية.
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يالحظ أن نسبة البطالة مرتفعة يف املجتمع
التنمية اإلدارية
أكرثت الحكومات املتعاقبة من وعودها لبناء الفلسطيني ،ما يؤثر بالتايل عىل نسبة الفقر ومستوى
قدرات اإلدارة واملؤسسات العامة وتفعيل التخطيط املعيشة.
االسرتاتيجي وإدخال اإلدارة العرصية عىل املوارد النسبة املرتفعة للبطالة ترجع إىل عدة عوامل من
البرشية ،واعتامد مبادئ الحكم الرشيد ،ال سيام يف أهمها الوضع الخاص بالالجئني الفلسطينيني يف ما
موضوع محاربة الفساد والرشوة ،وتفعيل مبادئ يخص العمل.
املساءلة واملحاسبة واملراقبة من خالل تحديث قبل عام  ،2010كان الالجئ الفلسطيني يعامل
وتطبيق القوانني ذات الصلة ،وتفعيل وتطوير كاألجنبي وكان عليه أن يحصل عىل اجازة عمل
استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت ،ووضع ليستطيع أن ميارس أي عمل كان .كذلك كان يحظر
معايري قياسية للمواقع اإللكرتونية يف اإلدارات عليه العمل يف املهن الحرة واالنتساب للنقابات،
واملؤسسات العامة متهيدا ً إلنشاء بوابة الحكومة ألنها تشرتط أن يكون العضو لبنانياً منذ أكرث من
اإللكرتونية ولتحسني وصول املواطن إىل الخدمات عرش سنوات ،أو التزام دولة طالب االنتساب مبدأ
واملعلومات العامة ،واإلسهام يف زيادة القدرة عىل املعاملة باملثل .إضافة إىل ذلك ،كان الفلسطيني ال
الرقابة املالية واإلدارية وضبط تدفق املعلومات يستفيد من الضامن االجتامعي ،ألنه كان يؤخذ مببدأ
وتأمني التواصل بني اإلدارات.
املعاملة باملثل الستفادة العامل األجانب من الضامن
وكانت الحكومات املتعاقبة قد تح ّمست وح ّمست االجتامعي.
املواطنني عىل اتخاذ اإلجراءات الرامية إىل تطبيق وبالنسبة للعامل الفلسطينيني ،كانت املشكلة تكمن
قانون وسيط الجمهورية ،مؤكّدة عىل تعاونها مع ىف تطبيق مبدأ املعاملة باملثل الذى يفرتض وجود
املنظامت والهيئات غري الحكومية بكل مكوناتها دولة قامئة تربم اتفاقية مع لبنان تقيض معاملة
لتعزيز مشاركتها يف الحوار الوطني املنشود حول العامل اللبنانيني ىف فلسطني باملثل .األمر الذى ال
السياسة االقتصادية واالجتامعية يف لبنان .إال أنه مل يتوافر للدولة الفلسطينية التى مازالت الجهود
يتبني من كل ذلك إال النزر اليسري ،والحكومة إن قامئة إلعالنها .ىف العام  ،2010تم تعديل قانون
أتيح لها التغريد غ ّردت خارج الرسب ومل تنتبه ما إذا العمل ليعفى الفلسطيني من رسوم إجازة العمل،
كان هناك من يعجبه التغريد أم ال.
مع اإلبقاء عىل رضورة الحصول عليها .أبقى القانون
كذلك عىل حظر العمل يف املهن الحرة واالنتساب
حقوق العامل الفلسطينيني يف لبنان:
يقدر عدد الفلسطينيني املقيمني يف لبنان بـ  260000للنقابات .أما بالنسبة للضامن االجتامعي فالقانون
الجئ ،حسب الدراسة األخرية التى قامت بها ألزم العامل الفلسطيني بدفع الرسوم كاملة مع عدم
الجامعة األمريكية يف بريوت عن الوضع االقتصادي إمكانية االستفادة إال من تعويضات نهاية الخدمة
واالجتامعي لالجئني الفلسطينيني ىف لبنان .وتقدر من خالل صندوق خاص باالشرتاكات العائدة للعامل
نسبة املقيمني يف املخيامت بنحو  ،62%بينام يقدر الفلسطينيني.
عدد الذين لديهم القدرة عىل العمل بـ،120000
يعمل منهم فعلياً  53000فقط.

أكرث من نصف الالجئني الفلسطينيني من الشباب،8
وتقدر نسبة البطالة بالنسبة للشباب البالغني من
العمر بني  15و 24عاماً قرابة .40%
 8املسح االجتامعي واالقتصادي لالجئني الفلسطينيني يف
لبنان من قبل الجامعة األمريكية يف بريوت
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أبقى القانون املعدل عىل رضورة حصول العامل
الفلسطيني عىل إجازة عمل ليك يستطيع مامرسة
عمله .قبل العام  2010كان ال يحق للفلسطيني
االستفادة إطالقاً من صندوق الضامن االجتامعي.
وبعد تعديل القانون األخري أصبح الالجئ
الفلسطيني يسدد كافة الرسوم املقررة للضامن
االجتامعي ،لكنه ال يستفيد إال من تعويض نهاية
الخدمة .إ ّن حرمان الفلسطيني من االستفادة من

اإلفادة من قانون الضامن االجتامعي والصحي .لقد
استتبع عدم اعرتاف الدولة يف ترشيعاتها بالعمل
الزراعي إىل عدم اعرتافها بالتوصيّات واالتفاقيات
التي ترعاها منظمة العمل الدولية واملتعلقة بالعمل
الزراعي.

تعويضات األمومة واملرض والتعويضات العائلية هو
تطبيق لفكرة مسؤولية األونروا عن هذه املسائل.
وال يجوز تجريد األونروا من مسؤولياتها .ونتيجة
لهذا الترشيع الخاص بالضامن االجتامعي فإن رب
العمل ميتنع عن توظيف أي فلسطيني يرص عىل
تسجيله ىف الضامن.
إ ّن لبنان مل يلتزم بالتوقيع عىل االتفاقية رقم 87
بحق التنظيم النقايب ،واالتفاقية رقم
عالوة عىل ذلك ،فقد قرر وزير التضامن االجتامعي املتعلّقة ّ
إنشاء حساب خاص لالجئني الفلسطينيني داخل  98املتعلّقة بحق التنظيم واملفاوضة الجامعية،
حق حريّة مامرسة العمل النقايب .ومل ّا يزل
صندوق الضامن االجتامعي يتكون من االشرتاكات واتفاقية ّ
العائدة للعامل الفلسطينيني ،من دون أن تتحمل العامل الزراعي يحتكم إىل قوانني العدلية العثامنية
الخزينة أو الصندوق أي التزام مايل تجاههم .ولكن وإىل القانون الفرنيس الصادر عام  1932املتعلق
هذا الحساب مل ينشأ فعل ًيا ومل يت ّم االتفاق عىل باملوجبات والعقود.
الجهة املسؤولة عنه.
واستنادا ً إىل هذه املرجعيات فقد استثنى قانون
حل مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطينيني العمل العماّ ل الزراعيني من الخضوع ألحكامه وهم
ّ 1.1
فئات ثالث:
املقيمني يف لبنان واملق ّدرة بـ .40%
حل مشكلة الفقر التي تتأث ّر بالبطالة والعمل 1.1عامل دامئون (طيلة العام)
ّ 2.2
وإفادته من الضامن االجتامعي بكافة فروعه2.2 .عامل موسميون ( 7-6أشهر).

3.3إلغاء مبدأ املعاملة باملثل أل ّن الجهود ال تزال 3.3وعامل مياومون (بأجر يومي)
قامئة إلعالن دولة فلسطين ّية.
ومل تتمكن بالتايل الحكومة من متابعة إقرار
4.4السامح للعامل الفلسطينيني باالنتساب الترشيعات الخاصة بالقطاع الزراعي واملحالة إىل
للنقابات.
اعي والحجر
مجلس النواب ،و تفعيل اإلرشاد الزر ّ
الصحي الحيواين والنبايت والرقابة واملختربات ،وتعزيز
5.5إعفاء العامل الفلسطيني من الحصول عىل
ّ
كل من مصلحة األبحاث الزراعية واملرشوع
دور ّ
إجازة عمل.
األخرض .والعمل عىل خفض كلفة اإلنتاج وتحسني
جودة املنتج وتعزيز مرشوع دعم الصادرات
العامل الزراعيون
الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة ملساعدة
تتميز السياسيـــة الزراعية يف لبنان بتغليب الظرفية صغار املزارعني والصناعات الغذائية ،وتقييم وإعادة
وتنفيذ املشاريع املجزأة وغياب خطة وطنية شاملة تفعيل دور التعاونيات الزراعية ،ووضع آلية عملية
اعي وتطوير قانون املرصف الوطني
للتنمية الزراعية ،وحرمان الزراعة من الترشيعات للتسليف الزر ّ
املتطورة واملتكيفة ،التي تبقي لبنان من دون قانون لإلمناء الزراعي واستحداث التأمني عىل املخاطر
اعي.
ريفي يرعى العالقات واملنازعات القامئة فيه والتي والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزر ّ
تطال :استثامر األرض وتنظيم اإلرث الذي يع ّرض
األرض إىل التفتت املتواصل وتجاهل العمل الزراعي
والعامل الزراعي ومواصلة العمل دومنا مساس الحق يف العمل
بقانون العمل الصادر عام  1946الذي َح َرم العاملني العمل :عود عىل بدء
الحق يف العمل موضع تر ّدد لدى الحكومات
يف الزراعة من اإلفادة من الحقوق التي ينص عليها ما زال ّ
القانون ،ويف طليعتها حق التنظيم النقايب وحق املتعاقبة ومحكوم بذهنية ماضوية مل تستطع

321

التخلّص من طغيان الفئات االجتامعية بعضها
عىل البعض اآلخر .فام زالت الحكومات مل تضع
الترشيعات الالزمة ملعالجة الثغرات يف قانون العمل
مبا يتوافق مع االتفاقيات الدولية والعربية املربمة.
ومل تُ ِعد النظر بقانون العمل اللبناين لجهة تطبيق
الحد األدىن لألجور عىل األشخاص الذين بلغوا
الثامنة عرشة من العمر .وتصدر مرسوم تصحيح
األجور بخطأ تلو الخطأ .وال تعيد النظر يف املرسوم
رقم  7423تاريخ  2012 / 1/ 26والذي حدد الحد
األدىن لألجور بـ 675000لرية لبنانية .وجاء مخالفاً
للامدة  44من قانون العمل اللبناين التي نصت عىل
أنه “يجب أن يكون الحد األدىن من األجر كافياً لسد
حاجات األجري الرضورية وحاجات عائلته ،عىل أن
يؤخذ باالعتبار نوع العمل .ويجب أن اليقل عن
الحد األدىن الرسمي والذي يتعارض مع االتفاقية
الدولية والعربية التي وقع عليها لبنان واالتفاقية
الدولية رقم  131التي تنص عىل”تحديد املستويات
الدنيا لألجر” ،واالتفاقية العربية رقم  15التي تنص
عىل “تحديد وحامية األجر” .خصوصاً وأن جميع
الدراسات تؤكد بأن األجر بحدود خط الفقر هو
مليون ومائتا ألف لرية ،وهي تتغاىض عن إنشاء
صندوق للبطالة وعن تطبيق قانوين العمل والضامن
حق موظفي
االجتامعي عىل عامل ورش البناء ،وعن ّ
الدولة بإنشاء نقاباتهم ،وعن احرتام االتفاقية الدولية
رقم  87املتعلّقة بالحريات النقابية وبحق العاملني
يف القطاع العام يف إنشاء نقاباتهم.
ال تزال الحكومات تراعي كل ما يخرق االنتظام
العام للدولة اللبنانية .فهي ترضب املؤسسة
الوطنية لالستخدام وتجعلها نهباً للسمرسة من قبل
املسؤولني عنها أو من افراد أرسهم من خالل مكاتب
السمرسة .إ ّن تفعيل دور املؤسسة وتأمني املوازنات
املالية يك تقوم مبا هو مطلوب منها ،ال يت ّم إال من
خالل سياسة ترعاها الدولة اللبنانية ،كام عليها
االلتزام بتطبيق املساواة باألجر بني املرأة والرجل،
بحيث يكون ذات األجر لذات العمل ،والتشدد يف
منع تشغيل األطفال واألحداث ،وإنشاء املشاريع
االجتامعية والتعليمية واملهنية ،وتنفيذ تخصيص
كوتا متثّل  3%من الوظائف لذوي االحتياجات
الخاصة ووضع خطة وطنية للرقابة يف هذا املجال.
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ويتوجب عليها توفري األجر العادل باعتامد السلم
املتحرك لألجور والزيادات الدورية ارتباطاً مع ارتفاع
غالء املعيشة ،ما يوجب االلتزام بدورية وانتظام
عمل واجتامعات “لجنة املؤرش لغالء املعيشة”
وتوسيع العضوية فيها مبا يضمن مشاركة جميع
القوى الفاعلة من أطراف االنتاج وموظفي القطاع
العام واألساتذة.
كام أنّه يجب عليها أن تالحق موضوع تسجيل
االجري واملوظف يف الضامن االجتامعي بعد مرور 15
يوماً عىل بدء عمله وليس يف نهاية الفرتة التجريبية
( 3أشهر) .وتفعيل دور املفتشني يف الضامن للكشف
عىل املؤسسات التي ال تسجل عاملها يف الضامن،
حيث يرتدد العديد من العامل يف تقديم الشكوى
عىل صاحب العمل خوفاً من الرصف والطرد من
العمل.
ويجب تفعيل دائرة التفتيش يف وزارة العمل
والتشدد مع املؤسسات التي ال ترصح عن عاملها،
وزيادة عدد مجالس العمل التحكيمية وتعيني
أعضائها وترسيع آليات عملها وإصدار األحكام،
حيث تبقى بعض الدعاوى شهورا ً وسنوات .وتحسني
ظروف مكان العمل وتأمني الحاميات الالزمة من
األخطار الناتجة عنها ،وتشديد الرقابة عىل منع
تشغيل األحداث ومنع تشغيل النساء يف األعامل
الخطرة والشاقة ،وتعزيز فكرة اعتامد العقد
الجامعي والتشجيع عليها يف جميع املؤسسات بديالً
من العقد الفردي والنظام الداخيل للمؤسسة ،ألن
العقد الجامعي يساعد عىل التفاعل بني العامل
واملوظفني واملستخدمني نحو تحقيق رؤى مشرتكة
بينهم ويعزز وحدتهم ويفرض أساساً وجود هيئات
ولجان متثلهم.
وتحتل مسألة حصول موظفي القطاع العام
واألساتذة عىل حق التنطيم النقايب أهمية مضاعفة
يف الوضع اللبناين ،خصوصاً بعد ما آلت إليه أوضاع
االتحاد العاميل العام من تر ٍّد وهامشية وعدم متثيل
مصالح العامل بل االنقالب عليها ،حيث بات االتحاد
العاميل العام أداة تعطيل وعقبة أمام أي تحرك
عاميل ومطلبي.
عىل هذه الخلفية يشكل دخول املعلمني الرسميني

مبختلف قطاعاتهم املعرتك النقايب إىل جانب أساتذة
التعليم الخاص وموظفي القطاع العام واإلدارات
العامة ،عامالً أساسياً يف تغيري كبري وهام جدا ً يف
تركيبة وتوازنات الحركة النقابية وتحديدا ً يف وضع
وتركيبة االتحاد العاميل العام.
وإىل جانب حق التنظيم النقايب لألساتذة وموظفي
القطاع العام ،ال بد من التشجيع عىل تأسيس اللجان
النقابية والعاملية يف املؤسسات وأماكن العمل.
والتشجيع أيضاً عىل تأسيس نقابات جديدة يف
جميع القطاعات التي صودرت نقاباتها ،من دون
الخوف او التوقف أمام وهم ورساب وحجة الحفاظ
عىل وحدة الحركة النقابية ،ألن املطلوب اليوم
بات أن توجد نقابات وحركة نقابية عاملية خالفاً
للواقع النقايب املصادر ،يك تستطيع ان تطرح وحدة
أو عدم وحدة الحركة النقابية لتبني أوالً النقابات
التي متثل العامل واملستخدمني ،عىل أن يكون هذا
الجهد والسعي تحت شعار واضح وهو :بناء الحركة
النقابية الدميقراطية املستقلة.

إلغاء الرتخيص املسبق.الغاء املراقبة واإلرشاف.أخذ العلم بنتائج االنتخابات الالتصديق واملوافقة عليها.
أ.أتعديل املادة  50من قانون العمل حامية
لحق العمل واستمرار العمل وحامية
للناشطني النقابيني يف نضالهم لتحسني
أوضاعهم وأوضاع زمالئهم.
ب.بتقييد حرية صاحب العمل يف تعديل
دوامات العمل.
ت.ت إلغاء املادة  50املتعلقة بالرصف من العمل،
وفرض غرامات كبرية وزيادة تعويضات
الرصف بشكل عام ،وخصوصاً رصف
النقابيني.
ث.ث وضع قانون لطوارئ العمل.

ج.ج إلغاء جميع املواد التي تجيز لوزارة العمل
التدخل يف تنظيم واقع النقابات وإعطاء
وعىل هذا األساس يعتقد أنه من املهم جدا ً الرتكيز
حق التنظيم ملوظفي القطاع العام وإلغاء
عىل مهمتني أساسيتني:
جميع املواد التي تتعارض مع االتفاقيات
1.1انتزاع حق التنظيم النقايب ملوظفي القطاع
الدولية.
العام واملعلمني ،ودخولهم كجزء عضوي مك ّون
ح.ح تقصري مدة إصدار األحكام يف مجالس
للحركة النقابية.
العمل التحكيمية ،ووضع سقف زمني ملزم
2.2اطالق مهمة بناء “حركة نقابية دميقراطية
قانونياً.
مستقلة” متاماً عن جميع القوى السياسية
واملذاهب والطوائف والدولة ،عرب تأسيس  -5إحياء وتفعيل املجالس واملؤسسات اآلتية:
لجان املؤسسات والنقابات،عىل أن يتم احتضان أ  -املجلس الوطني للعمل ،الذي أنشئ مبوجب
هذا الجهد واملشاركة فيه بفاعلية من جميع القانون  21/ 65واستكمل باملرسوم رقم  6304تاريخ
املنظامت الحقوقية والقانونية والشبكات .1966/12/5
املحلية والعربية ودعم األطر الناشطة والفاعلة ب ــ املؤسسة الوطنية لالستخدام ،املرسوم االشرتاعي
يف هذا املجال ،وتأمني الدعم لها من جميع رقم  80تاريخ  ،1977/6/27وتهدف هذه املؤسسة
االتحادات النقابية الدولية ومنظمة العمل بحسب مادتها الثالثة إىل:
الدولية.
 مكافحة البطالة.3.3ترشيع روابط املعلمني وإعطاؤها صفة
 املساهمة يف تحسني تنظيم سوق العمل.النقابات.
4.4إلغاء جميع املواد التي تجيز لوزارة العمل  -تشجيع املشاريع ذات االنعكاس عىل سوق العمل.
التدخل يف عمل النقابات ومنها:

 -القيام بالدراسات واألبحاث الرامية إىل تحديد
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السياسة العامة لالستخدام.
ج ـ املجلس االقتصادي واالجتامعي.

ال تزال الخادمات
األجنبيات يتعرضن
ألسوإ املعاملة
واالعتداءات من قبل
مستخدميهن .كام ال
يزال القانون اللبناين
قارصاً عن تأمني
الحامية لهن من
التمييز والعنف

األجانب ،عدد العامالت غري الرشعيات فقط بنحو
 50ألفاً .معظم الخادمات من رسيالنكا ،وإثيوبيا،
والفيلبني ،ونيبال ،وبنغالديش ومدغشقر.

د ــ لجنة مؤرش غالء املعيشة.
وقد أشارت منظمة العفو الدولية يف تقريرها لعام
هـ ـ املكتب الوطني للدواء.
 2009أنه توفيت  45خادمة أجنبية عىل األقل
وــ إيالء االهتامم الواسع من قبل الدولة بالقطاع ألسباب غري طبيعية ،وتوفيت كثريات منهن عىل
ما يبدو جراء اإلنتحار او السقوط أثناء محاولتهن
الزراعي.
ز ــ إخضاع العامل الزراعيني ألحكام قانوين العمل الهرب من البنايات العالية التي يعملن فيها .ومل تقم
السلطات عموماً بإجراء تحقيقات كافية بخصوص
والضامن االجتامعي.
تلك الوفيات واالنتهاكات التي يحتمل ان تكون قد
حـ ــ إقرار الحق يف الضامن للسيدات العامالت يف سبقتها.
التعاونيات ،والتحرك من أجل حقوق املرأة الريفية
عىل الرغم من أنه يف يناير/كانون الثاين 2009
واملهمشة والرتكيز عىل دور النساء يف املجتمع.
خرجت وزارة العمل بعقد عمل منوذجي يتضمن
وبالنسبة للعامل الفلسصطينيني:
بعض الرشوط واملواصفات الخاصة بتوظيف
حل مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطينيني عامالت املنازل ،مثل تحديد حد أقىص لساعات
ّ 1.1
العمل اليومية ،وكذلك نظام جديد لوكاالت استقدام
املقيمني يف لبنان.
حل مشكلة الفقر التي تتأث ّر بالبطالة والعمل العامل يهدف إىل تحسني اإلرشاف عىل أعاملها ،إال
ّ 2.2
وإفادتهم من الضامن االجتامعي بكافة فروعه .أن العامالت ما زلن مستبعدات من قانون العمل
اللبناين ،وما زالت ال توجد آليات لتنفيذ القواعد
3.3إلغاء مبدأ املعاملة باملثل أل ّن الجهود ال تزال الحالية الحاكمة لعمل عامالت املنازل.
قامئة إلعالن دولة فلسطينيّة.
ويف سابقة ال مثيل لها صدر يف  2009/12/9حكم
4.4السامح للعامل الفلسطينيني باالنتساب عن القايض املنفرد الجزايئ يف البرتون ،قىض بإدانة
للنقابات.
لبنانية اعتدت بالرضب عىل العاملة الفيليبينية التي
5.5إعفاء العامل الفلسطيني من الحصول عىل كانت تعمل يف منزلها .أدينت املدعى عليها بالجنحة
املنصوص عليها يف املادة  554عقوبات أي إيذاء
إجازة عمل.
األشخاص قصدا ً وبحبسها مدة  15يوماً ،وبتغرميها
مبلغ خمسني ألف لرية ،وبإلزامها أن تدفع للمدعية
العامالت األجنبيات يف املنازل:
(أي العاملة الفيليبينية) جونالني ماليباغو مبلغ
ال تزال الخادمات األجنبيات ،يف الفرتة التي يغطيها عرشة ماليني ومثامنئة ألف لرية بدل عطل ورضر.
هذا التقرير ،يتعرضن ألسوإ املعاملة واالعتداءات كذلك قىض الحكم بر ّد سائر األسباب واملطالب “وال
من قبل مستخدميهن .كام ال يزال القانون اللبناين سيام طلب املدعى عليها الرامي إىل دعوة املدعية
قارصا ً عن تأمني الحامية لهن من التمييز والعنف .وإحضارها من بلدها” ،وأخريا ً تضمني املدعى عليها
ووفق إحصاءات منظمة “حقوق املهاجرين” فإن ف .ص .نفقات املحاكمة .وما يزيد من أهمية هذا
عدد العامالت النيباليات يف لبنان يبلغ  17ألف فتاة ،الحكم بالنسبة إىل الخرباء القانونيني ،أنه صدر مع
فيام العدد اإلجاميل للعامالت يف املنازل حالياً هو وجود املدعية خارج البالد ،أي أن القضاء انترص
 200ألف عاملة ،يف وقت جاء فيه تقدير املديرية لعاملة أجنبية بعدما غادرت األرايض اللبنانية .وقد
العامة لألمن العام أكرث تواضعاً 55 :ألف خادمة استند الحكم إىل تقدير الطبيبني الرشعيني اللذين
أجنبية ،بينام قدرت “جمعية كاريتاس” ــــ مركز فحصا جونالني ،خالل وجودها يف املستشفى بنا ًء
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عىل تكليف من النيابة العامة االستئنافية يف بريوت،
وأكدا وجود “كدمات يف مختلف أنحاء جسم املدعية
من دون وجود أي مرض يف الدم وفقاً للفحوصات
الطبية” .ويف تقرير أحد الطبيبني أن العاملة تعاين
أيضاً أوجاعاً يف فروة الرأس ،وأن الكدمات التي
تعانيها ناجمة عن صدمات مبارشة.
ويف فرباير /شباط  ،2009أوصت “اللجنة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة” التابعة لألمم املتحدة
بأن تسن السلطات اللبنانية قانوناً ينظم عمل الخدم
والخادمات املستبعدين من نطاق “قانون العمل”،
وإىل حامية الخادمات من العنف واالستغالل.
وقد دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجنة
التوجيه الرسمية املعنية بتحسني أوضاع عامالت
املنازل التي تأسست يف مطلع عام  ،2006إىل البدء
يف تعقب حاالت الوفاة واإلصابات ،لضامن تحقيق
الرشطة فيها عىل النحو املالئم وللخروج باسرتاتيجية
واضحة لتقليل هذه الوفيات .ويجب أن تشمل هذه
االسرتاتيجية مكافحة مامرسات الحبس داخل املنزل،
وتوفري خط ساخن للعامالت لتقديم الشكاوى،
وتعيني مفتيش عمل ،وتحسني أوضاع العمل
وضامنات الحامية يف قانون العمل.

العامل السوريون:
يقدر عدد العامل السوريني يف لبنان بنحو 300
ألف عامل 9يتعرضون للمامرسات العنرصية التي
تصاعدت وتريتها بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري
يف شباط  .2005وأبرز هذه املامرسات العنرصية
ظهرت يف االعتداء عىل حافلة سورية يف  21ديسمرب
 ،2009إذ أطلق مسلحون مجهولون النار عىل
حافلة تنقل  25عامالً سوريا يف منطقة دير عامر
عىل الحدود اللبنانية السورية قتل عىل أثرها شخص
وأصيب ثالثة آخرون .وجاء هذا الحادث استنكارا ً
لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق بعد
توترات دامت  5سنوات بني لبنان وسوريا.
الالجئون العراقيون:
تقدر املنظامت الدولية عدد الالجئني العراقيني يف
لبنان بنحو  50ألفاً ،10وهو عدد قليل نسبياً من
إجاميل  2.2مليوين الجئ عراقي يف دول الرشق
األوسط .لكنه ميكن القول إن لبنان هو الدولة
«األقل ضيافة» لهؤالء بسبب تعقيداته الخاصة التي
متنعه حتى اآلن من «تقدير» الالجئني السياسيني
واستقبالهم.
وتعترب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني كل العراقيني الذين فروا من جنوب العراق
ووسطه طلباً للجوء يف لبنان ،أو يف أي مكان آخر
يف منطقة الرشق األوسط “الجئني” ،إال أن لبنان
ليس طرفاً يف اتفاقية العام  1951لالجئني ،وال يعترب
اعرتاف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني بالالجئني العراقيني نافذا ً تبعاً للقانون
اللبناين .وتعامل السلطات اللبنانية كل العراقيني
الذين يدخلون أو يقيمون يف لبنان بشكل غري قانوين
“مهاجرين غري رشعيني” ،بغض النظر عن نيتهم يف
السعي للجوء .ولهذا يتعرض الالجئون العراقيون
لالعتقال والغرامات واالحتجاز من قبل السلطات
اللبنانية.

وقد جرى العديد من االعتصامات واالستنكارات
خالل هذا العام دفاعاً عن العامالت األجنبيات.
ولعل اهمها “التحرك التضامني لإلضاءة عىل
االنتهاكات اإلنسانية التي تصيب العامالت
األجنبيات يف لبنان نهار األحد  8آذار  2009أمام
مرسح املدينة مبناسبة يوم املرأة العاملي .تخلل هذا
التحرك توزيع بيان باإلنكليزية والعربية من قبل
منظمي هذا التحرك وهم جمعية «كفى» ملناهضة
العنف ضد املرأة ،و»مجموعة األبحاث والتدريب
للعمل التنموي» و»هيومن رايتس ووتش» باإلضافة
إىل عدد من الناشطني املستقلني .تضمن هذا البيان
معلومات وحقائق عن عامالت املنازل األجنبيات يف
لبنان .وحدد هدف التحرك بأنه «ملطالبة السلطات
اللبنانية بحامية عامالت املنازل األجنبيات ومطالبة ويف لبنان حالياً  580الجئاً عراقياً يف السجن ،منهم
أرباب العمل مبعاملتهن كنساء عامالت لهن حقوق نحو  422شخصاً أنهوا فرتة العقوبة ،ويرفض األمن
يجب احرتامها».
 9شبكة األنباء اإلنسانية ( إيرين).
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( أوتشا ).
 10جريدة الرشق األوسط ،عدد اإلثنني  24آذار .2008
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العام اللبناين إطالق رساحهم ،لكونهم موجودين يف
البالد بشكل غري قانوين .وميكن لغالبيتهم الخروج
من االحتجاز فقط إذا وافقوا عىل العودة إىل العراق.
وكان قد جرى يف  14شباط  2008إتفاق بني
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
واألمن العام اللبناين ،يعطي الالجئني العراقيني يف
لبنان ،وملرة واحدة فقط ،فرتة سامح ملدة ثالثة
أشهر لتسوية أوضاعهم أو مغادرة لبنان .كان الهدف
املنشود من هذا االتفاق حامية املئات من الالجئني
العراقيني املحتجزين حالياً ،لفرتات متامدية وغري
محددة ،بتهمة الدخول “غري الرشعي” إىل لبنان.
لكن هذا االتفاق مل يتع ّد كونه نوعاً من املجامالت
غري املجدية .إذ إنه مل ِ
يأت بأي أحكام جديدة أو

يعرتف بحق الالجئ بعدم الرتحيل أو بالحامية من
التوقيف واالحتجاز .فالجديد الوحيد يف هذا االتفاق
هو إطالق رساح “مرشوط” لالجئني مقابل التزام
املفوضية بدفع مبلغ  950000ل.ل( .نحو 630
دوالرا ً أمريكياً) عن كل الجئ لألمن العام متثل غرامة
الدخول غري الرشعي.
باإلضافة إىل ذلك يحرم الالجئون العراقيون من
أبسط الحقوق األساسية التي كرسها اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،كالحق يف املسكن والرعاية الصحية
والعمل والتعليم .ويتعرضون ألسوأ املعامالت ال
سيام من أصحاب العمل الذين يعملون لديهم .كام
يعيشون يف أحياء فقرية ال تتوفر فيها أدىن رشوط
الصحة واملسكن الالئق.

التوصيات:
•تعزيز دور املراة يف الحياة العامة.
•تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة.
•اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة االستقرار يف لبنان عرب انعكاس ايجايب للنمو عىل جميع
اللبنانيني.
•تقديم مقاربات امنائية شاملة ميكنها ان تدمج سياسات تنموية طويلة األمد.
•تطوير القطاعات االنتاجية ،تحديث املناخ االستثامري العام وتعديل القوانني وتبسيط االجراءات القانونية،
ووضع خطة وطنية شاملة للتنمية الزراعية.
•اصالح الضامن االجتامعي وتحديثه عرب :مكننته ورفده باملوارد االبرشية املؤهلة.
•تبسيط االجراءات االدارية ،وبناء قدرات االدارة واملؤسسات العامة وتفعيل التخطيط االسرتاتيجي وادخال
االدارة العرصية عىل املوارد البرشية.
•اقرار قانون للتقاعد والحامية االجتامعية.
•اعداد مرشوع متكامل لالمركزية االدارية.
•اعادة هيكلة االدارة الرضيبية (تطوير قانون رضيبة الدخل عىل الرشكات واالفراد بهدف توحيد املفهوم
الرضيبي).
•اقرار سياسة للنقل الربي للركاب والبضائع وتخفيض كلفة النقل املشرتك.
•تطوير التعليم الرسمي والعمل عىل اقرار قانون جديد للجامعة اللبنانية.
•متابعة العمل مع وزارة االقتصاد والتجارة النجاز العقود مع رشكات التأمني تطبيقا للقوانني بهدف التغطية
الصحية لحوادث السري واستشفاء العامل االجانب.
•اقفال ملف املهجرين عرب امتام املصالحات وتثبيت العودة واالسهام يف تنمية املناطق املعنية بالعودة.
•وضع سياسات وخطط لالنتقال من الرعاية االجتامعية اىل التنمية االجتامعية عرب انشاء مجلس اعىل للسياسات
االجتامعية يقوم بالتخطيط و تنسيق العمل بني واضعي هذه السياسات ومنفذي الربامج التنموية.
•تعديل حقوق العامل الفلسطنيني يف لبنان من خالل السامح للعامل الفلسطينيني باالنتساب للنقابات ،واعفاء
العامل الفلسطيني من الحصول عىل اجازة عمل.
•وضع الترشيعات الالزمة ملعالجة الثغرات يف قانون العمل مبا يتوافق مع االتفاقيات الدولية والعربية املربمة.
•توفري االجر العادل باعتامد السلم املتحرك لالجور والزيادات الدورية ارتباطا مع ارتفاع غالء املعيشة.
•التشجيع عىل تاسيس نقابات جديدة يف جميع القطاعات التي صودرت نقاباتها.
•وضع قانون ينظم عمل العامل املنزليني املستبعدين من نطاق «قانون العمل» ،ويحميهم من العنف واالستغالل.
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تقارير وطنية

مرص
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:
مجدي عبد الحميد (الجمعية املرصية للنهوض
باملشاركة املجتمعية) ،خالد عيل (املركز املرصي
للحقوق االقتصادية واالجتامعية) ،يرسي مصطفى
(مدير مرشوع دعم حقوق املرأة ،وكالة التعاون
االمنايئ االملاين) ،عالء غ ّنام (املبادرة املرصية
للحقوق الشخصية) ،منى عزت (مؤسسة املراة
الجديدة)
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الحق يف التعليم
مرص
اعداد :د .هويدا عدىل
باحثة وأستاذة جامعية
يسهم التعليم يف إنجاز العدالة االجتامعية من خالل
إتاحة فرص التعليم للجميع ،بغض النظر عن أي
أوضاع اجتامعية أو اقتصادية أو نوعية أو دميغرافية.
ومام الشك فيه أن من الرشوط الهامة التي تؤدي إىل
نجاح التعليم يف تحقيق العدالة االجتامعية يف أي
مجتمع هو قدرة كل الفئات االجتامعية عىل النفاذ
لفرص التعليم أوالً ثم التمتع بخدمة تعليمية ذات
نوعية جيدة ،متكن الطالب من الحصول عىل فرصة
عمل مستقبالً من ناحية ثانية .ويف هذا اإلطار ،فإن
النص يف الدساتري والقوانني عىل تكافؤ الفرص ،وهو
البعد الشكيل للعدالة االجتامعية ال يكفي ،ولكن
يجب أن يتجاوز األمر ذلك إىل ترجمة هذه املبادئ
الدستورية عىل أرض الواقع يف صورة سياسات
وتدخالت ،وهو البعد املوضوعي للعدالة االجتامعية.
يعد نظام التعليم املرصي واحدا ً من أكرب نظم
التعليم يف العامل ،واألكرب عىل مستوى منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .حيث يضم هذا النظام نحو
 20.4مليون طالب موزعني عىل مراحل التعليم
املختلفة .وتستحوذ مرحلة التعليم قبل الجامعي
عىل نحو  18مليون طالب (نحو  ،) 88%يف حني
يتم استيعاب النسبة املتبقية يف مؤسسات التعليم
العايل املختلفة .تضم مؤسسات التعليم الحكومية
النسبة العظمي من الطلبة املقيدين يف مراحل
التعليم املختلفة ،حيث تصل نسبة الطلبة املقيدين
يف املدارس الحكومية إىل نحو  80%عام 2008/2007
(ترتفع إىل أكرث من  93%إذا أضفنا املدارس األزهرية
والتجريبية) ،يف حني تتوزع النسبة القليلة الباقية
أي  7%عىل مدارس اللغات واملدارس الدولية .كام

تضم منظومة التعليم ماقبل الجامعي نحو  43ألف
مدرسة.
تشخيص األوضاع الراهنة:
تتعدد أبعاد املنظومة التعليمية لتشمل املدرس
والطالب واملنهج والبنية املدرسية بجوانبها الصلبة
والرخوة ،كام أن خصائص هذه املنظومة التعليمية
وطبيعة تفاعالتها مرهونة بأهداف السياسة
التعليمية ومحتواها .إن تشخيص األوضاع الراهنة
من منظور حقوقى يستدعي مناقشة العنارص
واألبعاد اآلتية:

تتبنى سياسة التعليم
يف مرص فلسفة السلم
التعليمي ،ما يتعارض
•أبعاد متعلقة بالنفاذ إىل التعليم (قضية
مع مبدأ إتاحة حق
فلسفة التعليم – قضية االستيعاب).
•أبعاد متعلقة بالقدرة عىل االستمرار يف التعليم مدى الحياة

التعليم (قضية الترسب).
•أبعاد متعلقة بجودة العملية التعليمية
وكفاءتها (قضايا إعداد املعلم – كثافة
الفصول – رياض األطفال – املناهج
الدراسية).
•أبعاد متعلقة بالجانب االقتصادي للتعليم
 :اإلنفاق عىل التعليم وتوزيع هذا اإلنفاق
بني البنود املختلفة وبني األقاليم الجغرافية
املختلفة وعىل أساس النوع.
•أبعاد متعلقة باملشاركة يف صنع السياسة
التعليمية من قبل املجتمع املدين وأولياء
األمور والطلبة.
فلسفة التعليم  :تتبنى سياسة التعليم يف مرص فلسفة
السلم التعليمي ،ما يتعارض مع مبدأ إتاحة حق
التعليم مدى الحياة .فلسفة السلم التعليمي تستبعد
هؤالء التالميذ الذين تعرثوا أو تجاوزوا سن املرحلة،
وذلك بعد امتحانات االبتدائية واإلعدادية والثانوية،
وأيضاً استبعاد من مل يلتحقوا بالسلّم التعليمي أصالً
منذ بدايته .إن هذه الفلسفة كانت مالمئة لقيم
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فالعملية التعليمية
بكل عنارصها تتعامل
باألساس مع الطفل
العادي وغري مؤهلة
عىل اإلطالق للتعامل
مع األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة
بسبب عدم مالءمة
البيئة املدرسية من
الناحية املادية وعدم
تأهيل املعلمني
وعدم مرونة املناهج
وإجراءات التقويم

وأوضاع ارتبطت بوظيفة التعليم يف انتقائه للصفوة،
وإنه مع االهتامم بالتعليم محلياً ودولياً وربطه
بالتنمية البرشية ،أصبح مفهوم االستبعاد قريناً
النتهاك مبدأ تكافؤ الفرص واالنتقاص من حقوق
اإلنسان ،وإنه من األفضل تبني فلسفة الشجرة
التعليمية التي تتيح حق العودة للتعليم النظامي
يف أي وقت من عمر اإلنسان استكامالً لتعليمه أو
تجديدا ً له أو تغيريا ً لتخصصه أو مهنته .وعىل هذا
فإن تطوير املنظومة التعليمية استنادا ً إىل مفهوم
الشجرة التعليمية ،يتيح مبدأ حق التعليم للجميع
من املهد إىل اللحد ،وبذلك تتحقق سياسة توافر
التعليم مدى الحياة من دون استبعاد ومن دون
حدود لسنوات التعليم ونوعه ،وأخريا ً التحرر من
مفهوم يستند إىل حائط شيدته توازنات مجتمعية
نخبوية (حامد عامر.)1998 ،
من القضايا األخرى ذات الصلة بفلسفة التعليم هي
تطبيق قواعد السوق الحرة عىل التعليم من خالل
السامح بكل أنواع التعليم إذا توافر الطلب عليها.
وقد أدت هذه التوجهات إىل وجود عدة أنظمة من
التعليم ،حكومي وأجنبي ودويل ،واألخطر ظهور
ما يطلق عليه املدارس اإلسالمية الدولية واألجنبية،
والتي ال تقبل سوى الطلبة املسلمني وتلتزم بالزى
اإلسالمي يف مواجهة نوع قديم من املدارس يف مرص،
وهي املدارس التي أنشأتها اإلرساليات التبشريية
منذ أكرث من مائة عام ،والتي تقبل كل الطلبة بغض
النظر عن دينهم .هذا بالطبع إىل جانب التعليم
األزهري والذي يؤصل تاريخياً لالنقسام بني التعليم
الديني واملدين.
قضايا االستيعاب وااللتحاق والترسب :وفقاً لتقرير
رصد التقدم يف األهداف اإلمنائية لأللفية الصادر عام
Egypt›s Progress Towards Achiev�(،20100
 )ing the MDGs, 2010زاد معدل االلتحاق
الصايف من  86%يف 1990إىل .2009-2008 96%
ومع ذلك مازال هناك تباينات جغرافية ،ففي حني
حققت املحافظات الحرضية هدف التعليم االبتدايئ
لجميع الفتيان والفتيات عىل السواء ،فإن معدل
القيد يف محافظات سوهاج والبحر األحمر وشامل
سيناء وجنوب سيناء يقل عن  .80%كام أن هناك
توسعاً يف إنشاء رياض األطفال ،والتي تستوعب
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 22%من الذكور و  21%من اإلناث يف العام -2007
 .2008ومع هذا التقدم ،مازال التحدي الرئييس
هو ارتفاع معدالت الترسب ،فوفقا آلخر إحصاء
قومي عام  – 2006وهو إحصاء عرشي  -هناك نحو
نصف مليون طفل يف املرحلة العمرية من 18-6
سنة ترسبوا و 1.3مليون طفل مل يلتحقوا باملدرسة
من األصل  ،وترتكز أعىل النسب من هذه الفئة من
األطفال يف محافظات البحرية وبني سويف والفيوم
واملنيا .وعىل صعيد ثانٍ  ،فإن نسبة االلتحاق تنخفض
كلام انتقلنا من مرحلة تعليمية إىل أخرى أعىل ،ما
يشري إىل عدم قدرة النظام التعليمي عىل االحتفاظ
بتالميذه ،وأيضاً يشري إىل انتشار الترسب أكرث بني
التالميذ الفقراء .فوفقاً للمسح امليداين للتعليم عام
 ،2007فإن األطفال من األرس امليسورة أكرث التحاقاً
باملدرسة االبتدائية مقارنة بأطفال األرس األفقر ( 93
 %إىل  .) 85%أما يف املرحلة اإلعدادية ،فإن نسبة
امليسورين إىل األفقر  87%إىل  ،64%وتزداد الفجوة
بشكل كبري يف املرحلة الثانوية لتصل نسبة التحاق
امليسورين إىل الفقراء  84%إىل El Zanaty( .39%
.)&Gorin, 2007
ال تقترص مشاكل االلتحاق عىل الفئات السابقة
ولكنها متتد إىل فئة أخرى وهي فئة األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ،الذين يقدر عددهم بنحو
مليوين طفل عام  ،2006وقد أدت الطاقة االستيعابية
املحدودة ملدارس الرتبية الخاصة إىل حرمان الغالبية
العظمي منهم من االلتحاق بالتعليم .فعدد األطفال
امللتحقني بهذه النوعية من املدارس  36.808أطفال،
مبا ميثل نحو  1.8%من ذوي االحتياجات الخاصة يف
سن املدرسة .وبسبب هذا الوضع املرتدي ،اتخذت
وزارة الرتبية والتعليم قرارا ً بتبني خطة عمل لدمج
 10%من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تدريجيا
يف مدارس التعليم العام .وعىل الرغم من إيجابية
هذا التوجه إال أن هناك كثريا ً من املعوقات التي
تعرقل تنفيذه من األصل وجعله مالمئاً الحتياجات
هؤالء األطفال .فالعملية التعليمية بكل عنارصها
تتعامل باألساس مع الطفل العادي وغري مؤهلة عىل
اإلطالق للتعامل مع األطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة بسبب عدم مالءمة البيئة املدرسية من
الناحية املادية (املباين واألدوات وغريها) وعدم تأهيل

املعلمني للتعامل مع األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة وعدم مرونة املناهج وإجراءات التقويم.
(الخطة االسرتاتيجية القومية إلصالح التعليم )2010

عىل أن “التعليم حق تكفله الدولة ،وهو إلزامي
يف املرحلة االبتدائية .وتعمل الدولة عىل مد اإللزام
إىل مراحل أخرى ،وترشف عىل التعليم كله ،وتكفل
استقالل الجامعات ومراكز البحث العلمي ،مبا يحقق
الربط بينه وبني حاجات املجتمع واإلنتاج ”.كام
أضاف يف املادة رقم ( )20أن “التعليم يف مؤسسات
الدولة التعليمية مجاين يف مراحله املختلفة”.

الريف والعشوائيات من حيث تردي أحوال املباين
املدرسية وتكدس الفصول وما يرتكه هذا من آثار
سلبية عىل التالميذ ،حيث ترتدى أحوال العملية
التعليمية ،ويتجىل ذلك يف عدم قدرة الطفل عىل
إجادة القراءة والكتابة رمبا وهو يف أواخر املرحلة
اإلعدادية ما يؤدي إىل تعدد مرات الرسوب ،وينتهي
األمر بالترسب .ناهيك عن غياب األنشطة املدرسية
متاماً بسبب التكدس وضعف املوارد املادية ،هذه
األنشطة التي تسهم يف تكوين شخصية الطفل.
وليس حال املناهج بأفضل ،فعىل الرغم من إدخال
كثري من التطوير عليها ،مازالت تعتمد عىل الحفظ
والتلقني ،وال تعمل عىل تنمية املهارات الحياتية
وال القدرات اإلبداعية والنقدية للطفل .إن تحدي
جودة العملية التعليمية هو التحدي الرئييس الذي
دفع الدولة املرصية إىل تصميم الخطة االسرتاتيجية
القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي من عام 2007
–  2008إىل .2012-2011

تقوم هذه االسرتاتيجية عىل ثالثة مرتكزات أساسية:
وهي تأكيد الجودة ورفع كفاءة النظم وتأصيل
الالمركزية وتحقيق عدالة من خالل حزمة من
الربامج تتالمس مع كل جوانب العملية التعليمية.
إن هذه الخطة يف مجملها ما هي إال أداة لتحقيق
التحول يف منوذج التعليم املرصي من منوذج تقليدى
إىل منوذج حديث ،يضع املتعلم يف دائرة االهتامم،
ويسعي لتنميته تنمية شاملة عرب تطوير املناهج
وطرق التدريس وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
ومن املالحظ يف هذه الخطة أن االهتامم ال ينصب
فقط عىل إتاحة الجودة ،ولكن أيضاً عىل عدالة
توزيع الفرص التعليمية .ووفقاً للخطاب السيايس
املعلن ،تعترب الخطة االسرتاتيجية لتطوير التعليم
أداة الدولة يف تحقيق العدل االجتامعي والحد من
الفقر وتحقيق التكامل والدمج االجتامعي وتنشيط
املشاركة املجتمعية والرشاكة مع القطاع الخاص
والقطاع التعاوين يف املجتمع.

سياسة التعليم يف مرص

والحقيقة أن الواقع يختلف كثريا ً عن الخطاب ،بل
الحكم عىل مصداقية الخطاب مرهون مبا تحقق
عىل أرض الواقع ،وما تم رصده من مخصصات مالية

نخلص إىل أنه عىل الرغم من التقدم الذي تحقق يف
التعليم األسايس ،فإنه مازالت هناك تحديات خاصة
بارتفاع نسبة الترسب من ناحية ،وأيضاً الفجوات
يف االلتحاق بني األقاليم الجغرافية وبني الريف
والحرض ،والتي تتقاطع مع متغريي النوع واملستوى متثل الخطة االسرتاتيجية القومية إلصالح التعليم
االقتصادي واالجتامعي .فضالً عن مشكلة استيعاب قبل الجامعي من  2008 – 2007إىل 2012-2011
حجر الزاوية يف السياسة التعليمية املرصية ،إذ
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.
قضية جودة العملية التعليمية :عىل الرغم من تنطلق من هدف توفري تعليم عايل الجودة للجميع
النجاح يف إتاحة الحق يف التعليم بشكل واضح ،كحق أسايس من حقوق اإلنسان ،وإعداد كل األطفال
فإن قضية جودة العملية التعليمية تظل التحدي والشباب للمواطنة املستنرية يف مجتمع املعرفة يف
الرئييس والتي تتجىل مظاهرها يف أمور شتى مثل ظل عقد اجتامعي جديد قائم عىل الدميقراطية
ضعف املستوى التكويني والتأهييل للمعلمني والحرية والعدل االجتامعي ،وتأسيس نظام تعليمي
وقلة االعتامد عىل الرتبويني وضعف التدريب المركزي يدعم املشاركة املجتمعية والحوكمة
سواء قبل العمل أو أثناء الخدمة .كام تعاين البيئة الرشيدة ،ويكفل إدارة إصالح التعليم بطريقة فاعلة
املدرسية من كثري من جوانب التدهور خصوصاً يف عىل مستوى املدرسة وكل املستويات اإلدارية.

نص الدستور املرصي رصاح ًة يف مادته رقم ()18
ّ
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جودة العملية
التعليمية تظل
التحدي الرئييس
والتي تتجىل
مظاهرها يف ضعف
املستوى التكويني
للمعلمني كام تعاين
البيئة املدرسية من
كثري من جوانب
التدهور

لتحقيق أهداف االسرتاتيجية .ويف هذا اإلطار من
املهم اإلشارة إىل عدد من األمور:

غياب إرادة سياسية
حقيقية لتطبيق
الالمركزية يف مرص،
والسعي حتى عند
تطبيقها إلفراغها من
مضمونها عرب تهميش
مشاركة املجتمع
املدين وعرب غياب
نظام جيد للحوكمة

•عىل الرغم من تأكيد وزارة الرتبية والتعليم
أن الخطة االسرتاتيجية إلصالح التعليم متت
صياغتها عرب رشاكة واسعة النطاق مع األطراف
كافة ،سواء أكانت الحكومية أو املحلية أو
منظامت املجتمع املدين ،فإن العديد من أطراف
املجتمع املدين املعنيني بقضية التعليم أشار إىل
عدم كفاية مشاركتهم ،وعدم أخذها بالجدية
الكافية .فمعايري اختيار منظامت املجتمع
املدين املعنية كانت انتقائية ،وتعتمد عىل مدى
االنسجام يف املواقف مع وزارة الرتبية والتعليم.
(مركز العقد االجتامعي)2009 ،
•نظرا ً ألن الجودة هي حجر الزاوية يف
االسرتاتيجية القومية إلصالح التعليم ،فقد
طلب من جميع املدارس أن تستويف متطلبات
الجودة ،من دون توفري املدخالت العملية
التعليمية األساسية من مدرسني مؤهلني وبنى
مدرسية مجهزة ومناهج متطورة ومعامل
ووسائل تكنولوجيا وغريها .والنتيجة دخول
املدارس يف سباق يك تستويف هذه املتطلبات
بطريقة شكلية متاماً من دون أي تطوير
لجوهر العملية التعليمية .وأصبح األساس لدى
املدرسة هو ترتيب األوراق وتسديد الخانات
من دون أي تغيري حقيقي يف نوعية العملية
التعليمية .ورمبا قضية كادر املعلمني ،والتي
هي جزء من قضية إعداد املعلم يف الخطة
االسرتاتيجية وما اثارته من لغط كبري وسخط
بني املعلمني ،تشري إىل أزمة حقيقية .فلو كان
التطوير واإلصالح حقيقيني يف جوانب العملية
التعليمية كافة ،ما كان لهذه املشكالت املتعلقة
بكادر املعلمني أن تظهر.
•تعد الالمركزية حجر الزاوية يف خطة إصالح
التعليم ،والتي من خاللها يتم نقل الوظائف
من املستوى املركزي إىل مستويات إدارية
أخرى مثل مديريات التعليم واإلدارات
التعليمية واملدارس ،باعتبار األخرية هي
الوحدة التنظيمية التي ترتكز عليها جهود
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اإلصالح .وبالفعل تم البدء بتجريب الفكرة
عىل محافظة االسكندرية ،ثم االنتقال إىل
محافظات األقرص والفيوم واإلسامعيلية عام
 .2009-2008وقد قامت مديريات الرتبية
والتعليم باملحافظات مبنح سلطات واسعة
للمدارس إلدارة شؤونها وتعبئة بعض املوارد
املحلية عرب مساهامت رجال األعامل وغريهم،
إال أن املشكلة األساسية كانت نقص التمويل.
فال ميكن الحديث عن خطة إلصالح التعليم
من دون تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه
الخطة .وهي القضية التي سنناقشها الحقاً.
وعىل الرغم من نجاح تجربة اإلسكندرية يف
تطوير املنظومة التعليمية يف عدد من املدارس،
فإن املشكلة األساسية املعيقة هي غياب إرادة
سياسية حقيقية لتطبيق الالمركزية يف مرص من
ناحية ،والسعي حتى عند تطبيقها إلفراغها من
مضمونها عرب تهميش مشاركة املجتمع املدين
يف إدارة التجربة من ناحية أخرى ،وأيضاً عرب
غياب نظام جيد للحوكمة .فالحوكمة الرشيدة
ال ميكن أن تعمل من دون انتخابات محلية
دميقراطية ومن دون صالحيات واسعة لهذه
املجالس املنتخبة يف الرقابة واملساءلة.
•قضية املشاركة يف صنع السياسة التعليمية  :مام
الشك فيه أن التعليم هو من القضايا االجتامعية
املحورية التي تقع عىل قامئة أولويات أغلبية
األرس املرصية .ولذلك ال بد من إرشاك األطراف
املعنية كافة يف صياغة السياسات التعليمية
سواء عىل املستوى املاكرو أي عىل صعيد
صنع السياسات أو عىل املستوى املايكرو
أي عىل صعيد إدارة املدرسة .هناك ميل
شديد يف املركزية إىل صنع السياسة التعليمية.
وجدير بالذكر أن لهذا امليل سنده القانوين،
فوفقاً للقانون رقم  223لسنة  1988الخاص
بإرساء قواعد تنظيم التعليم وإدارته ،تكون
وزارة الرتبية والتعليم مسئوولة عن تخطيط
التعليم ومتابعته وتقييمه وتطويره ،وكذلك
تحديد املناهج ملختلف مراحل التعليم وتوفري
املوارد الرضورية لكل مستويات التعليم قبل
الجامعي ،وأخريا ً تحديد مستويات املعلمني

ومؤهالتهم .أما املحافظات ووحدات اإلدارة
املحلية التابعة لها ،فمكلفة بتنفيذ خطط
التعليم واملتابعة عىل املستوى املحيل وتنفيذ
التوجيهات الوطنية العامة واإلرشاف عىل
األنشطة التعليمية وإعداد وإدارة االمتحانات
طبقاً لتوجيهات الوزارة .وعىل وجه العموم،
تتسم اإلدارة التعليمية باملركزية والتقليدية
وعدم القدرة عىل العمل بروح الفريق.
فينحرص تركيزها يف النواحى املتعلقة بضامن
تطبيق القواعد واللوائح اإلدارية واملالية أكرث
من النواحى اإلنسانية .كذلك ال تهتم اإلدارات
التعليمية مبشاركة املعلمني والنظّار يف إدارة
العملية التعليمية .ورمبا تكون اإلشارة إىل دور
نقابة املعلمني يف صنع السياسة التعليمية،
خري دليل عىل ضعف دور مؤسسات املجتمع
املدين يف صنع السياسة بصفة عامة ،ويف صنع
السياسة التعليمية بصفة خاصة .فقد أنشئت
نقابة املعلمني عام  1951بالقانون رقم 219
سنة  .1951وبعد مراجعة العيوب والثغرات
التي كشف عنها تطبيق هذا القانون ،صدر
قانون جديد للنقابة يحمل رقم  79لسنة 1969
يؤكد أن من ضمن أهداف النقابة املساهمة
يف تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه.
كام متت اإلشارة يف عدد من الجمعيات
العمومية للنقابة إىل حقها يف املشاركة يف
صنع السياسة التعليمية ،بل وأشارت الالئحة
التنفيذية الجديدة للنقابة والصادرة عام 1999
إىل أن من اختصاصات النقابة االصلية بحث
سياسات التعليم ومشكالته واقرتاح الحلول.
وعىل الرغم من ذلك مل تلعب النقابة أي دور
يف رسم السياسة التعليمية .وحرصت نشاطها
يف ما تقدمه ألعضائها من خدمات .كام
اتسمت عالقاتها بالنظام السيايس بالتبعية،
ما نتج عنه إنشاء بعض النقابات املستقلة
للمعلمني يف السنوات األخرية (هويدا عديل،
 .)2007وعىل صعيد باقي منظامت املجتمع
املدين ،فقد انترش يف السنوات األخرية عدد من
الجمعيات األهلية التي تهتم بالتعليم من زوايا
مختلفة ،فمنها ما يعني باألساس بدعم العملية

التعليمية ومحاولة معالجة جوانب القصور
التي تشوبها من خالل دعم املدارس ببعض
املستلزمات واألدوات أو تجديد بعض املباين
أو تنظيم مجموعات تقوية وغريه بغية تحسني
جودة العملية التعليمية .كام كان االهتامم
بدعم التعليم كحق أيضاً ،عىل قامئة أولويات
كثري من الجمعيات وخصوصاً الحقوقية .وقد
سعت مجموعات من الجمعيات املعنية
لتكوين ائتالف للمشاركة يف صنع السياسة
التعليمية وتقديم املقرتحات لوزارة الرتبية
والتعليم .وقد استجابت الوزارة يف مرحلة ما
لهذا التوجه ،وأنشئت إدارة للجمعيات األهلية،
ولكن رسعان ما تم الرتاجع بسبب عدم قناعة
املسؤولني بأهمية املشاركة من قبل املجتمع
املدين.
•ال تقترص أطراف العملية التعليمية عىل الوزارة
واإلدارات التعليمية واملدارس ونقابة املعلمني
والجمعيات األهلية ،بل أيضاً تشمل اآلباء
والطالب بتنظيامتهم املختلفة .ويعد مجلس
اآلباء واملدرسني القناة التي متر بواسطتها الصلة
بني املدرسة واملنزل ،والذي عن طريقه ميكن
أن يتحقق قدر من الدميقراطية واملشاركة يف
اإلدارة .وعىل الرغم من تأكيد الخطاب الرسمي
لوزارة التعليم عىل أهمية دور مجالس اآلباء
واألمناء يف القرار الوزاري  464بتاريخ 1998
بشان إقرار سلطة أولياء األمور وإعطائهم الحق
يف التدخل لإلرشاف عىل العملية التعليمية
يف املدرسة سواء يف ما يتعلق بنظافة البيئة
املدرسية أو سلوك األبناء وتحصيلهم الدرايس.
إال أن هذه التنظيامت ضعيفة وغري فعالة .وال
يختلف حال اتحادات الطالب عن ذلك (هويدا
عديل ،)2007 ،فال توجد قناعة بأهمية دورها
من قبل القامئني عىل العملية التعليمية ،كام
أنها تتسم بالضعف الشديد وعدم الفاعلية
(رسمي عبد امللك .)1999 ،خالصة القول
أن تنظيامت املجتمع املدين كافة ذات الصلة
بالعملية التعليمية تعاين من تهميش شديد
بسبب عدم القناعة بأهمية دورها من قبل
القامئني عىل التعليم وعدم توافر أطر مؤسسية
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تنظيامت املجتمع
املدين كافة ذات
الصلة بالعملية
التعليمية تعاين
من تهميش شديد
بسبب عدم القناعة
بأهمية دورها وعدم
توافر أطر مؤسسية
ملزمة للدولة لضامن
مشاركتها

ملزمة للدولة حتى وقتنا الراهن لضامن مشاركة
املجتمع املدين بكل تشكيالته ،سواء نقابات
املعلمني أو الجمعيات األهلية أو مجالس األباء
أو اتحادات الطالب يف عملية صنع السياسة
التعليمية ومتابعتها ،فالرشاكة مرهونة حتى
اآلن باإلرادة الفردية للقامئني عىل وزارة الرتبية
والتعليم.
قضية اإلنفاق عىل التعليم
إن اإلنفاق عىل التعليم هو محك االختبار الحقيقى
للسياسات التعليمية ،ومدى جدية السعي لتطوير
املنظومة التعليمية عىل أساس الخطة االسرتاتيجية
لتطوير التعليم والتي تضع الجودة عىل رأس
أولوياتها .أشارت بيانات الحساب الختامي للموازنة
العامة للدولة  2008-2007إىل أن مجمل اإلنفاق
العام عىل التعليم يف مرص بلغ نحو  33.7مليار
جنيه ،بزيادة نحو  21%عن العام الذي سبقه،
وهي أكرب زيادة شهدها هذا اإلنفاق خالل السنوات
الثالث األخرية .إال أنه عىل الرغم من هذه الزيادة،
فإن نصيب التعليم من مجمل اإلنفاق العام قد
تراجع من نحو  17%عام  2000/1999إىل نحو 16%
عام  2005/2004إىل  12.5%عام  2007/2006إىل
أقل من  12%يف .2008/2007كام تراجعت نسبة
هذا اإلنفاق أيضاً للناتج املحيل اإلجاميل من نحو
 5.3%عام  2000/1999إىل  3.7%تقريباً خالل عام
 .2008/2007ليس ذلك فحسب ،بل إن النسب
السابقة جميعها تقل بشكل واضح عن نظريتها
يف بعض الدول األخرى مثل تونس واملغرب التي
يصل نصيب اإلنفاق العام عىل التعليم من مجمل
اإلنفاق العام فيهام إىل نحو  25%أو يزيد ،ونصيبه
من الناتج املحيل اإلجاميل إىل نحو  7.4%و 5.9%يف
الدولتني عىل التوايل ()W.B., 2008
وعىل صعيد ثان ،فإن الزيادة الحقيقية يف حجم
اإلنفاق العام عىل التعليم خالل  2008أقل بكثري
مام يبدو ظاهرياً ،خاص ًة إذا أخذنا يف االعتبار زيادة
أعداد الطلبة وارتفاع معدل التضخم (نحو 11.7%
عام  .)2008/2007يعود ذلك إىل حدوث تغيريات
يف مكونات وتبويب املوازنة العامة للدولة ،اذ تم
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تضمني دعم املواد البرتولية باملوازنة العامة للدولة
اعتبارا ً من العام  ،2006-2005األمر الذي ترتبت عليه
زيادة اإلنفاق العام بصفة عامة وتراجعه بالنسبة
للخدمات االجتامعية وعىل رأسها التعليم .والحقيقة
أن هذا األمر يشري إىل تحيز صانعي السياسة
ملصالح بعض الفئات العليا يف املجتمع ،خصوصاً إذا
عرفنا أن جزءا ً من دعم الطاقة يذهب إىل القطاع
الخاص .كام يرتبط هذا التغري أيضاً بالتحول الذي
حدث يف تركيبة صانعي السياسة والذي غلب عليه
رجال األعامل يف السنوات األخرية من حكم مبارك.
وإذا نظرنا إىل زاوية أخرى وهي زاوية العدالة يف
اإلنفاق مبعنى عدم حرمان أي طالب من االنخراط
يف العملية التعليمية بسبب عدم القدرة املالية
أو بسبب النوع أو املنطقة الجغرافية التي يقطن
فيها ،فإنه من املعروف أن اإلنفاق العام هو األداة
األساسية لتحقيق هذا الهدف.
توضح البيانات أن هناك تحيّزا ً واضحاً يف اإلنفاق
العام عىل التعليم يف مرص لصالح التعليم العايل
وضد التعليم قبل الجامعي .فإن نصيب التعليم
قبل الجامعي من مجمل الطلبة املقيدين يف التعليم
عام  2008/2007يصل إىل نحو ( 88%وترتفع هذه
النسبة إىل أكرث من  90%إذا ركّزنا عىل التعليم
الحكومي فقط) ،يف حني بلغ نصيب هذه املرحلة
التعليمية من مجمل اإلنفاق العام عىل التعليم يف
العام ذاته نحو  72%فقط .وعىل الجانب اآلخر،
فإن التعليم العايل يستحوذ عىل نحو  28%من
مجمل اإلنفاق العام عىل التعليم ،يف حني ال يبلغ
نصيبه من مجمل الطلبة املقيدين سوى 12%
فقط .وعىل صعيد ثانٍ  ،فمن املعروف أن احتامل
استمرار الطالب حتى مرحلة التعليم العايل يكون
أقل بالنسبة للمجموعات األفقر من السكان ،حيث
ميثّل الطلبة الذين ينتمون لألرس األفقر نحو 25%
من طلبة التعليم االبتدايئ يف مرص ،يف حني يشكّلون
نحو  14%من طلبة التعليم الثانوي و 4%فقط من
طلبة التعليم العايل ( .)W.B., 2002ومن الحقائق
الهامة التي يجب االنتباه إليها عند الحديث عن بعد
العدالة يف اإلنفاق العام عىل التعليم ،أن مؤسسات
التعليم الحكومي –خصوصاً يف مرحلة التعليم قبل
الجامعي -تق ّدم خدمات تعليمية أقل جودة من

نظريتها املق ّدمة يف مؤسسات التعليم الخاصة ،ومن
ثم فإن الطلبة املقيدين يف هذه املؤسسات الحكومية
–والذين غالباً ما ينتمون للرشائح األفقر من
السكان -يحصلون عىل تعليم أقل جودة ويكتسبون
مهارات ال تتناسب عاد ًة مع االحتياجات الفعلية
لسوق العمل التنافيس ولعملية التنمية بشكل عام.
وهو ما يجعلهم أكرث عرضة لخطر البطالة ،ويجعل
العائد االقتصادي الذي يحصلون عليه نتيجة التعليم
(يف شكل أجور أعىل وظروف عمل أفضل) أقل
من نظرائهم من خريجي التعليم الخاص .أما يف ما
يتعلّق بعدالة التوزيع الجغرايف لإلنفاق العام عىل
التعليم ،فإنه ميكن القول إنه – بصفة عامة  -هناك
توزيع عادل لهذا اإلنفاق ،حيث تحصل النسبة األكرب
من املحافظات عىل حصة من اإلنفاق العام عىل
التعليم قبل الجامعي تتناسب مع نصيبها النسبي
من مجمل الطلبة املقيدين يف هذه املرحلة .إال
أنه يبدو أن هناك تح ّيزا ً لغري صالح محافظات مثل
القاهرة والجيزة واإلسكندرية ،ولصالح محافظات
أخرى مثل الرشقية والدقهلية والغربية واملنوفية،
وهو تح ّيز يبدو مقبوالً إذا أخذنا يف االعتبار انخفاض
معدالت االستيعاب وارتفاع معدالت األمية وكثافات
الفصول يف املجموعة الثانية من املحافظات مقارن ًة
باملجموعة األوىل .غري أنه مازال هناك تحيّز غري مربر
ضد محافظات الصعيد ،خاص ًة أسيوط واملنيا وبني
سويف والفيوم ،عىل الرغم من أن هذه املحافظات
هي األسوأ أدا ًء بالنسبة ملعدالت االستيعاب واألمية
وكثافات الفصول والفقر بصفة عامة .اما يف ما
يتعلّق مبدى عدالة اإلنفاق العام عىل التعليم يف
مرص من منظور النوع االجتامعي ،فإن البيانات
تحسن كبري يف مؤرشات
املتوافرة تشري إىل حدوث ّ
التعليم الخاصة باملرأة ،سواء تلك املتعلّقة بنسبة
اإلناث للذكور ملجمل امللتحقني يف مراحل التعليم
املختلفة ،أو معدالت االلتحاق بالتعليم بني اإلناث
مقارنة بنظريتها بني الذكور .كام ال توجد أي دالئل
واضحة عىل وجود متييز ضد اإلناث بالنسبة لإلنفاق
العام عىل التعليم .إال أن ما ينبغي اإلشارة إليه يف
هذا املجال هو ارتفاع نسبة اإلناث ملجمل املقيدين
يف تخصصات ال تتناسب مع االحتياجات الفعلية
لسوق العمل التنافيس ،وهو ما يجعلهن أكرث عرضة

للبطالة بعد التخرج .فعىل سبيل املثال ،بلغت
نسبة الطالبات ملجمل املقيدين يف التعليم الثانوي
التجاري نحو  66%عام  2008/2007مقابل 37%
و 23%يف الثانوي الصناعي والزراعي عىل التوايل .كام
تصل نسبتهن إىل أكرث من  62%من إجاميل الطلبة
املقيدين يف معاهد الخدمة االجتامعية .كذلك تشري
بيانات وزارة التعليم العايل إىل أن أكرث من  75%من
الطلبة املقيدين يف الدرجة الجامعية األوىل مقيدون
يف تخصصات نظرية ،وأن النسبة األكرب من الطالبات
املقيدات يف هذه الدرجة الجامعية ترتكز يف هذه
التخصصات.
وعىل صعيد ثالث ،فقد استحوذ اإلنفاق الجاري
عىل التعليم عىل ما يقرب من  93%من مجمل
اإلنفاق العام عىل التعليم عام  ،2008/2007يف
حني بلغ نصيب اإلنفاق االستثامري أقل من .7.5%
والواقع أن هذا املتوسط العام يعكس تفاوتا شديدا ً
يف ما بني مرحلتي التعليم قبل الجامعي والتعليم
العايل .فبينام ترتفع نسبة اإلنفاق االستثامري ملجمل
اإلنفاق العام إىل أكرث من  21%بالنسبة ملرحلة
التعليم العايل ،فإن هذه النسبة تنخفض بشدة إىل
نحو  2%فقط بالنسبة ملرحلة التعليم قبل الجامعي.
ويف ما يتعلق بنصيب بند األجور وتعويضات
العاملني ملجمل اإلنفاق العام عىل التعليم ،والذي
بلغ نحو  80%عام  .2008/2007ومرة أخرى ،يوجد
تفاوت شديد يف هذه النسبة بني مرحلتي التعليم،
حيث ترتفع إىل أكرث من  88%بالنسبة للتعليم قبل
الجامعي ،يف حني تنخفض إىل نحو  59%فقط يف
مرحلة التعليم العايل .وتكمن املشكلة الرئيسية
يف ارتفاع نسبة األجور ملجمل اإلنفاق العام عىل
التعليم يف أنها ال تعكس ارتفاع أجور املعلمني
وأعضاء الهيئة العلمية ،وإمنا تعكس ارتفاع نسبة
اإلداريني وغري األكادمييني ملجمل العاملني يف مجال
التعليم يف مرص عن الحدود املقبولة عاملياً ،وهو ما
يعكس بالتايل درجة عالية من الهدر وعدم الكفاءة
يف اإلنفاق العام .كذلك فإن اإلنفاق عىل بند رشاء
السلع والخدمات ،وهو أحد البنود الهامة بالنسبة
لجودة التعليم ،مل يستحوذ سوى عىل أقل من 11%
من مجمل اإلنفاق العام عىل التعليم ،وهي النسبة
تقل عن  10%بالنسبة للتعليم قبل الجامعي
التي ّ
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ارتفاع نسبة اإلناث
ملجمل املقيدين يف
تخصصات ال تتناسب
مع االحتياجات
الفعلية لسوق العمل
التنافيس ،وهو ما
يجعلهن أكرث عرضة
للبطالة بعد التخرج

وترتفع إىل أكرث من  14%يف مرحلة التعليم العايل.
(ارشف العريب .)2011 ،
الخالصة

غياب تكافؤ الفرص
يف التعليم يف مرص
من عدة جوانب:
أولها وجود تشكيلة
متنوعة من املدارس
بني حكومية وتجريبية
ولغات ودولية
والنتيجة فجوة كبرية
يف نوعية الخريجني
بني النوعني من
املدارس ،ما ينعكس
عىل القدرة عىل
االستمرار يف التعليم
العايل وأيضاً عىل
االنضامم إىل سوق
العمل

إن العرض السابق يطرح إشكالية غياب تكافؤ
الفرص يف التعليم يف مرص من عدة جوانب :أولها
وجود تشكيلة متنوعة من املدارس بني حكومية
وتجريبية ولغات ودولية ،وجدير بالذكر أن ما
يلتحق بالنوعني األخريين ال يزيد عن  8%من
األطفال يف سن التعليم ،والنتيجة فجوة كبرية يف
نوعية الخريجني بني النوعني من املدارس ،ما ينعكس
عىل القدرة عىل االستمرار يف التعليم العايل وأيضاً
عىل االنضامم إىل سوق العمل .فالرتاتبية املوجودة
يف نظم التعليم تخلق تراتبية مامثلة يف سوق العمل،
وحينئذ يصبح التعليم الحكومي الذي يضم أكرث من
 90%من الطلبة املرصيني غري قادر عىل لعب دوره
يف الحراك االجتامعي.
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إن التعليم الذي تتوفر فيه اإلتاحة والقدرة عىل
النفاذ والجودة والحساسية الحتياجات كل الفئات
املجتمعية ،هو البوابة الحقيقية للتنمية والدميقراطية
يف أي مجتمع .فوظيفة التعليم ليس مجرد توفري
قوى عاملة مطلوبة لسوق العمل فحسب ،ولكن
أيضاً دفع النمو االقتصادي وتحقيق التنمية املتوازنة
والعادلة غري املتحيزة لفئات وطبقات معينة ،وبناء
الوعي االجتامعي والسيايس للمواطنني وتأسيس
قواعد معرفية متقدمة وغريها من األدوار التي
يؤدى إنجازها إىل إحداث نقالت نوعية هامة يف
حياة الشعوب .وعىل هذا ونحن عىل أعتاب عملية
تحول سيايس جذرية :كيف يتم تناول الحق يف
التعليم يف الدستور املقبل؟ وهل يكفي النص عىل
الحق يف مادة أو اثنتني؟ بل البد من التفصيل والبد
من توفري ضامنات التمتع بالحق .الحقيقة أن هذا
األمر مرهون مبدى وجود ادراك أن التعليم هو حجر
الزاوية يف أي نهضة مستقبلية.

التوصيات
•إعادة النظر يف أهداف السياسة التعليمية بحيث يتم إنجاز اإلتاحة الكاملة والقضاء عىل كل الفجوات
املرتبطة باإلتاحة سواء يف ما بني األقاليم الجغرافية املختلفة أو الريف والحرض أو اإلناث والذكور أو الفقراء
وامليسورين .وجدير بالذكر أنه من املمكن تصميم تدخالت مقصودة للتعامل مع كل عنرص من العنارص
السابقة.
•تحسني جودة التعليم الحكومي عرب نظرة متكاملة ،تضع يف اعتبارها تطوير كل عنارص املنظومة التعليمية
من مدرس ومنهج ومبنى وإدارة بشكل متوا ٍز وبشكل يحد من الفروق الضخمة يف جودة العملية التعليمية
بني املدارس الحكومية ومدارس اللغات واملدارس الدولية بغية تحقيق تكافؤ الفرص يف التعليم وسوق العمل.
•تبني اسرتاتيجيات لتحسني قدرة الفئات األفقر يف املجتمع عىل النفاذ للتعليم واالستمرار فيه مثل برنامج
التحويالت النقدية املرشوطة لألرس الفقرية برشط إلحاق أطفالها بالتعليم وضامن استمرارهم .كام أن تدعيم
استمرارية الوجبة الغذائية لألطفال طوال العام ويف املناطق الجغرافية كافة خصوصاً التي يرتكز فيها الفقراء،
من التدخالت التي تحسن قدرة األطفال الفقراء عىل االستمرار يف التعليم.
•االهتامم بالتعليم الفني خصوصاً التكنولوجى وربط مناهجه باحتياجات سوق العمل مع ربط املدارس
باملصانع عرب التدريب أثناء الدراسة ،وتشجيع الفتيات عىل االلتحاق بهذه النوعية من التعليم بغية تحسني
فرص نفاذهم إىل سوق العمل وزيادة قدرتهم التنافسية.
•مضاعفة املوازنات املخصصة للتعليم ماقبل الجامعي مع مراعاة زيادة نسب اإلنفاق االستثامري املطلوب
لتطوير البنى املدرسية وإلدخال تكنولوجيا التعليم وتطوير املعامل وتدريب املدرسني وتوفري متطلبات
األنشطة املدرسية .كام البد من توفري مزيد من املخصصات املالية للمناطق الجغرافية املهمشة وللريف.
•تفعيل املشاركة املجتمعية يف صنع السياسة التعليمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها من خالل إطار مؤسيس
يلزم وزارة الرتبية والتعليم مبشاركة املجتمع املدين يف العملية من أولها إىل آخرها .ويف هذا الشأن رمبا من
املهم تكرار مطلب منظامت املجتمع املدين املعنية بالتعليم بإنشاء ائتالف وطني يضم الرشكاء كافة يف منتدى
وطني للتعليم ،يضم ممثلني عن قطاعات املجتمع األساسية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظامت
املجتمع املدين بهدف إحداث تفاعل حيوي ومؤثر يف مجال تطوير التعليم ،تكون مهمته ضامن الحق يف
التعليم الجيد االلزامي املجاين للجميع ،وفقاً ملا نص عليه الدستور املرصي ،ليحقق هدف التعليم للجميع
ويعمل عىل ربط مدخالت التعليم مبخرجاته ،بغية تحقيق الجودة والتميز إىل جانب اإلتاحة.
•العمل عىل تحقيق إنجازات يف تعميم رياض األطفال ،فالنسب امللتحقة حتى اآلن مازالت محدودة ،ورضورة
إدخال تطوير عىل البنى املدرسية لتالئم حاجات هذه املرحلة .فمرحلة رياض األطفال من املراحل املهمة يف
تكوين شخصية الطفل ،كام أن االلتحاق بها يحد من معدالت الترسب مستقبالً.
•وضع نظم للمتابعة والتقييم ذات مؤرشات قابلة للقياس ،ومخرجات ملموسة للسياسة التعليمية عىل
املستوى املاكرو أي عىل مستوى وزارة الرتبية والتعليم وعىل املستوى املايكرو أي عىل مستوى املدرسة.
•تطوير نظم املساءلة املجتمعية ،فاملساءلة ال تقترص عىل املساءلة الحكومية أو الترشيعية ،بل تتجاوز ذلك
إىل املساءلة االجتامعية التي تقوم بها األطراف املعنية بالتعليم خاصة يف املجتمعات املحلية.
•تطوير املناهج من حيث املضمون بحيث تؤكد عىل املنهج العلمي النقدى يف التفكري وتنمي مواهب
االستنباط والتجريد لدى الطالب وغريها من املواهب العقلية غري الحفظ واالسرتجاع .كام يتكامل مع هذا
تطوير أدوات وأساليب التعلم بحيث تعتمد املشاركة واملناقشة أي التعلم الذاىت .كام يستلزم هذا األمر
تطوير قدرات املعلمني لتطبيق املناهج الحديثة يف اطار التعلم النشط واعتبار املامرسات املدرسية والعالقات
بني التالميذ والقامئني عىل عمليات التدريس جزءا ً اصيالً من عمليات التطوير حتى ال يتحدث املنهج عن قيم
إيجابية ،وتأىت املامرسات املدرسية اليومية من قمع وإهانة للطالب وتهميش لدوره ،لتطيح كل هذا.
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الحق يف العمل
مرص
اعداد  :صابر بركات

معايري العمل يف الترشيع الوطني:

محام ونقايب عاميل

•الدستور :دستور  ،19711واإلعالن الدستوري
املؤقت الذي صدر يف  30مارس .2011

يعترب الحق يف العمل أول الحقوق التي يقرها “العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية”؛ وال ينحرص الحق يف العمل فقط يف إتاحة
فرص العمل ملن مل تتوفر لهم ،بل يتسع املفهوم
لعدة حقوق منها :حق اختيار العمل ،وأن يتم ذلك
برشوط عادلة و ُمرضية ،وبأجر عادل ومنصف ،ومن
دون متييز ،وأن يضمن للعامل وأرسته العيش الكريم،
وأن يراعي السالمة والصحة للعامل ،وحق العامل
يف تكوين النقابات واالنضامم إليها ،وحق اإلرضاب،
وحقي الضامن االجتامعي والتأمينات االجتامعية،
وحامية األمهات واألطفال من االستغالل يف العمل،
وغري ذلك من رشوط وظروف العمل التي يجب
مراعاتها.

•القانون املدين املرصي رقم  131لسنة .1948

حق اإلنسان يف العمل
يشمل حق اإلنسان يف العمل“ :حق كل إنسان يف أن
تتاح له إمكانية كسب رزقه من عمل يختاره أو يقبله
بحرية ،يكفيه هو وأرسته لبلوغ الحياة الكرمية التي
تليق بالكرامة اإلنسانية”؛
ويعني مصطلح “كسب الرزق” -هنا -حصول اإلنسان
عىل دخل عادل من خالل عمل ما أو خدمة ما تشارك
يف رفاهية اآلخرين وإسعادهم.
أي أن العمل يتصل مبشاركة الفرد يف مجتمعه،
ومساهمته يف أنشطة تضمن له وألرسته بل وللمجتمع
كله تحقيق الرفاهية والتقدم؛ ومن ثم فهو حق
يتطلب قبول املجتمع ألنشطة أعضائه ورضاه عن
قيامهم بتلك األنشطة ليشاركوا من خاللها يف عوائد
الناتج القومي والرثوة الوطنية.

•قانون العمل رقم  12لسنة .2003
•قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم  47لسنة
.1978
•قوانني التأمينات االجتامعية (القانون رقم
 79لسنة  1975وترسي أحكامه عىل العاملني
لدى الغري سواء العاملني بالقطاع الحكومي
والقطاع العام وقطاع األعامل العام والقطاع
الخاص املنتظم .القانون رقم  90لسنة 1975
ويرسي عىل أفراد القوات املسلحة .القانون
رقم  108لسنة  1976وترسي أحكامه عىل
أصحاب األعامل ومن يف حكمهم بالقطاع
الخاص .القانون رقم  50لسنة  1978وترسي
أحكامه عىل العاملني املرصيني يف الخارج من
غري املنتفعني بأحكام القانونني رقم 75/79
و  .76/108القانون رقم  112لسنة 1980
وترسي أحكامه عىل العاملة غري املنتظمة.
وأخريا ً القانون رقم  135لسنة  2010بإصدار
قانون التأمينات االجتامعية واملعاشات.)2
 1دستور جمهورية مرص العربية ،الصادر يف  11سبتمرب سنة
 ،1971واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  36مكررا (أ) يف
 ،1971/9/12وتعديالته .والذي تم إلغاؤه مبوجب اإلعالن
الدستوري ،الصادر عن املجلس األعىل للقوات املسلحة ،يف 30
مارس .2011
 2قانون التأمينات االجتامعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم
 135لسنة  .2010صدر بتاريخ  22يونيه سنة  ،2010ويعمل
به اعتبارا ً من  ،2012/1/1عدا املادتني ( )19 ،16من القانون
املرافق فيعمل بهام اعتبارا ً من أول السنة املالية التالية لتاريخ
صدوره .وقد أوقف العمل به بعد ثورة  25يناير ،مبوجب
املرسوم بقانون رقم  2لسنة  2012الذي أجل العمل به إىل
 2013/7/1وذلك فيام عدا املادتني  16و  19حيث سبق العمل
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•قانون النقابات رقم  35لسنة .1976
•قانون الطفل رقم  12لسنة .1996
الوضع الراهن لحق العمل يف مرص
سوء األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية
أوالً :كسب الرزق:
أصبح الفقر هو التعريف السائد لألوضاع االقتصادية
ألغلبية املرصيني ،مرتبطاً بتكثيف االستغالل
واالحتكار والفساد مع سوء توزيع الرثوة واحتكارها
ألقلية حاكمة من العسكر وحلفائهم خالل السنوات
األخرية.

مطاردة أجهزتها للمواطنني يف محاوالتهم كسب
الرزق من البيع يف الشوارع أو عىل األرصفة أو بعرض
أنفسهم كعامل تراحيل ويومية يف امليادين العامة
يف املدن أو باستخدام “التوك توك” كوسيلة لنقل
املواطنني يف العشوائيات وغري ذلك ،من دون طرح
بدائل ميكن أن يرتزق منها الفقراء .وتالحق أجهزة
الدولة املختلفة (أمن ورضائب وتأمينات وعمل وبيئة
وصحة ومحليات وقوات مسلحة وغريها) املواطنني
بفرض اإلتاوات والغرامات والرسوم غري املحتملة أو
املقننة ،ملنعهم من كسب رزقهم من فرص يخلقونها
بأنفسهم ،من شأنها أن تحقق لهم ومن عملهم
عوائد تسمح بتوفري الحياة الكرمية لهم وألرسهم .مع
االنحياز والتغايض -يف الوقت ذاته  -عن املخالفات
الفجة التي يرتكبها كبار أصحاب األعامل من تهرب
رضيبي وتأميني واعتداء عىل حقوق العامل ،نتيجة
الفساد املسترشي.

وقد بلغ عدد السكان الذين يعيشون عند خط
الفقر نحو  41.9%من السكان ،طبقاً لدراسة مركز
معلومات مجلس الوزراء عن األوضاع االقتصادية يف
وقد شاهدت السنوات األخرية من حكم مبارك،
.2009
خصوصاً العام  ،2010االعتداء الصارخ عىل قطاعات
بينام تؤكد دراسة لوزارة الضامن االجتامعي يف العام
واسعة من املواطنني يف كسب الرزق ،مثل مريب
نفسه عىل أن هناك نحو  75.7%من األرس الريفية و
الخنازير يف منشية نارص وغريها بحجة الخوف من
 67.3%من األرس يف الحرض شديدة الفقر وتستحق
انتشار أنفلونزا الخنازير ،وعىل مريب الدواجن يف عدة
الرعاية االجتامعية.
مناطق بحجة الخوف من تحول أنفلونزا الطيور إىل
وقد تخلت الدولة عن التزاماتها بإتاحة فرص وباء برشي ،وعىل جامعي القاممة يف جنوب القاهرة
كسب الرزق للمواطنني منذ بداية تسعينيات القرن والدويقة بحجة تنظيف القاهرة عىل أيدي رشكات
العرشين ،بأن انسحبت من املشاركة يف االستثامرات دولية .وقد أدت هذه الحمالت إىل قطع أرزاق مئات
والتنمية وأخلت الطريق للقطاع الخاص املحيل األلوف من املواطنني وحرمانهم من حق اكتساب
واألجنبي ،والذي فشل بدوره يف استيعاب قوة العمل أرزاقهم من أعامل اختاروها ،وكانت تقدم خدمات
املتزايدة باطراد ،خاصة أن أغلب رؤوس األموال للمجتمع يحتاج إليها ويرىض عنها .وثبت أن هذه
الخاصة تتوجه إىل مرشوعات الكسب الرسيع الحمالت مل تكن بريئة أو أنها كانت لالستجابة
واملضاربة والتي ال تعتمد عىل قوة العمل بل عىل لشعارات مضللة تم إشاعتها عند االعتداء عىل حقوق
االستخدام الكثيف لرأس املال.
املواطنني.
هذا بخالف التمييز وعدم املساواة بني املواطنني باإلضافة إىل االعتداء عىل حقوق أكرث من  3ماليني
لصالح الطبقات الغنية وأبناء الحكام وحلفائهم يف صياد يف مامرسة عملهم يف الصيد اآلمن ،بتواطؤ
الحصول عىل فرص كسب الرزق والوظائف ،عىل أجهزة الدولة املعنية بحامية الرثوة السمكية مع
حساب أبناء الفقراء واملهمشني الذين ال يجدون رجال أعامل وسلطة نافذين ،ومتكينهم من االستيالء
أمامهم  -غري البطالة  -إال فرص عمل تفتقد ملعايري عىل مياه البحريات وعمل سدود وتحاويط وتجفيف
العمل الالئق والكامل وال تراعي الكرامة اإلنسانية .مساحات شاسعة مام يهدد مياه البحريات وطبيعتها
ال ترتك الدولة للمواطنني فرص للوصول إىل حقوقهم بالتلوث واإلهدار وإغالق املصايد يف وجه ماليني
يف العمل ويف كسب الرزق من دون اعتداء ،مهدرة الصيادين الصغار ،3وحرمانهم من مامرسة مهنتهم
التزاماتها باحرتام حق املواطنني يف العمل ،من خالل
بهام اعتبارا ً من .2010/7/1
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 3مركز األرض لحقوق اإلنسان ،تقرير بعنوان« :من يعيد
لصيادي البحريات األمل يف الحياة» ،القاهرة ،يناير .2011

الطبيعية ومصدر اكتساب رزقهم التي ورثوها
ومارسوها عرب مئات السنني عن اآلباء واألجداد.
باإلضافة إىل تجريد ما يقرب من مليون مستأجر من
أراضيهم التي كانوا يزرعونها ويكتسبون منها رزقهم،
بسبب تطبيق القانون  96لسنة  1992الذي استهدف
تحرير األرض الزراعية وتداولها وتسليمها ملالكها
القدامى قبل تطبيق قانون اإلصالح الزراعي رقم 157
لسنة  .1952وتقدر أعداد أرس املزارعني الذين تم
طردهم من أراضيهم التي كانوا يزرعونها بنحو 3,5
ماليني مواطن تم حرمانهم مع عائليهم من حقهم يف
العمل واألمان االجتامعي بعد ضياع مصدر دخلهم
الوحيد .وظلت الحكومات املتعاقبة تؤملهم برساب
متلك أراض زراعية جديدة يف الصحراء عوضاً عام تم
تجريدهم منها ،وهو الوهم الذي فجر االحتجاجات
الفالحية يف العامني  2009و  2010عندما اكتشف
هؤالء املستأجرين -املجردين من أراضيهم القدمية-
أن األرض الجديدة املخصصة لهم تحتاج إلمكانيات
ضخمة يعجزون عن توفريها ،ومن تجرأ منهم عىل
االقرتاض من البنوك للقيام بإصالح األرض ،ترسبت
منه األموال ومل يحصد من األرض شيئاً ومل يعد
أمامهم إال مواجهة دخول السجن بسبب العجز
عن سداد القروض .4لقد خرسوا فرصة حقهم يف
كسب الرزق من عمل ارتضوه يف أر ٍ
اض كانت قد
ُوزعت عليهم يف الخمسينيات وانتُزعت منهم يف
نهاية التسعينيات ،وفرضوا عليهم فرصة مل متنحهم
رزقاً بل جعلتهم عرضة للسجن والترشد واملطاردة.
وقد نجحت ضغوط الفالحني بعد الثورة يف أن تجرب
الحكومة يف يونيه  2011عىل إسقاط الديون املرتاكمة
عليهم للبنوك ،وإنهاء تعرضهم للسجن بفضل الثورة
املرصية.

العام قد مثلت النموذج األوضح للفساد ونهب
ثروات مرص ،فإن عمليات بيع وتوزيع وتخصيص
األرايض لكبار رجال األعامل واالحتكاريني من رجال
السلطة واملقربني منهم والتي قدرت خالل السنوات
العرش األخرية مبساحة  16مليون فدان ،وهي مساحة
تفوق مساحة عدة دول .ناهيك عن االستيالء عىل
معظم املوارد الطبيعية من مناجم ومحاجر ومصايد،
واحتكار قطاعات صناعية كاملة كالحديد واإلسمنت
واملواد الغذائية ،واحتكار االسترياد والتجارة والتوريد
للحكومة والقطاع العام .ناهيك عن سيطرة القوات
املسلحة عىل نسبة من  ٢٥إىل  %٤٠من االقتصاد
الكيل للبلد ،وهي متارس من خالل قادتها أنشطة
اقتصادية متنوعة يف مجاالت كثرية بدءا ً من املقاوالت
وبيع ورشاء األرايض والشقق ،والخدمات وإدارة
الفنادق والكافيرتيات ومحطات الوقود ،إىل الزراعة
وتربية الدواجن والحيوانات ،إىل صناعة األدوية
والكيامويات ،واملعادن والسيارات والتليفونات
والصناعات الهندسية واألجهزة املنزلية ،والصناعات
الغذائية ،وغريها .لقد خنق الفساد واحتكار الحكام
وأتباعهم كل سبل الكسب ،وحرم ماليني املواطنني
من فرص العمل وكسب أرزاقهم ،وحولهم إىل فقراء
معدمني يفتقدون الحياة الكرمية التي تليق بكرامة
اإلنسان.
ثانياً :السكان وقوة العمل:

بلغ عدد السكان داخل مرص يف يناير  2010نحو
 77.7مليون نسمة ،بعدد أرس يصل إىل نحو 17.5
مليون أرسة ،مبتوسط حجم لألرسة الواحدة نحو 5
أفراد .وبلغت نسبة األمية  33.5%من السكان (أكرب
6
من  15سنة) ،كام بلغ معدل الهجرة نحو  8ماليني
وتشري عدة تقارير محلية ودولية إىل انتشار الفساد مهاجر.
يف عدة هيئات ومصالح حكومية يف مرص .وقد
ظهر ذلك يف ترتيب مرص عىل مؤرش الفساد والذي أما عن سوق العمل ،فإن إجاميل قوة العمل بلغت يف
تصدره منظمة الشفافية الدولية متأخرا ً كثريا ً ،حيث يناير  2010نحو  26.2مليون مواطن (من سن -14
جاء ترتيبها  115من أصل  180دولة يف العامل ،وقد  64سنة) ،وبلغ عدد املشتغلني  23.8مليوناً ،منهم
حصلت عىل  2.8درجتني من عرش درجات يف النزاهة  5ماليني مشتغل يف وظائف حكومية دامئة ،وتبلغ
ومواجهة الفساد .5وإذا كانت عمليات بيع القطاع نسبة العاملني يف الزراعة والصيد نحو  ،28%بينام
يف التعدين واستغالل املحاجر والصناعة هي نحو
 4مركز األرض لحقوق اإلنسان ،تقرير بعنوان «أحوال الفالحني  ،12%ويف التشييد والبناء  ،11%ويف التجارة ،11%
يف مرص» ،القاهرة.2006 ،
 5منظمة الشفافية الدولية ،نظام النزاهة الوطني – مرص
 ،2009مارس .2010

 6مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء ،نرشة
البيانات القومية ،عدد ديسمرب .2011
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الفساد حرم ماليني
املواطنني من فرص
العمل وكسب
أرزاقهم ،وحولهم
إىل فقراء معدمني
يفتقدون الحياة
الكرمية

وترجع أسباب البطالة يف مرص إىل عدة عنارص
ويف التعليم  ،9%والباقي يف أنشطة أخرى.7
ويعمل أكرث من  68%من العاملني بأجر يف القطاعات رئيسية ،حيث تعترب الدولة أن من أهمها الزيادة
غري املنظمة من دون حامية تأمينية (اجتامعية السكانية املستمرة التي تصاحبها زيادة يف قوة العمل
وصحية) ،أو تعاقدية (حامية القانون) ،أو نقابية ،بنسبة تصل إىل نصف مليون نسمة سنوياً.
إن تخيل الدولة عن سياسات تشغيل الخريجني،
ويعمل نحو  50%منهم يف أعامل متقطعة.
كام تشري اإلحصاءات إىل أن نحو  27.7%من القوى وانكامش الطلب عىل العاملة املرصية يف سوق
العاملة تعاين من األمية ،وأن نحو  9.7%منها يقرؤون العمل العريب نتيجة تبني الدول النفطية سياسة
ويكتبون ،ونحو  41.3%قد حصلوا عىل تعليم إحالل العاملة الوطنية محل العاملة الوافدة ،إضافة
متوسط أو أقل ،وبالتايل فإن  80%تقريباً من قوة إىل استغناء الدولة املرصية نفسها عن عاملها يف
رشكات القطاع العام التي متت خصخصتها ،أدى إىل
العمل غري مؤهلة لسوق العمل الحديث.
دفع أعداد كبرية من العاملني إىل سوق البطالة وهم
ويتسم الطلب عىل العمل بارتفاع حملة الشهادات يف أوج قدراتهم عىل العمل والعطاء ،حيث دفعت
املتوسطة بنسبة تصل إىل  33%من إجاميل قوة هذه السياسات العامل إىل التقاعد يف سن  45للذكور
العمل ،ويليها فئة من ال يعرفون القراءة والكتابة و 40لإلناث .ويف الرشكات التي تم تصفيتها جرى
بنسبة  ،28.7%وأخريا الحاصلون عىل شهادات إخراج جميع العامل إىل التقاعد بغض النظر عن
التعليم الجامعي فأعىل بنسبة .16.9%
أعامرهم .وهو األمر الذي أدى يف نهاية املطاف مع
وال يزيد عدد املشتغلني من قوة العمل عن  23.8غريه من العوامل إىل انخفاض عاملة القطاع العام
مليوناً ،وال تزيد العاملة الدامئة منهم عن  18.6من  12مليون عامل يف  27رشكة قابضة متثل 27
مليوناً ،أي بنسبة  78.2%من إجاميل املشتغلني ،نشاطاً اقتصادياً حتى سنة  ،2003إىل أقل من 300
وبنسبة ال تزيد عن  70%من إجاميل القادرين عىل ألف عامل يف  10رشكات قابضة يف العام  .2010حيث
العمل .وبهذا تصل نسبة البطالة الكاملة والجزئية كانت الحكومات املتعاقبة لنظام مبارك قد تخلصت
من  216رشكة من تلك الرشكات خالل الفرتة من
إىل نحو .30%
9
وأصبح العاملون يف القطاع غري املنظم يشكلون العام  1991إىل العام .2008
أغلبية القوى العاملة ،حيث بات هو القطاع الذي
يستوعب أكرث من  51.4%من املشتغلني خالل الربع
الثاين من العام  ،2011بينام ال تزيد نسبة املشتغلني
يف القطاع الخاص املنظم عن  ،20.4%وإن بلغ عدد
العاملني يف الجهاز اإلداري للدولة نحو  6.2ماليني
موظف.

هذا ويستحوذ الحرض عىل ما يقرب من  42%من
إجاميل قوة العمل يف مرص .وال تزيد نسبة مساهمة
اإلناث يف قوة العمل عن  .23.4%بينام بلغت نسبة
الشباب (أقل من  30سنة) يف إجاميل قوة العمل نحو
 ،40%وهو األمر الذي يرفع من األهمية النسبية
للشباب يف هيكل السكان وقوة العمل ،ويزيد
الضغط عىل طلب فرص العمل خالل الفرتة املقبلة.10

يف الوقت ذاته تشري بعض اإلحصاءات إىل ارتفاع
معدالت البطالة الكاملة إىل نحو  12%من قوة
العمل ،إىل جانب انخفاض نسبة العاملني بأجر
من  62.1%يف  2010إىل  59.6%يف الربع الثاين من
 .20118وهي أرقام أقل بكثري مام جاء يف دراسات
أخرى مشهود لها بالحيادية .فالتقديرات الرسمية
ملعدل البطالة متفاوتة فيام بني  11.7و .23.7%

وقد سادت ظاهرة العمل املؤقت يف كل املجاالت،
حيث بلغت أكرث من  3.5ماليني عامل ،منهم مليونا
عامل يف أنشطة الزراعة وحدها ،وأكرث من  500ألف
عامل يف البناء والتشييد ،ونحو  340ألف عامل يف
املناجم واملحاجر ،ونحو  70ألفاً يف األعامل البحرية،
ناهيك عن أكرث من  600ألف موظف يعملون بعقود

 7مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء ،نرشة
البيانات القومية ،عدد ديسمرب .2011
 8عبد الفتاح الجبايل ،إصالح اختالالت األجور يف مرص ،مركز
األهرام للدراسات اإلسرتاتيجية ،ديسمرب .2011

 9مركز معلومات القطاع العام ،املسار التاريخي لرشكات قطاع
األعامل العام الخاضعة للقانون  203لسنة  ،1991ح .2008
 10الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،توزيع قوة العمل
يف مرص وفقاً للحالة التعليمية ،القاهرة .2010
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مؤقتة يف الجهاز اإلداري للدولة ،11بعضهم تجددت
عقوده لسنوات متصلة بلغت أكرث من عرش سنوات.
واألغرب أن بعض أجهزة الدولة الحساسة كمجلس
الوزراء واملخابرات العامة اعتمدت هي األخرى يف
السنوات األخرية عىل العمل املؤقت .ويؤكد العاملون
املؤقتون فيها أن الوظائف الدامئة واملحرتمة باتت
حرصا ً يف يد أبناء كبار املوظفني والنافذين يف الدولة.
ويفتقد العاملون املؤقتون إىل كل معايري العمل
الالئق ،فال ضامنات اجتامعية أو صحية ،وال نقابات،
وال أجور الئقة أو عادلة .فبعضهم -وهم كُرث-
يعملون مبكافأة شهرية ال تزيد عن  140جنيهاً (نعم
 140جنيهاً يف الشهر) عىل الرغم من حصولهم عىل
شهادات دراسية عالية.
وأتت ثورة  25يناير  2011لتعطي دفعاً قوياً لقوة
العمل السرتداد حقوقها وجزء من كرامتها ،واجربت
الحكومة عىل الوعد بتثبيت  600ألف من العاملني يف
أجهزتها ،وعىل تحسني أجورهم وأوضاعهم ،والتأمني
االجتامعي عىل مئات اآلالف غريهم ،ووقف قضايا
وأحكام حبس املزارعني بسبب عجزهم عن سداد
قروض تبددت يف األرايض الجديدة من دون عائد،
واإلعالن عن فرص عمل جديدة ،والتحرك نحو أسواق
العمل العربية وخاصة الليبية ،لتوسيع وتحسني فرص
عمل املرصيني يف الخارج ،وإعادة ضخ األموال يف
رشكات القطاع العام إلعادة تشغيل طاقاتها املعطلة،
واستيعاب قدرات العامل عىل اإلنتاج ،وغري ذلك
من اإلجراءات التي تعيد قيام الدولة بتنفيذ بعض
التزاماتها يف الحق يف العمل.
ثالثاً :عمل النساء:
تتعرض النساء يف العمل لتكثيف االستغالل وتحمل
األعباء عىل أساس نوعهن االجتامعي ،وألسباب
كثرية منها يعود بعضها إىل ما هو اقتصادي وما هو
اجتامعي وما هو ثقايف ،وهو األمر الذي يجعل النساء
األكرث تعرضاً لالستغالل وللفقر ،وأيضا للحرمان من
فرص كسب الرزق بالعمل.

من تجاوز عقبات القضاء عىل التمييز يف مجال الحق
يف العمل .حيث أكدت كثري من الدراسات أن تعليم
النساء يسهم يف زيادة مشاركتهن يف القوى العاملة،
بل ويزيد من حامسهن وطموحهن للمشاركة يف
العمل العام.
إن حق النساء يف العمل ال يتوقف عند مجرد تحسني
بعض املؤرشات بل إن األمر يحتاج إىل تدخالت
كثرية وكبرية يف برامج وسياسات وخطط العمل بل
والتعليم والثقافة.
رابعاً :عمل األطفال:
تعد ظاهرة عمل األطفال إحدى الكوارث االجتامعية
الصاعدة بسبب اتساع الفقر وتدهور التعليم وفشله
يف جذب األطفال ،ما يعرضهم أكرث من غريهم
لتكثيف االستغالل وتدين األجور ،إىل جانب اإليذاء
البدين والنفيس واملخاطر الصحية وغريها.
وقد حرص قانون العمل الوطني عىل توفري بعض
الضامنات لعمل األطفال ،منها:
حظر عمل األطفال إال ملن بلغ الرابعة عرشة من
عمره أو تجاوز سن إمتام التعليم األسايس ومل يبلغ
مثاين عرشة سنة .لكن كالعادة فتح باب االستثناء
بجواز تدريبهم متى بلغوا اثنتي عرشة سنة ،وترك
للوزير املختص تحديد نظام ورشوط وأحوال تشغيل
األطفال .12و ُحددت ساعات تشغيل الطفل مبا ال
يزيد عن  6ساعات يف اليوم تتخللها فرتات لتناول
الطعام والراحة .كام حظر تشغيل األطفال ليالً ،أو
لساعات إضافية أو يف أيام الراحة أو اإلجازات .كام
منع تشغيل من تقل سنهم عن  18سنة يف أي عمل
يحتمل أن يعرض صحة أو سالمة أو أخالق العامل
للخطر .كام منع تشغيل من تقل أعامرهم عن 16
سنة يف أية أعامل أو حرف أو صناعات تعرضهم
إىل مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو
ميكانيكية ،أو تعرضهم لالستغالل البدين أو النفيس أو
الجنيس أو مزاولة أنشطة غري مرشوعة .وأُلزم صاحب
العمل بتوفري عالج لألطفال الذين يعملون لديه
من إصابات العمل وأمراض املهنة ،وأن يُجري لهم

ويعد حرمان النساء من فرص اكتساب املهارات
العلمية والعملية واملهنية أحد أهم أسباب حرمان
النساء من ارتقاء وظائف العمل الالئق ،وحرمانهن  12صدر بذلك قرار وزير القوى العاملة رقم  118لسنة 2003
 11مركز األرض لحقوق اإلنسان ،أحوال العاملة املؤقتة ،أكتوبر
.2010

بشأن تحديد نظام تشغيل األطفال والظروف والرشوط واألحوال
التي يتم فيها التشغيل وكذلك األعامل واملهن والصناعات التي
يحظر تشغيلهم فيها وفقا ملراحل السن املختلفة.
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يعد حرمان النساء
من فرص اكتساب
املهارات العلمية
والعملية واملهنية أحد
أهم أسباب حرمان
النساء من ارتقاء
وظائف العمل الالئق

الكشوف الطبية الدورية وعند انتهاء خدمتهم للتأكد
من خلوهم من األمراض املهنية أو إصابات العمل،
واملحافظة عىل لياقتهم الصحية بصفة مستمرة .وأن
يقدم لهم وجبة صحية متوازنة يومياً.

رضورة اتخاذ خطوات
فورية لوضع قوانني
أشد رصامة من أجل
حامية األطفال من
األوضاع التعسفية يف
العمل ،وكذلك اتخاذ
تدابري فورية تجاه
القضاء عىل العمل
غري املرشوع لألطفال

وقد أوضحت دراسة للمجلس القومي للطفولة
واألمومة أن عدد األطفال العاملني بلغ  2.76مليونني
ميثلون نسبة  21%من األطفال يف الرشيحة العمرية
من  14 - 6سنة ،وأن نسبة عمل األطفال يف الريف
بلغت  64%من إجاميل عدد األطفال العاملني14% ،
يف األنشطة الحرفية 12% ،يف األنشطة التجارية،
و 9%يف األنشطة الخدمية.13

وقد بلغت أعىل نسبة لعمل األطفال لدى ذويهم
ومن دون أجر ،نحو  59%من إجاميل األطفال
العاملني .بينام بلغت نسبة البنات العامالت لدى
األرسة من دون أجر  73.7%من إجاميل الطفالت
العامالت .وتنخفض نسبة األطفال الذكور العاملني
لدى األرسة إىل  54.9%من إجاميل األطفال العاملني
الذكور.

وتركزت أعىل نسبة لعمل األطفال يف النشاط الزراعي
حيث بلغت  62%من إجاميل األطفال العاملني.
وتصل نسبة األطفال العاملني بالصناعة إىل .18.9%
أما يف النشاط الخدمي فقد بلغت نسبة عمل األطفال
إال أن تقارير األمم املتحدة ما زالت تعرب عن  17.5%من إجاميل األطفال العاملني .وبلغت نسبة
قلقها العميق من أن أطفاالً دون  12سنة من العمر األطفال يف العمل الحريف  15.2%من إجاميل األطفال
يعملون أكرث من  6ساعات يومياً يف قطاع الزراعة ،ما العاملني .و 9.7%من األطفال يف الخدمات والبيع.
يؤدي بهم إىل الحرمان من التعليم والصحة والرعاية ويعمل نحو  20%من األطفال العاملني بعدد
االجتامعية ،وكذلك من عمل األطفال الذين تراوح ساعات قليلة (أقل من  14ساعة يف األسبوع) ،بينام
أعامرهم بني  8سنوات و  15سنة يف محالج القطن نسبة  17.2%منهم يعملون ملدة ( 20 -14ساعة يف
يف دلتا النيل يف ظروف سيئة ومن دون حامية من األسبوع) ،ونسبة  21.3%منهم يعملون ملدة (-21
القانون خصوصاً يف ما يتعلق بالتأمينات واإلصابة  34ساعة يف األسبوع) ،ونسبة  12.5%منهم يعملون
والوفاة جراء العمل .وقد حثت لجنة الحقوق ملدة ( 42 -35ساعة يف األسبوع) ،بينام نسبة 28.9%
االقتصادية واالجتامعية والثقافية مرص عىل اتخاذ منهم يعملون لساعات طويلة (تزيد عن  42ساعة
خطوات فورية لوضع قوانني أشد رصامة من أجل يف األسبوع).15
حامية األطفال من األوضاع التعسفية يف العمل ،وتصل نسبة العمل املحرم (أسوا أشكال عمل األطفال)
وكذلك اتخاذ تدابري
فورية تجاه القضاء عىل العمل إىل نحو  82.3%من إجاميل األطفال العاملني .بسبب
14
غري املرشوع لألطفال  .وهو األمر الذي مل يتغري تعرضهم لظروف عمل سيئة ،مثل التعب واإلجهاد
كثريا ً حتى اآلن ،بل ميكن القول -ولألسف الشديد الشديد ،والتعرض لألتربة واألدخنة ،والربودة العالية
أن أوضاع عمل األطفال ساءت بعد ثورة  25يناير أو الحرارة الشديدة ،واملواد الكياموية ،واملبيدات
 ،2011بسبب زيادة سوء األوضاع االقتصادية يف الحرشية ،أو الحرمان من التعليم أو التعرض ملخاطر
املجتمع عموماً وقلة الحامية من قبل أجهزة الدولة صحية وأخالقية وما يعوق منوهم الطبيعي .وتصل
(العمل والصحة).
نسبة عمل األطفال يف أنشطة أو مهن خطرة (يف
ويؤثر التحاق األطفال بالعمل يف التمتع بحقهم
يف التعليم ،حيث ينخفض معدل التحاق األطفال
العاملني بالتعليم (17 - 5سنة) إىل نسبة ،69.9%
باملقارنة مع األطفال غري العاملني يف نفس الفئة
العمرية الذين تبلغ نسبتهم  89.6%لألطفال الذكور ،ويُعد عمل األطفال من أخطر ظاهرات االعتداء عىل
بينام بلغت لإلناث العامالت  65.9%وغري العامالت
 15الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،املسح القومي
.87%
املحاجر والتعدين والتشييد والبناء) ولساعات عمل
أطول من املقرر قانوناً ،وفقاً لقرار وزارة القوى
العاملة والهجرة 16،إىل أكرث من  18%من إجاميل
األطفال العاملني.

 13املسح القومي لظاهرة عمل األطفال يف مرص ،لسنة .2006
 14انظر يف ذلك تقرير اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،املعتمد يف جلستها رقم  ،26املعقودة
بتاريخ  12مايو  ،2000النسخة العربية ،ص  6- ،4فقرة .36 ،21
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لعمل األطفال ،القاهرة.2010 ،
 16رقم  118لسنة  2003بشأن تحديد نظام تشغيل األطفال
والظروف والرشوط واألحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك
األعامل واملهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا
ملراحل السن املختلفة).

حقوق العمل باستغالل األطفال ،وتعريضهم إىل كافة
االنتهاكات .فإىل جانب إيذائهم الجسدي والنفيس،
غالباً ما يتعرضون لالعتداء الجنيس ،إىل جانب
انخفاض أجورهم ،حيث يحصل الطفل العامل عىل
أقل من نصف أجر العامل الكبري.
وتواجهنا يف عمل األطفال تناقضات الترشيع الوطني
يف غري مصلحة الطفل ،حيث ينص قانون الطفل عىل
أن الحد األدىن املسموح فيه بالعمل هو  15سنة،
بينام يخفضها قانون العمل إىل  14سنة .ثم يأيت قانون
التأمينات االجتامعية ليحول دون التأمني االجتامعي
عىل األطفال العاملني حيث ال يسمح بالتأمني ملن
يقل سنهم عن  18سنة ،بل ويشرتط أن تكون عالقته
بالعمل منتظمة (وما أندر ذلك اآلن) .أما قانون
النقابات فقد اشرتط أال يحق للعامل تسجيل صوته
يف االنتخابات إال بعد بلوغه سن الـ  18سنة ،وال
يجوز له حق الرتشح ألية مواقع نقابية إال إذا بلغ
الـ  21سنة .ناهيك عن كرثة االستثناءات املمنوحة
للمحافظني والوزراء الستغالل عمل األطفال.
فبينام يبيح القانون استغالل األطفال يف العمل منذ
سن الثانية عرشة بدعوى التدريب أو بقرار من
املحافظ املختص ،فهو يحرمهم من الحامية القانونية
والتأمينات االجتامعية والتنظيم النقايب ،ويرتكهم نهباً
للعمل األسود واالستغالل املقيت بل واالستخدام يف
تعميق مشاكل البطالة واألجر العادل وغريها من
معايري العمل الالئق يف مرص.
خامسا :األجور
تشكل األجور مصدر الدخل لنحو  60%من قوة
العمل ،أي ألكرث من  15مليون مواطن وأرسهم يف
مرص .وعىل الرغم من ارتفاع نصيب األجور يف املوازنة
العامة للدولة من  46.7مليار جنيه يف عام  ،2006إىل
 116.5مليار جنيه يف موازنة عام  ،2011إال أن ارتفاع
منو استخدامات املوازنة يف املتوسط بنسبة ،20%
وتوقف منو األجور عند متوسط  ،16%يعني تدهور
األجور .حيث وصلت نسبة األجور من االستخدامات
يف موازنة  2009إىل  ،25%بينام انخفضت يف موازنة
 2011إىل  ،18%عىل الرغم من قيام الثورة ومطالبة

الشعب بالعدالة االجتامعية .وكان نصيب األجور
من الناتج املحيل اإلجاميل قد تراجع يف السنة املالية
 2008ـ  2009إىل  ،26%بينام كان يف النصف األول
من مثانينيات القرن العرشين نحو  .40%هذا بخالف
التفاوت الشديد يف نصيب الرشائح املختلفة للسكان
من الدخل وإجاميل اإلنفاق.17
ويشري أحد طلبات اإلحاطة لوزير التعليم العايل يف
مجلس الشعب السابق ،إىل أن جامعة عني شمس
اعتدت عىل أجور نحو ثالثة آالف من العاملني
املؤقتني الذين تم تثبيتهم منذ أول يوليو ( 2005وهم
بالطبع أسعد حظاً من مئات اآلالف من العاملني
املؤقتني الذين ال يجدون سبيال للتثبيت) ،حيث
اتضح أن هؤالء العاملني كانوا يعملون بصفة مؤقتة
يف الجامعة بأجر يومي قدره  7.5جنيهات ،بإجاميل
أجر شهري قدره  225جنيهاً .إال أن الجامعة قررت
تخفيض أجورهم مبناسبة تثبيتهم إىل  220.4جنيها
شهريا ،حتى ال يتعدوا نهاية مربوط الدرجة الثالثة
(املقررة لحملة الشهادات العالية) وهو  134جنيهاً
شهرياً طبقاً للقانون .ذلك هو النموذج الغالب عىل
عمل الشباب ،حيث مازالت الحكومة تتوارى خلف
ارتباكاتها االقتصادية وانحيازها للمالك ،وترتك أجور
العامل خاضعة لقوانني قدمية مل تعد مناسبة ،حيث
ما زال الترشيع املرصي يستند يف تحديد الحد األدىن
لألجور إىل القانون رقم  53لسنة  1984الذي بلغ
آنذاك  35جنيهاً شهرياً (نعم خمسة وثالثون جنيها
يف الشهر) .أما أجور موظفي الدولة فحددتها جداول
ملحقة بالقانون رقم  47لسنة  1978بشأن العاملني
املدنيني بالدولة وهي يف الحدود نفسها تقريباً .وقد
لجأ املرشع املرصي ملعالجة هذا الوضع الشاذ ،إىل
التدخل يف تحديد الحد األدىن ألجر االشرتاك التأميني
اعتبارا ً من  2001/7/1مببلغ  84جنيهاً عن الشهر
(بعد إضافة العالوات االجتامعية التي ضمت لألجر
خالل السنوات السابقة حتى أول يوليو  2001عىل
جداول أجور العاملني بالجهاز اإلداري للدولة الـ
 35جنيهاً يف الشهر) ،وقرر زيادة هذا الحد يف أول
يوليو من كل سنة ،بقيمة العالوة الخاصة التي يتم
ضمها يف كل سنة ،واستنادا ً لذلك أصبح الحد األدىن
لألجور يف آخر يونيه  2011يعادل مبلغ  334.5جنيهاً
 17سلوى العنرتي ،الوضع االقتصادي الحايل يف مرص بني
التهويل والتهوين ،مقال منشور يف مجلة الطليعة  ،21القاهرة،
العدد ( )1شتاء .2012
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يف الشهر للحاصلني عىل الشهادات العالية ويشغلون
وظيفة بالدرجة الثالثة.
وقد أيدت محكمة القضاء اإلداري طلب العامل
بإلزام الحكومة بوضع حد أدىن جديد لألجور.
وتجاهلت حكومة املخلوع “مبارك” تنفيذ حكم الحد
األدىن لألجور ،وبعد الثورة ظلت الحكومات املتتالية
تلف وتدور بحجة الظروف الحالية والخوف من رد
فعل أصحاب األعامل واملستثمرين .ثم أعلنت وعىل
استحياء أنها ستحسن األجور تدريجياً وأن املرحلة
األوىل ستبدأ مببلغ  700جنيه يف الشهر ،ثم عادت
وأعلنت أنه سيكون  800جنيه يف الشهر ،وأن الحد
األقىص ألجور العاملني يف الدولة يكون  35ضعف
ذلك ومبا يراوح بني  25و  30ألف جنيه يف الشهر،
غري أن مترد كبار املوظفني النافذين يف الدولة -رغم
عدم ارتباط دخولهم باألجور إال قليال -يعطل تنفيذ
املرشوع حتى اآلن.

األعامل.
•القانون رقم  50لسنة  :1978للعاملني
املرصيني يف الخارج.
•القانون رقم  112لسنة  :1980للعاملة غري
املنتظمة.
•قانون رقم  135لسنة  ،2010بإصدار قانون
التأمينات االجتامعية واملعاشات.
غري العديد من األنظمة الخاصة للعاملني يف القوات
املسلحة والرشطة والقضاة وغريهم.
وتغطي ضامنات التأمينات االجتامعية مخاطر
طويلة األجل (الشيخوخة ،العجز ،والوفاة) ،ومخاطر
قصرية األجل (املرض ،إصابة العمل ،األمومة ،البطالة،
واألعباء العائلية والرعاية).
وتشمل أنظمة التأمينات االجتامعية أنواعاً متعددة
من حامية املخاطر يحتوي كل منها عىل عدد من
الحقوق التأمينية ،ومنها :تأمني الشيخوخة والعجز
والوفاة ،تأمني إصابات العمل ،تأمني املرض ،تأمني
البطالة ،وتأمني الرعاية االجتامعية ألصحاب
املعاشات.

وما زالت الثورة مستمرة والعامل يف امليادين
واالحتجاجات متواصلة دفاعاً عن حقوق الوطن
والشعب وحقوقهم يف العمل ويف القلب منها الحق
يف األجر الكايف للعمل املتكافئ والعادل للعامل
وأرسته لعيش حياة كرمية من دون متييز ،وما يشكله
من إضافة للناتج القومي وما يستحقه من العدالة يف وقد عاىن العامل املرصيون من تعدد األنظمة
التأمينية التي تنتقص جميعها من املعايري الدولية،
التمتع بخريات الوطن.
وإن تفاوتت من حيث الضامنات ،حيث يوفر نظام
التأمينات للعاملني بالدولة والقطاعني العام والخاص
سادساً :الضامن والتأمني االجتامعيان:
املنظم (القانون  )79حاميات ملخاطر الشيخوخة
التأمينات االجتامعية هي أحد حقوق اإلنسان يف والعجز والوفاة واملرض واإلصابة والبطالة .أما نظام
الضامن االجتامعي .وإذا كانت التأمينات االجتامعية التأمينات عىل العاملة غري املنتظمة (وهي األغلبية)
تهدف إىل حامية العامل من مخاطر انقطاع قدرتهم وتضم عامل الزراعة ،وصغار الفالحني والصيادين،
عىل الكسب من العمل بسبب تعرضهم للشيخوخة واملحاجر ،وعامل اليومية واألرزقية واملعامر ،والباعة
أو العجز أو إصابات العمل أو املرض أو البطالة أو املتجولني ،وخدم املنازل ،وصغار املشتغلني لحساب
الوفاة ،فإن الضامن االجتامعي هو الحق الذي يوفَّر أنفسهم (القانون  )112فال يغطي إال مخاطر
لإلنسان بوصفه إنساناً بغض النظر عن كونه يعمل الشيخوخة والعجز والوفاة فقط.
أو ال يعمل أو عن اشرتاكه من عدمه يف نظام تأمني وباإلضافة إىل تدين معايري حقوق التأمني االجتامعي،
الحامية واألمان من العوز والحاجة.
فإن مظلة التأمينات االجتامعية وبكل أنظمتها ال
الترشيعات الوطنية التي تنظم التأمينات االجتامعية،
هي:
•القانون رقم  79لسنة  :1975للعاملني يف
الحكومة والقطاعني العام والخاص (املنظم).
•القانون رقم  108لسنة  :1976ألصحاب
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تغطي وحتى نهاية العام  2010إال نحو  21.5مليون
مواطن 18من إجاميل السكان .أي أن هناك أكرث من
 55.5مليون مواطن من دون تغطية تأمينية .وأن
هناك نحو ثالثة ماليني عامل يفتقدون أي حامية
تأمينية ،ويفتقدون بالتايل أهم ضامن من ضامنات
العمل الالئق .ويتم ذلك من خالل تهرب أصحاب
العمل من التأمني عىل العامل الذين يعملون لديهم
كلياً ،إضافة إىل التهرب الجزيئ ألغلبية أصحاب العمل
من التأمينات االجتامعية عىل العاملني لديهم ،إما من
خالل التأمني عىل حدود دنيا من أجورهم املخالفة
للحقيقة ،أو بتزييف تواريخ التحاقهم بالعمل ،أو
بقطع فرتات التأمني عليهم بتغيري النشاط أو محل
العمل.

 36سنة كاملة من العمل .فهناك  46.7%من موظفي
الحكومة السابقني تقل معاشاتهم عن  200جنيه يف
الشهر 61.4% ،منهم تقل معاشاتهم عن  300جنيه،
وفقا آلخر تقارير وزارة التأمينات املتاحة يف نهاية
 ،2004وهي أرقام مل تزد كثريا ً حيث ال يضاف إليها إال
عالوات سنوية هزيلة ال تسمن وال تغني من جوع.
أما موظفو القطاعني العام والخاص فوضعهم مل يكن
يختلف كثريا ً عن زمالئهم موظفي الحكومة ،حيث
إن  118.2ألف صاحب معاش منهم ،يحصلون عىل
معاشات أقل من  100جنيه شهرياً وهم ميثلون
 8.2%من أصحاب املعاشات يف القطاعني العام
والخاص .وكل هذه املآيس تحصل عىل الرغم من أن
النظام التأميني الساري قد حقق فائضاً كبريا ً وميلك
احتياطياً ضخام بلغ أكرث من  400مليار جنيه يف أول
يوليو  ،2010من شانه أن يحسن األنظمة التأمينية
كافة ،ويرفع املعاشات إىل أرقام تليق بالكرامة
اإلنسانية ويسمح بتغطية حق التأمينات االجتامعية
كل العاملني بأجر .وعموماً فإن الـتأمني االجتامعي
يقل بني الفقراء بحيث ال يتمتع به أكرث من 15.8%
منهم ،بينام ترتفع هذه النسبة بني األغنياء لتصل إىل
نحو .57%20

وقد بلغ التهرب التأميني الجزيئ أبشع صور الفساد
املمكنة واستغالل العامل ،حيث تؤكد أرقام صندوقي
التأمينات االجتامعية 19أن التأمني عىل نحو  500ألف
عامل يتم بالحد األدىن لألجور وبأجر شهري بلغ
 119جنيهاً حتى أول يوليو  ،2010وارتفع إىل 122.5
جنيهاً يف أول يوليو  .2011وعىل نحو  500ألف عامل
آخرين بأجر شهري أقل من  200جنيه ،والتأمني
عىل نحو  500ألف عامل بأجر شهري أقل من 350
جنيهاً ،وكلها بالتأكيد أجور غري حقيقية ،ولكنها مناذج ويشرتط نظام التأمني االجتامعي لتمتع عامل القطاع
واضحة للتهرب التأميني الفج الذي أصبح سائدا ً بني الخاص به:
رجال األعامل األفضل نسبياً والذين قبلوا التأمني
•أن يكون عامالً لدى صاحب عمل ويؤدي
عىل العاملني لديهم بأجور غري حقيقية ،باملقارنة
عمله تحت إدارته وإرشافه.
مع زمالئهم الذين يرفضون التأمني االجتامعي
عىل عاملهم باملطلق وتحت مرأى ومسمع الدولة
•أن يكون له أجر نقدي محدد يتقاضاه عن
وأجهزتها ،ويف ظل الفساد املسترشي.
عمله.
هذا ،إضافة إىل مهزلة قيمة املعاشات التي ال تتناسب
•أال تقل سن املؤمن عليه عن  18سنة ،علامً
عىل اإلطالق مع ظروف الحياة .حيث بلغ الحد األدىن
بأن هناك أكرث من  2مليوين عامل دون هذه
للمعاشات  73.5جنيهاً يف الشهر الواحد يف أول
السن.
يوليو  ،2011إىل جانب اإلرصار عىل أال يزيد الحد
•أن تكون عالقة العامل بعمله منتظمة.
األقىص للمعاش املرصوف للمواطن عن  % 80من
أجره التأميني (وهو متوسط دخله السابق وليس فإذا ما قارنا تلك الرشوط بأوضاع العمل السابقة
إجاميل دخله األخري) وبحد أقىص  1350جنيهاً بعد لتبينا أنها تجرد أكرث من  50%من العاملني من
الحامية التأمينية.
 18مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء ،نرشة ويقوم نظام التأمني االجتامعي عىل فلسفة التكافل
البيانات القومية ،عدد ديسمرب .2011
بني فئات املؤ َّمن عليهم ،مبعنى تحمل مسؤولية
 19الصندوق األول :خاص بالعاملني بالحكومة ،أما الصندوق مواجهة األخطار االجتامعية بشكل جامعي ،ونقلها
الثاين :فيتعلق بالعاملني بقطاع األعامل العام والخاص وأصحاب
األعامل يف القطاع الخاص ،ونظام تأمني العاملة غري املنتظمة،
والعاملني املرصيني يف الخارج.

 20مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،أوضاع الفقر يف مرص،
مارس .2010
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عىل الحكومة مؤخرا ً يف هذا الشأن .وانتقد الدكتور
“سامي” القانون رقم  135لسنة  ،2010مؤكدا أنه
نظام ادخاري يقوم عىل الحسابات الشخصية ،وليس
له عالقة بالتأمينات االجتامعية كحق.

من عاتق الفرد إىل عاتق الجامعة ،بحيث يشارك كل
مؤ َّمن عليه يف التمويل بقدر إمكانياته ويأخذ من
املزايا بالقدر املناسب الذي يغطي كل مؤمن عليه يف
حال عجزه عن كسب رزقه مبستوى الئق من الضامن
لعيش كريم دون النظر إىل ما تحمله من أعباء يف لقد حولت الدولة حق التأمني االجتامعي إىل نظام
متويل نظام التأمينات االجتامعية.
تجاري تستثمر فيه أجور العامل ،وال تقدم لهم
إال أن الدولة ويف ظل هجمة وزارة “نظيف” األخرية ،ضامنات الكرامة اإلنسانية وحقهم يف العمل اآلمن
ووزير ماليته “يوسف بطرس غايل” وتحت شعارات والالئق .ويناضل العامل اآلن من أجل توسيع مظلة
كاذبة بتحسني التغطية التأمينية للفقراء ،وقطع الضامن االجتامعي مبا فيها التأمينات االجتامعية
الطريق عىل استعادة أموال التأمينات التي التهمتها ليشمل كل املواطنني من دون استثناء ،ومبا يضمن
الدولة خالل السنوات املاضية ودمجها يف موازنتها توفري دخل أسايس لجميع املواطنني يضمن لهم حياة
العامة لتتمكن من تخفيض الدين العام املحيل الئقة ،مع ضامن ظروف عمل صحية وآمنة؛ من خالل
ملستوى يُرىض الهيئات الدولية ذات النفوذ والسيطرة نظام تأمني صحي اجتامعي لجميع السكان ،ويقدم
عىل النظام الحاكم خاصة الصندوق والبنك الدوليني ،الخدمة الشاملة واملتساوية إىل جميع املواطنني ضد
أصدرت قانوناً جديدا ً للتأمينات واملعاشات رقم  135جميع األمراض من خالل هيئات ال تبغي الربح.
لينقض عىل ما تبقى للفقراء من
لسنة  ،2010جاء
ّ
21
حامية اجتامعية متواضعة ،وسعى إىل  :إطاحة
بنية النظام التأميني االجتامعي املستقر ،وإلغاء سابعاً :نقابات العامل (الحق يف التنظيم):
الطابع االجتامعي للنظام التأميني وتحويله إىل نظام النقابات هي التنظيم االجتامعي الذي يكونه العامل
تجاري ،واالنتقاص من الحقوق التأمينية الراسخة يف بإرادتهم وينضمون إليه باختيارهم ،بهدف تحقيق
النظام الساري ،ودمج أنظمة الضامن االجتامعي يف مطالبهم وتحسني أوضاعهم ورشوط وظروف عملهم،
أنظمة التأمني االجتامعي ،واالنحياز ألصحاب األعامل بغض النظر عن جنسهم أو أديانهم أو معتقداتهم أو
عىل حساب العامل ،واالستيالء عىل املبالغ املرتاكمة أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية.
ألنظمة التأمينات السابقة والتي قاربت الـ  400وينظم القانون رقم  35لسنة  1976نقابات العامل
مليار جنيه.
يف مرص .وهو القانون الذي يواجه معارضة العامل

وبقيام الثورة اضطرت الدولة للرتاجع ،وأصدر
املجلس العسكري مرسوماً بتأجيل رسيانه حتى أول
يوليو  ،2013وقد كشفت الدكتورة “نجوى خليل”
وزيرة التأمينات والشؤون االجتامعية الحالية ،عن
أن االتجاه هو إعادة النظر يف هذا القانون ،وإعداد
مرشوع قانون جديد يعدل “ما أثار غضب واعرتاض”
الرأي العام ،وأصحاب األعامل ،وأصحاب املعاشات،
واملشرتكني .كام كشف األستاذ الدكتور “سامي
نجيب” أستاذ التأمني والرياضيات بجامعة بنى
سويف ،عن أن االتجاه هو استمرار العمل بقانون
التأمينات االجتامعية رقم  79لسنة  ،1975مع
تعديل بعض مواده مبا يتوافق مع تطورات األوضاع،
مؤكدا أن هناك مذكرة رسمية تم إعدادها وعرضها

منذ وضعه ،إال أن نظام الحكم السابق كان يستند
إليه يف التحكم يف نقابات العامل واستخدامها كذراع
جامهريية لتأييده .وقد استخدم النظام البائد بالفعل
االتحاد العام لنقابات عامل مرص ونقاباته العامة الـ
 23وقياداتها لتمرير اعتداءاته عىل حقوق املواطنني،
وتزييف إرادتهم ،وتغييب وعيهم ،وتشويه مواقفهم.

وقد نجح العامل خالل مقاومتهم هذا القانون
املعادي لحقوقهم واملصادر لحقهم يف تأسيس
النقابات ،يف استصدار عدة أحكام قضائية ببطالن
الكثري من أحكام القانون ،وبطالن االنتخابات
التي متت عىل أساسه وبطالن التشكيالت النقابية
القامئة عىل أساسه أيضاً ،إىل جانب عرشات األحكام
اإلدارية ببطالن قرارات وزير القوى العاملة وإجراء
االنتخابات يف الدورتني النقابيتني األخريتني (– 2001
 21صابر بركات و خالد عيل ،حقوقنا التأمينية  ..رؤية حقوقية
حول مرشوع قانون التأمينات الجديد ،املركز املرصي للحقوق  )2011 - 2006( ، )2006وما ترتب عليهام من نتائج.
وهو األمر الذي تعرث كثريا ً يف أروقة الدولة ،ولكنها
االقتصادية واالجتامعية ،القاهرة ،مارس .2010
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اضطرت بعد الثورة أن تنفذ األحكام بحل “االتحاد
العام لنقابات عامل مرص” وبعض نقاباته .إال أن
حركة الرجعية النقابية املستندة إىل بقايا الحزب
الوطني الحاكم “سابقا” وزبانية الرئيس املخلوع
املعششني يف أركان الدولة ،نجحوا يف أن يلتفوا عىل
ذلك مبساعدة تنظيم اإلخوان املسلمني الذي يطمع
يف االستيالء عىل التنظيم القديم وممتلكاته الضخمة.
غري أن عامل مرص يرصون عىل بناء نقاباتهم
الدميقراطية املستقلة الفاعلة عىل أرض الواقع من
دون إذن أحد ،وعدم الخضوع إال إلرادة العامل
وقواعد الحريات النقابية طبقا للمعايري الدولية،
والتي تتلخص يف:
(أ) ضامن الحرية النقابية من دون أي تفرقة.
(ب) حرية تكوين املنظامت من دون إذن
مسبق.
(ج) حرية اختيار شكل النقابة وتحديد بنيانها
وتركيبها.
(د) حرية النقابات يف تأدية وظائفها
وأنشطتها ووظائفها.

جاء إعالن مبادئ الحريات النقابية الذي قدمته
الحكومة املرصية للمجتمع الدويل بعد الثورة (أبريل
 ،)2011والذي تعهدت فيه باالعرتاف الكامل والتام
بحق العامل يف إنشاء وتكوين نقاباتهم واالنضامم
إليها بحرية ،واحرتام استقاللها التام يف كافة أمورها
الداخلية واختيار قياداتها ،والتزام وزارة القوى العاملة
باستالم أوراق النقابات من دون تدخل وإعطاء
النقابات ما يثبت إيداعها أوراقها ومتتعها بالشخصية
املعنوية ومامرسة عملها .وقد كان لذلك أثر طيب
متثل بوقف إدراج اسم مرص عىل قامئة العقوبات
الدولية (القامئة أ) ،كام كان الوعد برسعة إصدار
قانون للحريات النقابية يراعي املعايري الدولية ،محل
ترحيب واحرتام وتقدير دول العامل يف املؤمتر األخري
ملنظمة العمل الدولية (مايو  ،)2011وكان له أثر كبري
يف اندفاع العامل ملامرسة حرياتهم وتأسيس نقاباتهم
املستقلة والتي بلغت نحو  400نقابة حتى اآلن ،من
دون تنتظر رشعية من قانون أو رضا السلطات ،بل
تنفيذا ً إلرادة العامل وحامية حقوقهم ومصالحهم،
واستنادا ً إىل رشعية ثورة  25يناير.

وقد أعدت وزارة القوى العاملة والهجرة (بعد ثورة ثامناً :حقوق العامل املهاجرين:
 25يناير) مرشوع قانون جديدا ً للحريات النقابية ،بدأت هجرة املرصيني إىل الخارج يف منتصف
يلغي قانون النقابات العاملية الحايل رقم ( )35لسنة خمسینیات القرن املايض ،وأصبحت من الظاهرات
 ،1976ويراعي معايري الحريات النقابية كام وردت يف الواضحة وذات التأثري الجوهري يف حياتهم بعد
االتفاقيات الدولية .وقد أدارت الوزارة حوارا ً مجتمعياً حرب أكتوبر  ،1973التي أدت من ضمن نتائجها
حول هذا املرشوع ،شاركت فيه كل القوى املجتمعية ،إىل تصاعد العوائد البرتولية للدول العربية املنتجة
وانتهت إىل نسخة أخرية ارتىض الجميع بها عىل الرغم للبرتول ،والتي تبنت عىل أثر ذلك خططاً تنموية
من مالحظاتهم عليها .وقد اعتمدها مجلس الوزراء وفرت فرص عمل كبرية للعاملة املرصية التي كانت
ورفعها إىل املجلس األعىل للقوات املسلحة الذي بات جاهزة بخرباتها ومعارفها للمساهمة يف هذه التنمية
واضحاً مدى عدائه للحريات بشكل عام وحريات الصاعدة ،فتوافدت ،وبأعداد كبرية ،عىل هذه الدول
وحقوق العامل بشكل خاص .لذلك ذهب مرشوع للعمل واملساهمة يف نهضتها.
القانون ومل يعد ،بل ودفع بعض أتباعه من جامعة وجاءت أزمة الخليج لتؤثر عىل هجرة املرصيني سلباً،
اإلخوان املسلمني وقوى الثورة املضادة لتقديم فعادوا من الكويت والعراق .وق ّدر عدد العائدين
مشاريع أخرى تنتقص من الحريات النقابية وتدعم من الكويت بنحو  158064عامالً ،ومن العراق بنحو
االحتكار النقايب وسيطرة الدولة عىل النقابات .وهو  231811عامالً ،حتى يناير  .1991وقد عادت الهجرة
األمر الذي يؤدي إىل مخاطر عىل الدولة املرصية ،املرصية لالرتفاع مرة أخرى اعتبارا من عام ،1992
باعتبارها من الدول التي تعتمد االحتكارية النقابية حيث قدرت بنحو  2.2مليوين مرصي ،ثم ارتفعت
وتصادر حقوق العامل وحرياتهم النقابية وتخالف
معايري العمل األساسية ،وهو ما وضع مرص عىل قامئة
العقوبات الخاصة منذ سنوات ،وما زال يعرضها
لعقوبات اقتصادية دولية.
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يناضل العامل اآلن
من أجل توسيع مظلة
الضامن االجتامعي
مبا فيها التأمينات
االجتامعية ليشمل
كل املواطنني ،مبا
يضمن توفري دخل
أسايس لجميع
املواطنني ،مع ضامن
ظروف عمل صحية
وآمنة

لتصل إىل  2.7مليوين مرصي يف عام  ،2000منهم
 1.9مليون يف دول الخليج .وظلت الهجرة يف تصاعد
تدریجی حتى بلغت األعداد الحالیة التي تراوح بین
ستة وسبعة مالیین مرصي يعملون خارج وطنهم.22
بينام أكد د“ .أحمد الربعي” أستاذ الترشيعات
االجتامعية بجامعة القاهرة ووزير القوى العاملة
والهجرة السابق ،يف “األهرام االقتصادي” يف يونيه
 ،2011أنه يوجد ما يقرب من  10ماليني مرصي
بالخارج بينهم  3ماليني يف الدول العربية ،و 5ماليني
يف دول أوروبا وأمريكا ،ومليونان غري مسجلني يف
قاعدة البيانات.
وتساهم هجرة املرصيني إىل الخارج يف االقتصاد
القومي .وطبقاً لتقریر حدیث صادر عن البنك
املركزي املرصي سجلت تحویالت املرصیین العاملین
بالخارج أعىل مستوى يف تاريخها ،حيث بلغت يف
العام  2011نحو  12.6مليار دوالر ،بينام مل تتجاوز
 9.8مليارات دوالر يف العام  .2010وعموماً فإن
تحويالت املرصيني العاملني يف الخارج يف تصاعد
مطّرد بدءا ً من العام املايل  2002 /2001التي مل
تتجاوز فيه الثالثة مليارات دوالر.

سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة ومكافحة الهجرة
غري الرشعية .كام كشفت الدراسة عن رضورة قيام
الدولة املرصية مبواجهة نظام الكفيل الذي ساهم
يف االعتداء عىل حقوق العامل املرصي يف الخارج،
نتيجة متتع الكفيل بسلطات مطلقة تؤدي إىل انتشار
اإلتجار يف التأشريات واستغالل حاجة الناس للعمل
وحدوث مخالفات عديدة كتعديل العقود وتبديل
طبيعة العمل وترسيح العامل وحجز جوازات السفر
والرتحيل التعسفي .كام أشارت الدراسة وبصفة
عامة إىل أهمية تحويالت املرصيني العاملني يف
الخارج ،وإىل أن أرقام التحويالت املعلنة هي أقل
من حجمها الحقيقي ،حيث اعتاد املرصيون يف
الخارج إرسال مبالغ نقدية إىل أرسهم مع أصدقائهم،
أو إحضار مبالغ نقدية عند عودتهم إىل مرص يف أثناء
إجازاتهم ،وهي مبالغ ال تدخل يف حسابات البنك
املركزي ،باإلضافة إىل قيمة الهدايا واألدوات املنزلية
التي يحرضونها معهم وهي أيضاً كبرية وال توجد أي
إحصائيات لها وال ميكن حرصها.23
وال شك يف أن ثورات الربیع العريب سوف تؤثر
عىل العاملة املرصیة املتجهة إىل هذه الدول التي
جرت فيها الثورات ،بل والدول األخرى خاصة دول
البرتول .وال يندرج التأثیر يف اآلثار السلبیة فقط ،بل
هناك بعض اآلثار اإليجابية عىل العامل املرصيني
املهاجرين.

وقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن املركز
القومي للسكان ،أنه عىل الرغم من زيادة تحويالت
املرصيني ،فإن وضع العاملة املرصية تأثر سلباً يف
الخارج ،وأبرز مثال كان العاملة املرتدة من ليبيا،
فضالً عن مقاومة الدول املستقبلة للعاملة املرصية.
كام أن ضعف قدرة السلطة االنتقالية (املجلس
األعىل للقوات املسلحة) ومؤسساتها عىل فتح أسواق
جديدة للعاملة املرصية أثر سلباً عىل الوضع العام
للعاملة ،باإلضافة إىل انهيار مستويات التدريب
والتأهيل بشكل عام ،وانهامك الدولة بالشأن السيايس
واألمني بشكل خاص .وأشارت الدراسة إىل أن 74%
من املرصيني املهاجرين متواجدون يف الدول العربية
مثل ليبيا والسعودية واألردن والكويت ،بينام هاجر
 26%منهم بشكل دائم إىل دول أخرى كالواليات
املتحدة األمريكية وكندا وانجلرتا وإيطاليا .وأفادت
الدراسة بعدم وجود سياسة خاصة بهجرة العاملة
املرصية عند الدولة ،باستثناء عدد من التوجهات
العامة كتشجيع هجرة العاملة لتخفيف الضغط عن

ووفقًا لتقرير الحكومة املرصية املقدم إىل لجنة
العامل املهاجرين باألمم املتحدة يف  ،2009فإن

 22أمين زهري ،أثر الثورات العربية عىل العاملة املرصية
بالخارج ،الجمعية املرصية لدراسات الهجرة ،القاهرة ،أكتوبر
.2011

 23زينب فتحي أبو العال ،هل يدعم املرصيون بالخارج
االقتصاد املرصي يف الداخل؟ ،األهرام االقتصادي ،القاهرة24 ،
أكتوبر .2011
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ويتعرض العامل املهاجرون ألنواع كثرية من
االستغالل والحرمان من حقوق العمل ،التي يتمتع
بها العامل من مواطني البلدان املهاجرين إليها.
وعادة ما يحرمون من الحامية القانونية والتأمينية
والنقابية .وعىل الرغم من أن غالبية العامل املرصيني
املهاجرين للعمل يعتربون من العاملة التي ضاقت
بها سوق العمل املرصية ،إال أن بينهم عامالً يتمتعون
مبهارات وخربات تؤدي إىل أن حرمان بلدهم األصيل
من خرباتهم ،مبا يسمى “نزيف األدمغة” ،حيث
يعمل اآلالف من العلامء واملهندسني والخرباء
املرصيني يف مجال األبحاث والتنمية يف البلدان
املتقدمة ويساهمون يف انجازاتها العلمية.

ما يزيد عىل  95%من العامل يهاجرون إىل البالد
العربية .حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي
املقصد األكرب للهجرة املرصية .وتستقبل اململكة
العربية السعودية وحدها ما يقرب من ثلث
املهاجرين املرصيني الدامئني واملؤقتني .ويخضع
معظم أولئك العامل لنظام الكفيل .وهو النظام
املقيت الذي يؤدي إىل إذعان العامل املهاجرين
بشكل عبودي ألرباب العمل ،ويُعرضهم إىل انتهاك
حقوقهم بشكل كبري ،والسيام الحق يف حرية الحركة
واالنتقال كام هو مبني يف املادة ( )39من “اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان” ،والحق يف الحرية والسالمة
الشخصية كام هو منصوص عليه يف املادة ()1/16
من “االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين”.
وبينام تفرض التزامات الدولة املرصية بالحق يف
العمل القوانني لحامية املرصيني يف الخارج ،فقد
كشفت منظامت حقوقية عن حاالت فشلت فيها
السلطات املرصية يف حامية حقوق العامل املرصيني
املهاجرين يف بلدان مجلس التعاون الخليجي .حيث
اعتادت هذه السلطات إرسال شكاوى املرصيني
إىل سلطات الدول املضيفة من دون أي تعليقات
إضافية أو توصيات أو طلبات ،وكأنها طرف محايد.
كام ال تقوم السفارات والقنصليات املرصية مبتابعة
هذه الشكاوى بجدية .وتجرب معظم دول مجلس
التعاون الخليجي العامل املرصيني عىل الخضوع
إلجراء تحاليل طبية للفريوس الكبدي (يس) .وترفض
تعيني أولئك الذين تأيت نتائج تحليالتهم إيجابية
تلقائيًا ،بل وتطردهم إذا كانوا قد دخلوا بالفعل
أو أقاموا لديها .ويعد هذا انتهاكًا لنص املادة ()7
من “االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين” الخاصة بحظر التمييز .كام يشكل
عائقًا كب ًريا أمام العامل املرصيني ،حيث تعد مرص
أعىل دولة يف معدل اإلصابة بفريوس (يس) عىل
مستوى العامل ( 20%-15من السكان) .وإن كانت
دول مجلس التعاون الخليجي ليست طرفًا يف هذه
االتفاقية ،فعىل الحكومة املرصية استخدام كافة
السبل الدبلوماسية لحامية حقوق العامل املرصيني
يف الخارج من هذه السياسات التعسفية التي ال مربر
لها من ناحية الصحة العامة .ولكن بدالً من ذلك،
تكتفي الحكومة املرصية بإصدار إرشادات سفر
عىل املوقع االلكرتوين لوزارة الخارجية تنصح فيها
املرصيني الراغبني يف العمل يف إحدى دول الخليج أن

يستوفوا الرشوط املتعلقة بفريوس االلتهاب الكبدي
(يس) وفريوس مرض نقص املناعة (اإليدز) املخالفة
ملعايري العمل الدولية والقيم اإلنسانية.
وينظم قانون العمل الوطني استخدام القوى العاملة
يف الخارج بإنشاء لجنة عليا لتخطيط واستخدام
القوى العاملة يف الداخل والخارج برئاسة الوزير
املختص ،وتضم ممثلني للوزارات املعنية ،وكذلك
ممثلني لالتحاد العام لنقابات عامل مرص ومنظامت
أصحاب األعامل بالتساوي يف ما بينها .ويدخل يف
اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة الستخدام
العاملة املرصية داخل جمهورية مرص العربية أو
خارجها ،ووضع النظم والقواعد واإلجراءات الالزمة
لهدا االستخدام.
وقد ألزم قانون العمل الوزارة املختصة بالتعاون مع
وزارة الخارجية متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية
والتعاقدات املتعلقة بالعاملة املرصية يف الخارج،
وتسوية املنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه االتفاقيات
والتعاقدات (مادة  ،)19وهو األمر الذي مل تضبط
وزارة القوى العاملة متلبسة به إال يف حالة تشغيل
الخادمات يف السعودية لتبادل املصالح الشخصية
مع بعض النافذين هنا وهناك عىل حساب سمعة
وكرامة مرص.
ويجب عىل حكومة مرص بعد الثورة أن تتخذ
التدابري الفورية لحامية العامل املرصيني املهاجرين،
والسيام أولئك الذين يعملون يف ظل نظام الكفيل
وتحت ضغط أنظمة البرتول .كام يجب أن تبذل
الجهود الالزمة لضامن عدم تعرض العامل املرصيني
يف الخارج للطرد ،أو الرتحيل ،أو الحرمان من العمل
بنا ًء عىل أسس متييزية مخالفة ملعايري العمل
واالتفاقيات الدولية .وكذا ينبغي عىل الحكومة أن
تدخل اإلصالحات الترشيعية واإلجرائية لتمكني
املرصيني املقيمني يف الخارج من التمتع بكافة
حقوقهم يف العالقة بوطنهم سواء يف الخارج أم يف
الداخل.
سياسات العمل املتبعة يف مرص:
يتضح مام سبق اعتامد الحكومات املرصية لسياسات
منو رأساملية ال تهتم بالتنمية والعدالة االجتامعية
والحقوق االقتصادية واالجتامعية والحق يف العمل يف
القلب منها ،وتستند يف األساس إىل:
•تخيل الدولة عن التزاماتها يف إتاحة فرص
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كشفت منظامت
حقوقية عن حاالت
فشلت فيها السلطات
املرصية يف حامية
حقوق العامل
املرصيني املهاجرين يف
بلدان مجلس التعاون
الخليجي

كسب الرزق للمواطنني ،وانسحابها من
االستثامر والتنمية.
•تخيل الدولة عن سياسات تشغيل الخريجني،
والفشل يف مواجهة انكامش الطلب عىل
العاملة املرصية بالخارج ،واالستغناء عن عامل
رشكات القطاع العام التي تم خصخصتها،
وزيادة البطالة خاصة بني املتعلمني.
•توجه خطط التنمية لدعم القطاع الخاص
املحيل واألجنبي ،والذي اختار بدوره التوجه
إىل مرشوعات الكسب الرسيع واملضاربة
يف مرشوعات ال تهتم بإيجاد فرص العمل
وحامية حقوق العامل.
•التمييز وعدم املساواة بني املواطنني لصالح
الطبقات الغنية ،وأبناء الحكام وحلفائهم يف
الحصول عىل فرص كسب الرزق والوظائف
خاصة ذات الدخول العالية ،بحيث مل يعد
أمام أبناء الفقراء واملهمشني إال البطالة أو
فرص عمل تفتقد إىل معايري العمل الالئق وال
تراعي الكرامة اإلنسانية.
•االعتداء عىل فرص املواطنني يف كسب
الرزق( ،سواء للفالحني أو الصيادين أو عامل
األرصفة وباعة الشوارع وأعامل الخدمة
املنزلية والعاملة غري املنتظمة وغريها).
وعدم احرتام حقوق العمل.
•عدم احرتام قواعد األجر العادل وااللتزام
بتحديد حد أدىن الئق لألجور وإطالق األجور
العالية لحدود غري مسبوقة وغري منطقية،
مبا يهدد فرص تحقيق العدالة االجتامعية
والعيش املشرتك بني الفقراء واألغنياء.
•بيع وتوزيع وتخصيص األرايض لكبار رجال
األعامل واالحتكاريني من رجال السلطة
واملقربني منهم .ناهيك عن االستيالء عىل
معظم املوارد الطبيعية من مناجم ومحاجر
ومصايد ،واحتكار قطاعات صناعية كاملة
كالحديد واإلسمنت واملواد الغذائية،
ومصادرة الرثوات القومية وإهدار حقوق
األجيال القادمة.
•سيطرة القوات املسلحة عىل جزء كبري من
االقتصاد الكيل للبالد ،باستخدام العمل
الجربي من خالل التجنيد.
•التمييز ضد النساء يف سياسات العمل ،وعدم
تطبيق قوانني واتفاقيات حامية عمل النساء،
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خاصة يف الزراعة والخدمة املنزلية والعمل
األرسي والعمل غري املنتظم.
•تغيري منط عالقات العمل املؤقتة ،مبا يفقد
العامل األمان الوظيفي ومعايري العمل
الالئق ،فال ضامنات اجتامعية أو صحية ،وال
نقابات وال تفاوض جامعي ،وال أجور الئقة
أو عادلة.
•إتاحة عمل األطفال ،وعدم الجدية يف مواجهة
العمل امل ُح ّرم (أسوا أشكال عمل األطفال)
الذي يتعرض فيه األطفال لظروف عمل
سيئة ،أو الحرمان من التعليم أو التعرض
ملخاطر صحية وأخالقية أو ما يعوق منوهم
الطبيعي .بخالف العمل يف أنشطة أو مهن
خطرة (املحاجر والتعدين والتشييد والبناء)
ولساعات عمل طويلة .وتناقض الترشيعات
الوطنية يف غري مصلحة الطفل.
•تعدد األنظمة التأمينية التي تنتقص من
حقوق العامل مبا يتناقض مع املعايري
الدولية ،وقصور مظلة التأمينات االجتامعية
عن تغطية العاملني بأجر ،وتسهيل تهرب
أصحاب العمل من التأمني عىل العامل (كلياً
أو جزئياً).
•التقاعس عن حامية حقوق العامل املهاجرين
خاصة يف بالد مجلس التعاون الخليجي،
والتمييز يف الداخل لصالح العاملة الوافدة
خاصة من البلدان الغنية.

توصيات
وضع الربامج والسياسات وخطط العمل ،التي تؤدي إىل:
•زيادة فرص العمل وكسب الرزق لكل القادرين وطالبي العمل ،واالنحياز للمرشوعات
واالستثامرات التي تستند إىل قوة العمل يف زيادة الرثوة القومية واستغالل الرثوات ،وإحياء دور
املجلس القومي األعىل للعمل.
•حامية األمان واالستقرار ألوضاع العمل ،وتثبيت العاملني املؤقتني يف أجهزة الدولة يف وظائفهم.
•إقرار مستويات أجور تكفل الحياة الكرمية للعامل وأرسته ،وتساوي األجر مع العمل املتكافئ.
مع تحديد حد أدىن لألجر يرتبط بحد أقىص يؤديان إىل العدالة االجتامعية وسالمة توزيع
واستهالك الرثوة القومية ،مع ربطهام بأسعار السلع والخدمات األساسية ،ومراقبة كل ذلك من
خالل املجلس القومي لألجور واألسعار.
•توحيد أنظمة التأمينات االجتامعية يف نظام واحد يضمن تغطية مظلة التأمني االجتامعي كل
العاملني بأجر ،وتحديد حد أدىن للمعاش ال يقل عن الحد األدىن لألجور مبا يضمن لصاحب
املعاش وأرسته حياة كرمية ،واسرتداد فوائض صناديق التأمينات االجتامعية التي استوىل عليها
النظام املخلوع لتمويل خطط تأمينية جديدة عادلة وعمومية واجتامعية تنحاز للفقراء ،من
خالل إدارة دميقراطية قومية يشارك فيها املستفيدون.
•ضامن حقوق العاجزين عن العمل واملتعطلني بتوفري معاشات ضامن اجتامعي بحد أدىن 50%
من األجور السارية حتى يتم توفري فرص اكتساب الرزق والعمل.
•ضامن ظروف عمل صحية وآمنة؛ من خالل نظام تأمني صحي اجتامعي شامل لجميع السكان،
ويقدم الخدمة ضد جميع األمراض من خالل هيئات قومية ال تبغي الربح ،يشارك املستفيدون
من خدماتها يف إدارتها ومراقبتها ،وتفعيل دور وزاريت القوى العاملة والصحة يف مراقبة وتنفيذ
قواعد السالمة والصحة املهنية.
•التحرك -الرسيع -نحو أسواق العمل العربية وخاصة الليبية ،لتوسيع وتحسني فرص عمل
املرصيني يف الخارج ،واستخدام كافة سبل حامية حقوق العامل يف الخارج من سياسات التعسف
وضامن عدم تعرضهم للطرد ،أو الرتحيل ،أو الحرمان من العمل عىل أسس متييزية مخالفة
ملعايري العمل واالتفاقيات الدولية.
•إعادة ضخ األموال يف رشكات قطاع األعامل العام وإعادة تشغيل طاقاتها املعطلة ،واسرتداد
املرشوعات التي تم خصخصتها وانحرفت عن أهدافها بوقف العمل أو النشاط أو التخلص من
العامل أو بيع األصول لصالح استيعاب قوة العمل وقدرات العامل عىل اإلنتاج.
•استعادة املرشوعات االقتصادية من القوات املسلحة لهيئات مدنية قومية تعمل عىل اسس
عالقات العمل الالئق وخدمة املجتمع املرصي كله من دون احتكار أو استغالل.
•املواجهة الجادة لعاملة األطفال وتجريم أسوا أشكال هذه العاملة ،وتشديد عقوبات استغاللهم،
وتعديل الترشيعات التي تحميهم من االستغالل وتوحيد معايري ورشوط عمل األطفال وسد
الثغرات ،وتوفري الحامية القانونية والتأمينية والنقابية مبعايري العمل الدولية ومراعاة املصلحة
العليا للطفل قبل كل يشء.
•العمل عىل حامية عمل النساء وضامن مساواتهن بالرجال وخصوصاً يف إتاحة فرص العمل
والرتقي ،وحامية الدور االجتامعي للنساء يف األرسة .والعمل عىل إتاحة فرص اكتساب املهارات
العلمية والعملية واملهنية كأحد أهم طرق التدخل الرتقاء النساء يف فرص العمل الالئق،
واملساواة وتجاوز عقبات القضاء عىل التمييز يف مجال الحق يف العمل.
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•دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحق يف العمل ،وإحياء القوانني التي تخصهم بنسبة 10%
من العمل يف املرشوعات العامة والحكومية والقطاع العام مبا يتناسب مع قدراتهم وتعلمهم
وتأهيلهم.
•إطالق الحريات النقابية ،وضامن مشاركة النقابات يف وضع خطط التنمية ،والحوار االجتامعي
واملشاركة املجتمعية ،وضامن حق العامل يف تأسيس لنقابات دميقراطية ومستقلة وفاعلة
واالنضامم إليها من دون إذن من أحد أو تفرقة عىل اإلطالق ،عىل أال تخضع هذه النقابات يف
كل شؤونها إال إلرادة أعضائها وقواعد الحرية النقابية.
•تحسني سياسات ومناهج التعليم والتدريب والثقافة مبا يتناسب مع احرتام قيم العمل واإلنتاج
واملساواة والحرية والعدالة.
•إعادة النظر يف بنية ترشيعات العمل والنقابات والتأمينات االجتامعية والتأمني الصحي والضامن
االجتامعي ،لصالح العامل وباشرتاكهم يف إعادة صياغتها مبا يتناسب مع معايري العمل الالئق
والكامل.
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ملحق رقم  :1قياس التع ُّرض َّية والهشاشة ،مسائل
منهجية لتقويم السياسة
اعداد :عزام محجوب
أستاذ جامعي وخبري دويل  -تونس

ُمدخَل

يُراد من هذه الورقة أن تكون دليالً إرشاديًّا لتقويم
أرتور باال
اتجاهات التع ُّرض َّية والهشاشة ()vulnerability
باحث مساعد
يف السياسات االجتامعية واالقتصادية بعد حدوث
أزمة مح َّددة خارجية املنشأ .إال أنه ليس ل ُيعترب
تقوميًا دقيقًا للسياستني االجتامعية أو االقتصادية
املحتويات
يف ٍ
بلد ما .ولذلك ،فهو يقرتح إطا َر عملٍ منهج ًّيا
ملخَّص
للنظر يف التع ُّرضيَّة ألغراض تقويم السياسة املتصلة
باألزمة الخارج َّية .عالو ًة عىل ذلك ،فهو يحلِّل
ُمدخَل
كيفية تأثري السياسات و/أو تآث ُرها ()interaction
 1وضع مفهوم التعرضية قيد العمل
مع ُمح ِّددات التع ُّرض َّية.
 1.1معالجة التع ُّرض َّية للفقر
وبتحديد أكرث ،يتل َّخص هدف هذه الدراسة
 1.1.1التع ُّرض َّية داخل َّية املنشأ للفقر
الرئييس يف إنتاج منهج َّية ()Methodology
لقياس التع ُّرض َّية االجتامعية واالقتصادية يف بلدان
 1.1.2التع ُّرض َّية خارج َّية املنشأ للفقر
املؤشات
من
مجموعة
خالل
من
العربية
املنطقة
رِّ
 1.2التع ُّرضيَّة للفقر :مقاربة ذات وجهان
الكيفية والكمية وتقويم السياسات العا َّمة ملعالجة
 1.2.1املقاربة النقديَّة
التع ُّرضية املتصلة باألزمة الخارجية.
 1.2.2مقاربة القدرات
وإطار العمل املنهجي املقرتح ها هنا يتَّسم
بالبساطة وبصداقته للمستخدم وبعدم تركيزه
 1.3من هو املع َّرض للفقر؟
عىل التفاصيل التقنية .فهذه املنهجية تتو َّجه
 2األقنية الرئيسية الناقلة لألزمة ذات املنشأ
بصورة رئيسية إىل الناشطني وامل ُامرِسني يف منظامت
الخارجي
املجتمع املدين املهت ِّمني بالسياسات االقتصادية
 2.1أزمة الغذاء
واالجتامعية والبحوث ذات الصلة .فهي تؤ ِّمن لهم
جملة من األدوات لتقويم كفاءة السياسة العا َّمة
 2.2األزمة االقتصادية
يف استهداف املجموعات والفئات املع َّرضة والهشَّ ة
 3قالب تقويم السياسة
والتعامل معها .ذلك أنها –أي املنهج َّية -ترمي إىل
 3.1أزمة الغذاء
تسهيل فهم اآلثار املحدَّ دة الناجمة عن الصدمات
ذات املنشأ الخارجي عىل تع ُّرض َّية مجموعات
 3.2األزمة االقتصادية
خاصة يف املجتمع ،يف ضوء خيارات السياستني
الداخليتني ،االجتامعية واالقتصادية .وهي ،بالتايل،
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أنشئ «الراصد
االجتامعي»
لتذكري الحكومات
بوعودها ،وملساعدة
محكوميها عىل مراقبة
منجزاتها ...أو انعدام
هذه املنجزات

تتيح اإلمكانيَّات لتحديد سياسات األمر الواقع نعترب الفقر ُمخ َر ًجا غري مرغوب به والتع ُّرض َّية
البنيويَّة (الهيكل َّية) وتح ِّديها.
للفقر هي مسألة برسم املعالجة .وقد تؤخذ يف
تقوم املنهج َّية عىل جملة أسئلة دالل َّية(  (� indicaعني االعتبار ُمخ َرجاتٌ أخرى ،أيضً ا ،كالتع ُّرض َّية
 )tive questionsمن خالل جمع كيف ِّيها وكم ِّيها حيال املرض-الصحة.
التعرض َّية للفقر
مبا يستلزمه العمل البحثي ،فيام ال ينبغي أن  .1.1معالجة ُّ
ٍ
َّ
تتأسس عىل ُمد َخالت ذاتيَّة .كام تأخذ الدراسة ترتبك التع ُّرضيَّة للفقر ،إىل ح ٍّد بعيد ،بتحليل الفقر
بعني االعتبار صدمتني خارجيتي املنشأ ،وبالتحديد نفسه .غري أ َّن التع ُّرض َّية والفقر متباعدان مبعنى أ َّن
األزمتني الغذائية واالقتصادية ،مثلني لعرض العالقة الناس املتع ِّرضني ليسوا فقراء بالرضورة .فالتع ُّرضيَّة
يف ما بني السياسات الوطنية والصدمات خارجية للفقر تتح َّدد بوصفها خط ًرا (أو احتامالً) ببقاء
املنشأ وتع ُّرضيَّة املجموعات املحليَّة وهشاشتها.
الناس يف وهدة الفقر أو بسقوطهم فيها نتيج ًة
ِ
وللقيام بذلك ،ترافق هذه املنهجية
املستخدم من لصدمات خارج َّية املنشأ التي تتص َّدى لها هذه
ٍ
خطوات ثالث:
خالل
الدراسة (فضالً عن صدمات أخرى خارجية املنشأ).
y yالخطوة األوىل :تحديد ماهية التع ُّرض َّية فإذا كان الناس الفقراء أصالً يواجهون عواقب
سا .سلبية ناجمة عن األزمة ،فسيسوء وضعهم أكرث
ٍ
ومن هو املتع ِّرض ،أكان
جامعات أم أُ رَ ً
فأكرث بكل املعاين .وهذا ما يجعلهم متع َّرضني عىل
y yالخطوة الثانية :تحديد األقنية واملسارات
وجه التحديد بسبب ُمفاقَمة األزمة تع ُّرضيَّتهم
الرئيسية التي تنتقل عربها األزمة وتسمح
للفقر .من ناحية أخرى ،فإ َّن مث َّة جامعات أخرى
مبعالجة التع ُّرض ألثر األزمة عىل الجامعات
ليست فقرية ،ولك َّن األزمة أث َّرت فيهم بطريقة
املع َّرضة.
ستتأث َّر معها رفاهيتهم ومستواهم املعييش إىل
y yالخطوة الثالثة :تحديد وتقويم السياسة درجة كبرية ،مماَّ سيح ِّولهم إىل فقراء.
العا َّمة املص َّممة ملعالجة حاجات الجامعات
 1.1.1التع ُّرض َّية داخل َّية املنشأ للفقر
املع َّرضة بعد أن رضبت األزمة البلد.
تأخذ التع ُّرض َّية داخلية املنشأ للفقر يف حسبانها
املفصلة يف الورقة،
ونتيج ًة لهذه الخطوات الثالث َّ
السامت الخاصة لألرسة أو الفرد ،مبا يجعلها (أو
ِ
املستخدم أن يكتب رأيًا تحليليا
سيكون يف إمكان
ًّ يجعله) ميالة (مياالً) بوجه خاص نحو التع ُّرض َّية.
قص ًريا يض ِّمنه وجهة نظره حيال آثار الصدمات
(أناسا أكرب س ًّنا)،
وقد تكون هذه السامت الس َّن ً
خارج َّية املنشأ عىل الجامعات املح َّددة املتع ِّرضة يف
وحجم األرسة ،والوضع االجتامعي كاإلناث
املجتمع ،وأن يح ِّدد مواطن القوة ومكامن الضعف
أناسا
املطلَّقات أو أرباب األرسة املرت ِّملني ،أو ً
يف خيارات السياسات االجتامعية واالقتصادية يف
مع َّوقني .وهذه الخصائص تح ِّدد التع ُّرض َّية بوصفها
حامية الجامعات املحلية.
ظاهرة داخلية املنشأ توجد بحد ذاتها من دون
بأي سياق أو
أن تكون مرتبطة عىل وجه التحديد ِّ
حدث .وبوجه عام ،تُح َّدد التع ُّرض َّية ذات املنشأ
 1وضع مفهوم التعرضية قيد العمل
الداخيل ،يف هذه الدراسة ،باعتبارها فق ًرا مزم ًنا
من وجهة نظر عريضة ،يُقصد بالتع ُّرضيَّة املخاطر
يشكِّل حالة متواصلة وثابتة من الفقر والحرمان.
–التي يُطل َُق عليها اسم الصدمات -وتؤث ِّر سلبا
ً وهذا عبارة عن الجانب األول للتع ُّرض َّية التي
يف األحداث املقبلة عىل رفاهية الناس ووضعهم
يتو َّجب عىل السياسة العا َّمة التص ِّدي له.
املعييش ،.ولذا ،فهي تعني “ ُمخ َر ًجا غري مرغوب
به” يخفِّض مستوى رفاهة الناس .يف هذه الدراسة،
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 1.1.2التع ُّرض َّية خارج َّية املنشأ للفقر

التعرض َّية للفقر :مقاربة ذات وجهان
ُّ 1.2

تعكس التع ُّرض َّية خارج َّية املنشأ للفقر – التي يُطلق  1.2.1املقاربة النقد َّية
عليها أيضً ا اسم “الخطر الكتيل/املتباين”( (� aggreيُقصد بها بصورة رئيسية فقر الدخل .أ َّما الفكرة
 -)gate/covariateمدى تأث ُّر تع ُّرض َّية األرس أو الكامنة وراء هذه املقاربة فهي “تكميم” الحاجات
الناس باألحداث /الصدمات التي ال سلطان لها/لهم األساسية يف حياة الناس وفق مقياس نقدي يُقاس
عليها البتَّة .فهذه الصدمات هي تلك التي تؤث ِّر يف به املستوى املعييش [الرفاهية] :أي وفق الدخل أو
“نظام ما” ،أي يف ٍ
ٍ
بلد أو منطقة أو قطا ٍع اقتصادي االستهالك .ويُعترب الناس فقراء إذا سقط دخلهم
مح َّدد .وهذا النوع من التع ُّرض َّية يرتبط بصورة تحت حد العتبة ( )thresholdالذي يُعرف بخط
رئيسية بالفقر “العابر” ( .)transient povertyالفقر .وخط الفقر هو موضع نقاشات كثرية ،إال أنَّه
املؤشات املعيارية الدولية .ومث َّة خطَّان
وهذا يعني أ َّن الناس الذين ليسوا بفقراء ميكن أن نشأ بعض رِّ
يضحوا كذلك يف بعض األحوال ،كأزمة ما تنفجر .للفقر أنشأهام “البنك الدويل” ،وهام يتيحان إجراء
ويُرى إىل الفقر العابر باعتباره فق ًرا مؤقَّتًا ذا أصول مقارنة دولية:
خارجيَّة .ويف النتيجة ،ينتج أ َّن التع ُّرضيَّة خارجية y yيق َّدر خط الفقر األول بدوالر يف اليوم عىل
املنشأ للفقر هي وض ٌع شا ٌّذ مؤق ٌَّت ال يستند إىل
الفرد بأسعار القوة الرشائية(purchasing
أي خصائص أُ رْسيَّة مح َّددة ،بل هو يرتبط بدالً من
ِّ
 1)power parity prices, PPPالعائدة لعام
ة.
ي
الخارج
األزمات
أو
األحداث
ببعض
ذلك
 ،1985وهو يرمي إىل قياس الفقر املطلق
َّ
ومن وجهة نظر السياسة ،يبدو هذا الجانب
يتدن
( .)absolute povertyفالناس الذين ىَّ
دخلهم إىل ما دون ح ِّد العتبة يُعتربون أنهم
مهماًّ ج ًّدا لألخذ بعني االعتبار ،ذلك أنَّه يؤث ِّر يف
يعيشون الفقر املدقع (،)extreme poverty
قدرات الحكومة عىل تنفيذ السياسات املالمئة
أو الحرمان الذين يعني وض ًعا يكون فيه
بُغي َة مساعدة األرس املتع ِّرضة عىل مواجهة هذه
الناس عاجزين عن تلبية معظم احتياجاتهم
املخاطر .وما مل يُنفَّذ تد ُّخل عام هادف ،فستظل
األساسية للبقاء .وقد ُو ِض َع خط الدوالر
هذه األحداث تشكِّل خط ًرا مستم ًرا يواجه األرس
الواحد باالستناد إىل كمية األخذ السعري
واألشخاص املع َّرضني.
األسايس (.)basic calorie intake
تفهم الدراسة التع ُّرض َّية للفقر باعتبارها ظاهرة
تتكون من ثالثة عنارص )1( :التعرض للصدماتy y ،يُع ُّد الدوالر الواحد يف اليوم عىل الفرد تحدي ًدا
َّ
ُّ
تقييديًّا ،وهو يُستخ َد ُم بصورة رئيسية إلجراء
( )2أثر الصدمات )3( ،املرونة حيال الصدمات.
املقارنات الدولية ،وإلنتاج بعض قياسات
تعي
وإنَّ تآثُرات ( )interactionsهذه العنارص نِّ
الفقر عىل املستوى الكتيل.
درجة التع ُّرض َّية.
y yيق َّدر خط الفقر بدوالرين يف اليوم عىل الفرد
التعرض َّية
اإلطار  .1عنارص ُّ
بأسعار القوة الرشائية(purchasing power
 )parity prices, PPPالعائدة لعام ،1985
 .1تع ُّر ٌض مرتفع
 .1تع ُّر ٌض متد ٍّن
وهو يرمي إىل قياس الفقر النسبي(relative
 .2أثر مرتفع
 .2أثر متد ٍّن
 ،)povertyأي الفقر املدقع والناس املع َّرضني
امله َّددين بالسقوط يف الفقر .وقد ع َّدل
 .3مرونة مرتفعة
 .3مرونة مرتفعة
“البنك الدويل” ،مؤ َّخ ًرا ،خطَّي الفقر الدوالر
والدوالرين يف اليوم ،إذا صار يعادالن $1,25
تعرض َّية مرتفعة
تع ُّرض َّية متدنِّية
ُّ
و- $2,45عىل الرتتيب -بأسعار القوة الرشائية
العائدة لعام .2005
 1ملزيد من املعلومات عن القوة الرشائية يُرجى الرجوع إىل
اإلطار .2
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اإلطار  .2القوة الرشائية
ملقارنة الظروف املعيشية عرب البلدان –كدخل الفرد أو النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون الفقر -يحتاج املرء إىل استخدام وحدات احتسابية
تبي بأبسط ما يكون نسبة األسعار يف العمالت
قياسا كهذا .والقوة الرشائية عبارة عن أسعار نسبية ،وهي نِّ
فريدة واحدة .متثِّل القوة الرشائية ً
الوطنية للمنتج املح َّدد نفسه يف مختلف البلدان .وألنَّ اقتصاد الواليات املتحدة ُيعتربُ املرجع ،فإنَّ أسعار التحويل القوة الرشائية تعني أنَّه إذا
أُ ِ
شخص دوال ًرا واح ًدا من القوة الرشائية ،أمكنه (ها) حيازة أو رشاء الكمية نفسها من السلع والخدمات يف بلده كام لو كان (ت) يف الواليات
عط َي ٌ
املتحدة ،أ ًّيا ما كان البلد الذي يعيش (تعيش) فيه .وبكالمٍ آخر ،فإ َّن لكمية النقود من دوالرات القوة الرشائية قوة الحيازة أو الرشاء نفسها عرب
البلدان كام يف الواليات املتحدة .عىل سبيل املثال ،بلغ ناتج تونس املحيل القائم ( )GDPنحو  $8,000من القوة الرشائية ،يف حني أ َّن الناتج املحيل
القائم عىل الفرد بالعملة الوطنية يعادل  5,500دينار تونيس أي ما ُيكافئ  .$3,900وهذا يعني أنَّ كمية السلع والخدمات التي ميكن للمواطن
التونيس حيازتها مببلغ  5,500دينار تونيس (أو  3,900دوالر أمرييك) هي بالضبط الكمية نفسها من السلع والخدمات التي قد يستهلكها لو أنه
كان يعيش يف الواليات املتحدة ويتلقَّى  8,000دوالر من القوة الرشائية .أي أ َّن دينا ًرا تونس ًّيا واح ًدا يسمح بحيازة أو رشاء الكمية نفسها من
السلع والخدمات التي يوفِّر  1,45دوالر أمرييك يف الواليات املتحدة ( .)5,500/8,800وهكذا ،يؤكِّد تحويل القوة الرشائية الظرف املعييش نفسه
عرب البلدان .و ُيجرى احتساب القوة الرشائية وفق برنامج املقارنة الدويل يف “البنك الدويل” ،وهو عملية معقَّدة متا ًما .إذ ميكن للمرء أن يقارن
الناتج املحيل القائم عىل الفرد الذي يق ِّدمه نظام املحاسبة الوطني /الخدمة اإلحصائية والناتج املحيل القائم عىل الفرد بالقوة الرشائية بالدوالر
التي يوفِّرها “البنك الدويل” .ووفق املثل التونيس ،وكام اح ُتسب لسنة  ،2008يبلغ معدل هذا التحويل  ،1,45ومييل إىل أن يكون ثاب ًتا وغري متقلِّب
عىل املدى القصري.

وقد ف ُِّصل خطَّا الفقر هذان بشكل رئييس بغرض
إجراء مقارنات بني البلدان .وبالتأكيد ،فإ َّن معظم
البلدان متيل إىل تحديد خطوط فقرها الخاصة،
التي تعكس ظروفها املعيشية.
 1.2.2مقاربة القدرات
تستلهم هذه املقاربة ،إىل ح ٍّد بعيد ،مفهوم «قدرات

الفقر» الذي وضعه «أمارتيا ِص ْن» (Amartya
 .)Senومن وجهة النظر هذه ال تستند التع ُّرضيَّة
إىل الدخل وحسب ،بل تشمل كذلك أبعا ًدا أخرى
لحياة الناس ،كالتعليم والتغذية والصحة .وتُعتبرَ
هذه القدرات األساسية األربع العنارص الرئيسية
يف مرونة الناس .وستعرض هذه الدراسة ملختلف
املؤشات املرتبطة باألبعاد املذكورة.
رِّ

اإلطار  .3بعض األدلَّة عىل أساس القدرات
«دليل القدرات األساس َّية ( )BCIالذي وضعه “الراصد االجتامعي” ()Social Watch[“ ]http://www.socialwatch.org/node/13749يقارن بني البلدان ويص ِّنفها وفق تقدُّ مها املحقَّق يف التنمية االجتامعية [ ]...من حيث القدرات
األساسية الدنيا ،واألبعاد البنيوية (الهيكلية) التي متثِّل الرشوط األولية (البدئية) األساسية [التي ال غنى عنها] لضامن نوعية حياة مالمئة”.
ويتك َّون “دليل القدرات األساسية من ثالثة رِّ
مؤشات :النسبة املئوية لألطفال الذين بلغوا الصف الخامس (تعليم ًّيا) ،ونسبة البقاء املئوية
مدرب (الصحة اإلنجابية) .وبحسب “الراصد
لألطفال الذين بلغوا سن الخامسة (صحة األطفال) ،والنسبة املئوية للوالدات التي أنجزها كادر طبي َّ
االجتامعي” ،تشري هذه العوامل إىل إحقاق األكرث أساسية من كل الحقوق االجتامعية ،أي الوصول إىل رعاية صحية مناسبة وشاملة وتعليم أسايس
ذي نوعية جيدة .و ُيرى إىل “دليل القدرات األساسية” املرتفع بوصفه ضامن ًة للوصول الشامل إىل األبعاد االجتامعية الثالثة للمعيشة.
	“-دليل الفقر اإلنساين” ( )HPIالذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP
[ ]/http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpiيقيس الفقر من خالل أكرث أبعاد الحرمان أساسيةً :الحياة القصرية (طول العمر) ،انعدام
التعليم األسايس (التعليم) ،انعدام الوصول إىل املوارد العامة والخاصة (الظروف املعيشية الالئقة الكرمية) .وبحسب “برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ”،
“[ ]...غال ًبا ما يكون فقر الخيارات والفرص أوثق صلة من فقر الدخل .ففقر الفرص يركِّز عىل أسباب الفقر ويؤ ِّدي مبارشة إىل اسرتاتيجيات التمكني
وأعامل أخرى لتعزيز الفرص أمام كل شخص .واالعرتاف بأ َّن فقر الفرص والخيارات ينطوي عىل وجوب التص ِّدي له بكل أبعاده وليس االقتصار فقط
للتوصل إىل
عىل معالجة فقر الدخل وحده[ ]...[ .إ َّن “دليل الفقر اإلنساين” عبارة عن محاولة لجمع خصائص الحرمان املختلفة يف نوعية الحياة
ُّ
حكم كتيل ( )aggregate judgmentيف ما يتعلَّق مبدى الفقر يف املُنج َمع ( )communityما ،وذلك ضمن دليل مركَّب واحد.1
يف عا م  2010استبدل “برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ” “دليل الفقر اإلنساين” بـ “دليل الفقر متعدِّ د األبعاد” الجديد (�Multidimensional Pov
 ،)erty Index (MPIالذي يح ِّدد مستويات الحرمان يف بعض املجاالت املثري لالهتامم التي ُيعنى بها “دليل التنمية البرشية” ( .)HDIوخالفًا لـ
قياسا كتل ًّيا للحرمان ،يلتقط “دليل الفقر متع ِّدد األبعاد” “كم من الناس يعانون من الحرمانات املتداخلة (مدى
“دليل الفقر اإلنساين” الذي يوفر ً
وسطي (الكثافة  .)intensityوميكن تفكيك “دليل الفقر متعدد األبعاد” إىل مؤرش لتبيان
الحدوث  ،)incidenceوكم من األنواع الحرمان يواجهون
ًّ
كيفية تغيرُّ تركيب الفقر متعدد األبعاد مع تغيرُّ املناطق والجامعات اإلتنية ،وهكذا ...مع تداعيات مفيدة للسياسة”.2
/http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi 1
/http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi 2
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السكان يف «دليل الفقر متعدِّ د األبعاد»

تونس
األردن
مرص
سورية
املغرب
اليمن
العراق

دليل الفقر
متعدِّ د األبعاد
)2003( 0,010
)2009( 0,008
)2008( 0,024
)2006( 0,021
)2007( 0,048
)2006( 0,283
)2006( 0,059

السكان ()%
2,8
2,4
6,0
5.5
10,6
52.3
14,2

كثافة الحرمان
()5
37,1
34,4
40,7
37,5
45,3
53,9
41,3

املصدر:
/MPI (2011): http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi

التعرض َّية باعتبارها
أخ ًريا ،ميكن للمرء أن ِّ
يوصف ُّ
كر َّك ًبا من ثالث وجهات نظرٍّ ،
ولكل تداعياتها من
حيث السياسة العا َّمة:
أ.أالقدرات :الوصول إىل التعليم ،الوصل إىل
الصحة ،العاملة ،الدخل الالئق؛

ب.باألصول :الوصول إىل السكن ،الوصول إىل
حقوق امللكية ،الوصول إىل القرض؛

املعرض للفقر؟
 1.3من هو َّ

ٍ
تحديد لألرس املع َّرضة
اقرتح هذه املقاربة كتَّاب يف
الضعيفة يركِّز عىل رسم “خ ِّط الطبقة الوسطى”.
فاألرس التي يسقط دخلها دون الطبقة الوسطى
ت ُعترب ضعيفة ومع َّرضة.

وبوجه عام تتك َّون مجموعة األرس املع َّرضة
رس فقرية تقل مستوياتها املعيشية
الضعيفة من أ ٍ
عن خط الفقر وتقبع دونه (أي الفقرية املزمنة)،
ومن أرس ذات دخل متدنٍ تقبع فوق خط الفقر
ولكنها ما تزال تعترب مه َّدد ًة بالسقوط يف إساره.
من الشائع قياس الفقر املطلق استنا ًدا إىل خطي
الفقر الدوالر والدوالرين يف اليوم .ويُستخدم
هذان الخطَّان إلجراء مقارنات الفقر عىل نطاقٍ
واسع عرب البلدان وعىل مدى الزمن ،فيام يوفرهام
«البنك الدويل» بانتظام ..وهام يعكسان كلفة
معيشة الناس الذين بالكاد يتمكنون من إشباع
أخذ الغذاء اليومي يف حده األدىن ( 2200سعرة
حرارية) ،إضافة إىل بعض الحاجات غري الغذائية
الرضورية ج ًّدا.

ت.تالسياق :املوقع الجغرايف (الحرض مقابل
يف البلدان العربية مييل قياس الفقر الوطني إىل
الريف ،املناطق املتقدِّ مة مقابل املناطق
تفضيل معيار الدوالرين يف اليوم بوصفه َم ْعلَماً
املهملة النائية) ،األصل اإلتني ،االستقرار
لوضع خط الفقر الوطني .ويف تونس ُح ِّدد خط
السيايس (النزاعات ،االضطراب والقالقل
الفقر يف عام  2005عند  400دينار تونيس عىل
االجتامعية ،الدول الهشَّ ة).
الفرد يف السنة ،أي ما يعادل دوالرين يف اليوم.
تق َّوم السياسة العا َّمة يف ضوء تأثريها عىل هذه
العنارص الثالثة .أ َّما األسئلة التي ينبغي طرحها يف
هذا الصدد فهي كام ييل:
أي مدى تقلِّص السياسة العا َّمة من
•إىل ِّ
تع ُّرض األرس الضعيفة للصدمات؟ (سياسة
وقائية).
•كيف تخفِّض السياسة العا َّمة أثر الصدمات
السلبي عىل األرس الضعيفة املتع ِّرضة؟
(سياسة تخفيفية).
•كيف تق ِّوي السياسة العا َّمة املرونة لدى
األرس الضعيفة املتع ِّرضة إزاء الصدمات؟

يف هذه الدراسة ،نعترب أ َّن  50%من الدخل
املنصف ([ )median incomeنصف السكان
َّ
املنصف] باعتباره ح َّد عتبة
يحوزون دخالً يقل عن ِّ
التع ُّرض َّية .يحظى هذا القياس باالعرتاف عىل نطاق
واسع بوصفه َم ْعلَماً لتحديد الفقر النسبي ،وميكن
اعتباره األكرث مال َءم ًة لتحديد التع ُّرض َّية .يف الحالة
التونسية بلغت نسبة السكان املع َّرضني املئوية
التي نجمت عن هذا القياس  16,4%من إجاميل
السكان.
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 2األقنية الرئيسية الناقلة لألزمة ذات املنشأ الخارجي

يُق ُّدم هذا القسم عرضً ا لكيفية انتشار الصدمة ذات
املنشأ الخارجي وإصابتها األرس الضعيفة املع َّرضة.
يوصف اآلليات التي تساهم يف انتشار األزمة
فهو ِّ
(أقنية النقل الرئيسيَّة) ،وذلك بُغية ما ييل:
y yاملرحلة األوىل :تحديد أقنية نقل األزمة
الخاصة ببلد ما؛
y yاملرحلة الثانية :تقويم املخاطر واآلثار
الناجمة عن الصدمات ذات املنشأ الخارجي
عىل الجامعات املع َّرضة والضعيفة عىل
املستوى العاملي ،وعىل املستوى القطاعي؛
يف كل مرحلة تُطرح جمل ٌة من األسئلة .واإلجابة
عىل األسئلة املذكورة يتيح للمستخدم معالجة مدى
تع ُّرضيَّة الجامعات الضعيفة ومدى تأث ُّرها باألزمة.
وتعينِّ درجة تع ُّرض ٍ
بلد ما لألزمة مع أثريها العاملي
والقطاعي فرص إصابتها الناس الضعفاء ومعاناتهم
واملؤشات املق َرتحة إجراء
بسببها .كام تتيح األسئلة
رِّ
2
تقويم موضوعي معقول للتع ُّرضيَّة .

 2.1أزمة الغذاء؛ سيعرض هذا القسم مرحلتي
البحث واالستقصاء يف ما يتعلق بأزمة الغذاء.

 2.1.1ÅÅاملرحلة األوىل .يف ما يتعلق بأزمة
الغذاء ،يعترب استرياد األغذية قناة النقل
الرئيسية لعدم االستقرار يف األسواق الدولية.
وباإلجابة عىل السؤال التايل سيكون يف مقدور
املستخدم تقويم درجة تع ُّرض البلد وكيفية
إمكان تأثري أزمة الغذاء عىل الجامعات
الضعيفة يف بلدهم.

 2تجمع جملة األسئلة املقرتحة بني ما هو كمي وما هو كيفي
أي ُمد َخلٍ ذايت .والجدير
مماَّ يفرتضه العمل البحثي وتج ُّنب ِّ
مؤشات توجد بشأنها اتفاقية عاملية
مالحظته أنَّه مث َّة بعض رِّ
أي مستوياتها ميكن أن يكون مقبوالً (غ َري مقبول) كافيًّا
بشأن ِّ
ٍ
(غري كاف) .غري أ َّن العديد من أسئلة «نعم/ال» الكمية ليست
مناسبة عىل وجه التحديد ملثل هذا التصنيف ،مماَّ قد يفرض
إجراء بحوث سياقية يف مجاالت كهذه.
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السؤال األول .هل يعتمد البلد عىل
املستو َردات الغذائية؟ هل كان هذا
االعتامد ،خالل السنوات الخمس املاضية،
يزداد أم يتناقص أم كان مستق ًّرا؟
o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :من
املستو َردات الغذائية إىل استهالك األُ رَس
من الغذاء خالل السنوات الخمس املاضية.
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطنية

أي
السؤال الثاين .هل اتَّخذت الحكومة َّ
خطوات /إجراءات /سياسات للح ِّد من
اعتامد البلد عىل املستو َردات الغذائية؟
y yمصدر املعلومات املحتمل :وزارة
االقتصاد /وزارة املالية /وزارة
الزراعة

السؤال الثالث .ما هي أهمية استهالك الغذاء
بالنسبة إىل موازنة األرسة الضعيفة املتع ِّرضة؟
o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :من موازنة
الغذاء يف املوازنة اإلجاملية لألرس املع َّرضة
y yمصدر املعلومات املحتمل :املسح
الوطني لألوضاع املعيشية ،دراسة
“البنك الدويل” لقياس معايري
املعيشة

مبؤشات األثر املحتمل
الجدول  .1أزمة الغذاء؛ مثال عىل ربط قناة نقل األزمة رِّ
الخطر

السبب الرئييس

أقنية النقل

املؤرش األول للتع ُّرض
للخطر

أزمة الغذاء

عدم استقرار األسواق
الدولية التي تنطوي عىل
زيادة يف أسعار الغذاء

مستو َردات الغذاء

 %من مستو َردات
الغذاء عىل استهالك

Å Åارتفاع سعر
الغذاء

 %من الحبوب من
االستهالك األرسي

Å Åهبوط القدرة
الرشائية (أو
الدخل الفعيل)

 %سوء تغذية

 2.1.2 ÅÅاملرحلة الثانية :باإلجابة عىل األسئلة
ِ
املستخدم تقويم
التالية ،سيكون يف مقدور
ما إذا كان التع ُّرض قد أحدث صدمات لألرس
الضعيفة املع َّرضة؟
السؤال الرابع .هل يشهد البلد ارتفا ًعا يف أسعار
الغذاء؟ هل ازدادت أسعار الغذاء خالل السنوات
الخمس املاضية أم تناقصت أم استق َّرت؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :السنوية
لزيادة أسعار الغذاء
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني ودليل أسعار
الغذاء
السؤال الخامس .هل يشهد البلد هبوطًا يف دخل
الفرد الفعيل؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :النمو يف

املؤرش الثاين
األثر املتوقَّع

Å Åتدهور الوضع
التغذوي لدى
األطفال تحت
س ِّن الخامسة
مؤش نقص الغذاء
 -رِّ

الدخل الفعيل (الدخل مع َّدالً بحسب تأثري
السعر)
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني ،نسبة النمو
املئوية يف الناتج املحيل القائم عىل
الفرد
السؤال السادس .هل تعاين األرس الضعيفة املع َّرضة
من هبوط دخلها الفعيل عىل الفرد؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :من النمو
يف الدخل الفعيل لألرس الضعيفة املع َّرضة
y yمصدر املعلومات املحتمل :وزارة
الشؤون االجتامعية ،ولكن ليس من
السهل الحصول عىل املعلومات،
حيث ال تُقاس عىل نح ٍو متواتر
مؤش بديل :الحد األدىن الفعيل لألجور
 o oرِّ

y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني
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مؤش بديل :كمية املساعدات املالية
 o oرِّ
املدفوعة للجامعات الضعيفة املع َّرضة
يف ٍ
بلد ما (كـ  PNAFNيف تونس ،أنظر
أعاله).
y yمصدر املعلومات املحتمل :وزارة
الشؤون االجتامعية
السؤال السابع .ما هو مدى أهمية االفتقار إىل
املتطلَّبات الغذائية يف البلد؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :الناس
الذين يعانون من الجوع ،ونسبة الناس
الذين يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي
y yمصدر املعلومات املحتمل :وزارة
الصحة
السؤال الثامن .هل ساء الوضع التغذوي لدى
األطفال تحت س ِّن الخامسة؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه :مدى انتشار
نقص الغذاء يف أوساط األطفال دون س ِّن
الخامسة.3
y yمصدر املعلومات املحتمل :وزارة
الصحة
 2.2األزمة االقتصادية؛ يعرض هذا القسم ملرحلتي
البحث يف صدد األزمة االقتصادية.
 2.2.1ÅÅاملرحلة األوىل :باإلجابة عىل السؤال
ِ
املستخدمني البدء
التايل ،سيكون يف مقدور
يف تح ِّري األقنية التي تنتقل األزمة االقتصادية
عربها إىل بلدانهم.
 3يبني مدى انتشار نقص الغذاء النسبة املئوية للسكان الذين
يتَّسم أخذهم الغذايئ بعدم الكفاية لتلبية متطلَّباتهم الطَّاقيَّة
عىل نحو متواصل .وهذا يُحدَّد عاد ًة لدى الناس الذين يعانون
من الجوع.
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السؤال األول .هل يعتمد البلد بوجه خاص عىل
الصادرات؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :للصادرات
من الناتج املحيل القائم.
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني
السؤال الثاين .ما هو مدى أهمية التدفقات
الرأساملية (املساعدات التنموية الرسمية ODAs
واالستثامرات األجنبية املبارشة  )FDIsبالنسبة
القتصاد البلد؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه% :
للمساعدات التنموية الرسمية من املوازنة
العامة
y yمصدر املعلومات املحتمل:
منظمة بلدان “التعاون االقتصادي
والتنمية”.
o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه% :
لالستثامرات األجنبية املبارشة من إجاميل
االستثامرات
y yمصدر املعلومات املحتمل:
نظام الحاسبة الوطني ،تقرير
االستثامرات العاملي (لجنة األمم
املتحدة حول التجارة والتنمية
.)UNCTAD
السؤال الثالث .هل ت ُعترب السياحة قطا ًعا رئيس ًّيا
من اقتصاد البلد؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :إليصاالت
السياح يف ميزان الحساب الجاري
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني

الخطر
األزمة
االقتصادية

الجدول  .2األزمة االقتصادية مثال عىل ربط أقنية انتقال األزمة مبؤرشات األثر املحتملة
مؤش األثر املتوقَّع ()2
رِّ
مؤش التع ُّرض للخطر ()1
رِّ
أقنية االنتقال
األسباب الرئيسية
عدم استقرار
األسواق الدولية

التجارة الخارجية املستوى الكيل (املاكروي)
(الصادرات)

نسبة الصادرات املئوية من الناتج
املحيل القائم

Å Åمعدَّل النمو؛
Å Åالتضخُّم؛

Å Åالعجزان املايل والتجاري؛
Å Åاحتياط َّيات التغري؛

املساعدات
التنموية الرسمية نسبة املساعدات التنموية الرسمية
ذات التوجه االجتامعي إىل الناتج Å Åالعاملة
املحيل القائم
املؤشرِّ ات القطاع َّية الخاصة
السياحة
Å Åالبطالة يف قطاعي التجارة
والسياحة؛
نسبة إيصاالت السياح املئوية يف
ميزان الحساب الجاري
التحويالت
Å Åتناقص التعويضات التي تعتمد
التعزيزية
عليها األرس
نسبة التحويالت املالية التعزيزية يف Å Åتناقص تدفقات املساعدات
التنموية الرسمية ذات التو ُّجه
ميزان الحساب الجاري
االجتامعي

السؤال الرابع .ما هي أهمية التحويالت املالية
التعزيزية القتصاد البلد؟

o oاملؤرش الذي ميكن استخدامه % :لألموال
املح َّول إىل البلد يف ميزان الحساب الجاري
y yمصدر املعلومات املحتمل :نظام
املحاسبة الوطني

 2.2.2ÅÅاملرحلة الثانية :باإلجابة عىل هذه
ِ
املستخدمني البدء
األسئلة ،سيكون يف مقدور
يف رسم صورة عن أنواع الصدمات الناجمة
من األزمة االقتصادية يف بلدانهم ،التي تؤثر
بالتايل يف الجامعات الضعيفة املع َّرضة.
مشهد شامل اجتامعي واقتصادي

o oالسؤال  .5عل يتباطأ النمو االقتصادي.
y yنعم /ال

o oالسؤال  .6هل ترتفع األسعار؟

y yنعم /ال
o oالسؤال  .7هل تدهور الوضع املايل؟
y yنعم /ال

o oالسؤال  .8هل يتدهور ميزان الحساب
الجاري؟
y yنعم /ال
o oالسؤال  .9هل ازدادت البطالة؟
y yنعم /ال

o oالسؤال  .10ماذا حدث للبطالة يف قطاعي
التصدير والسياحة عىل وج ٍه أخص؟
y yال تغيرُّ (أو تناقص) /تزايد
o oالسؤال  .11ماذا حدث لتدفقات
التحويالت املالية التعزيزية؟
y yال تغيرُّ (أو تناقص) /تزايد
o oالسؤال  .12ماذا حدث للتدفقات
الرأساملية (استثامرات أجنبية مبارشة،
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مساعدات تنموية رسمية) يف القطاعات  3.1أزمة الغذاء
املع َّرضة (السياحة والتصدير)؟
y yالسؤال  .1عل تراقب الحكومة «أهداف
y yال تغيرُّ (أو تناقص) /تزايد

 3قالب تقويم السياسة
يف هذه املرحلة نأخذ بعني االعتبار ثالث فئات
أي تقويم للسياسة
من السياسة العا َّمة يف ضوء ِّ
س ُيجرى:
•سياسة وقائية ترمي إىل خفض مستوى
التع ُّرض لألزمة
•سياسة تخفيفية ترمي إىل تلطيف آثار
األزمة

•سياسة تقوية مرونة التع ُّرض لألزمة
ِ
املستخدم البدء يف رسم التاميز بني
يف مقدور
السياسات ذات الطابع االقتصادي (مبا فيها
السياسات املالية والتجارية) ،وبني السياسات
ذات الطابع االجتامعي والسياسات ذات الطبيعة
يقسم السياسات
القطاعية .وميكن للمستخدم أن ِّ
وفق طبيعة مداها أكان قريبًا أم بعي ًدا.

التنمية األلفية» ( )MDGsاملتصلة
بتنصيف نسبة السكان الذين يعانون من
الجوع بني عامي  1990و2015؟ هل مث َّة
تق ُّد ٌم عىل هذه الجبهة؟
أي مساعدة
y yالسؤال  .2هل تق ِّدم الحكومة َّ
تحفيزية إلنتاج الغذاء املحيل؟
y yالسؤال  .3هل تدعم الحكومة أسعار
الغذاء؟
o oإذا كان الجواب “نعم” ،فهل
يستهدف الدعم الجامعات
الضعيفة؟
مؤسس َّية
y yالسؤال  .4هل هناك ُّ
أي آلية َّ
أو قانونية تسمح مبراقبة األجور يف سياق
التض ُّخم؟
o oإذا كان الجواب “نعم” ،فهل
ينفَّذ ذلك عىل نحو رسيع ارتباطًا
باألزمة؟

y yالسؤال  .5هل تعمد الحكومة إىل زيادة
قانونية للحد األدىن لألجور؟

وبوج ٍه عام ،تعمل السياسات الوقائية عىل املديني
املتوسط والبعيد (عىل سبيل املثال ،السياسات
أي
الحكومة
مت
د
ق
هل
.6
السؤال
y
y
َّ
َّ
اآليلة إىل خفض اعتامد البلد عىل الغذاء املستورد،
مساعدة مالية لألرس الضعيفة املع َّرضة
وتأكيد أمنه الغذايئ) ،فيام ترمي السياسات قريبة
كردة فعل حيال األزمة؟
املدى إىل خفض األثر (التخفيف) وتقوية املرونة
إزاء التع ُّرض.
أي دعم
y yالسؤال  .7هل ق َّدمت الحكومة َّ
نقصا
صحي خاص للسكان الذي يعانون ً
أ َّما األسئلة املطلوبة هنا فإجاباتها تقترص عىل
يف الغذاء؟
“نعم/ال” .وتعني اإلجابة بـ “نعم” أن جانب
التع ُّرض َّية ذا الصلة (التع ُّرض ،األثر ،املرونة)  3.2األزمة االقتصادية
امل ُ َعالَج بسؤال السياسة قد َّ
مؤسس َّية
تحسن ونجم عنه y yالسؤال  .1هل هناك ُّ
أي آلية َّ
مستوى منخفض من التع ُّرض َّية .خالفًا لذلك ،تشري
تسمح بوضع األجور –والس َّيام األجور
اإلجابة بـ “ال” إىل أنَّ ظروف التع ُّرض َّية تسوء أكرث
املتدنِّية -عىل خط مستوى التض ُّخم؟
فأكرث.
y yالسؤال  .2إذا كانت اإلجابة «نعم» هل
تعمد الحكومة إىل تعديل الحد األدىن
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القانوين لألجور وفق معدل التض ُّخم؟
[ملحوظة :إذا كان مع َّدل التض ُّخم يبلغ ،5%
وازداد الحد األدىن لألجور مبعدل أدىن ،هذا
يعني أنَّ الحد األدىن لألجور مل ُيع َّدل مبستوى
السعر ،األمر الذي يتس َّبب بهبوط قوة األرسة
الرشائ َية .وهذا يؤ ِّدي إىل مستوى أعىل من
التع ُّرض َّية والضعف].

أي
y yالسؤال  .3هل ق َّدمت الحكومة َّ
مساعدات مالية خاصة (أو إضاف َّية) إىل
األُ رَس كردة فعل حيال األزمة؟

أي دعم
y yالسؤال  .4هل ق َّدمت الحكومة َّ
مايل للصناعات التصديرية والسياحة بغية
الحؤول دون خسارة فرص العمل؟
y yالسؤال  .5يف حالة خسارة فرص العمل يف
وسعت الحكومة
القطاعات املع َّرضة ،هل َّ
شبكات األمان (التأمني والضامن الصحيني)
لتغطية العامل املرصوفني حديثًا؟
y yالسؤال  .6هل دعمت الحكومة العامل
املرصوفني حديثًا من الخدمة من القطاعات
املع َّرضة من خالل متويل دخلٍ مستقل
وعاملة ذاتية مولِّد لألنشطة؟
y yالسؤال  .7هل دعمت الحكومة أي تغيري
طرأ عىل أماكن وظائف العامل املرصوفني
من الخدمة من القطاعات املع َّرضة؟
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ملحق رقم  :2أبرز االحصاءات الواردة يف التقارير
واملتعلقة بالحق يف التعليم
(آخر االحصاءات بني )2012 -2007
املؤرش
نسبة االنفاق عىل التعليم
1
من اجاميل املوازنات
نسبة االلتحاق يف التعليم ما
2
قبل املرحلة االبتدائية
نسبة االلتحاق يف التعليم
االبتدايئ
نسبة االلتحاق يف التعليم
االبتدايئ ،فتيان
نسبة االلتحاق يف التعليم
االبتدايئ ،فتيات
االلتحاق باملدارس ،املرحلة
3
الثانوية ( %من اإلجاميل)
نسبة االلتحاق بالتعليم
4
العايل
معدل اإلملام بالقراءة
والكتابة ،إجاميل الشباب
( %من السكان يف الرشيحة
5
العمرية  24-15عاماً)

الجزائر
البحرين
األردن
23%
 9%باملقابل
باملقابل
نسبة االنفاق
 11.7%نسبة االنفاق
عىل األمن
عىل األمن
24%
29.18%
32%

77%

السودان

العراق

املغرب

تونس

التعليم 9.4%
باملقابل نسبة
22.7% 25.7%
االنفاق عىل
األمن % 14.6
63%

27%

فلسطني

لبنان

مرص

7.2%

81%

24%

90.7%

97.3%

99.3% 94.1%

96.3% 93.2% 89.2%

90.8%

98.2%

95%

93.5% 89.8%

90.7%

96.4%

93.3%

92.9% 88.5%

87%

95%

38%

31%

99%

39%

100%

53%

83%

56%

90%

81%

13%

34%

54%

79%

97%

99%

72%

املصادر
باالضافة اىل ما جاء يف التقارير الوطنية تم االستناد اىل املراجع التالية:
البنك الدويلZS.SP.TOTL.EMP.SL/indicator/org.albankaldawli.data//:http :
مؤرشات األهداف االمنائية لأللفيةhtm.About/Indicators=Content?aspx.Host/mdg/unsd/org.un.unstats//:http :
 1يتكون اإلنفاق العام عيل التعليم من النفقات الجارية والرأساملية ،ويشمل
اإلنفاق الحكومي عىل مؤسسات التعليم (الحكومية والخاصة) ،وإدارة التعليم
باإلضافة إيل اإلعانات املالية املقدمة للكيانات الخاصة (الطالب /األرس املعيشية
وكيانات القطاع الخاص األخرى).
 2ونسبة االلتحاق اإلجاميل هي نسبة االلتحاق اإلجاميل -برصف النظر عن العمر-
إىل تعداد السكان يف الفئة العمرية املوافقة رسمياً ملرحلة التعليم املبينة .ويشري
تعليم ما قبل املرحلة االبتدائية إيل املرحلة األولية من الدراسة
 3االلتحاق باملدارس ،املرحلة الثانوية ( %من اإلجاميل)- ،برصف النظر عن العمر-
إىل تعداد السكان يف الفئة العمرية املوافقة رسمياً ملرحلة التعليم املبينة .وتكمل
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مرحلة التعليم الثانوي التعليم األسايس الذي بدأ يف مرحلة التعليم االبتدايئ،
 4نسبة االلتحاق اإلجاميل هي نسبة االلتحاق اإلجاميل -برصف النظر عن العمر-
إىل تعداد السكان يف الفئة العمرية املوافقة رسمياً ملرحلة التعليم املبينة .ويتطلب
التعليم العايل عادة ،سوا ًء كان بهدف التأهيل يف البحوث املتقدمة أم ال ،اجتياز
املرحلة الثانوية بنجاح،
 5نسبة إملام الشباب بالقراءة والكتابة هي النسبة املئوية لألشخاص يف الرشيحة
العمرية  24 - 15عاماً الذين يستطيعون (مع الفهم) قراءة وكتابة كالم موجز
وبسيط عن حياتهم اليومية.

ملحق رقم  :3أبرز االحصاءات الواردة يف التقارير
واملتعلقة بالحق يف العمل
(آخر االحصاءات بني )2012 -2007
املؤرش

األردن

نسبة املشمولني يف
الضامن االجتامعي من
من مجمل القوى العاملة
(مشتغلني وغري مشتغلني)

55.7%

البحرين الجزائر

السودان

العراق

املغرب تونس

فلسطني

لبنان

مرص
27.9%

% 50.4

20.7%

إجاميل نسبة التشغيل إىل
عدد السكان 15 ،عاماً
فأكرث ()%

36%

65%

39%

معدالت البطالة من
اجاميل القوى العاملة

11.6%

10%

 17%فئة
السكان ىف
11.4%
سن العمل
()59 - 15

معدالت البطالة لدى
الشباب

28.1%

البطالة طويلة األجل،
إناث ( %من البطالة بني
اإلناث)

17.8%

حقوق ذوي الحاجات
الخاصة

رضورة تشغيل
املعوقني
بنسبة ال تقل
عن  4%من
مجمل العاملني
للمؤسسات
التي يعمل فيها
 50موظف
فأكرث.

% 39.5

(سنة
)2010
34%
28%

% 26.14
25%
الشباب
 21.5%الشباب
(– 15
()24 – 15
)29
25.8٪

25.15%

45%

41%

18,9% 9.1%

30%

28.2%

41.1%

23.7%

% 40.2

26.8%

42%

9%

44%

12%

24.8% 22.1%

23.4%

رضورة تشغيل
عدد من
العامل املع ّوقني
املؤهلني وذلك
بنسبة ال تقل
عن  5%من
حجم القوى
العاملة يف
املنشأة

املصادر
باالضافة اىل ما جاء يف التقارير الوطنية تم االستناد اىل املراجع التالية:
البنك الدويلZS.SP.TOTL.EMP.SL/indicator/org.albankaldawli.data//:http :
منظمة العمل الدولية/presentation/documents/stat---/dgreports---/public/groups/wcmsp5/org.ilo.www//:http :
pdf.156325_wcms
مؤرشات األهداف االمنائية لأللفيةhtm.About/Indicators=Content?aspx.Host/mdg/unsd/org.un.unstats//:http :
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