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 :أهداف سلسلة اجتماعات اخلرباء

دول هتـــدف هـــذه السلســـلة إىل املســـامهة يف �شـــر الـــوعي بـــأهم القضـــايا التنمويـــة عمومـــاً، وتلـــك املتعلقـــة بالـــ   
العربيـــة خصوصـــاً، وذلـــك بتوفريهـــا لنصـــوص احملاضـــرات، وملخـــص املناقشـــات، الـــيت تقـــدم يف لقـــاءات عامـــة دوريـــة  

ــبات        ــب املناسـ ــدرييب، وحسـ ــاط التـ ــرتة النشـ ــالل فـ ــد خـ ــا املعهـ ــوم بتنظيمهـ ــيع     . يقـ ــى توسـ ــد علـ ــرص املعهـ ــراً حلـ و�ظـ
ــن مـــ         ــدد ممكـ ــرب عـ ــى أكـ ــلة علـ ــدارات السلسـ ــع إصـ ــوم بتوزيـ ــتفيدين يقـ ــدة املسـ ــتمني   قاعـ ــراد واملهـ ــات واألفـ ن املؤسسـ

بالقضـــــايا االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة يف البلـــــدان العربيـــــة، آملـــــني أن تســـــاهم هـــــذه االصـــــدارات يف دعـــــم الـــــوعي 
 .باملشاكل االقتصادية واالجتماعية و�شر اآلراء املختلفة للتعامل مع هذه املشاكل يف البلدان العربية
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 :تقديــــم
ــرب ــة، ا  تعتـ ــة للعوملـ ــة الثالثـ ــة         املوجـ ــواهر العامليـ ــم الظـ ــن أهـ ــي، مـ ــرن املاضـ ــات القـ ــل مثا�ينـ ــدأت يف أوائـ ــيت بـ لـ

، لكـــن التقـــدم الـــتقين وخصوصـــاً املعاصـــرة مـــا يتعلـــق وظـــاهرة العوملـــة ليســـت جديـــدة.  الـــيت عرفـــت جـــدالً واســـعاً
 وللعوملـــة.  اال�تشـــاريف تقـــنية املعلومـــات واالتصـــاالت قـــد وضـــع هلـــذه الظـــاهرة مالمـــح جديـــدة وســـرعة  فائقـــةمنـــه 

ويهمنــا يف هــذا الصــدد، مالحظــة أن مــن أهــم الكتــب الــيت صــدرت حــول         .  معارضــون أ�صــار ومعجبــون كمــا هلــا   
ــتحفظ  ــىال ــأليف االقتصــادي األمريكــي املشــهور الربوفيســور          عل ــن ت ــت م ــد كا� ــة ق ــة احلالي ــب موجــة العومل  بعــض جوا�

 .2001جوزيف ستيجيلتز، الذي حصل على جائزة �وبل يف االقتصاد يف عام 
 

ــة  . و ــية وبيئيـ ــة وسياسـ ــة وثقافيـ ــادية وإجتماعيـ ــ إقتصـ ــدة   كمـ ــاد عديـ ــة أبعـ ــإن للعوملـ ــروف فـ ــو معـ ــي :ا هـ هـ
ــا املعهـــد العربـــي  ــاد يتناوهلـ ــيطأبعـ ــر فقـــط علـــى اجلا�ـــب     للتخطـ ــة، والـــذي ال يقتصـ ــار التعريـــف العـــريض للتنميـ  يف إطـ

.يت يتمتع هبا البشر وإمنا يتناول مجيع اجملاالت اليت تعنى بتوسيع احلريات احلقيقية الاالقتصادي ،
 

 وحتـــررت بدرجـــة أو أخـــرى، مـــن  لقـــد شـــهدت العقـــود األخـــرية توســـعاً غـــري مســـبوق يف التجـــارة الدوليـــة  ،
ــة    ــات املتنوعــ ــة واملعيقــ ــود احلصــــص والتعرفــ ــاذ إىل     . قيــ ــى النفــ ــة علــ ــدول الناميــ ــات الــ ــذلك إمكا�ــ ــد ازدادت بــ وقــ

ــأكثر عــــن املــــ    ــلع تبتعــــد أكثــــر فــ ــافةواد األوليــــة واملنتجــــات األســــواق الدوليــــة برتكيبــــة مــــن الســ  ذات القيمــــة املضــ
.شــهدت العقــود األخــرية توســعاً كــبرياً يف تــدفقات رأس املــال عــرب احلــدود        املنخفضــة فقــد   وعلــى الــرغم   كــذلك  . 

 .مل حيظ ا�تقال البشر، بنفس التوسع الذي حظيت به السلع واخلدمات ورأس املالمن ذلك ، ف
 

ــاً   �تقـــال البشـــر عولعـــل عـــدم حتريـــر عمليـــة إ لـــى املســـتوى الـــدويل هـــو الـــذي أدّى إىل أن تشـــكل البطالـــة مهـ
ــدان        ــغيل وفقـ ــة التشـ ــام بنوعيـ ــع تزايـــد االهتمـ ــا، ومـ ــها وتبعاهتـ ــة وتركيبـ ــم البطالـ ــع تزايـــد حجـ ــذاً بالتزايـــد مـ ــاً آخـ عامليـ

، فقد ترتب على هذا االهتمام طرح التساؤل حول وجو .ةد أية عالقة سببية بني العوملة والبطالالعمل الالئق
 

 مـــن تزايـــد أعـــداد   ويهمنـــا يف هـــذا اخلصـــوص مالحظـــة أن    تقـــارير منظمـــة العمـــل الدوليـــة    ال تـــزال حتـــذر 
جتاهـــات ، وعلـــى األخـــص بـــين فئـــة الشـــباب الـــذين كـــا�وا موضـــع تركيـــز تقريـــر املنظمـــة عـــن   إالعـــاطلني عـــن العمـــل

ــام   ــامل لعـ ــغيل يف العـ ــلبيات التشـ سـ ــدون تول " ــة بـ ــل التنميـ ــرص عمـ ــد فـ ، و"يـ ــلبيات   ــن سـ ــة مـ املنظمـ ــه تنبـ ــا.  2006  كمـ

، ــور توليـــد فـــرص   ــق "قصـ ــل الالئـ ــدويل    ". العمـ ــام الـ ــاالت االهتمـ ــاء بعـــض جمـ ــال والنسـ ــة األطفـ ــكل عمالـ ــا تشـ ــا كمـ  مبـ
.يفرضه كل منهما من حتديات على التنمية البشرية يف العامل
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غيل بالبحـث   يهمنا مالحظة أن أثـر العوملـة علـى التشـغيل قـد حـدى بصـناع السياسـة العموميـة للتشـ                      كذلك  فإ�ه  
 وحتسـني حمتـوى رأس   ، من خالل تشجيع متويل املؤسسات الصغرية ،دوماً عن أفكار جديدة وابتكارية لتوسيع فرص العمل       

، وتعويضات البطالة، . والتأمني على األجراملال البشري
 

 عيسى الغزايل. د
          املدير العام للمعهد العربي للتخطيط
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:  : مقدمة مقدمة .1  
إزدياد إ�تشار العوملة وتأثريها على التشغيل متعدد اجلوا�ب واآلليات : ل حتديات رئيسية منهاتواجه أسواق العم

، والتغريات )الصدمات يف االقتصاد العاملي، التنافس العاملي، التحوالت السريعة يف االستثمارات وحركة رأس املال(
 Joblessتشغيل أو التنمية بدون خلق وظائف التقنية السريعة واملتسارعة، اليت قادت إىل ما عرف بالنمو بدون 

development األقل قدرة على التنافس االكتفاء بالبطالة الصرحية أو ) والدول( ، والتنافسية اليت فرضت على العمال
التشغيل الناقص، كما فرضت قبول تد�ي األجور وارتفاع �فقات املعيشة و�شوء سوق عمل عاملية يعرض فيها األفراد 

 .لتنافس غري حر يف الكثري من اجلوا�ب) ILO 1997( قوة عملهم واألمم
 

 HDIو  . التنمية البشرية إحدى اجلوا�ب الرئيسة ملفهوم توسيع خيارات البشرتعترب قياس التنمية البشرية ولكن
ية البشرية،  التنمديات و تعود حت. كاف أل�ه ال يشمل مكو�ات كالتشغيل واحلرية وجوا�ب أخرى من هذه اخلياراتغري

متخذ القرار العمومي ( السياسة خياراتأوهلما : ، إىل مصدرين رئيسيني على وجه اخلصوصعلى العموم ويف العامل العربي
 العوملة والبطالة من ولعل . ختصيص املوارد وفاعلية أدائهاحسن وثا�يهما ،)أساسا وإىل حد أقل قرارات بقية الالعبني

  .تنمية البشرية متعددة األبعادأبرز الظواهر املؤثرة على ال
 
البشرية العربيةالبشرية العربية  التنميةالتنمية  .2

ضمن جمموعة  جمموعات ثالث: حيث جند أربع  دول  الدول العربية وفق مؤشر التنمية البشرية على تنتشر
ثالث دول تقع ضمن و  التنمية البشرية املتوسطة  ية  فئة التنمالتنمية البشرية املرتفعة، واثنيت عشر دولة ضمن جمموعة

0.500.البشرية الضعيفة مبؤشر يقل عن 

 
0.679 العربية يقل عن دليل الدول النامية عام ول فإن دليل التنمية البشرية للدوباملتوسط ( مقابل ة العربيللدول   2003

مـــ لمستوى الدخل أعلى مبـــا يزيد عن  %30 ، بأن املتوسط العربي علماً  ) الناميةللدول    الدول الناميةن0.694
)1 . اجلدول رقم (
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  22000033 العامل   العامل  جمموعاتجمموعاتالتنمية البشرية يف الدول  العربية والتنمية البشرية يف الدول  العربية و: : ((11))  اجلدول رقماجلدول رقم

 HDIالبلد
توقع 
 احلياة

)سنوات(

عدم 
% األمية 

(+15) 

معدل التمدرس 
اإلمجايل الثالثي 

% 
03/02 

GDP 
$ للفرد
(1)املصحح

مؤشر 
توقع 
احلياة

مؤشر 
 GDP مؤشر التعليم

 0.72 0.61 0.70 5685 62 64.1 67.0 0.679الدول العربية

 0.70 0.72 0.67 4359 63 76.6 65.0 0.694الدول النامية

OECD 0.892 77.7 … 89 25915 0.88 0.95 0.85 

 0.73 0.84 0.75 6104 73 89.6 70.3 0.774دول متوسطة الدخل

 0.75 0.77 0.70 8229 67 … 67.1 0.741العامل

 +UNDP (2005) Human Development Report, p.219: املصدر
PPPs بتكافؤ القوة الشرائية    (1)

 
كما أن مما يلفت النظر أن الفارق بني ترتيب الدول العربية حسب مؤشر التنمية البشـرية وترتيبـها حسـب مؤشـر                        

وقليلـة هـي    .  هلـا مركزهـا املـايل       يشري إىل أهنا أقل أداء يف جمـال التنميـة البشـرية ممـا يتيحـه                ،الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل    
. ليبيا وسورياالدول اليت تنعكس فيها  هذه الظاهرة مثل: اليمن، لبنان، جزر القمر، األردن،

 
ــه فــي ان أفضل من ــع الدول العربية ك   ــإن وض  اجلـدول   ( الدول النامية يف بدايـة التسـعينيات   وحسب التطور ، ف 

وقــد كا�ــت رقــم  يف الــدول العربيــة باملتوســط هــي مكو�ــة التعلــيم جبزئيهــا الــال أميــة ومعــدل    منطقــة القصــور األكــرب )2 .
 .التمدرس الثالثي

العامل  2003  جملموعات  دليل التنمية البشرية  ر تطو:  – 1992اجلدول رقم   (2)

 1992 1997 1999 2003 
 0.679 0.648 0.626 0.644 الدول العربية
 0.694 0.647 0.637 0.570 الدول النامية

 0.911 0.928 0.919 0.916 الدول الصناعية

 0.741 0.716 0.706 0.759 العامل

UNDP تقارير التنمية البشرية: املصدر     (1995 ,1997 ,1999 ,2005)
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::العوملــــةالعوملــــة  3.
ع  موقيقدم و.على أهنا اال�دماج املتنامي يف االقتصادات واجملتمعات عرب العامل“ العوملة” البنك الدويل عرف

االقتصاد الكندي تعريفا للعوملة بأهنا مصطلح يصف احلركية املتزايدة للسلع واخلدمات والعمل والتقا�ة ورأس املال 
ات جديدة ، فإن سرعتها قد ازدادت مع التقدم يف تقنييداًد الرغم من أن العوملة ليست تطويرا جوعلى .عرب العامل

وجه الخصوص . يف �طاق االتصاالتوعلى 
 

مظاهر العوملة املعاصرة العوملة املعاصرةظاهرم   11-    -33

 :   لقد شهد العامل مجلة من التحوالت يف هذا اجملال �وجز منها
، . وتقليص احلواجز والتعرفات ومنو التجمعات التجارية   تدفقات التجارة بني االقتصادات عرب العاملمنو

  . سريع لتدفقات رأس املال عرب احلدودمنو

. عنها عادة بالتغري التقين وا�تشار املعرفة املعرب ية االتصاالت واملعلومات،    تقنا�تشار

.�تقائية ، وإن كا�ت حمدودة أو إ    بشرية عرب احلدودحتركات

. بعيدا عن اال�تاج األويل وباجتاه صناعة اخلدمات ،    هيكلية جوهرية يف االقتصادات احملليةحتوالت

إ ذلك قبـل     مل تكـن كـ      ،  تقنيـة املعلومـات     �تشـار  يضـاف إليهـا اآلن عوملـة ذات أبعـاد ثقافيـة وسياسـية وبيئيـة                وقد
 واالتصاالت

  

.(ICT)  

 
:تدفقات السلع 1-1-3  

13 تطورت تدفقات السلع يف العامل بني عامي لقد و  حنو من  دوالر إىل تريليون  7 2002  . تريليون 1990
،1990عام  ميثل فأصبح   يف عام .و يف  2002 هذا التحول الذي ميثل كان 32.5% الناتج احمللي اإلمجايل من %40.3

حيث كا�ت هذه التحويالت يف التجارة إحدى مظاهر عصر العوملة.  
 

ب  . قد  النسب يف إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا على التوايل بلغت و  50.5%و   كان ينما%46.6
اذ ما مت احلديث اال�فتاح أكرب يف عدد من األقاليم األخرى يف العامل وخصوصا  إ و .الدول متوسطة الدخل عن منها تلك 

أ�وعية الصادرات، فإن مؤشر الصادرات عالية التقا�ة قد ارتفع من  �ظر  17% 21% العامل إىل يف (. العامني املذكورينبني
 )3اجلدول رقم 
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االستفادة من مفرزات العوملة حتى بالقياس إلـــ ى  املؤسف أن الوضع العربي يتدهور حبيث ال يستطيع ولكن
منخفضةخلالدول ضعيفة الد ، 2002 عام مقابل للدول  9%، حبيث أن صادراته عالية التقا�ة مل تتجاوز  يف  %2 

. متوسطة الدخلللدول الدخل و %19

  
ممأقاليمتطور العال العالأقاليم التجارة يف بعض  التجارة يف بعض تطور: : ((33))اجلدول رقم اجلدول رقم 

 GDP السلع كنسبة من جتارة
 

 صادرات عالية التقا�ة
 األقاليم 

1990 2002 1990 2002 

 2 1 50.5 46.6الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 10 - 64.3 28.8أوربا وآسيا الوسطى

 16 7 41.2 23.1أمريكا الالتينية والكارييب جنوب آسيا

 4 2 24.2 16.5جنوب آسيا

 9 - 37.3 26.9دول منخفضة الدخل

 19 - 54.9 35.2دول متوسط الدخل
32.3 

دول عالية الدخل 23 18 37.6 
32.5 

 
40.3 

 
17 

العامل 21 
 World Bank (2004) Little data: املصدر    

  
فقد هبط متوسط التعرفات . ويعود هذا التوسع يف التجارة إىل ختفيض مستمر يف متوسط التعريفات اجلمركية

وهبط . -51.6% مبعدل تغري 13% إىل 27% من 1999 و 1990بني عامي )  دولة129(اجلمركية يف الدول النامية 
وكا�ت معدالت التغري يف بعض . -35.6% مبعدل تغري 5.6% إىل 8.7%وسط أيضاً يف دول االحتاد األوربي من هذا املت

 . يف كل من اهلند والفلبني واألورغواي على التوايل80% و -63.7% و -60.6%الدول النامية أعلى، حيث بلغت 
 

االستثمار األجنيب املباشر واملعون :ات   2-1-3 
لعقـود األخـرية طفـرة يف حركـة رؤوس األمـوال سـاعد علـى تكثيفهـا محلـة مـن إجـراءات اجلـذب               شهد العامل يف ا   

 تضـاعف حجـم تـدفقات االسـتثمار األجـنيب املباشـر ثـالث مـرات، حيـث                   2003 إىل   1990ففي الفرتة من    . والتحريري
 مليـار  2.7نـها أكثـر مـن     مليار دوالر، مل يكن �صيب منطقـة الشـرق األوسـط م      631 حنو   2002بلغت هذه التدفقات عام     

 ).4اجلدول رقم (
 

 6



ممتطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر واملعو�ات يف بعض أقاليم العال تدفقات االستثمار األجنيب املباشر واملعو�ات يف بعض أقاليم العالتطور: : ((44))اجلدول رقم اجلدول رقم 
املعو�ات بالدوالر للفرد(1)االستثمار األجنيب املباشر  األقاليم

2002 1990 2002 1990 
 21 41 2.65 2.60الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 27 8 33 1أوربا وآسيا الوسطى

 10 12 45 8أمريكا الالتينية والكارييب

 5 5 4.16 0.54جنوب آسيا

 28 35 8 1أفريقيا جنوب الصحراء

 12 13 13 3دول ضعيفة الدخل

 9 10 19 -دول متوسط الدخل

دول عالية الدخل - - 484 178
 11 11 631 202العامل

 World Bank (2004) Little data: املصدر

مليار   دوالر )1(
  

أنه بالرغم من قوا�ني جذب االستثمار املتعددة، فإن دول املنطقة  مل تفلح بزيادة �الحظ من اجلدول  (4)رقم 
 بينما حظيت بعض نات، فقد تقلصت حصة املنطقة منها للفرد الواحد،أما عن املعو. حصتها من هذه التدفقات

.با وآسيا الوسطى أما عن املعو�ات، وعلى سبيل املقار�ة،املناطق   فإن العوملة مل يف العامل بزيادة معتربة مثل منطقة أورو
 ، فهي مل تتغري بني العامني املذكورين على مستوى العامل واخنفضت إىلتساعد على زيادة املعو�ات االقتصادية للفرد
 .النصف يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 
ي ة ة والتقن املعرف�تشار إ 3-1-3  

ويفرتض أن االستثمار األجنيب املباشر .  املعلومات هي الشكل األكثر وضوحا من عناصر العوملةتبادلإن 
(FDI)ال جيلب ،  فإن املعرفة حول  فقط توسعا يف رصيد رأس املال املادي ولكن أيضا يف العموموعلى.  االبتكار التقين
 والسياسات االقتصادية متاحة بتكلفات زهيدة ومتثل موارد عالية القيمة  اإل�تاج وتقنيات اإلدارة وأسواق التصديرطرق

.للدول النامية
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، فقد ارتفعت يف العامل بني عامي  و  من  مليار 202 األمهية املتزايدة هلذه التدفقاتتالحظ 2002 1990 
. وقد حافظت دوالر إىل تكافئةمات لكن أقاليم العامل مل تستفد من هذا االرتفاع بدرج  املنطقة 631 مليار دوالر، و

 .العربية اليت تستقطب هذه االستثمارات بأقل بكثري من حجمها البشري على حصتها بدون تغيري
  

ــدول ع ىل ــرز جمــاالت وأدوات العوملــة   ، وختتلــف قــدرة ال  كمــا تشــكل تقــن ية املعلومــات واالتصــاالت إحــدى أب
ويـبني اجلـدول رقـم       . اتاالستفادة من العوملة بقدر      ي هـذه الـتقن   األساسـية يف      تطـور بعـض مؤشـرات       (5)إختالف  بنيتها  

ويتـبني مـن اجلـدول إخنفـاض هـذه املؤشـرات يف املنطقـة العربيـة باملقار�ـة مـع                   . تقنية املعلومات واالتصـاالت يف أقـاليم العـامل        
 .متوسط العامل، إن مل �قل مع الدول متوسطة الدخل و الدول عالية الدخل

 
بعض مؤشرات تقا�ة املعلومات لبعض أقاليم العاملض مؤشرات تقا�ة املعلومات لبعض أقاليم العاملبع  تطورتطور: : ((55))اجلدول رقم اجلدول رقم 

 اهلواتف مشرتكوا 
الثابتة والنقالة لكل 

ألف سكن
 اال�رت�ت وامستعمل

لكل الف ساكن
أعداد احلاسبات لكل 

 ألف ساكن
(1)تكلفة االتصال احمللي 

 1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002الشرق األوسط ومشال أفريقيا

الدول منخفضة الدخل 0.05 0.04 - 38.2 0 37 38 159
 0.06 0.07 0 7.2 0 10 7 40الدول متوسطة الدخل
 0.04 0.05 2.5 45.3 0 80 43 316الدول عالية الدخل

 0.08 0.07 111.6 466.9 3 364 463 1283العامل

 0.06 0.06 25.1 100.8 2 131 100 286الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 World Bank (2004) Little data: ملصدر 

 .دقائق 3 لكل بالدوالر )1(
 

 3-1-4   :حركة البشر
، حيث كانت حمل جدل دويل،  فمنذ ستينات  اهلجرة الدولية حلملة املؤهالت مصدر قلق للدول الناميةتشكل

ول املصدرة، بني من ينظر إىل البشر �ظرة قطرية تريد احتساب تكلفة هذا النزيف على الدكان هناك القرن املاضي 
فإ�ه هناك من ينظر إليهم بنظرة عاملية ترى أن العامل كله يستفيد من حسن ختصيص املوارد الناجم عن اهلجرة، وبالتايل و

في حتويالت املهاجرين كتعويض عن تكلفة رأس املال البشري ت وداعٍ ألي حماسبة دولية عن هذا النزيف،ليس هناك من 
 . املهاجر

 

 8



، فمثال بلغت هذه التحويالت يف  العاملني يف اخلارج يف العامل إىل بلداهنم األصلية مبالغ مرتفعة حتويالت بلغت وقد 
و . مليار 3.4مصر  ل ، ومليار 5.4اليا ألسرت و مليار 5.6 وللمكسيك  ،  لكن1998عام   دوالرمليار 9.5للهند حنو 

أخذ�ا �سبة هذه التحويالت إىل مجلة ما  فإذا . ميكن أن ال تعكس أمهيتها لبلدان االستقبالقةأمهية هذه األرقام املطل
   8.5% ولتو�س 20.2% وللمغرب 26.9%  ملصرالصادرات من السلع واخلدمات للبلدان املستقبلة فإن هذه النسبة تبلغ

 
وين إن حركة البشر العاملية هي حركة إ�تقائية، فهي أكثر تواتراً يف دول اجلنوب يف ما بينها، وأكثر ارتفاعاً يف التك

مهية التحصيل التعليمي للمهاجرين إىل أمريكا كمثال  أ(6)رقم  اجلدول وميثل. العلمي والكفاءة املهنية مع الدول املتقدمة
. و�فس هذه الظاهرة نعن هذه احلركة الدولية اليت توسعت يف سمى سوقا دولية للكفاءات واملهاراتتكاد تما  جدها  

متعلقة بتقني .ة املعلوماتللمهاجرين إىل دول االحتاد األوربي وهي سوق ا�تقائية ومتس على األخص ختصصات   ،
 

  11999900  ((%%))عامعامالتعليمي للمهاجرين إىل أمريكا من أقاليم العامل التعليمي للمهاجرين إىل أمريكا من أقاليم العامل   املستوىاملستوى: : ((66))اجلدول رقم اجلدول رقم   
جمموععايلثا�ويبتدائيإاألقاليم

 100 61.53 34.46 4.01آسيا والباسفيك

 100 74.42 23.27 1.61أفريقيا

 100 17.21 71.19 11.60أمريكا الوسطى

 100 46.25 51.10 2.65أمريكا اجلنوبية

  :Bhorat & Lundall (2004) املصدر   
 

:  :مؤشرات العوملةمؤشرات العوملة   22-  -33

العباس من املعهد . و�شري مثالً إىل ورقة د.  مؤشرات مركبةمثة حماوالت لقياس العوملة عن طريقة تكوينهناك 
ومن استعراض ترتيب الدول يف مؤشر العوملة .(KOF)عوملة الذي ينشره سنوياً معهد كوف العربي للتخطيط وإىل مؤشر ال

(KOF) اليت احتلتها ) األخرية (123 لإلمارات إىل املرتبة 21 املراتب من 2006، جند أن الدول العربية احتلت عام
 .(7)أ�ظر اجلدول رقم . اململكة العربية السعودية
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 2006عوملة لبعض الدول العربية املتاحة ودول مقار�ة لعام مؤشر ال: (7)اجلدول رقم 

(1)الرتبة الرتبة  الدولة املؤشر الرتبة  املؤشر(1))1(الدولة
كندا  3.69 21 4.95 3اإلمارات

هو�ج كو�ج  3.03 32 4.18 10الكويت

البحرين 3.15 29 كوريا 3.03 34
ماليزيا  2.78 38 3.05 30األردن

تشيلي  2.63 45 2.88 37صرم

جنوب أفريقيا  2.30 61 2.52 48عُمان

    1.98 82تو�س

    1.97 83اجلزائر

املغرب    1.87 90
    1.67 99سورية

    - 123السعودية

،Dreher Axel (2006)  على اال�رت�تKOF يف موقع  : املصدر
 . دولة123 من (1)

 
لعوملة االقتصـادية، مؤشـر العوملـة االجتماعيـة ومؤشـر      مؤشر ا: يتكون مؤشر العوملة من ثالثة مكو�ات فرعية، هي       

أ�ظـر اجلـدول رقـم      (وخيتلف ترتيب الدول العربية وفقاً هلـذه املؤشـرات عـن ترتيبـها وفقـا للمؤشـر العـام                    . العوملة السياسية 
 .مما يوضح إختالف آثار العوملة وفقاً لبيئات الدول املتنوعة). 8
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 2006ة للدول العربية املتاحة مكو�ات مؤشر العومل: (8)جدول رقم 
(1)الرتبة العامةالدولة

رتبة العوملة 
االقتصادية

 رتبة العوملة
االجتماعية

رتبة العوملة 
السياسية

 77 29 116 21اإلمارات

 75 24 29 32الكويت

 97 26 9 34البحرين

 25 52 48 38األردن

 11 80 74 45مصر

 94 53 23 61عُمان

 48 82 94 82و�ست

 50 97 80 83اجلزائر

 58 87 85 90املغرب

 78 85 95 99سورية

 62 123 121 123السعودية

Dreher Axel (2006) املصدر :
 . دولة123 من (1)

  
يالحظ التفاوت الشديد يف بعض احلاالت بني ترتيب مكو�ات العوملة للدولة الواحدة، فمثالً جنـد أن مرتبـة العوملـة              

كما يالحـظ عـدم إ�تظـام ترتيـب الـدول العربيـة             .  يف العوملة السياسية   97 عاملياً بينما هي يف املرتبة       9ين  االقتصادية للبحر 
ويف ما عدا مصر، اليت حتسن ترتيبها، فإن الدول الثالث األخرى قد شهدت تدهوراً يف               . واجتاهه خالل السنوات املتاحة   

 ).9اجلدول رقم (ترتيبها وفق هذا املؤشر، 
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  تطور ترتيب بعض الدول العربية يف مؤشر العوملةتطور ترتيب بعض الدول العربية يف مؤشر العوملة: : ((99))قم قم اجلدول راجلدول ر
 (1)2001 (2)2002 (2)2003 (3)2006 (4)2007 

 30 21 - - - اإلمارات

 43 32 - - - الكويت

 53 34 - - - البحرين

 39 38 - - - األردن

 64 45 46 45 36مصر

 76 61 - - -عُمان

 73 82 39 36 28تو�س

 94 83 - - -راجلزائ

 70 90 29 46 42املغرب

 109 99 - - -سورية

 68 123 61 37 -السعودية

 www.globalization-index.org: املصدر 
  دولة122 من (4).  دولة123  من (3).  دولة62 من (2).  دولة50 من (1)

 
::تبعات العوملةتبعات العوملة   33-    -33

 . الدوليـة خـالل السـنوات القليلـة املاضـية           كا�ت العوملـة واحـدة مـن املواضـيع األكثـر جـدال يف االقتصـادات                قدل
تــدعم الفاعليــة عــرب املنافســة وقســمة العمــل والتخصــص وحتقــق االزدهــار    املعلومــة  األســواقويعــرض أ�صــار العوملــة أن  

توزيــع املنــافع مــن زيــادة الفاعليــة علــى اجلميــع، ويــرون أن  االقتصــادي النمــو الســريع ، و األســواق ال تكفــل بالضــرورة لكــن
أخرى كا�ت فقرية منذ عشرين سـنة مضـت هـي عناصـر اجلاذبيـة لصـاحل                 دول  الصني واهلند ويف    كل من   الفقر يف   وإ�قاص  
 .العوملة

 
ي  ، حيث  خصوم العوملة عن عدد من املساوئ تكلم  العوملة أيضا قد ولدت مقاومة عاملية جوهريةولكن

: فهي مثالاملرتبطة هبا واليت ال ميكن تفاديها أو تعويضها ،
  ).إىل روسيا والربازيلوأمثلة التسعينات من املكسيك إىل دول آسيا ( األزمات املالية املتكررة ثحتد

  . الفقر وتزيد الالمساواة بني الدول وضمنهاتشيع

. مبا يضغط على األجور احلقيقية باجتاه اهلبوط ،    البطالة وتقلص القدرة التفاوضية للعاملنيتعزز

. االقتصادية واالجتماعية وغريهاسياسات ال    سيادة الدول على تقلص

 12



   على البيئة من خالل أمناط اإل�تاج اجلائرة واالستثمارات املتنقلةتعتدي 

، ويف  املنفلتة األساسية ترتكز يف اهليمنة الدولية والرأمسالية  العوملةآلية تأثريأن  يرى خصوم العوملة  كما  
  .سائل االتصال وضرورات التنافسيةتنامي قوة الشركات متعددة اجلنسيات والتطور يف و

 
وعلى الرغم من النمو يف عدالة التمويل اخلاص واالستثمار األجنيب املباشر فإن الدول النامية ما زالت حتول 

ويعود هذا التحويل الصايف إىل التدفقات الصافية للموارد املالية �اقصاً . مما تتلقى منهاللدول املتقدمة باإلمجايل موارد أكرب 
وقد مت ذكر منوذج التحويل السالب هذا حلوايل عشر سنوات ويعكس فائض . الفوائد ومدفوعات دخل االستثمار األخرى

 إىل 1997وقد زادت هذه التحويالت بشكل مضطرد مـــن حنو مثا�ية مليارات يف عام . التصدير املتنامي للدول النامية
موجباً إلـــى الدول األفقر فـــي أفريقيا جنوب الصحراء ولكنه ، وقد بقي التحويل الصايف 2005 مليار يف عام 483

 (UN 2006). 1997 مليارات يف عام 7.5 �زوالً من 2005 مليار يف 2يتناقص أيضاً، حيــث بلـــغ 
 

فإن أ�صار العوملة يعزون هلا كل خري التقدم البشري. وحتى عندما تربز هلا مساوئ، فإهنم  يرون أن  وباملقابل
 أو أن تلك املساوئ متعلقة بتطورات يف السياسة الوطنية ،مثن بسيط للتقدم اهلائل الذي جلبته على معتنقيهاذلك 

، مما يستدعي حتسينات فيها وليس جتاهلاً للعوملة  .(IMF 2000)واملنظومات الدولية
 

 اآلسيوية، بينما كان جناز دول املعجزةويضرب هؤالء املثل على جناح اال�فتاح والتوجه إىل اخلارج بقصص إ
ا ويقدمون املثل .الفشل �صيب دول أمريكا الالتينية وأفريقيا اليت ا�كفأت على الداخل لفرد قد ارتفع أ متوسط دخل ن

الدول دوالر 1488يف البلدان األكثر عوملة من  يف  يف فعبينما ارت. 1997عام   األقل يف  دوالر 2485 إىل 1988عام 
�فس  دوالر 2133 إىل دوالر 1947عوملة من  كما أن التضخم قد هبط يف األوىل بأكثر من الثا�ية يف . يف الفرتة ذاهتا

 .الفرتة
 

، يؤكد  بعض الدارسني على أن للعوملة آثار مركزية على سوق العمل، بعضها سليب ويف  يتعلق بسوق العملما
التقينولكن آثار فقات التجارة ورأس املال والتغري ذلك من خالل منافع تديتم و.  االجيابية تفوق تلك السلبية  على ها

حيث شكلت التجارة أو التغري التقين حافزا إلجراء التغريات اهليكلية واملناخ اال�تاجي وحتى التطورات . أسواق العمل
املعلومات واالتصاالت وجه اخلصوص منها تقنية ات اجلديدة وعلى نيالدراسة على أن تبين التقو .السياسية   تدافع

الـدول  ن ، وأالعمالة املاهرة ورفع الطلب علـى خرجيـي اجلامعـات    هلا أثر جوهري على تركيبة ومنو  جمموعات  (ICT) كان 
لصندوق النقد الدويل اليت  ميال أقل للعوملة كا�ت أقل استفادة من هذه احلوافز . تقرير يرى (2000)أظهرت  أن يف الدول  

الدول ذات األجر املنخفض تقود إىل  يفمن التهديد املتصور بأن املنافسة املتقدمة أيضا قلق من عوملة أسواق العمل و
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ويرى التقرير أن على . املتقدمة وتقلص الطلب على العمال املهرةيف الدول 
: مبنطقتني هامتني مهااحلكومات  االهتمام

  .مال لتغريات االقتصاد والتدريب املهين للتأكد من مواكبة العالتعليم

  .جتماعية موجهة جيدا ملساعدة األفراد الذين يفقدون أعماهلم �تيجة للعوملةإ شبكات

 
مكاسب الكبرية  رى أ�ه على الرغم من أن الي صندوق النقد الدويل   حصلت يف دمن العوملة قتقرير وإن كان 

ال ينبغي القفز إىل استنتاج أن العوملة هي فإ�ه ت،  وأن فجوة الدخل قد توسع،الدول املتقدمة ويف بعض الدول النامية
توجد دولة، وباملطلق السبب يف هذه الفجوة أص التقرير إىل  ال�ه  ل ، ويخ. أو أ�ه ال يوجد ما ميكن عمله لتحسني احلالة

ملتبنية للعوملة  سيزدهر أكثر بالسياسات االدول الفقرية، ميكن أن تبقى منعزلة عن االقتصاد العاملي، وأن االقتصاد ككل،
 .واالقتصاد املفتوح

 
 ، إال  الرغم من االعرتاف بأن فجوة الدخل بني األغنياء أو الفقراء من الدول قد توسعت يف العقود األخريةوعلى

(املتاح عنهاأ 90%ن دراسات مرصد االقتصاد العاملي تشري إىل أن  متثل حنو دولة  سكان العامل من   بيا�ات لكامل 42
يعتد بهرينالقرن العش لفرد قد ارتفع بشكل ا وصلت إىل استخالص أن دخل  لكن توزيع الدخل بني الدول أصبح أقل . )

ما عدالة مما كان عليه يف مطلع القرن  ، فإهنم إذا نا يرون أ� وعلى الرغم من ذلك .  IMF (2000) اعترب�ا مقياسا للرفاه
ال إىل التقدم الكبري الذي حققته بعض الدول الفقرية يف  ويشريون مث،أكثر من جمرد توزيع للدخل فإن الصورة تتحسن

إ�تقال العمالة يف العامل من خالل إمؤشر التنمية البشرية  كتساب اخلربة واإل�تاجية HDI كما يشريون إىل أمهية عوائد .
 . أمهية هذه التحويالت لعدد من الدول العربية والنامية(10)ويبني اجلدول رقم . وحتويالت العاملني

  
ةةما:  العربية والنامي العربية والناميالدولالدول   متثله التحويالت كنسبة من صادرات السلع واخلدمات من متثله التحويالت كنسبة من صادرات السلع واخلدمات منما: ((1100))اجلدول رقم اجلدول رقم 

النسبةالبلدالنسبةالبلدالنسبةالبلد
بنغالديش األردن  153.5 42.5 27.3ألبا�يا

اهلند �يكاراغوا  26.9 26.3 20.7مصر

سريال�كا جامايكا  20.2 19.5 17.7املغرب

�يجرييا أكوادور  17.1 16.8 16.0باكستان

هندوراس تركيا  13.1 9.8 9.2غواتيماال

املكسيك بريو  8.5 5.3 4.3تو�س

      12.1العينة كلها
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     Bhorat & Lundall (2004): املصدر 
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:  : البطالـــــةالبطالـــــة  4.
م وخيتلف .دو�هواقع األمر أن األفراد العاديني يبحثون بنشاط عن العمل وال جي يف   البطالة ستوى هي لبطالةا

 .حسب الشروط االقتصادية والظروف األخرى
 
   يف العامل يف العامل التوظيف التوظيف  أزمةأزمة4-1    4-1  

 (UN 2006) ،      إىل هبــوط النمــو  جزئيــا ويعــود هــذا  إن  هنــاك قصــورا يف التشــغيل يف كــل مكــان يف العــامل 
 دول الزيـادة يف عـرض العمـل يف معظــم    واألكثـر أمهيـة أن معـدالت توليــد الوظـائف يقصـر أيضـا عـن مواجهــة       . االقتصـادي 

 فإن عددا كبريا من الـدول تشـهد معـدالت بطالـة مرتفعـة بشـكل كـبري بالقيـاس مبسـتوياهتا مـا قبـل اهلبـوط                           وبالتايل. العامل
،  فـإن العديـد مـن الـدول الناميـة تسـتمر يف       .2001 و2000يف عامي  الذي شهدته    العاملي الرغم من األداء القـوي وعلى 

. الفقـر إ�قـاص  على األمر الذي حيد من أثر النمو   كمـا أن  دالت مرتفعة من البطالة اهليكلية والتشغيل الناقص  مواجهة مع  ،
الئقـة   ل  ر دخـو   توفي ،4%مـا �سـبته      يسـتطع    مل  ، والذي فـاق      (GDP) االقتصادي   النمو خالل السنوات األخرية   بالعامل 

 .للعدد الكبري من طاليب العمل
 

44-    -22    حجم البطالةحجم البطالة

20% تشري منظمة العمل الدولية  زيادة أرقام البطالة بأكثر من إىل  ILO اجلدول ( السنوات العشر األخرية خالل
من  .تبعات عميقة على األوضاع االجتماعية والسياسية واألمنرقم   تبني املنظمة أن معظم كما، )11 له ماوهو 

، حبيث مل يهبط عدد العمال الفقراء  .يف العاملإل�تاجيةاالوظائف اجلديدة يف العامل هي يف القطاع غري املنظم قليل 
  

)باملاليني(أعداد العاطلني عن العمل يف العامل حسب �وع اجلنس أعداد العاطلني عن العمل يف العامل حسب �وع اجلنس   تطورتطور: : ((1111))اجلدول رقم اجلدول رقم  )باملاليني(
 1995 2000 2004 (1)2005 

 112.9 111.7 104.7 92.7ذكور

إ�اث 78.9 77.9 72.5 64.7
 191.8 189.6 177.2 157.3إمجايل

 41.14 41.09 40.91 41.13  �ساء%

  ILO 2006, P10:املصدر 

  تتقديرا )1(
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 15.7 إىل حنو 1995 مليو�اً يف عام 12.8ويف منطقة الشرق األوسط، إرتفعت أعداد العاطلني عن العمل من 
وميثل ). 12أ�ظر اجلدول رقم  (2015 مليو�اً يف عام 20ومن املنتظر أن اقرتاب العدد من الـ . 2004مليو�اً يف عام 

 .الشباب �سبة هامة من هذه األعداد، كما متثل املرأة أيضاً �سبة هامة يف البطالة تفوق �سبة مشاركتها يف سوق العمل
  

)باأللوف( أعداد البطالة يف الشرق األوسط  أعداد البطالة يف الشرق األوسط تطورتطور: : ((1122))اجلدول رقم اجلدول رقم  حسب �وع اجلنس �وع اجلنسحسب  )باأللوف(
 1995 2000 2004 (1)2005 

 112.9 111.7 104.7 92.7االمجايل

الشباب ذكور 78.9 77.9 72.5 64.7
 191.8 189.6 177.2 157.3الشباب إ�اث

 Tarantino, G.C  ملصدرا:     

 
44-    -33    معدالت البطالةمعدالت البطالة

 تطور هذه 13ويبني اجلدول رقم . تبني إحصاءات منظمة العمل الدولية معدالت البطالة يف العامل وأقاليمه
 .2005 و 1995املعدالت بني عامي 

 
  11999955--22000055    معدالت البطالة يف بعض أقاليم العاملمعدالت البطالة يف بعض أقاليم العامل  تطورتطور: : 1133م م اجلدول رقاجلدول رق
 2005 2004 1995العام

  التغري2005-2000

%من  النقطة املئوية 

 0.0 6.3 6.3 6.0العامل

 00 6.7 7.1 7.8الدول املتقدمة

 1.2 6.1 6.2 3.9جنوب شرق آسيا

 -0.5 7.7 7.4 7.6أمريكا الالتينية والكارييب

 -0.7 13.2 13.1 14.3الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 -0.3 9.7 9.9 9.2أفريقيا جنوب الصحراء

ILO 2006     املصدر: 
  

ي األعلى على اإلطالق بـني       أن معدالت البطالة إلقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا ه        أعاله   من اجلدول    يالحظ
املـذكور   مـن    إىل  هـو ملتوسـط العـامل       بينمـا  ، د  قليال خـالل العقـ     13.2%جمموعات وأقاليم   العامل وإن هبط    املعدل   %14.3

مـا يفـرض علـى دول اإلقلـيم    ، كغريهـا مـن دول العـامل   ، فـرص عمـل كافيـة    بإجيـاد  االهتمـام   وهـو  . 2005  عاميف   %6.3
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ة لـبعض   اإلشارة هنا إىل أن اخنفاض معدل البطالـ وجتدر
حال دول مشال أفريقيا أفضل من حال  وتبدو . “العمل الالئق ”صوراملعنية قد خفضت ق اجملموعات ال يعين أن الدول 
أيضاً، إىل أن معدالت البطالة لدى اإل�اث هي أعلى منها لدى الذكور،  . �سبياًدول الشرق األوسط  اإلشارة وجتدر

،   Bhorat & Lundall (2004) 2015إسقاطات حتى عام وستبقى كذلك يف   أن معدل بطالة الذكور حيث ال
معدل البطالة كان (البالغني  ولكن . لإل�اث  10.4%سنة  فما فوق) 7% كان  عام مقابل  2004 لدى فئة الشباب 25

أعلى ( تعترب  الشباب يف الشرق األوسط بطالة و . 22.7%)سنة  و للذكور  لإل�اث%32.6 منها يف مشال 24-15
 .أفريقيا

 
ة�وعي   العمل وفقر العاملني العمل وفقر العاملنية�وعي   44-    -44

، فعند القول بإجياد  مئة ألف إن معدالت البطالة تظهر التشغيلنوعية كامل القصة حول هذه الظاهرة وال بد من االهتمام ب
كا�ت هذه األعمال ذلك جناحا سياسيا معتربا باملعنى الكمي، ولكنه ال يعبّر عن احلقيقة إذا ما وظيفة مثال، فقد يكون 

. اخل  وع املؤقت أو اجلزمن الن ئي أو بدون عقود أو غري مضمونة أو قيد التجربة والتمرين أو أ�ها ذات أجور غري كافية
دول  لديها معايري  فإن معنى معدل البطالة التقليدي يصبح قليل الفائدة يف سياسات التشغيل وعلى األخص مبقار�ة لذلك

“ معدل البطالة املصحح للنوعية”ن هنا طرح مفهوم  وم “العمل الالئق”أو “ لنوعية العمل”خمتلفة  ،QARU(OECD 

2.9% وتستشهد معدل البطالة يف املكسيك مثال كانبأن  يف يساوي 1992 عام   ،. (1998 (Granberg 1999)

(UNDP).  البطالة المصحح للنوعية  بعد ا50%لريتفع هذا املعدل إىل  دلستعمال مع
 

عرف العامل مشكلة زيادة المساواة يف األجور واالرتفاع يف أعداد العاملني الفقراء وعلى األخص يف  اليكما 
و الدول .ل ال يكفي متطلبات احلياة  يضاف إىل ذلك مشكالت البطالة املقنعة أو قد، حيث اإل�تاجية ضعيفة وأجر العم

توظيفالعمالة الناقصة أو   اخلرجيني العمل بغري التخصص، وخصوصا للخرجيني اجلدد، عاتقها  حني تأخذ الدولة على
 .لكل من يطلبه أو يستطيعه) كمي(كالتزام يتبع التزامها بتقديم تعليم جما�ي 

 
لكن �سبة .  دوالر باليوم2تبني االحصاءات أ�ه مل تنقص أعداد العمال الفقراء يف العامل إذا ما اعترب حد الفقر  

 �سبة العمال الفقراء من إمجايل التشغيل (14)بني اجلدول رقم وي. العمال الفقراء أخذت يف االخنفاض يف العامل وأقاليمه
 .حسب أقاليم العامل
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أقاليم العامل العاملأقاليم العمال الفقراء من إمجايل التشغيل يف بعض  العمال الفقراء من إمجايل التشغيل يف بعض �سبة: : ((1144))اجلدول رقم اجلدول رقم  �سبة
   دوالر باليوم2دوالر باليوم

1995 2000 (1)2005 1995 2000 (1)2005 

 36.0 39.6 40.8 2.9 3.5 3.1رق األوسط ومشال أفريقياالش

 48.4 53.1 55.5 18.3 22.1 25.7العامل

 CIS  (2)7.5 7.1 2.6 32.0 35.0 12.5 وأوروبا الشرقية والوسطى

 46.5 56.9 63.9 13.4 20.2 24.7 شرق آسيا

 87.3 89.1 91.3 35.8 44.3 55.1جنوب آسيا

 31.8 33.8 36.4 11.8 12.9 12.5أمريكا الالتينية

 87.0 87.6 86.8 56.3 57.4 57.8أفريقيا جنوب الصحراء

 57.6 62.1 67.2 11.4 12.7 18.6جنوب شرق آسيا والباسفيك

ILO (2006):املصدر  11 ص   

(2) .  ا اليت كا�ت تشكل االحتاد السوفييت سابقالدولإحتاد الدول املستقلة وهي  تقديرات    (1)

  
أفضل بكثري من بقية ) باليوم واحد  دوالر ( الفقر املدقع  يف العربحالةأن  يالحظ من اجلدول رقم  (14)

و يف لكن حالة جمموعات العامل عدا دول أورو .با الشرقية واحتاد الدول املستقلة اليت جتاوزهتم بالنزول بشدة خالل العقد
جمموعةإحتساب  عليهم  األوسط، وقد تقدمت  املكان يقعون تقريبا يفالعرب ، فإن  با و أور2خط فقر  باليومدوالر 
CIS  . تليها أمريكا الالتينية،الشرقية و 

 
،  فإن عدد العمال الفقراء يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد حتول   تقدير منظمة العمل الدوليةوفقو

و . خط فقر دوالر واحد باليومباعتبار 2005عام  عامل مليون 2.6من  يف   تصبحيف  عامل مليون 3.5 إىل 1995عام 
ما  .باليوم دوالر 2كان خط الفقر  مليون 42.7 و مليون 34.3األعداد يف العامني، على التوايل،  إذا   (ILO 2006)

 
 عامل فقري يف العامني مليون 520.1 إىل مليون 627.4 يف جممل العامل، فإن عدد العمال الفقراء قد هبط من ماأ 

كخط للفقر،  باعتبار وايل التعلى 2005 و 1995 ما  يوم بالدوالر 2اعترب�ا  وإذا .  باليوماً واحداًدوالر فإن ر خط الفق
 .  عامل فقريمليار 1.38 عامل إىل مليار 1.36العدد يرتفع قليال خالل الفرتة من حنو 
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:: والبطالة والبطالةالعوملة العوملة .5  
 (Somavia 2006) مدير عام منظمة العمل الدولية يف إحدى كلماته حول أزمة التشغيل العامليةيقول أ�ه إذا مـا  

مـا  ســارت يف �فـس االجتــاه أيضـا خــالل الفـرتة   ،  فــإن مــن معوملـا، أكثــر فـأكثر، خــالل السـنوات األخــرية وإذا    العــامل أصـبح  
إ .)جتماع قادة العامل املاليني يف سنغافورةاملنطقي  . (فرتاض عالقة ما، حتتاج إىل مزيد من التدقيق بني هاتني الظاهرتني إ

 
إ يساوي  رفت عكما 1995ضعف املعدل العاملي منذ  رتقاءا  حققت منوا اقتصاديا سريعا  دول آسيا اليتإن

فاإلقليم يضم أكثر من ثلثي فقراء .  واسعا من قصورات العمل الالئقيفاًتواجه ط، إال أهنا رغم ذلك 41%باال�تاجية بـ 
 التشغيل غري الزراعي �سبة حصةيه ، كما وصلت ف(Somavia 2006) العامل وحنو �صف الشباب العاطلني يف العامل

، أو للتعاقد مع موردين صغار،.مرتفعة  أو بتوزيع املصا�ع والفروع على   العوملة مسحت بإجياد فرص للعمل عن بعدلكن
 .الدول النامية

 
العوملة ومنو التشغيل ومنو التشغيلالعوملة   11-    -55

،  وبالتايل لى األداء االقتصادي منظمة العمل الدولية أن العوامل العاملية مثل تطور أسعار الطاقة تؤثر عتستنج
  البيا�ات اليت تقدمها املنظمة وباستعمال يأتي (ILO 2006).على عدد فرص العمل املمكن توليدها على مستوى العامل

 )15اجلدول رقم  (.اجلدول التلخيصي الذي يبني أثر تدهور معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي على فرص التشغيل
 

 أثر أسعار الطاقة على معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل: (15) اجلدول رقم
 2005 2004العــــــام

GDP 4.3(1) 5.1معدل منو  العاملي

 42.5(2) 46.4)مليون(عدد العمالة اإلضافية املتحققة 

 1.5% 1.7%معدل منو التشغيل

إ . البرتولاررتفاع أسع IMFإ )1( سقاطات إىل مستندة 2005 سبتمرب يف 

.  ILOإ )2( إىل إسقاطات ستنادا

 
املنافسة   والتشغيل والتشغيلاملنافسة   22-    -55

، ألهنا تعين فقدان فرص العمل،  ويكون هذا الفقدان أكرب يف  العمال من حترير التجارة وتدفق الوارداتيتخوف
، . حيث توجد منافسة دولية أكثر شراسةصناعات كالنسيج واملالبس
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و كية وأور دراسة عن بيا�ات كندية وأمريظهر بية أن معدل تسريح العمال هو أعلى بشكل جوهري يف قطاع ت 
وختلص الدراسة . ألن تكون أكرب يف الصناعات حيث املنافسة الدولية أكثر حدةالصناعة التحويلية ، وتنزع املعدالت 

.بلدان الدراسة اليت حصلت يف الدائمة جممل التسرحيات من   4-17%إىل أن التجارة الدولية واالستثمار يشكالن بني 

،  ومقدار الزمن الذي يبقون به ختتلف حسب العاملني) الواردات( تبعات السياسة خلسارة الوظائف بسبب التجارة إن
). خارج العمل 16رقم  أ�ظر اجلدول  ( أو التنازالت اليت ينبغي عليهم قبوهلا للحصول على عمل جديد   من ويستخلص،

. منها لدى بقية املسرحني) بسب الواردات(عمال املسرحني �تيجة للتجارة ف التكيف أعلى لدى الالياجلدول أن تك
.قليال منه يف الواليات املتحدةوأن الوضع يف أور وبا أفضل 

 
املسرحني �تيجة للعوملةاملسرحني �تيجة للعوملة  أوضاعأوضاع: : ((1166))اجلدول رقم اجلدول رقم 

الواليات املتحدةأوربا
2001-1994 1999-1979  

الصناعات ذات قطاع اخلدماتكل املسرحني
الصناعات ذات اتقطاع اخلدمكل املسرحنياملنافسة الدولية

املنافسة الدولية
فرصة إجياد عمل خالل سنتني من 

 63.4 69.1 64.8 51.8 57.2 57.0 (%)التسريح 

متوسط الفرق باألجر بني العمل 
 -13.2 -3.8 -12.1 0.1 7.3 -0.1السابق والعمل اجلديد

 ممن خيسرون من راتبهم % �سبة
 30%يف مكاهنم اجلديد أكثر من 

 25.0 21.0 25.0 5.4 8.4 6.5من راتبهم القديم

  OECD (2005)  :املصدر
 

اا    -33    لعالقة بني مستويات البطالة ومستويات التنمية البشرية والعوملةلعالقة بني مستويات البطالة ومستويات التنمية البشرية والعوملة -55

، فقد  .(17)قم مت تركيب اجلدول ر يف حماولة إليضاح العالقة بني مستويات البطالة ومستويات التنمية البشريةو  
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العالقة العربية املتاحة العربية املتاحةللبلدانللبلدان   بني زمر مستويات البطالة ومستويات التنمية البشرية بني زمر مستويات البطالة ومستويات التنمية البشريةالعالقة: : ((1177))اجلدول رقم اجلدول رقم 
مستوى التنمية البشرية

 
معدالت البطالة

عالية
+0.800 

متوسطة عليا
0.799-0.700 

متوسطة د�يا
0.699-0.500 

منخفضة
0.500> 

  عُمانتالكوي/ قطر / اإلمارات  6-0

جيبوتي/ اليمن مصرسوريا/ السعودية/ لبنان  12-6.1
موريتا�يااملغرب/ السودان تو�س/ األردن   18-12.1

البحرين 24-18.1    

  اجلزائر  24.1+

  .(2005)منائي  ، والتنمية البشرية من بر�امج األمم املتحدة اإلKOF) ا�رت�ت(مؤشر بيا�ات البطالة من منظمة العمل العربية : املصدر
 

. يبني هذه العالقة(18)رقم  فإن اجلدول ،ومستويات العوملةاملختلفة أما عن العالقة بني مستويات البطالة  
 

العالقة العربية املتاحة العربية املتاحة  للدول   للدول  بني  مستويات البطالة ومستويات العوملة بني  مستويات البطالة ومستويات العوملةالعالقة: : ((1188))اجلدول رقم اجلدول رقم 
 KOFزمر مؤشر العوملة

 
معدالت البطالة

 معومل
3 - 1 

شبه معومل
6 - 4 

ضعيف العوملة
9 - 7 

غري معومل

  عُمان الكويت/ اإلمارات  6-0
السعودية مصر  12-6.1

سوريااملغرب/ تو�س األردن  18-12.1
البحرين 24-18.1    

 اجلزائر   فما فوق24.1

 .لة اليت تقدمها منظمة العمل العربية آخر السنوات املتاحة ومستويات البطالة من معدالت البطا،KOF 2006العوملة من مؤشر العوملة : املصدر
)ا�رت�ت(

 
 . العربيةللدولعالقة واضحة بني مستويات البطالة ومستويات العوملة هناك  تبدو الفإ�ه من هذا اجلدول 

بالضرورة وملة ال يعين  أن عدم العماك .معدل البطالة باستثناء البحريندور يف رفع لعوملة ال يكون ل ميكن توقع أن لكنو
 .السعوديةإرتفاعاً يف �سبة البطالة، مثال ذلك، اململكة العربية 
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  6.  سياسات تقليص آثار العوملة على أسواق العملسياسات تقليص آثار العوملة على أسواق العمل
التوظف  إىل جمموع  العامل العربي ال يستطيع حتمل معدالت بطالة مرتفعة وعلى اخلصوص لضآلة �سبة نإ

سط ومشال أفريقيا ويف إقليم الشرق األالنسبة اوز  مل تتج مقابل السكان ، مثال  ،2005يف عام  61.4%. ف %46.4 
، أ�ظر اجلدول رقم  العامل و متوسط  وإىل ضعف نويعود ذلك إىل فتوة السكا. (19) 65.8% دول جنوب شرق آسيايف

ويف ظلسهام املرأة يف النشاط االقتصاديإ ية االجتماعية  غياب احلما، . كما هو حمدد يف اإلحصاءات املثرية للجدل
. فإن البطالة تصبح فوق قدرة أفراد قوة العمل وأسرهم على التحمليف الدول العربية) والعاطلني(للعاملني  ،

 
  11999955--22000055ا إىل السكان يف بعض أقاليم العامل إىل السكان يف بعض أقاليم العامللتوظيف لتوظيف ا  �سبة �سبة   تطورتطور: : ((1199))اجلدول رقم اجلدول رقم   

/             األقاليم  2005 1995 السنوات
 46.4 44.2سط ومشال أفريقياالشرق األو

 56.4 55.8الدول املتقدمة

 65.8 67.2جنوب شرق آسيا

 60.9 59.2أمريكا الالتينية والكارييب

 66.7 69.0أفريقيا جنوب الصحراء

 61.4 62.8العامل

ILO (2006)  املصدر:    

 
نوات العشــر القادمــة  الدراســات إىل أن قــوة العمــل يف مشــال أفريقيــا والشــرق األوســط ســتنمو خــالل الســتشــريو

،(ILO 2006)مبعـدل   أربعــة  عامــل جديــد باملتوســط ســنويا ماليـني   التوظيــف وأن آفــاق النمــو و 2.6% يعــين دخــول ممــا
 االسـتثمار وتوليـد وظـائف العمـل إضـافة علـى             تعزيـز  منـا  خ أ�ظمـة التجـارة و     إصـالح املستديم ميكن أن تتحسن من خالل       

 إقتصادي مبعدل جوهري  لتخفيضولكن ال بد من منو      . ىل العامة وتعزيز املساءلة   حتسني احلاكمية ورفع �وعية املؤسسات إ     
 ). إمجـايل العـاملني  مـن  8% الذي يقـدره التقريـر بنحـو   (البطالة إىل النصف واستيعاب القادمني اجلدد وإ�قاص الفقر احلايل         

اً بنمو �صيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي      إىل ضعف معدالت النمو اإلقتصادي يف الدول العربية مقاس         (20)يشري اجلدول رقم    
اإلمجايل مما يزيد من أمهية حتدي النمـو مـن أجـل توليـد فـرص تشـغيل جمزيـة، مـع األخـذ باالعتبـار معـدالت منـو قـوة العمـل                   

 .املرتفعة
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مؤشرات:  إمجالية عن األداء االقتصادي العربي وأقاليم العامل إمجالية عن األداء االقتصادي العربي وأقاليم العاملمؤشرات: 2))  اجلدول رقماجلدول رقم 200))

الناتج احمللي 
(1)اإلمجايل 

�صيب الفرد من 
(2)الناتج اإلمجايل

فرد من الناتج معدل النمو السنوي لنصيب ال
 %احمللي اإلمجايل

 

2003 2003 2003-1975 2003-1990 

 1.0 0.7 2611 773.4الدول العربية

 2.9 2.3 1414 6981.9الدول النامية

 1.8 2.0 25750 29650.5(3)الدول املتقدمة 

 1.4 1.4 5801 36058.3 العامل

 2005تقرير التنمية البشرية، بر�امج األمم املتحدة اإلمنائي : املصدر
مليارات  (2).  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .  بالدوالرات األمريكية (3).  (1) الدوالرات األمريكية

 
البطالـة وتقلـيص املخـاطر    ويف اآلن ذاتـه تقلـيص         ، حاولت بيـان سـبل قطـف منـافع العوملـة           ،    دراسة لليو�كتاد  يف

إىل  وتشري الدراسـة     .سرتاتيجيات تقليص الفقر  ملرافقة، إقرتحت صياغة أولويات التجارة وتطوير القطاع اخلاص ضم       ن إا
 التوظيـف  تقلـيص الفقـر تضـع صـلة جديـة بـني توليـد                اتيجياتسـرت إ مدروسة هلـا     دولة إحدى وعشرون  من   دول مثا�يأن  

ــــ  . واإلقليمي العامليواال�دماج   بزيـادة االعتبـار لكثافـة العمـل ف        الدراسـة   أوصت   ي اإل�تـاج املصـدر ويف االسـتثمارات        و
.  (UNCTAD 2004) األجنبية املباشرة

 
ما كا�ت العوملة تولد راحبني من حترير التجارة واالستثمار، فإ�ه يفرتض  هبؤالء الراحبني القيام و  إذا

. (OECD  2005)حيح يف عامل الواقع ن هذا االفرتاض غري ص لتعويض البطالة أووميكن أيبتعويض إال أ  “ اخلاسرين”
 ويقصد بذلك توزيع ، من تلطيف صدمة فقدان الدخل الناجم عن العوملة،جرأشكال تعويضية أخرى كالتأمني على األ

 .سبب العوملة ميكن لربامج التدريب أو معلومات سوق العمل أن تعني الذين فقدوا أعماهلم بماك. “ واخلسائرغامنامل”
 أن اخلاسرين، بسبب تكوينهم أو مهنهم، كما . السلبية على حوافز العمل ملثل تلك التعويضاتاآلثار يتوجب دراسة ولكن

.خنفاضا حادا يف مداخيلهم حتى ولو اشتغلوا مرة أخرى سيشهدون   منظمة العمل الدولية أن قضايا السياسة تعتربوإ
:تتضمنيف الرئيسية ملعاجلة القصور العاملي  التوظيف 

إ  . وجتسيد مبدأ احلق األساسي بالعملحرتام
إختاذ القرار .   توليد الوظائف هدفا صرحيا يف عملية جعل

. وعلى األخص يف القطاع غري النظامي والزراعة ،    احلماية االجتماعية ورفع فاعليتهاتوسيع
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. اكل اليت تشجع على احلوار االجتماعي املؤسسات واملنظومات اليت تقوي تنظيم سوق العمل مبا فيها اهليدعم 
)  (. Sonnavia 2006

 
ما  كان من شبه املستحيل متكن االقتصاد النامي من إجياد وظائف ذات إ�تاجية عالية لألعداد املتزايدة  إذاو

 وغالبيتهم ال يتطابق تكوينهم اجلامد مع حاجات ، وخصوصا خرجيي مؤسسات التعليم،من الداخلني إىل سوق العمل
 يفاقم من هذه ،ختلي احلكومة والقطاع العام عن توظيف اخلرجيني كآخر ملجأ املنظمة ترى أن سوق العمل املتطورة، فإن

 ويقود إىل ظاهرة بطالة املتعلمني اليت تتناقض ظاهريا مع مفهوم رأس املال البشري وما كان ميثله من ضمان ،االستحالة
 .العمل والدخل واالرتقاء

 
 حزماً من السياسات ملواجهة أسواق (OECD 2005)ئقتطرح إحدى وثا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وميثل اجلدول التايل رقم . العمل املعوملة يف بلداهنا، وقد يكون العديد منها صاحلاً أيضاً للدول النامية بتعديالت مالئمة
 .�ت مباشرة أو غري مباشرة هذه السياسات املقرتحة سواء كا�ت عامة أو استهدافية أو كا(21)

 
من من (سياسات ملواجهة أسواق العمل املعلومة سياسات ملواجهة أسواق العمل املعلومة : ((2211))اجلدول رقم اجلدول رقم   :)OOE(( ECCDD

 غري مباشرة مباشرة منط اإلجراءات

قتصاد كلي تسعى إىل تقوية النمـو والتشـغيل         سياسات  إ
وإطــــار شــــروط إلعــــادة ختصــــيص العمــــل بفاعليــــة 

.تعويض البطالة وأشكال أخرى من الدخل البديل  • عامة

املنافع املقدمة جلميع املسرحني وجلميع العاطلني عن العمل 
 .حتت شروط موحدة

برامج سوق العمل النشطة املقدمة إىل مجيع املسرحني أو          •
 .العاطلني حتت شروط موحدة

• 

، 
 محاية العمل بشـكل مناسـب     : كاستجابة للتغري اهليكلي  

 .للتكييف وتشريعات ومؤسسات وقع األجور

.برامج التعليم والتعلم أمد حياة لرفع مهارات قوة العمل •
).محائية(إجراءات سياسة التجارة لتحديد الواردات  •  

 
مســـاعدة تكييـــف خمصوصـــة أو دخـــول تكميليـــة لكـــل   •ستهدافيةإ

 .املسرحني بسبب التجارة

ــبعض     • ــة ل مســاعدة تكييــف خمصوصــة أو دخــول تكميلي
 ).قطاعات أو مشروعات(الزمر 

 

دعومات ضريبية،  : برامج إعادة التنمية أو الرتشيد مثل      •
شراكة قطاع خاص وقطاع عـام لتطـوير مصـادر جديـدة            

 .للميزة النسبية

 .التنمية االقتصادية احمللية •

ـــ     • ــناعات مث ــب الصـ ــة حسـ ــارة خمصوصـ ــة جتـ ل سياسـ
 .WTOمقاومة اإلغراق وفق قواعد 

 

 :OECD (2005), helping workes to navigate in globalised labour markets. املصدر
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  خلالصـــةاخلالصـــةا
، للفرد واألسرة ،  وهي مكلفة بأشكال خمتلفة  البطالة أحد مظاهر اهلدر يف استعمال املوارد البشريةتشكل

،لغاء إ�قاص أو إ ال ميكن ختزينها وإ�تاجية لطاقة إفناءفهي . واجملتمع عموماً  وخصوصاً مع  ل احلياةإلدامةلدخل الالزم 
. والوقوع يف الفقر أو تعميقه) ة وغري مستمرة يف كثري من األحيانوهي غري كامل( وجود تعويضات بطالة عدم

 
ليس . أن البطالة هي شكل من أشكال احلرمان من القدرة“ التنمية صنو احلرية” أمارتيا سن يف كتابه يعتربو

ها على ولكن من حيث تأثري) قد ميكن تعويضها بربامج تعويضات البطالة(فقط من حيث أهنا تعين خسارة يف الدخل 
بل ( وازدياد العلل املرضية ، مبا تشكله من حرمان وأضرار �فسية، وفقدان احلافز للعمل واملهارة والثقة بالنفس،األفراد

،وإفساد العالقات األسرية واحلياة االجتماعية) وزيادة معدل الوفيات  وتفاقم التوترات ، االجتماعياإلقصاء وقسوة 
 .العرقية والتمييز بني اجلنسني

 
التوظيف  صراحة، إال أن هدف   و   تقليص الفقـر ال ميكـن        الرغم من أن أهداف األلفية مل تتضمن احلث على           على

 أن ذكر ،2000ويف كلمة األمني العام لألمم املتحدة أمام قمة األلفية عام . تصوره بدون توفري فرص العمل أمام الفقراء
 اليت متنح الشباب يف كل مكان الفرصة سرتاتيجياتر االي تطوواحدة من األولويات الثمان ملواجهة الفقر تكمن يف

التوظيفمشار إليه يف خطاب مدير عام . (للحصول على العمل الالئق  (ILO/2006)منظمة العمل الدولية  قصور عن 
 ).الالئق

 
ثر على إعادة  كما تؤ مما ال شك فيه أن العوملة تؤثر على كمية التوظيف و�وعيته، وعلى األجور وتوزيعاهتا،

 وحتتاج إىل مزيد من الدراسات لتحديد خمتلف أشكال هذا ،هيكلة القوى العاملة على املستويات الوطنية والعاملية
ات .التأثري
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  ::ملخص املناقاشاتملخص املناقاشات
استهل النقاش الدكتور أمحد الكواز عضو اهليئة العلمية يف املعهد العربي للتخطيط، بتثمينه للجهد الذي بذله  

ؤلف يف ما يتعلق بالعوملة وتعريفها وأ�واعها وتبعاهتا وحول البطالة، حيث عاجل كالً منهما منفردة بشكل وافٍ، وذكر امل
الكواز بضرورة بذل جهد أكرب اليضاح العالقة بني هاتني الظاهرتني من خالل دراسات وافية، واتفق مع املؤلف / الدكتور

كما أشار إىل أن مصادر البيا�ات كا�ت خمتلفة عن العوملة . العوملة والبطالةحول استنتاجه الذي وضع فيه العالقة بني 
وقد �وه . كما أن بيا�ات البطالة مل توضح أ�واع البطالة، كالبطالة اهليكلية واملومسية أو بطالة خمرجات التعليم. والبطالة

 .ن العوملةالدكتور كواز أخرياً بأن حترير التجارة اخلارجية ليس بالضرورة مؤشراً ع
 

والحظ السيد املطريي سكرتري عام �قابة عمال الكويت، أن أ�صار منظمة التجارة العاملية اليت تدعو إىل فتح  
فذكر على سبيل املثال بأن االحتاد األوروبي والواليات . األسواق هم أ�فسهم ال يطبقون املبادىء اال�فتاحية على دوهلم

ويرى املتدخل أن يف العوملة خدعة كبرية . الزراعية وهي الداعية األساسية للعوملةاملتحدة األمريكية حتمي منتجاهتا 
الغرض منها مترير مصاحل جهات معينة مستفيدة منها، كما يرى أن آراء املفكرين متفاوتة حول آثار العوملة ومنافعها 

 وظائفهم اليت كا�وا يدعون منها إىل اال�فتاح االقتصادية، وغالباً ما يرتاجع هؤالء املفكرون عن دعمهم للعوملة عند مغادرة
 .متذرعني مبنافع العوملة

 
أوهلما، تساؤل حول سبب : ويف مداخلة أخرى طرح السيد حممد البحري، وهو متدرب من تو�س، إستنتاجني 

 االستثمارات عدم متكن الدول العربية، من زيادة االستثمارات األجنبية بالرغم من سعي هذه الدول لرفع حصتها من هذه
العاملية؟ بل الذي حصل من العوملة هو تدفق السلع ومل تتدفق االستثمارات، ومل ختلق فرص عمل موعودة بل جرى تسريح 

كما أشار إىل �وعية البطالة، حيث أن العامل املسرح يصعب إعادة إدماجه يف سوق العمل ألسباب . كبري للعمالة الوطنية
وبني السيد البحري . ى متعلقة بظروف العامل املسرح، من حيث املهارة ومستوى األجربعضها يتعلق بسوق العمل وأخر

ختوفه مما جاء يف احملاضرة من رقم مرتفع للبطالة باملقار�ة الدولية، ذلك إذا ما أضيفت إليه �وعية البطالة وكذلك �وعية 
واالستنتاج الثا�ي هو تنقل العمالة، . يها احملاضرةاألعمال اجلديدة غري اجملزية وفقر العمال، تلك األمور اليت أشارت إل

 . جنوب ألن األبواب موصدة يف الشمال جتاه العمال العرب–فمؤشرات اهلجرة تبني أن هذه احلركة  تتم جنوب 
  

وقد رد احملاضر، بالشكر للمتدخلني على مالحظاهتم القيمة، وتناول بالرد بعض النقاط الواردة يف هذا اجلزء  
ففي ما يتعلق باختالف املصادر لبيا�ات العوملة والبطالة أعرب الدكتور وديع عن اتفاقه مع ذلك ولكنه . ن النقاشاألول م

فبيا�ات البطالة تأتي . أكد أن ذلك ال ميكن تفاديه، ألن من يقدم مؤشراً عن العوملة ليس هو الذي حيسب معدالت البطالة
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ة العمل الدولية بقدر من االطمئنان إىل معنويتها وقدرهتا على املقار�ة، من املصادر الوطنية أساساً وتستعملها منظم
و ينطبق األمر �فسه على بيا�ات التنمية . وليس أمامنا من سبيل غري استعمال هذه البيا�ات ولو تنوعت مصادرها

. وديع عن اتفاقه مع د. رب دوع. البشرية اليت يقدمها تقرير التنمية البشرية الصادر عن بر�امج األمم املتحدة اإلمنائي
الكواز، حول أ�واع البطالة، فهي ال تظهر يف األرقام اإلمجالية اليت تستعمل التعريف املعتاد للبطالة دون التطرق إىل أسباب 
البطالة بشكل مفصل وعن خمتلف دول العامل، وخصوصاً أن هذه الدول ال جتمع مجيعها بيا�ات متصلة وموحدة 

 . كاتب بضرورة  احلذر عند استعمال بيا�ات إمجالية يف املقار�ةوذكر ال. التصنيف
 

ويف ما يتعلق بالصلة بني العوملة والبطالة أشار املؤلف إىل أن معظم الدراسات تعرتف بوجود أثر للعوملة على  
ورة مسببة البطالة وعلى أسواق العمل بشكل عام، وأضاف أ�ه من الضروري إعادة التذكري بأن العوملة ليست بالضر

للبطالة يف الوطن العربي، حيث أن ارتفاع معدالت البطالة فيه كمجموعة، يفوق معدالت بقية اجملموعات اإلقليمية وفق 
ويتوجب األمر البحث عن أسباب هذه املعدالت املرتفعة من البطالة العربية وليس . إحصاءات منظمة العمل الدولية

جمموعات العامل األخرى ولو بدرجات متفاوتة، بقدر ما ميكن أن تكون بسبب خلل يف بالضرورة يف العوملة اليت تتعرض هلا 
والدليل على ذلك أن الدول . سياسات التنمية العربية، وعدم توفيق يف خيارات التنمية البشرية على وجه اخلصوص

 أصبح مؤشرها أعلى من املؤشر 1992النامية اليت كان مؤشر التنمية البشرية هلا كمجموعة أقل من املؤشر العربي يف عام 
وغالبية .  عن املتوسط العربي30% على الرغم من أن متوسط الناتج احمللي للفرد فيها يقل بنحو 2003العربي يف عام 

 الدول العربية يقل ترتيبها العاملي وفق مؤشر التنمية البشرية عن ترتيبها وفق مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل، مما يبني أن توفر
 . املوارد ال يضمن حسن استخدامها وال جودة  النتائج املرتتبة عن ذلك االستخدام خالل عقود من الزمن

 
وبني احملاضر أن الرتكيز يف هذه احملاضرة كان على العوملة االقتصادية، إال أ�ه ركز أكثر على أحد جوا�بها وهو  

ول وجود تناقض، قد يصل إىل درجة النفاق، بني ما تطرحه التشغيل، وأتفق احملاضر مع ما جاء به األستاذ املطريي ح
.  الدول املتقدمة واملنظمات الدولية من دعوات لال�فتاح ومنافعه وما متارسه من قيود حتد من جعل  العومله باالجتاهني

ية فالسياسات فهي بالنسبة هلؤالء مسموح هبا إذا ما خدمت أغراضهم ومقيدة إذا مل تكن كذلك، وأمثلة التجارة الدول
بل أن بعض الدول اليت تدعو إىل منع احلمائية للصناعات الوطنية، . احلمائية وقيود اهلجرة البشرية واضحة هبذا الصدد

كربيطا�يا مثالً، هي ذاهتا اعتمدت على احلماية لفرتات طويلة يف مطلع ثورهتا الصناعية، ولكن عندما أتى دور دول 
 .اشئة واهلشة يتم احلديث عن قواعد دولية جديدة منفتحةاجلنوب بالنهوض بصناعاهتا الن
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أن �أخذ العوملة أو ال �أخذها، وال أمام اإلجابة حول تساؤل هل : وأضاف الدكتور وديع إىل أ�نا لسنا أمام خيار 
. هافالعوملة بيننا، موجودة معنا، واملوضوع هو كيف �ستفيد منها و�قلل من مساوئ. العوملة شىء حقيقي أم خدعة

ولكن لألسف حنن �صدر مواداً . فاال�فتاح التجاري قد يكون مفيداً إذا ما مسح لنا بتصدير مواد مصنعة وعالية التقا�ة
فتصدير النفط مثالً . خاماً أو شبه مصنعة يف العديد من احلاالت أو أهنا ضعيفة التقا�ة وبالتايل منخفضة القيمة املضافة

 .مرتفعال حيتوي على مكون عمالة حملية 
 

ومن حيث االستثمارات األجنبية، وملاذا مل يستقطب العامل العربي االستثمارات األجنبية املباشرة، فقد أوضح  
الدكتور وديع أن ذلك ال يعود باألساس إىل فشل محالت الرتويج أو عدم كفاية شروط االستقبال بقدر ما يعود على 

ر األجنيب وداعمة إل�شاء األعمال، مذكراً على اخلصوص باملؤشرات اليت األرجح إىل فشل يف توفري بيئة داعمة لالستثما
يف توفري البيئة ) بتفاوت حسب الدول(يقدمها البنك الدويل عن إ�شاء األعمال يف دول العامل، حيث يتبني القصور العربي 

ن البنية احلقوقية والسياسية وقد يكون من أبرز النقاط، إذا مل �تحدث ع. ألعمال �اجحة قادرة على املنافسة دولياً
 .والبنية التحتية، الرتكيز على تكوين املوارد البشرية املتواضع وعلى غياب منظومات االبتكار الوطنية املتكاملة

 
وأعرب الدكتور وديع عن اتفاقه مع األخ البحري يف إشارته إىل أن غياب االستثمارات يقلص فرص التشغيل، 

والعديد من التقارير .  جنوب، مثال العمالة اآلسيوية يف دول اخلليج–قال العمالة جنوب كما اتفق معه يف موضوع إ�ت
 تعرتف بأن العوملة هي حالياً لصاحل الدول املتقدمة وتدعو إىل معاجلة – األكثر اهتماماً باجلوا�ب اإل�سا�ية –الدولية 

وحتى صندوق النقد الدويل يعرتف بتلك . الواسعاملساوىء النامجة عنها، ذات األثر على التنمية البشرية مبعناها 
املساوىء، ولكنه يعترب أن دول العامل وعلى وجه اخلصوص منها الدول النامية، ال تستطيع مقاومة موجة العوملة وإال 

 .تعرضت للتهميش
 

صر ويف جولة ثا�ية من النقاش أشارت إحدى املتدخالت إىل ضرورة احلفاظ على اخلصوصية واالسالم يف ع 
فاإلسالم قد جاء للبشر مجيعاً، والعوملة موجودة بيننا، ولكن علينا أن �نتقي الصاحل منها وأن �ضع . العوملة هذا

 .السياسات لصاحل البشرية مجعاء، وال �قلد من هم بعيدين عن هذه املبادىء اإلسالمية السمحاء
 

قول أن العوملة ذات آثار سيئة على كما أشار متدخل، وهو متدرب من سورية، إىل أن إحدى الدراسات ت 
ويف إجابة سريعة للدكتور عيسى . اهلوية، وشكر املعهد العربي للتخطيط على اهتمامه هبذا املوضوع وباهلوية العربية
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الغزايل املدير العام للمعهد، بني أن من املهم جداً احملافظة على اهلوية، فمن مل يستطيع أن يكون كما هو فلن يستطيع أن 
 .ون أي شيء آخر، فنحن عرب وسنبقى عرباً حتى يف ظل العوملةيك
 

وعاد السيد املطريي للرتكيز على أ�ه من الضروري اإلتفاق على أن العوملة ليست قدراً ال خيار لنا أمامها إال  
 إطار وخصوصاً عند مالحظة سعى الدول املتقدمة للمحافظة على مصاحلها يف. القبول واالستسالم ملا يفرض علينا

 . العوملة
 

ويف رده على املداخالت األخرية ذكر الدكتور وديع أن العوملة ليست أيديولوجية �ضعها خارجاً ثم �قول هل  
و�ستعمل النظام ) إ�رت�ت ومؤسسات إعالم وحبوث(فنحن �ستعمل معلومات دولية . فهي موجودة معنا. �قبلها أم ال

وكل هذا قد يقود إىل تنميط . فسية، و�ستعمل النمط العاملي باللباس والطعاماملصريف العاملي و�ركض وراء القدرة التنا
دويل ذو آثار على هوية اجملتمعات املختلفة وقد حيول العامل إىل �سخ متكررة، فالصيين واألفريقي يلبسان �فس اجلينز 

فالتشابه مع العامل يتوسع أكثر . عمويسمعان �فس املوسيقى ويستعمالن �فس بطاقة االئتمان ويرتددان على �فس منط املطا
وما يستطيع صا�ع السياسة فعله، هو التعامل مع هذه الظاهرة من . بكثري من قدرة اخلصوصيات احمللية على املقاومة

الداخل وفهم آلياهتا واختيار ما يفيد منها وتعميقه، ومقاومة ما يعترب اعتداء منها سواء على اهلوية أو على املصاحل 
 .فالعوملة �فسها تعرتف باملصاحل. دية واالجتماعيةاالقتصا

 
واستطراداً ملا تقدمت به األخت املتدخلة، ذكر احملاضر أن العالقة بني العوملة واالسالم قد تتجاوز اهتمام هذه  

السالمية وبقو إسالميني، فهل ميكن أن تفعل كل الدول ا" تعوملوا"احللقة، ولكن من الضروري الرتكيز بأن املاليزين قد 
فنحن �رى أن السعودية ذات عوملة شبه معدومة، وفقاً ملؤشر العوملة، و�رى البحرين معوملة بشكل كبري . الشيء ذاته؟

 .وفقاً لذات املؤشر، ولكن كالمها يعتز بإسالمه وعروبته وكالمها يتمتع بأمناط إستهالك متشاهبة
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