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افتتاحيـة العــدد 

تــطل علـيكـم جملــة الـتعـــاون بعــد
مــسـرية اسـتـمــرت  يف عـــامهــا  الـثالثـني
بـإصـدارهـا العـدد 89 الـذي يتـضمن عـدد
من األحباث الـرئيسـية اليت تتـناول قضـايا
معـاصـرة تـتعلق بـالـتكــامل االقتـصـادي
اخلليجي  ، واحلد األدنى لألجور وقضايا
الـتعلـيم يـشــارك فـيه عــدد مـن البــاحـثني
والكتـاب  إنها النجمـة التاسعة والـثمانون
اليت نقطفها لكم من مساء اجلد والكد
والتعب يف حمـاولة منـا يف هذا العـدد أن نضئ مصـابيح جديـدة حتكي مشـاويرا
مـن النجـاحـات ، واإلبـداعــات املتـميــزة بكل أبعـادهـا اإلنـســانيـة والـسيــاسيـة
واالقتصادية واإلبـداعية يف مواصلـة لطريق النمـاء  والسري بشكل تصـاعدي منذ
جنمتـنا األولي اليت انطلقت يف عـام 1986 واىل أن وصلنا إىل هنا والـيت نصافحها
معـكم مـن خالل العـديـد مـن البحـوث  والـدراســات الثـريـة والـواعـدة  واملـنتج

اإلعالمي املميز والذي وقفت خلفه سواعد تعززها اخلربة واملعرفة والدراية..
وقد محل البحث االول هلـذا العدد عنوان " التكامل االقتصادي اخلليجي ،
توصيـات بناء علـى خربة اجملتمع الـدولي يف تفعيل االتفـاقيات الـدولية " للـدكتور
عمــر العـبيـدلـي واالستـاذة غــادة عبـداهلل، مت فـيه  منـاقـشـة مـسـار الـتكــامل
االقتـصادي اخلـليجي ومـقارنـة اإلجنازات احلـقيقيـة اّليت مّت االتفـاق عليهـا خالل
القمم اخلليجية. ثم تطـرق البحث اىل احلديث عن خربة اجملتمع الدولي يف أفضل

املشرف العام
خالد بن سالم الغساني *
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الـسبل لتفعيل االتـفاقيات الـدولية االقتصـادية وغري االقتصـادية. ثم بنـاًء على هذه
اخلربة، استخـلص البحـث توصـيات خـاّصة لـدول جملـس التعـاون لتـعزيـز عملـية
تفـعيل التكـامل االقتصـادي اخلليجي مـن خالل اجياد آلـّية فـاعلة ملـتابعـة تنفـيذ
املشاريع الـتكامليـة بطريقـة شّفافـة، وحماسبـة من خيالف االتفـاقيات كـوسيلة

لتحفيز الدول املشاركة على االلتزام. 
والبـحث الثـاني يف هـذا العـدد جـاء بعنـوان " احملـددات واآلثـار االقـتصـاديـة
املتـوقعـة للـحد األدنـى لألجـور  من وجهـة نظـر  مدراء املـوارد البـشريـة والعـاملني
واألكــادمييـني يف الطـائف: دراســة استـطالعيـة" للــدكتــور خليـل عليــان عبـد
الرحيم، تناول فيه حمددات وآثار تبـين حد أدنى لألجور يف اململكة وقد خلصت
الـدراسـة أن حمـددات احلـد األدنـى لألجـور يف اململكـة حـسب التـحليل العـاملي
مـرتبة حسب أهميتها هي اجـازة اليومني األسبوعية ثم عـدد ساعات العمل اليومي
ثم مستوى سعودة الـوظائف يليها مستوى تنافسيـة الصادرات ثم مستوى اإلنتاجية.
وأن األثار االقتصـادية املتوقعـة للحد األدنى لألجـور تتمثل يف رفع مستـوى املعيشة
للعـاملني وزيـادة الـطلب الـكلي علـى الـسلع واخلـدمـات وزيـادة تـوطني الـوظـائف
وحتسني األنتاجيـة وهناك احتمال ضـئبل لتقلص التوظيـف وارتفاع األسعار بسبب
الزيادة الطفيفة يف أجور العاملني. وتوصي الدراسة بأن يتم وضع حد أدنى لألجور
يف املـملكة ضمن حـزمة اقتصـادية وباملـراجعة الدوريـة للحد األدنـى لألجور كل

مخس سنوات ليتالئم مع مستجدات اقتصاد اململكة.
وتضمـن العدد دراسـة للدكـتور زكي عـبدالعـزيز بـودي والدكتـور حممد
سلمـان اخلزاعـة والدكـتور ذيـاب مقبل الـشراري بعـنوان " مـدى ممارسـة معلمي
املرحلـة املتوسطة يف حمافظيت اإلحساء والقـريات لبعض االسرتاتيجيات التعليمية
ـ التعـلميـة" هـدفـت اىل التعـرف عن مـدى ممـارسـة معـلمي املـرحلـة املتـوسطـة يف
حمافظيت اإلحساء والقـريات لبعض االسرتاتيجيـات التعليمية ـ التعلمـية السائدة،
وقـد ركزت الـدراسة علـى االسرتاتيجيـات السلـوكيـة واملعرفـية واالنفعـاليـة من
خـالل االعتمـاد علــى عينـة  مكـونه مـن )200(  معلمــًا مت اختيـارهم بـالطـريقـة

افتتاحيـة العــدد
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العشـوائية الـبسيطـة وفقًا ملـتغريات الدراسـة. هذا وخلصـت نتائج الـدراسة  إىل أن
ممارسـة املعلمني لالسرتاتـيجيات الـسلوكيـة واملعرفـية واالنفعـالية يف حمـافظيت
اإلحـساء والقريات باملـملكة العربية الـسعودية كان متـوسطًا . واوصت  الدراسة
بتبين نظـام حيفز املعلمـني على ممارسـة اسرتاتيجيـات وأساليـب التدريس الـفعالة
وذلك من خالل قـيام إدارة الـتعليـم واملدرسـة بتكـريم أصـحاب األداء الـتدريـسي

املتميز معنويًا وماديًا، واحتساب ذلك عند ترقية املعلم. 
كمـا مشل هذا العدد أبـضًا تقريـرًا عن ندوة )التـصدي للهجمـات اإلعالمية
املعادية وكـيفية الرد علـيها( ، من إعداد الـشؤون التشـريعية والقانـونية ـ مكتب

حقوق اإلنسان ـ باألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج .
كـما قـدم األستـاذ أمحد الـشيخ عبـداهلل الفضـالة تـقريـرا عن ورشـة عمل
دولية عقدت مبركز املعلومات اجلنـائية ملكافحة املخدرات جمللس التعاون لدول
اخلليج العـربية يف مقـره مبدينة الـدوحة ، تناولـت موضوع املخـدرات حتت عنوان"

رصد وتقييم اسرتاتيجيات خفض الطلب على املخدرات " .
وضمـن األبواب الثابـتة يف اجمللة الـيت تتناول احصـائيات دول اجمللس تـناولنا
احصائيات السوق اخلليجية املشرتكة )تنقل وإقامة املواطنني( اليت قام بأعدادها
وعرضهـا قطـاع شؤون املـعلومـات ـ ادارة االحصـاء باألمـانة العـامة  لـدول جملس

التعاون لدول اخلليج.
نأمل عزيزي القارئ الكـريم أن تكون املوضوعات الـيت مت نشرها وتناوهلا
يف هـذا العدد اضـافة حقيقيـة لرصيـد العلم واملعرفـة ، وال يفوتنـا تقديـم الشكر

اجلزيل لكل من تواصل معنا وساهم او ابدى تعليقا او مقرتحا .
واهلل ولي التوفيق ،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* األمني العام املساعد للشؤون الثقافية واإلعالميـة .
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أوالً

البحوث العلميـة





التكامل االقتصادي اخلليجي
توصيات بناء على خبرة اجملتمع الدولي

يف تفعيل االتفاقيات الدولية

إعـداد

د . عمـر العبيدلـي

أ . غـادة عبد اهلل

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية
والدولية والطاقة





التكامل االقتصادي اخلليجي
توصيات بناء على خبرة اجملتمع
الدولي يف تفعيل االتفاقيات

الدوليـة

امللخص :
الــوصــول إىل الـتكــامل االقـتـصــادي
اخللــيجـي هــــدف مـن أهـم األهــــداف الـيت
بـسـببهـا مت تــأسيـس جملــس التعـاون لـدول
اخلليج العربية. ومنذ تأسيس اجمللس اُتخذت
العـديــد من القــرارت اليت تهـدف إىل زيـادة
التكـامل بني الـدول األعضـاء. ولكـن تبني
لـنا البيـانات أّن العـديد من هـذه القرارات مل
تفـّعل ممــــا أّدى إىل تــــأخـري الــــوصــــول إىل
التكامل االقتصـادي، مما سبب ضياع العديد من الفرص االقتصادية املهمة. وهلذا
سيتّم يف هذه الدراسة، أّواًل: مناقشـة مسار التكامل االقتصادي اخلليجي ومقارنة
اإلجنازات احلقيقية اّليت مّت االتفاق عليها خالل القمم اخلليجية. ثانيًا: التحّدث عن
خـربة اجملتمع الدولـي يف أفضل السبل لـتفعيل االتفاقـيات الدولـية االقتصـادية وغري
االقتـصاديـة. ثالـثًا: بـناًء عـلى هـذه اخلربة، يـتّم استخالص تـوصيـات خاّصـة لدول

جملس التعاون لتعزيز عملية تفعيل التكامل االقتصادي اخلليجي.
املقّدمـة :

مـنذ تـأسيـس جملس الـتعاون يف عـام 1981، طمحت الـدول اخلليجـية إلنـشاء
هوّيـة اقتصـادّية واحـدة خاّصـة بها، كـبديٍل عـن اهلوّيـات السـت للدول األعـضاء،
واختذ اجمللـس األعلى عـددًا كبـريًا من اخلطـوات لتحقيق هـذا اهلدف الـواعد. وال
شّك أّن الـدول اخلليجية متّيـزت يف عام 2014 مبستـوى أعلى من التـعاون واالنسجام

د . عمر العبيدلـي

أ . غادة عبد اهلل
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االقتـصادي، مقـارنة بعـام 1981، حيث أصبح اسـتقرار أّي مـواطن خليـجي يف دولة
خليجية أخرى أمـرًا طبيعيًا، باإلضافـة إىل ممارسته نشاطًا جتـارّيًا، وتسجيل أبنائه

يف مدارس حملية، ومتّلكه عقارًا، وانضمامه إىل نظام التقاعد.
ومع ذلك يعـاني التّجار مـن ثغرات عديـدة ومنتشـرة يف تفعيل مشـروع السوق
اخلليجيـة املشرتكـة الذي يـسعى إىل إجيـاد اقتصـاد موّحـد. فهناك حـواجز تعيق
احلـركة البينّيـة اخلليجّية للـبضائع واملوارد البـشرية والرأمسـال، وذلك خالفًا ملا
مّت االتفــاق عـليـه من قـبل دول جملـس الـتعــاون يف سلـسلــة مـن معــاهــدات خالل
الثـالثني سنـة املـاضيـة . ويـشكـو رجـال األعمـال - بـشكـل اعتيـادي - من هـذه
احلالـة عرب تقـارير تـصدر مـن احتاد غـرف التجـارة، ألّنهم هم أكـرب اخلاسـرين
حيـنمـا ال تـنفَّـذ مـشــاريع الـتكـامـل االقتـصـادي، ولـكن إىل اآلن مل تــؤدِّ تلك
الشكـاوي إىل حلٍّ جذريٍّ وشـامل ملشـكلة الـتفعيل. وطـاملا ظّلـت حالـة التـطبيق

اجلزئي مستمّرة، فإّن الفرص االقتصادية الضائعة ترتاكم أكثر وأكثر.
ومن األمور املتوّقعة أن متّر بعض الدول بصعوبات يف تطبيق اتفاقيات معّقدة
كالـوحدة اجلمـركية أو الـسوق املشـرتكة، السيمـا إْن كان هنـاك تضارب يف
املصـاحل يف بعض جـزئيات االتفـاقية، ولـذا مّت تطويـر منظـومات رقـابية وعقـابّية
لـدعم عملـية الـتفعيل. وميكـن لدول جملـس التعـاون االستفـادة من خـربة اجملتمع
الـدولي يف رسـم تلك املـنظـومــات اليت تغـّطي جمـاالت مـتنـوعـة، كـاالتفـاقيـات

االقتصادية والبيئية والعسكرية وغريها.
مشكلة الدراسة 

رغم أن الـتكامل االقتصـادي هو من أهم األهـداف اليت بسببهـا مت تأسيس
جملـس الـتعـاون لــدول اخللـيج العــربيـة، ورغـم املنــافع العـديــدة اليت تـنتـج عن
التكامل االقتصادي، جند أن القرارات اليت يتخذها جملس التعاون بهدف زيادة
التكامل االقتصـادي بني الدول الست األعضاء مل تفّعل يف الكثري من األحيان،
ولــذلك ال تــزال هنـاك عــوائق علـى دول جملــس التعـاون ختـّطيهـا للـوصـول إىل
التكامل االقتصادي. هلـذا فإن يف هذه الدراسة سيتـم التعرف على أفضل الطرق
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لتـشجـيع دول اخللـيج علــى االلتـزام بــاالتفــاقيــات اليت تهــدف إىل رفع مــستـوى
التكامل االقتصادي فيما بينها.

فرضّية الدراسة 
ميكن تـشجيع دول جملس التـعاون لتفعيل املـشاريع التكـاملية االقتـصادية
اخلـليـجيـة بــشكل صـحيـح عرب االسـتفــادة من خـربة اجملتـمع الـدولـي يف تفعـيل

االتفاقيات الدولية.
أهمّية الدراسة

حتقيق التكـامل االقتصـادي، وعمل دول جملس التـعاون ككتلـة اقتصـادية
واحـدة، سيـؤدي إىل منـافع اقـتصـاديـة كـبرية للــدول األعضـاء عرب زيــادة التجـارة
الـبينيـة بيـنها، وزيـادة االستثمـارات احملليـة واألجنبيـة فيهـا. وللتكـامل االقتـصادي
أيضًا أهمية اسـرتاتيجّية كبرية حيث إّن دول جملـس التعاون ستفرض نفـسها عامليًا
ككـتلة واحـدة، مّما يـرفع من قـدراتها علـى التفـاوض يف احملافـل الدوليـة، وهلذا
تتجّسـد أهمّية هذه الـدراسة من خالل تبيان الـطريق الصحيح، وتوضـيح السياسات

اليت جيب أن تتخذها دول جملس التعاون لتحقيق التكامل االقتصادي اخلليجي.
منهجّية الدراسة

ستتم صياغة هذه املنهجية من خالل ثالثة فصول :
الفصل األول : سـيتم االعتـماد علـى اجلانب الـوصفي الـتحليلي لـوصف طبـيعة
التكـامل االقتصادي اخلليجـي. وستتم االستعانـة ببيانـات العدد السـادس من تقرير
األمانة العـامة: "السوق اخلـليجية املشرتكـة: حقائق وأرقام" للمقـارنة بني اإلجنازات

الرمسية، واخلطط املطروحة من قبل جملس التعاون، وبني اإلجنازات يف الواقع. 
أّمـا يف الفـصل الثـانـي فسـيتم شـرح خربة اجملـتمع الـدولـي يف أفضل الـسبل
لتفعيل االتفـاقيات الدوليـة بعد االطالع وحتليل ومقارنـة األدبيات العاملـية املنشورة
حـول كيفيـة تشجيـع الدول لالمتـثال لالتفـاقيات الـدولية. أّمـا يف الفصل الـثالث
فـستعـرض االسـتنتـاجـات والتـوصيـات اخلـاّصـة لـدول جملـس التعـاون بنـاًء علـى

التحليل يف الفصلني األول والثاني من الدراسة.
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الفصل األول

طبيعة التكامل االقتصادّي اخلليجّي

اإلجنازات الرمسّية واخلطط املطروحة
لقد كانت أول خطوة خطاها جملس التعاون حنو حتقيق التكامل االقتصادي
هي وضع خّطـة عمل اجمللس يف عام 1981، من خالل االتفـاقية االقتصـادية املوّحدة.
وفيها رسم طـريق التكامل االقـتصادي من خـالل إقامة مـنطقة التـجارة احلّرة أّواًل،
ثّم االحتـاد اجلمـركي، ثـّم السـوق اخلليجـّية املـشرتكـة، وانتهـاًء باالحتـاد النـقدي
واالقـتصـادي. ويف سنــة 1983 مّت اإلعالن عن إقـامـة مـنطقـة جتـارة حـّرة بني الـدول
األعـضاء. وبـناًء عـلى هـذا مّتت املـساواة بـني مواطـين دول اجمللس، ومّت الـسمـاح هلم
مببـاشرة أعماهلم يف جتـارة التجزئة أو جتـارة اجلملة، يف أي بلد مـن الدول األعضاء.
كما مّت السمـاح للمؤسسات والشركات اخللـيجية أن تفتتح هلا مكاتب يف أّي دولة
خليجية أخـرى. ويستطيع أي مواطن خليجـي االسترياد والتصدير إىل دول اجمللس من
دون وكيل حمّلي. كمـا يستطيع مجيع املـستثمرين اخللـيجيني متلك وتداول األسهم
يف أي دولٍة عضٍو، وقد أّدت إقامة منطقة التجارة احلّرة إىل فوائد اقتصادية كبرية،
حيث ارتفع حـجـم التبـادل التجـاري بني دول اجمللـس من أقّل من 6 ملـيارات دوالر يف
عام 1983 إىل حـوالي 15 مليـار دوالر يف عام 2002م ) األمـانة العـامة جمللـس التعاون

لدول اخلليج العربية(. 
ومّت تـــأسيـس االحتـــاد اجلمــركـي يف 2003، حيـث مّتت إزالــة الــرســوم
اجلمـركية بني الدول األعضاء ومعـاملة املنتجات اخلليجيـة معاملة املنتج الوطين.
وكـذلك مّت وضع أنظمـة وإجراءات مجـركّية مـوّحدة وتعـرفة مجـركّية مـوّحدة
جتـاه العـامل اخلـارجي، وقـد حـّددت هــذه التعـرفـة بـواقع 5% علــى مجيع الـسلع
املستـوردة من خـارج دول جملس الـتعاون، بـاستثنـاء املنتجـات املعفّيـة من الـرسوم
اجلمـركيـة )احتاد غـرف دول جملـس التعـاون اخللـيجي(. وتكـون هنـاك نقـطة
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دخول واحدة يتّم فيهـا حتصيل الرسوم اجلمـركّية على املنتجـات األجنبّية، وبعد
دخول املنتج األجـنيب ميكن للمنـتج أن يتنقل بني دول جملـس التعاون من دون أّي

رسوم، وتتّم معاملة املنتج معاملة البضائع األخرى. 
ويف 2008، مّت إطـالق السـوق اخللـيجيـة املـشرتكـة اليت تهـدف إىل حتقيق
املـواطنـة اخلليجيـة، فتتـم معامـلة كل مـواطن خـليجي معـاملة مـواطين الـدولة،
فيتساوى مجيع مـواطين دول اجمللس مع بعضهم يف التعليـم، والصحة، واإلقامة،
واحلصـول على فرص عمل، واالستـثمار، ومتّلك العقار، والـضرائب، واخلدمات

االجتماعية، والتأمني االجتماعي، والتقاعد.
كمـا يـستـطيع مــواطنـو دول جملــس التعـاون الـتنّقـل بال قيــود بني الـدول
األعضـاء من دون احلاجة إىل جـواز سفر، باستخـدام البطاقـة الشخصيـة. ونتيجة
هلذه الـتغريات، وصلت حـركة املـواطنني الـبينيـة إىل 16 مليـونًا يف 2012. كـما
وصل عـدد املـواطـنني اخلليـجيني العـاملني يف دولـة أخـرى إىل 16 ألف شخص يف
القطاع الـعام، و20 ألفًا يف القطـاع اخلاص يف 2012. كما ازداد عـدد املشمولني
من مـواطين دول اجمللـس يف التقـاعـد بـالـدول األعضـاء األخـرى من 5 آالف عنـد
إنشاء السوق اخلليجية املشرتكة يف 2008 إىل أكثر من 9 آالف يف 2012. كما
ازداد عـدد الرتاخيص املمنوحة ملـواطين دول اجمللس ملمارسة األنـشطة االقتصادّية
األخرى من 27 ألف ترخيص يف 2008 إىل 36 ألفًا يف 2012. كما يبني شكل 1
زيـادة التجـارة البـينيـة بني دول جملـس التعـاون الـيت تسـارع منـّوهـا بعـد تـأسـيس

االحتاد اجلمركي اخلليجي يف 2003.
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شكل ) 1 ( : إمجالي التجارة البينّية لدول جملس التعاون

املصدر: األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية )2013( تقرير حول السوق اخلليجية
املشرتكة: حقائق وأرقام. 

اإلجنازات يف الواقع
رغـم التقـدم الكـبري يف جمــال التكـامل االقـتصـادي، تبـني لنـا الـبيـانـات
املعـروضــة يف العـدد الـســادس من تقـريـر األمـانــة العـامـة: "الـســوق اخللـيجيـة
املـشرتكـة: حقـائق وأرقـام" أّن التكـامل يف بعض اجملـاالت مل يـصل إىل النـسب

املطلوبة، فمثاًل يف 2012:
• هناك 19 مواطنًا خليجّيًا غري سعودي يعمل يف السعودية. 

• وهنـاك )2( مــواطنــان قطـرّيـان ميـتلكـان عقـارًا يف الكـويـت، و4 عمـانـيني
ميتلكون عقارًا يف السعودية.

• وهناك بنك خليجي واحد غري قطري يف قطر. 
• هناك 30 شـركة مسـاهمة يف اإلمـارات ال تسمح بـتداول أسهمهـا ملواطين دول

جملس التعاون غري اإلماراتيني. 
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• هناك فقط 3 قروض أعطيت من قبل احلكومة الـكويتية للمشاريع الصناعية
اخلليجية غري الكويتية.

هـذه البيانـات ليست بـالضرورة دلياًل علـى عدم بلوغ الـتكامل اخلليجي إىل
املستـوى املطـلوب، فعلـى سبيل املثـال قد جيـد املواطـن اخلليجي فـرص العمل يف
بالده أفـضل أو مـثل تلك املـوجـودة يف الـدول اخللـيجيـة األخـرى، فال يــرغب يف
االنـتقــال للعـمل يف دولــة أخــرى حتــى ولــو كــانت مجـيع اإلجــراءات ميـّســرة،

وسيحصل على مجيع احلقوق اليت حيصل عليها املواطن يف هذه الدولة.
ولكن يبـّين لنا تقرير احتاد غـرف دول جملس التعاون )2012( أّن املواطنني
اخلليجيني ورجال األعمـال ال يزالون يواجهـون بعض العراقيل والتحـديات يف نظر
القطاع اخلـاص اخلليجي. فال يزال هناك عدم مـساواة بني املنتج اخلليجي واملنتج
الوطين. فـأحيانـًا تواجه املنـتجات اخللـيجية عـدم السمـاح هلا بـالتسـويق يف بعض
أسواق دول جملس التعاون. وتقـوم بعض الدول حبصر أنشطة جتارة اجلملة. ورغم
اإلعالن علـى أن تكـون هنـاك نقطـة دخـول مجـركيـة واحـدة، وبعـدهـا تكـون
هناك حرية التـنقل بني الدول األعضاء، يواجه عـادة رجال األعمال قيودًا يف تنّقل
منتجـاتهم من دولـة إىل أخرى بـعد دخـوهلا إىل إحـدى دول جملـس التـعاون، فـيتّم
تفتيش الـشاحنـات قبل انتقـاهلا من دولـة خليجيـة إىل دولة خلـيجية أخـرى، كما
تكون إجـراءات الصحـة والسالمـة أكثر صـرامة علـى املنتجـات اخلليجيـة منها
علـى املنتجات الـوطنية، وكمـا يتّم فرض رسـوم مبسّميـات خمتلفة علـى البضائع

اخلليجية املصّدرة إىل دول خليجية أخرى.
أّما علـى صعيـد حتقيق املـواطنـة اخلليجـية فال تـزال هنـاك تفرقـة بني مـواطن
الـدولة واملـواطن من دولـة خليجـية أخـرى، فال تتم مـعاملـة العّمـال وأصحاب رؤوس
األمــوال اخلليجـيني معـاملـة املــواطن. فعـادة مـا جنـد أّن عـروض الـوظـائف تعـرض
تفـضيلها ملواطن الدولـة، بل يف بعض األحيان يكون شـرطًا من شروط التوظيف أن
يكون املوظف مواطـنًا للدولة، نتيجة لرغبة الشـركات واملؤسسات بااللتزام بنسب
تـوطني معّينة، حيث ال زالت دول اخلليج تؤّكد على أهمية التوظيف احمللي. وهناك
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بـعض املهـن اليت ال يـسـمح للخلـيجيـني غري املـواطـنني العـمل فيهــا، رغم أّن اجمللـس
األعلـى أصدر قرارًا للـسماح حبريـة ممارسة املـهن. وقد ال يتسـاوى املواطن اخلليجي
العامل، يف دولة خليجـية غري موطنه، مع املواطن يف الضمـان االجتماعي والتقاعد،
فال زالت القـوانني واللوائح اإلداريـة للمؤسسـات ختضع لنظم التـأمينات االجتـماعية
املعـمول بها يف دولـة املوظف. وهنـاك تباين يف احلـوافز، واالمتيـازات، واحلّد األدنى
لألجـور يف عقـود العـمل بني مــواطين دول جملــس التعــاون . كمـا يـواجه املــواطن
اخلليجـي عدم االعـرتاف بالـشهادات املـدرسيـة واجلامعـية الـصادرة عـن املؤسـسات

التعليمّية يف دول اجمللس أو خارجها، بسبب عدم وجود مقاييس موّحدة.
يـواجه أيضًا رجـال األعمال اخلـليجّيون صـعوبة يف اسـتخراج رخص ملـمارسة
األعمـال التجـاريـة يف الـدول اخللـيجيـة األخـرى. فال يـسمح للـمسـتثمـر اخللـيجي
لالسـتثمــار يف بعض اجملـاالت االقـتصـاديـة مثـل: البنـوك، وشـركـات التـأمني،
وقطــاع النـقل الرّبي. وتــوضع أحيـانــًا قيـود علـى املـواطـنني اخللـيجيـني يف متّلك
األراضي يف دولـة خـليجيـة غـري دولتهم، فـبعض الـدول تـضع قيـودًا علـى مسـاحـة
األراضي اليت يسـمح بتمّلكها، وبعضها تسمح بتملك األراضي للسكن، ولكن
ليـس لالستـثمــار، رغم أّن قـرار اجمللـس األعلـى يف الــدورة 23 مسح للخـليجـيني

بتمّلك العقار يف مجيع الدول اخلليجية من دون أية قيود.
وكــذلك ال يــستـطـيع املــواطن اخلـليـجي شــراء األسـهم أو املـشــاركــة يف
االكتتابات العـامة األولية يف بعض األسواق املالية يف دول جملس التعاون . وأيضًا
يـواجه رجـال األعمـال اخللـيجيـون يف بـعض الـدول اخللـيجيـة عـدم الـسمـاح هلم
بتــأسيـس شـركــات من دون شـريـك وطيّن، تكــون حصـته علـى األقل 51% يف
املشروع. وأيضًا قد ال يسمح لـرجل األعمال اخلليجي بتأسيس مشروع اقتصادي،
إذا مل يكن مقـيمًا يف الدولـة اليت سيقام علـى أرضها املشـروع. ومن الصعب لغري
مواطين الـدولة مـن اخلليجيني احلـصول علـى قروض أو دعـم حكومي ألعـماهلم
التجـاريــة، بل قــد ُتفــرض علـيهم ضـرائـب، كمــا ُتفــرض علـى املــواطنـني غري
اخللـيجيـني، بيـنمـا ال ُتفـرض هــذه الضــرائب علـى مـواطين الـدولـة، وهـذا رغم
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قـرارات اجمللـس األعلـى يف املسـاواة يف الضـرائب. وعالوة علـى ذلك، قـد يـواجه
رجـال األعمـال اخللـيجّيـون معـّوقـات عنـد فتـح حسـاب يف أحـد الـبنـوك يف دولـة

خليجية أخرى، مّما يعيق حركة رؤوس األموال. 
عوائق التكامل االقتصادي وسبل معاجلتها

بــرغم أّن الـدول اخللـيجيـة حـّققت إجنـازات ملحـوظـة يف جمــال التكـامل
االقـتصــادي، من الـواضـح أيضـًا أّن بـعض اإلجنــازات اليت ُتـذكـر يف الـبيـانـات
الـرمسية لألمـانة العـامة واملـؤسسـات املركـزية األخـرى مل يتم تـنفيذهـا بشكل
كـامل، وأّنه ـ نتيجـة لذلك ـ مل يـتم إىل اآلن حتقيق العـوائد املـتقّدمـة اليت تتعلق

بالتكامل االقتصادي.
ويعـود عــدم التـنفيـذ بـاألسـاس إىل عــدم التـزام حكـومـات الـدول املعـنيـة
بقـرارات اجمللس األعلى. وعلى سـبيل املثال، إذا مّت عرض وظيفـة يف دولة خليجية
مـا، فإن الوظيفـة تقصر عـلى مواطين تلـك الدولة، فتـشّكل هذه احلالـة خمالفة
واضحة لقوانني الـسوق اخلليجية املشرتكة، وسببـها عدم تطبيق القانون من قبل

حكومة تلك الدولة.
وعادة عند إطالق مشـاريع تكاملية، تقـوم الدول املشاركـة بتشكيل جهة
مـركزية فـوقية تكلَّف مبـتابعة تـنفيذ خطـوات التكامل، وذلـك ألّنه قد يكون
هنـاك تضـارب يف املصــاحل يف بعض اجلـزئيـات، مّمـا حيّفـز دولـة مـا علـى عـدم
االلتزام، بـاإلضافـة إىل أّن اإلجراءات البـريوقراطيـة يف مؤسـسات حـكوميـة قد
تـؤّخـر تنفيـذ بعـض املشـاريع. وتـستـدعي هـاتـان احلـالتـان منح اجلهـة املـركـزيـة
الفـوقية صالحيـات حملاسبـة من ال يلتزم بـالقرارات، علـى سبيل املثـال عرب فرض
غـرامات أو عقوبـات غري مالية. وهـذا هو ما حيـصل يف االحتاد األوروبي، إذ تقوم
املفـوضّيـة األوروبّيـة بــدور »الشـرطي«، وتغـّرم من خيـالف القـانـون، بعـد حتقيق

بشكل شفاف وموضوعي، وبالتنسيق مع احملكمة األوروبية.
ويفـرَتض أّن املؤسـسات املـركزيـة اخلليجـية تقـوم بدور ممـاثل فيمـا خيص
تفعيل مـشاريع تـكامليـة كالـوحدة اجلـمركيـة والسـوق املشرتكـة، ولكن يف
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الوقع، ليست هناك أجهزة فوقيـة كاألمانة العامة قادرة على حتفيز احلكومات
اخلليجيـة بااللـتزام بـالقـوانني املـركزيـة، ألنهـا ال متتلـك الصالحيـات أو املوارد
املطلـوبـة )Abdulghaffar, M., O. AleUbaydli and O. Mahmood, 2013( . فـتحتل
األمانة العامة دورًا استشاريًا وإداريًا باألساس، وليس تنفيذيًا أو رقابيًا، فحتى إن
كـشفت األمـانـة العـامـة خمـالفـة مـا، فـإنهـا قـادرة علـى رفع تقـاريـر )رمبـا بعـد
تشكيل جلان ختصصّية( حـول املوضوع للجهات املعنّية ـ حتديدًا اجمللس األعلى ـ
وليـس أكثر من ذلـك. واجمللس األعلى جيـتمع سنويـًا وتتناول قـممه مواضيع ذات
أهميـة صارمـة، كالـصراعـات املسّلحـة يف اإلقليـم أو التخطـيط األمين، ولـيس

متفرقات حمدودة األهمية كمخالفات لقوانني السوق املشرتكة.
وطرحت اململكـة العربية السعودية مؤخرًا موضوع الوحدة اخلليجية كمشروع
ـ أسـاسـًا ـ ألسبـاب أمـنيـة ودفـاعيــة، ولكن ال شـّك أن تغيـريًا من هـذا النـوع سـوف
يعاجل املـشاكل املـتعلقة بـالتكـامل االقتصـادي، ألّن قلب املـشروع هـو تأسيـس قوة
مركزية فـاعلة، وبالتالـي قادرة على إلزام اجلهـات املعنّية بتطـبيق شروط التكامل.
ولكن بـاستثنـاء مملكـة البحـرين، مل تـرّحب الـدول اخلليجـية األخـرى باملـشروع،
وعمـومًا ليـس هناك تـأييد ملـحوظ لتعـزيز قـوة املؤسـسات اخللـيجية املـركزيـة على

حساب صالحيات احلكومات األعضاء. ولذا جيب البحث عن حّل آخر.
الفصل الثاني

االلتزام باالتفاقّيات الدولّية: مبادئ عامة
كمـا ُذكر سـابقًا، هنـاك اتفاقيـات دولية يـتّم تفعيلـها عرب جهـة مركـزية
فوقـية، متـتلك الصالحـيات امللـزمة، علـى سبيل املـثال االحتـاد األوروبي. ولكن
تشّكل هـذه الوسيلة حاًل نـادرًا ملشكلة تفعيل االتفـاقيات الدوليـة، كالتكامل
االقتصادي، ألنهـا تتطلب مـستوًى متـقدمًا مـن الثقة بني احلـكومات املـشاركة.
وبالفعل جنـد أّن عددًا كبريًا من االتفاقيات الدوليـة االقتصادية وغري االقتصادية
تقـوم بني دول ذات عالقـات عـاديـة أو رمبــا سيئـة، أو تـشمل دواًل عـديــدة، حيث

تشكيل جهة مركزية فوقية أمٌر غري عملي وغري واقعي.
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وعلـى سبيل املـثال، يف ظل حـروب العمالت اليت جـرت بعد احلـرب العاملـية
األوىل، وسـاهـمت يف تـسـبب احلـرب العــامليــة الثــانيــة، شّكل اجملـتمع الــدولي
صندوق النقد الدولي إلدارة النظام املالي الدولي، بطريقة ختدم املصلحة العامة،
تـفاديـًا لصـراعات املـاضي. وُمـنح الصـندوق مـوارد ملـحوظـة لتنفـيذ هـذه املهـمة،
كمــا ُكّلف بـرقـابــة النـظـام املــالي الــدولي. ولـكن ال ميـتلك الـصنـدوق أيـة
صالحيـات، ألّنه يـستـحيل أن تـتنــازل جممـوعــة من دول تـشـمل روسيـا والـصني
وأمريكا وإيران وفرنسا وغريها، لرتضى عن التحّكم يف سياساتها املالية ألجل
جهة دوليـة مركـزية بعـد الصراعـات البشعـة اليت اندلعـت بني تلك الدول سـابقًا.
ولكن مع ذلك، عمومـًا يتمكن صنـدوق النقد الـدولي من إلزام الـدول األعضاء
بتـطبيق القوانني املتَفق عليها مركزيًا وحماسـبة من يسعى ملخالفة القانون. وتقوم
مـنظمـة التـجارة الـعاملـية بـدور مماثـل يف جمال الـنزاعـات التجـارية، وأيـضًا دون
صالحـيات ملحـوظة. وخـارج اإلطار االقتـصادي، مّت إطالق اتفـاقيات دولـية بيـئية
ملـكافحة االحتبـاس احلراري، واتفاقـيات دولية حتـى إلدارة احلروب وكلها دون
إنـشاء مؤسـسات مركـزية قويـة. فكيف تفَعل اتفـاقيات من هـذا النوع؟ وكيف

ميكن للدول اخلليجية االستفادة من خربة اجملتمع الدولي يف تلك اجملاالت؟
خربة اجملتمع الدولي يف االتفاقيات االقتصادية

بنـاًء علـى خربة اجملـتمع الــدولي يف االلتـزام بـاالتفـاقيـات الـدوليـة نـستـطيع
االستنـتاج أّن هنـاك عدة عـوامل تسـاعد وحتّفـز الدول عـلى االمتـثال لالتفـاقيات
االقتـصاديـة. من أهّم هـذه العوامل هـو عامـل السمعـة، فالـدول املختلفـة تتنـافس
دوليـا، جلــذب االستـثمـارات، والـدول ذات الـسمعـة احلـسنـة والـيت تلتـزم عـادة
بـاالتفاقـيات الـدوليـة هي اليت حتـظى بـاستثمـارات أكثـر من غريهـا. لذلـك بعد
توقيع اتفـاقية دولـية تبنـى التوّقعـات بأّن هذه الـدولة ستقـوم بااللتـزام باالتفـاقية،
وعــدم االلتـزام يكــون مكلفــًا كثـريًا من حـيث الـسمعـة، وهـذا يـردع الـدولـة

ويشّجعها على االلتزام باالتفاقيات حتى يف الظروف الصعبة.
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بث سـيمــونــز )Simmons, 2000( تــدرس هــذه النـظــريــة مـن خالل دراســة
االلتزام بـاملادة الـثامنـة من مواد صـندوق النقـد الدولي )IMF article VIII(، وهي
مادة حتظر فرض القيـود على الصرف األجنيب، وتشّجع حترير احلساب اجلاري.
تبني سيمـونز يف ورقتهـا أّن التصديق علـى االتفاقيـة هو طريقـة لتعّزز فيهـا الدولة
مصـداقـيتهـا لاللتـزام، وتـرسل إشـارة للعـامل متّيـزهـا عن سـائـر الـدول اليت مل
تصّدق على االتفاقية. من االستنتاجات املثرية لالهتمام اليت تبّينها الورقة، هي أّن
تأثري الـسمعة علـى االلتزام يضعف إذا ازداد عـدد الدول غري امللـتزمة، خـاصة بني
الــدول املتقـاربـة يف املـنطقـة وذات البـيئـة االقـتصـاديـة املتـشـابهـة، وذلك ألنه إذا
التـــزمت مـثاًل مجـيع الــدول إال دولــة واحــدة، فـسـتخـســر هــذه الــدولــة مجـيع
االستثمارات، وستتـوجه إىل الدول األخرى، ولكن يف حال أّن الكثري من الدول

غري ملتزمة، فهذا التأثري سيكون أضعف.
دونز وجـونز )Downs and Jones, 2002( يـوّضحان يف ورقـتهما أّن التـأثري على
السـمعة قـد خيتلف من اتـفاقيـة إىل أخرى، ألّن للـدولة أكثـر من مسعـة واحدة. إّن
تأثري عدم االلتـزام على السمعـة يكون حسب أهـمية االتفاقيـة بالنسبـة للدولة اليت
مل تلتـزم. فـإذا كـانت االتفـاقيــة ذات قيمـة عـاليـة، سـوف حتمل الـدولـة ارتفـاعـًا
ملحـوظًا يف تكـاليف االمتثـال، قبل أن يتّم عـدم االلتزام. ويف االتفـاقيات التجـارية
بـني الدول، يكون تـأثري عدم االلتـزام على السمعـة أكرب على الـدول الصغرية منه
علـى الدول الكـبرية واملهمـة اقتصـاديا، هـذا ألنه إذا قامـت الدولـة الصغـرية بعدم
االمـتثال، فهـذا يعكس عـدم تقديـرها لالتفـاقيات الـدولية، ألّنهـا نقضت اتفـاقية
كانت مهّمـة بالنسبة هلا. وتبـّين لنا اخلربة الدولية قي االتفـاقيات التجارية أّنه عادة
ما يـكون مـستـوى االلتـزام عالـيا، هـذا ألنه عـندمـا تدخـل الدولـة يف شبكـة من
املعـاهدات اليت تدعو إىل حتـرير التجارة، فـإنها تكون قد فـعلت الكثري للحصول
على هذا املسـتوى من التحريـر على سنوات عـديدة، فلن ترغب أيـة دولة يف الرجوع

. )Simmons, 2010( إىل عدم التحرير واملخاطرة خبروجها من هذه الشبكة
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من العـوامل املهّمـة اليت تسـاعد علـى االلتـزام باالتفـاقيـات االقتـصاديـة هي
أحكام املـرونة. فـمع زيادة التـشريعـات يف االتفاقـيات، تصـبح الدول أكثـر قلقًا
بشأن قدرتـها على االمتثـال الحقًا. فلهذا قـد متتنع بعض الدول عـن املشاركة يف
اتفـاقيـات ذات درجة عـاليـة من الـتشـريع)Guzman 2002( . ولكن يف حـال وضع
اتفـاقية ذات تشريعات قليلة أو غري ملزمة، ومنح كل طرف احلرية يف التصرف،
يقل املـردود املتوقع من االتفـاقية. لذلـك فإّن احلل هو: وضع اتفـاقية مع تـشريعات
واضحـة وملزمة، ووضع أحكـام مرونة ميكـن أن تلجأ إليها الـدولة، لتسـاعدها
علـى االلتـزام باالتفـاقيـة يف كّل الظـروف. أحكام املـرونة مهـّمة جـدًا يف تنـظيم
اتفاقـيات التجـارة العامليـة، لذلك اسـتخدمتهـا منظمـة التجارة العـاملية واالتفـاقية
Finger and Nogues,( .اليت سبقتها )GATT( العامـة للتعرفة اجلمركيـة والتجارة
 2006( يـوضحـان أّن دول أمـريكــا الالتيـنيــة استخــدمت أحكـام املـرونــة اليت
تقـدمهـا منـظمـة التجـارة العـامليـة لـتشـجيع اجلمـاعـات اليت تــدافع عن احلمـائيـة
Kucik and Reinhardt,( .لقبـول حتريـر التجارة علـى نطاق أوسع )protectionism(
 2008( يشـرحان يف ورقتـهما أّن أحكـام املرونـة مثل أحكـام مكافحـة اإلغراق

اليت تـستـخدمـها مـنظمـة التجـارة العـامليـة لتـشجيـع الدول عـلى الـدخول يف نـظام
التجارة واملـوافقة علـيها، تسـاعد علـى احلصول علـى مستـويات أعمق من حتـرير
التعـريفات اجلـمركـية )tariff liberalization( . فبعـد التحلـيل تسـتنتج الـورقة أّن
أحكام املرونة يف منظمـة التجارة العاملية تشّجع الـدول على االنضمام إىل منظمة
الـتجارة العـامليـة، وجتعل الدولـة توافق علـى ختفيـض تعريفـاتها اجلـمركـية، بل
وجتعلهـا تبقـى علـى مـستـويـات مـنخفضـة من التعـريفـات اجلمـركيـة يف الـواقع.
ولكن توّضح الورقة أيضًا أنه ليست كـل البلدان بالتساوي قادرة على االستفادة
مـن أحكام املـرونة، فحـسن سري عـمل املؤسـسات الـدولية يـتوقف علـى القدرات
املـؤسسيـة احملليـة، واالنضمـام إىل مؤسـسة دولـية خيـلق حوافـز جديـدة، إلعادة

تشكيل املؤسسات احمللية. 
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خربة اجملتمع الدولي يف االتفاقيات غري االقتصادية
مـن املنطقي أّن الدول اخلليجية تنظـر يف خربة اجملتمع الدولي يف االتفاقيات
االقتصـادية، كأهم مصدر للتـوصيات حول تفعيل مشـاريع التكامل االقتصادي
اخلليـجي، ولكن من املـمكن حصـد توصيـات مثمـرة أيضـًا من االتفاقـيات غري

االقتصادية، كاالتفاقيات البيئية واحلربية، ألّنها تعكس نفس املبادئ.
البيئـة :

يف االتفـاقيـات البـيئيـة تلعب أحكـام املرونـة أيضـًا دورًا مهّمـًا يف مسـاعدة
الـدول علــى االلتـزام. )Von Stein, 2008( . يـدرس الـتصـديق علـى اتفــاقيــة األمم
Kyoto protoe( وبروتـوكول كيـوتو )FCCC( املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغري املنـاخ
col(  والتحليالت تـسفر عن دعم قـوي بأّن أحكام املـرونة هي الـيت تشجع الدول

على التصديـق على االتفاقيات البيئية. هـذا التأثري واضح أكثر يف تصديق الدول
املـتقدمة على بروتوكـول كيوتو، ألنه يضع تشريعـات كثرية وملزمة على الدول
املتقدمة، بينـما تكون هذه التشريعات غري ملـزمة على الدول األخرى. فمثال آلية
أحــواض الكـربـون )carbon sinks( الـيت هي املـسـاحــات اليت متـتص كـربـونـًا
أكثـر مّما تطلق - جعـل االلتزام بربوتوكـول كيوتو أقل تـكلفة بالنـسبة لبعض
الدول، مما أدى إىل التصديق. بينما أحكـام املرونة ليست مهمة يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطـارية بـشأن تغـري املناخ )FCCC( ؛ ألنهـا اتفاقيـة غري ملزمـة، حيث إّن

االتفاقية تهدف فقط إىل وضع جمموعة من املبادىء واملعايري واألهداف.
كما يلعب الرأي العام واملنّظمـات غري احلكومية دورًا مهّمًا يف إدارة االمتثال
بـاالتفاقيات. عنـدما يكون األفـراد واجملموعات اليت تـدافع عن محاية البـيئة لديهم
نفوذ وتـأثري عـلى احلكـومة، فـإّنه عادة مـا يتّم االلـتزام بـاالتفاقـيات الـبيئيـة. وقوة
املنّظمـات غري احلكومية البيئـية وحجمها ومدى تأثـريها على اجملتمع عامل مهّم يف
مدى التـزام الدول باالتفـاقيات الـبيئية )Von Stein, 2008(، فهذه املنّظـمات تشّكل
ضغطـًا على احلكـومة كي تلـتزم. إّنها تـوفر املعلـومات والبـيانات املـستقّلة، وحتّلل

وتقّيم أداء الدول،
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وعـندمـا حيدث عـدم االلتـزام، فإنهـا تكـشف وتفضـح عدم امللـتزمـني وحتّفز
. )Chayes, Chayes and Mitchell, 1998( ردود أفعال الشعب

ويف الدول الدميـوقراطية، قـرار امتثال احلـكومة لالتفـاقيات البيـئية مبين
على إرادة الدوائـر االنتخابية. الـدوائر االنتخابيـة الكبرية أو اليت لديهـا معلومات
. )Von Stein, 2008(أكثر هي اليت حتّدد االمتثال أو عـدم االمتثال حسب رغبتها
فـالدوائر االنتخابيـة الكبرية هلا تأثري انـتخابي أكرب. أما الدوائـر االنتخابية اليت
لـديها معلـومات أكـثر واليت لـديها اطالع أكرب حـول العمليـة السيـاسية فـإن هلا
تـأثريًا أكرب، ألّن تصـويت هذه اجملمـوعة يعـتمد أكثـر على الـسياسيـات الفعلية
لـلحكومـة، بينمـا يف الدوائـر االنتخـابية الـيت ال متتلك معلـومات كثـرية تكون
هنـاك ضـوضـاء يف عـمليـة وضع األصـوات، وال تعـتمـد كـثريًا علــى سيـاسـات
احلكـومـة. تـأثري الـدوائـر االنتخـابيـة احملليـة واضـح يف امتثـال الـدول األوروبيـة
لربوتوكـول الكربيت عام 1985 الذي يـتطلب من الدول املصـّدقة عليه احلّد من
انبـعاثات الكربيت بنـسبة 30% حتى عـام 1993. فمثاًل يف النرويج تـصاعد الوعي
البيئي العـام حّفز ختضري الـساحة الـسياسيـة واليت نتج عنهـا زيادة يف السـياسات
اخلضراء وزيادة يف الربامج املعنـية بقضايا بيئية. أّما فـرنسا فلم ختّفض مستويات
الكـربيت يف السنـوات اليت تلت الـتوقيع علـى بروتـوكول الكـربيت عام 1985،
هذا بـسبب أّن اجلـمهور الفـرنسـي يف تلك الفرتة كـان ال يعرف سـوى القليل عن
مـشكلـة املطـر احلمضـي، وال يهتم بقـضايـا البيـئة بـل ويراهـا تعـارض املصلـحة

. )Dai, 2005( الوطنية
قوانني احلرب :

يف االلـتزام بـقوانـني احلرب، الـدول اليت حترتم سـيادة الـقانـون علـى الصعـيد
احملـلي عادة مـا متتثل بـقوانني احلـرب أكثر مـن تلك اليت ال حترتم سـيادة القـانون.
US( تـدرس هـذه الـنظـريــة من خالل دراسـة الـدول الـيت وقعت علـى )Kelly, 2007(
nonesurrender agreements( اليت تعـارض مبـدأ إنشـاء احملكمـة اجلنـائيـة الدولـية

املـسـؤولـة عن احملـاكمـة عن جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسـانيـة. الـواليـات
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US nonesurrender( املتـحدة كـانت حتـّث معظـم الدول عـلى تـوقيـع هذه االتـفاقـية
 agreements( الـيت بهــا تــؤكــد الــدولــة أنهــا لن تـسـلم أي مــواطن أمــريـكي إىل
احملاكمة يف هذه احملكمة. بعد دراسة الدول اليت وّقعت هذه االتفاقية جتد الورقة
أّن احرتام القانون يفّسـر بوضوح ملاذا ترفض بعض الدول التوقيع على هذه االتفاقية.
وتبّين Kelly يف ورقتهـا أّن الدول ذات املستـوى العالي من احرتام القـانون اليت وّقعت
على )US non surrender agreements( مل تـكن قد وّقعت علـى اتفاقيـات احملكمة
اجلـنائـية الـدوليـة. ولكن ضمـن الدول ال27 الـيت وّقعت علـى اتفـاقيـات احملكـمة
الدولية، مل يكن بينها دولة ذات درجة عـالية )من مخسة أو ستة( يف سيادة القانون
nonesurrender( وقـعــت عـلـــــــى )International country risk guideePRS group( يف
agreements( رغـم الضغـوطـات من الـواليـات املتحـدة. بهـذا نـستـنتج أنه إذا كـانت

الـدول تتحرك حنـو املزيد مـن احرتام سيادة القـانون على الـصعيد احمللـّي، فإّن هذا
ميكن أيضًا أن حيّسن احرتامها لسيادة القانون الدولي.

)Morrow, 2007( يـــدرس أمنـــاط االمـتـثـــال لقـــوانـني احلـــرب يف القـــرن
العشـرين، ويـبّين أّن االلتـزام بقوانـني احلرب يف املعـاملة بـاملثل عنـصر مهـّم جدًا.
فتلتزم الدولـة بالقانون عندمـا تكون الدول األخرى ملتزمـة أيضًا، ولكن عندما
حيدث انتـهاك للمعاهدة مـن قبل إحدى الدول، هذا عـادة ما جيعل الدول اخلصم
أيضـًا تنتهك املعـاهدة، وتعـامل الدول األخـرى باملثل. وجيـد أّن التصـديق املشرتك
على املعاهدات يقّوي املعاملـة باملثل )reciprocity( ويؤدي إىل االمتثال بشكل عام
من خالل الردع الفّعال. وجيد أّن بني الدول اليت صّدقت على املعاهدات احلربية،
الدول الدميـوقراطية واليت تلتزم باملعاهدات أكثر من غريها، ولكنها يف الوقت
ذاته تقوم بانتهاكـات أكثر إذا مل تصدق علـى املعاهدات. طبيعـة االنتهاك أيضًا
هلـا تأثـري على مـدى االلتزام، فـاالمتثـال بالقـوانني املعنيـة باألسلحـة الكيميـائية
والبيـولوجيـة هو األفضل، تلـيها اهلدنـة ووقف إطالق النار، والقـصف اجلوي. أما
أسـوأ امتثـال للقوانني فـيكون يف معـاملة املـدنيني، تـليها معـاملة أسـرى احلرب،

ويليها عالج جرحى العدو ومحاية املمتلكات الثقافية.
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أّما يف احرتام التحالـفات العسكرية بني الدول فـأهم عامل يؤثر يف االلتزام
بهذه التحالفات هو قيمـة هذا التحالف بالنسبة للـدول املشاركة فيه. وتتغري قيمة

التحالفات العسكرية عندما :
1( يتغري مستوى التهديد اخلارجي الذي يواجه احللفاء،

2( عندما تتغري القدرات العسكرية للدول املتحالفة،
3( عند التغيري يف األهداف السياسية من قبل احللفاء،

. )Leeds, Ashley and Savun, 2007( توافر حلفاء آخرين )4
مبـا أّن اهلدف الرئيـسي من الدخول يف حتـالف عسكري هـو محاية األمن من
عدو خارجي مشرتك، فإنه عندما يقل التهديد اخلارجي قد ترى بعض الدول أنه مل
يعد للتحالف العسكري أهمية ، ويؤدي بها إىل اخلروج من هذا التحالف. وكذلك
عندما تزداد السلطة الدولية والقوة العسكرية إلحدى الدول فقد ترى أنها ال حتتاج
إىل التحـالف مع دول أخـرى لـتحقيق أهـدافهـا ، فقـّوتهــا تكفي ملـواجهـة األخطـار
احملتملـة، فلذلك هذا يزيد من احتمالية خـروجها من التحالفات العسكرية مع دول
أخـرى. وهذا ينطبق أيضـًا إذا أصبحت الدولة أضعـف عسكرياً، حـيث تقّل قدرتها
علـى توفري ما يـكفي من القوة لتحـسني النتائج العـسكرية املتـوقعة لشـركائها يف
التحـالف. كـذلك إذا أصـبحت األهـداف الـسيـاسيـة إلحـدى الـدول يف التحـالف ال
تتفق مع األهـداف السياسية للدول األخرى املـشاركة يف التحالف، فهذا سريفع من
احتمالـية خروجها من هذا التحـالف، وعندما تشارك الدولـة يف حتالفات عسكرية
جديـدة، وجتد دواًل بديلـة للتحالف معهـا، فإن هذا يـزيد من احتمـالية خـروجها من
التحــالف العـسكـري األول، حـيث إّن قـيمــة التحـالف األول سـتقل بـسـبب وجـود

التحالف الثاني الذي قد حيّقق مجيع أهدافها. 
طبيعـة ومواصفـات التحـالف العسـكري أيـضًا تـؤدي دورًا مهّمـًا يف استمـرارية
التحـالف العـسكـري بني الـدول الكـربى والصغـرى، حـيث تقـوم الـدولـة الكـبرية
بتوفري أمن الدولة الصغرية مقابل أن حتصل الدولة الكبرية على فائدة غري عسكرية
مـن الدولـة الصغرية، وتـكون هـذه عادة أقل عـرضة لـإللغاء )Morrow, 1991( وأحد
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أسبـاب طـول مـدة التحـالفـات العـسكـريـة بني الــدول الكربى والــدول الصغـرى أّن
التعـاون فيـها ال يكـون حمصـورًا فقط علـى التعـاون يف اجملال العـسكري، فـإحدى
الـدول تقـّدم خـدمـة عـسكـريـة، واألخـرى تقـدم خـدمـة يف جمـال آخـر. وأي اتفـاق
عسكري يـشمل تعاونًا يف اجملاالت األخرى يكـون أقّل عرضة لإللغاء، ألنه حتى إذا
ارتـفعت تكـاليف احلفـاظ علـى الـوعـود العـسكـريـة ، تبقـى املنـافع مـن التعـاون يف
Leeds, Ashley( اجملاالت األخرى الـيت بسببها ستتحمل الدولة التكاليف العسكرية

. )and Savun, 2007

الفصل الثالث:
االلتزام باالتفاقيات الدولية: توصيات جمللس التعاون

كما ُذكر فيـما سبق، مل تفعَّل املشـاريع التكامليـة االقتصاديـة اخلليجية
بـشكل صحـيح إىل اآلن، وذلك بـسـبب عـدم قـدرة املـؤسـسـات املـركـزيـة علـى
حمـاسبـة احلكـومـات األعضـاء حـينمـا ختـالف القـوانني املقـرة من قبـل اجمللس
األعلى. وحتى ولو يشّكل تعزيز صالحيات املؤسسات املركزية حاًل مناسبًا على
املـدى الـطـويـل، كمـا يـوجـد يف االحتــاد األوروبي أو يف االحتــادات الفــدراليـة
كـأمريـكا وأسرتاليـا، تتطلب مـشاريع من هـذا النوع زمنـًا طوياًل لـلتطبيق، ألّن
هنـاك عوائق سياسـية يف الوقت الـراهن، وبالتـالي ينبغي البحـث عن حلول أخرى

باالستعانة خبربة اجملتمع الدولي.
وبـناًء عـلى االتفـاقيـات الدولـية يف اجملـاالت االقتصـادية وغـري االقتصـادية،
واليت مّت االلتزام بها دون احلاجة خللق مـؤسسات مركزية فوقية ذات صالحيات
مـلحوظـة، يتـضح أّن محايـة السـمعة تـشّكل أهّم عـامٍل للـنجاح. وحتـديدًا يـنبغي
صياغة االتفاقيات الدولية بطريقة حتّفز الدول املشاركة على االلتزام، خوفًا من
انعكاسـات مسـتقبليـة سلبـية، إْن فّكـرت يف عدم االلتـزام. فمثـاًل ُتسحب مـنها
مثـار )فـوائـد( االتفــاقيـة املعـنيـة أو اتفــاقيـات أخـرى أو تفقــد املصــداقيــة أثنـاء
مفاوضـات مستقبلّية، ومن ثم ترتاجع قدرتها علـى االستفادة من اتفاقيات جديدة.
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وتقوم اتفـاقيات من هذا النـوع على عنصريـن أساسيني: الشفافـية يف حتديد مدى
االلـتزام، ومنـظومـة حماسبـة واضحة. إذًا مـا هي اخلطـوات امللمـوسة الـيت ينبغي
علـى الـدول اخلـليـجيـة تـبّنـيهــا بنــاًء علـى خـربة اجملتـمع الـدولـي، وألجل تفعـيل

مشاريعها التكاملية بشكل صحيح؟
كأول خطـوة، من املهّم أن تقوم كـل دولة من دول جملس التعـاون بتصريح
واضح يؤكد أنها تعترب السوق اخلليجّية املشرتكة مشروعًا خيدم مصلحتها، إن
التـزم اجلـميع بكل قـواعـدهــا. حيث إّنه ال فـائـدة مـن تنفيـذ املشـروع إذا تغريت
مصلحة دولة ما منذ زمن اإلقرار، وبالتالي ال ترغب يف املشاركة. فلذلك تأكيد
أهـميـة الـسـوق اخللـيجيـة املـشرتكـة وجتـديــد االلتــزام بكل مـا خيـدم حتـقيق
التكـامل اخلليجي بطـريقة علنيـة وشفافـة، يربط مسـعة الدولـة بعملية الـتنفيذ،

مّما يشكل حافزًا إضافيًا لاللتزام. 
وكثاني خطـوة، إدارة االمتثال الفّعال تتـطّلب إنشاء وصيانـة نظام معلومات
شّفـاف ونظام االستجابة. نظام املعلومـات جيب أن ينتج معلومات وافية ودقيقة عن
السلوكيات. أمـا نظام االستجابة فيجب أن يـستخدم اإلجراءات املختلفة للحرص
علـى االمـتثـال )Chayse, Chayse and Mitchell, 1998( ويف الـواقع، فــإن متـابعـة
االلتـزام بالـقرارات اليت تهـدف إىل حتقيق التكـامل اخلليجـي أصعب من متـابعة
اتفاقيـة حمدودة اجملال. مثاًل متابعة االلتزام باتفـاقية حمدودة مثل اتفاقية شبكة
سكـة احلديـد سهل نسـبيًا، ولكـن يف حال متـابعة الـسوق اخللـيجية املـشرتكة
هناك صعوبة يف متابعة حركة مجيع البضائع واخلدمات واألنشطة والعقود إخل.
ولذلك من املهّم لدول جملـس التعاون وضع منظومة رقابة شاملة شّفافة تفتح
جمااًل لـكل أصحاب املـصلحة ألن يـساهـموا يف الـرقابـة. على سـبيل املثـال جيب
مـنح احتاد غـرف جملس الـتعاونـاخلليجـي دورًا أساسـيًا يف تـوفري املعلـومات، ويف
الرقـابة لكشف عـدم امللتزمني حتـى تتم حماسـبتهم. وكذلك جيـب أن يتّم توفري
موقع إلكـرتوني يسمح لكل مـواطن خليجي أن يـسّجل شكوى عن املـخالفات،

ويتّم فيه أيضًا نشر جداول االلتزام بشكل دوري.
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وبهذا تكـون املعلومـات حول االلتـزام بالقـرارات والقوانـني متوفـرة بسهـولة
ألي شخص أو جهة مـعنّية باألمر. الـشفافية تطـمئن األطراف أّن األطراف األخرى
تفي بــالتـزامـاتهـا، وبهــذا يتـّم االلتـزام مـن خالل املعـاملـة بــاملثل، حـيث إّنه إذا
تأكدت الدولـة أّن مجيع الدول األخرى تفى بـالتزاماتها فإّن هـذا سيشّجعها على
أن تفي هي كذلـك، لتستفيـد من فوائـد التكامـل االقتصادي اخللـيجي. وتوفري
معلـومـات دقيقـة ووافيــة عن االلتـزام بـاالتفـاقيـة يعـزز أيضـًا خـوف الـدولـة علـى
مسعـتهـا، حـيث إّن نـشـر هــذه املعلـومــات يفـتح جمــااًل لالسـتفــادة من الـضغـط
الـداخلي، يف كل دولة، من قـبل أصحاب املصلحـة مثل: التّجار، واملـنّظمات غري

احلكومية.
وتـسمح منـظومـة شّفافـة من هذا الـنوع للـدول اخلليـجية أن حتـاسب بعـضها
البعـض، رمبا عـن طريـق املؤسـسات املـركزيـة. وعلـى سبيل املـثال ميـكن ربط
بعـض املنـاصـب املهّمـة كـرئـاسـة املـؤسـسـات اخللـيجيـة بـااللتـزام بـاالتفـاقيـات
االقتصـادية. وهنـاك عقوبـات أخرى ميكن فـرضها كـالتعامل بـاملثل، أو سحب

حّق التصويت يف اتفاقيات مستقبلية.

اخلامتـة
طرحت دول جملـس التعاون مـشاريع تكـامل اقتصـادي واعدة، علـى رأسها
السوق اخلليجيـة املشرتكة. وتتـميز الدول اخلليـجية بتجانـس ملحوظ يف جماالت
عدة كـاللغة واحلضـارة والديـانة، بـاإلضافـة إىل الرتابط القـبلي العابـر للحدود،
مما يسهل عـملية التكامل االقتـصادي؛ ألّنه عادة يشّكل الالجتـانس عائقًا أمام

عناصر ترغب يف توحيد منظوماتها.
وبـرغم هـذه األرضيـة الـصلبــة للتكـامل االقـتصـادي، مل تفعَّل أهـّم املشـاريع
بـشكٍل صحيح، وبالتـالي مل حتّقق الدول اخلليجيـة املردودات االقتصاديـة املتقّدمة
املـتعلقـة بهـذه املـشـاريع. ويـنعكـس عـدم تـفعيل املـشـاريـع التكــامليـة يف الـبيـانـات
االقتصاديـة اليت تشري إىل قلة االنـسجام يف بعض اجملاالت، بـاإلضافة إىل شكاوي
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عـديـدة ومتكـررة مـن قبل أصحــاب املصلحــة، السيمـا التّجـار اخللـيجيـون. ويعـود
العجـز يف التفـعيل إىل غيـاب آلّيـة فـاعلـة ملتـابعــة تنفيـذ املشـاريع بطـريقـة شّفـافـة،

وحملاسبة من خيالف االتفاقيات كوسيلة لتحفيز الدول املشاركة على االلتزام.
وال شّك أّن احلّل األمثل علـى املدى الطـويل هو تعزيـز صالحيات املـؤسسات
اخللـيجيـة املـركـزيــة؛ لكـي تتـمّكـن من فـرض عقـوبـات علــى احلكـومـات
املخالفـة، ومكافـأة من يلتزم بـالقانـون. لكن األجواء الـسياسيـة الراهنـة ليست
مناسبة إلطالق مشروع من هذا النوع، كمـا أنه يتطّلب وقتًا طوياًل للتطبيق حتى
يف أحـسـن الظــروف. وإذًا، حبثــًا عن بـديل، يـنبغـي االستفـادة مـن خربة اجملـتمع
الدولي يف تفـعيل االتفاقيـات الدوليـة اليت ال تقع حتت إشراف مـؤسسة مـركزية

فوقية ممنوحة بصالحيات ملحوظة.
وبنـاًء علـى ما حـدث يف كافـة االتفـاقيـات االقتـصاديـة والبـيئيـة واحلربـية

وغريها، ميكن استخالص التوصيات احملّددة التالية:
1. إنشاء منظومة رقابة تتميز بالتالي:

• الـشفافـية، حـيث تسـمح ألي صاحـب مصلحـة أن يدّقق يف أي وقـت يف مدى
التزام أي جهة بقوانني التكامل االقتصادي.

• االنفتـاح، حـيث تـسمح ألي صــاحب مـصلحـة أن يـسـاهـم يف تنـبيه اجلهـات
املسؤولة عن وجود خمالفة بشكل مباشر )مثاًل عرب موقع إلكرتوني(.

• املوضوعية والعـدالة، حيث ال تسمح ألي صاحب مصلـحة أن يستغل املنظومة
لغرض خاص، على حساب املصلحة العامة.

2. إنشاء منظومة حماسبة مبنية على املخالفات املرصودة من قبل منظومة الرقابة.
واخلطـوة اجلوهريـة هي إشعار كّل حـكومة بـأّن املخالـفات اليت تقع حتت
رعـايتهـا ستـضر بـسمعتهـا الدولـية، داخل وخـارج دول جملس الـتعاون، وبـالتـالي
ستؤدي إىل خسائر مستقبلية، خـصوصًا عن طريق فقدان املصداقّية يف اتفاقّيات

جديدة.
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احملددات واآلثار االقتصادية
املتوقعة للحد األدنى لألجور من
وجهة نظر مدراء املوارد البشرية

والعاملني واألكادمييني يف الطائف

امللخص :
هدفـت الدراسـة للتـعرف علـى حمددات
وآثار تبين حد أدنى لألجور يف اململكة، وقد
خلصت الدراسة إىل أن حمددات احلد األدنى
لألحـوريف املـملكـة حـسـب التحـليل العــاملي
مــرتبـة حـسـب أهمـيتهــا هي إجــازة اليــومني
األسبوعـية ثم عـدد ساعـات العمل اليـومي ثم
مــستــوى سعـودة الـوظــائف، يلـيهـا مــستـوى
تنافسية الـصادرات ثم مستوى اإلنتاجيه، وأن
اآلثار االقتصادية املتوقعة للحد األدنى لألجور تتمثل يف رفع مستوى املعيشة للعاملني
وزيـادة الـطلـب الكـلي علـى الـسلع واخلـدمـات وزيـادة تــوطني الـوظـائف وحتـسني
اإلنتاجـية، وهنـاك احتمـال ضئيل لـتقلص التـوظيف وارتفـاع األسعار بـسبب الـزيادة
الطفيفـة يف أجور العـاملني وميكن االسـتناد ملـستوى احلـد األدنى لألجـور الذي مت
إقراره يف القطاع العـام بقيمة 3000 ريال شهريا قبـل عدة سنوات كأساس حلساب
احلـد األدنى لألجور يف القطاع اخلاص وقد مت تعديله سـنويا بنسبة ارتفاع تكاليف
املعيـشة 3.28% لـيصل املبلغ 3500 ريـال شهريـا أو 20.4 ريال للـساعـة ويعادل $5.45
ليعكـس األجور احلقيقيـة، وليحافظ علـى القوة الشـرائية لـلطبقات العـاملة حبيث
ميكن تـطبيقه عـلى القـطاعـني العام واخلـاص ليـشمل املـواطنني والـوافديـن، وهو
مطلـب ملنظمـة العمل الـدولية، وتـوصي الدراسـة بأن يتـم وضع حد أدنـى لألجور يف
اململكة ضـمن حزمة اقتصاديـة وباملراجعة الدوريـة للحد األدنى لألجور كل مخس

سنوات ليتالءم مع مستجدات اقتصاد اململكة.
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املبحث األول: املقدمة

تقديـم :
يف اآلونة األخـرية برز اهتمـام متزايـد بالـدور الذي يـؤديه احلد األدنـى لألجور
يف حتـقيق العـدالـة االجـتمـاعيـة من خالل حتـسني مـستـوى املعـيشـة لـذوي الـدخل
املـنخفض، وتـقليص حـدة التـفاوت يف تـوزيع الـدخل بني شـرائح اجملتـمع، وختفيف
حدة الفقر بني الفئات العاملة الذين ال حيصلون على أجور كافية لتغطية حاجاتهم
األسـاسيـة، حـيث بلغ عـددهم مـا يفـوق 1.2 بليـون عــامل عرب دول العـامل، حـسب
تقـارير مـنظمـة العمل الـدوليـة. ونتيـجة الرتـفاع األسـعار وتـآكل الـقدرة الـشرائـية
للطبقات العـاملة سعت كثري من الدول إىل حتديد حـد أدنى من األجر يوفر الدخل
لسـد حاجات العـاملني املعيشيـة ويعمل على رفع مـستوى معيـشتهم وخاصـة الشباب
منـهم، ولكـن من نــاحيـة أخـرى حتـرص الكـثري مـن البلـدان علـى دراسـة اآلثـار
االقتصادية لسياسـة احلد األدنى لألجور والعمل على التقليل من اآلثار السلبية على
التـضخم وزيـادة االسـتهالك واالسـترياد وزيــادة تكلفــة اإلنتـاج وتــراجع تنـافـسيـة
املنتجات الـوطنية يف األسـواق الدوليـة وغريها مـن اآلثار، مما يـدفع هذه الدول إىل
وضع احلـد األدنى لألجـور ضمن حـزمة اقـتصاديـة وليس مبعـزل عن بقيـة املتغريات

االقتصادية كالدخل واالستهالك واالستثمار األجنيب واإلنتاجية.
استجابة جلهود خادم احلرمني الشريفـني وتوجيهاته الكرمية بإجياد فرص
عمل للسعوديـني وبتحسني مستوى معـيشة العاملني يف القطـاع العام برفع أجورهم
إىل 3000 ريـــال لتـمكـينـهم مـن احليــاة الكــرميــة، فقــد قــامـت وزارة العـمل

بالتخطيط لوضع حد أدنى لألجور يف القطاع اخلاص أسوة بالقطاع العام. 
مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تسعى وزارة العمـل يف اململكة العربيـة السعودية لـوضع سياسة لـتحديد حد
أدنـى ألجـور العــاملني يف ســوق العمـل فيهــا، من أجل زيـادة قــدراتهم الـشــرائيـة
وحتـسني دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، ولكن من نـاحية أخرى هناك خشية من
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اآلثار السلبـية اليت ميكن أن يسببهـا تنفيذ هذه الـسياسة على مـستوى االقتصاد
الكلي واجلـزئي، مما يـستدعـي البحث والتحـليل ملقومـات هذه الـسياسـة ومدى
تـوافقها مـع االتفاقيـات الدوليـة املوقعـة، وآثارهـا االقتصـادية املتـوقعة علـى سوق
العمل السـعودي، وميكن بلـورة مشكلـة الدراسـة يف التسـاؤالت التاليـة: ما هي
خصـائـص نظـام األجـور يف سـوق العمل الـسعـودي ومـدى تـوافقه مع االتفـاقيـات
الــدوليـة ؟ مــا هي حمـددات احلـد األدنــى لألجـور يف املـملكـة؟ مــا هي اآلثـار

االقتصادية املتوقعة لتطبيق حد أدنى لألجور؟
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إىل حتقيق األغراض التالية:
)1( حتـديــد خصـائـص نظـام األجـور يف ســوق العمل الـسعـودي ومـدى تــوافقه مع

االتفاقيات الدولية.
)2( التعرف على حمددات احلد األدنى لألجور يف السعودية.

)3( التعرف على اآلثار االقتصادية للحد األدنى لألجور يف اململكة العربية السعودية .
أهمية الدراسة

تنـبع أهمية البحث مـن ندرة الدراسات حـول سياسة احلـد األدنى لألجور يف
اململكـة العربـية الـسعوديـة، وبيـان مدى مشـوليتهـا لكـافة العـاملني يف القـطاع
اخلـاص، وحبثهـا يف االعتبـارات االقتـصاديـة الواجـب أخذهـا يف احلسـبان عـند
حتـديد احلـد األدنى لألجـور، والتـأكد مـن عدم خمـالفتـها لالتفـاقيـات الدولـية
املوقعـة، ومعرفـة اآلثار املـتوقـعة علـى االقتصـاد السـعودي علـى املستـوى الكلي
واجلزئي، وتوصيات الدراسة اليت ميكن رفعها ألصحاب القرار يف وزارة العمل.

فرضيات الدراسة
الفـرضيـة العدمـية األوىل )Ho1( : ال تـوجد عالقـة ذات داللة إحـصائـية بـني عدد

ساعات العمل اليومي ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.
الفـرضيـة العدمـية الـثانـية )Ho2( : ال تـوجد عالقـة ذات داللة إحـصائـية بـني أيام

عطلة نهاية األسبوع ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.
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الفرضية العـدمية الثالثة )Ho3( : ال تـوجد عالقة ذات داللة إحصـائية بني مستوى
دخل الفرد ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفــرضيـة العــدميـة الـرابعـة )Ho4( : ال تـوجـد عالقـة ذات داللــة إحصــائيــة بني
مستوى التضخم ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفـرضيـة العـدميـة اخلـامسـة )Ho5( : ال تـوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائيـة بني
مستوى البطالة ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفـرضيـة العـدميـة السـادسـة )Ho6( : ال تـوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائيـة بني
مستوى إنتاجية العامل ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفـرضية العدمـية السابعـة )Ho7( : ال توجد عالقـة ذات داللة إحصائيـة بني نسبة
توطني الوظائف  ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفرضيـة العدمـية الثـامنة )Ho8( : ال تـوجد عالقـة ذات داللة إحـصائيـة بني خط
الفقر ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.

الفـرضيـة العـدميـة التـاسعـة )Ho9( : ال تـوجـد عالقـة ذات داللــة إحصـائيـة بني
تنافسية الصادرات ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة ".

الفـرضيـة العـدميـة العـاشـرة )Ho10( : ال تـوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائيـة بني
رحبية الشركات ومستوى احلد األدنى لألجور يف اململكة.
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منوذج حمددات احلد األدنى لألجور

املرجع : تصميم الباحث .

منهجية الدراسة  :
لكون معظم بيانات الدراسة من النوع الوصفي املرتبط بقياس االجتاهات،
فقـد اعتمـد البـاحث املنـهج الوصـفي التحلـيلي يف مجع وتبـويب وحتلـيل البيـانات
باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي )موافق بشدة5، موافق 4، غري متأكد 3،

غري موافق 2، غري موافق بشدة 1 (.
يتكـون جمتمع الدراسـة من مدراء املـوارد البشريـة والعاملني يف املـؤسسات
واألكـادمييني املـتخصصـني يف العلوم االقـتصاديـة واإلدارية واملـالية يف الـطائف،
واستخدمـت العينة القصدية )Purposive Sample( جلمع البيـانات األولية للدراسة
لعدم وجـود قوائم معتمـدة مبجتمع الدراسـة، وحجم العينة 140 فـردًا مكونة من
50 مـدير مـوارد بشـرية و60 من الـعاملني يف املـؤسسـات و 30 أكادمييـًا متخصـصًا
يف العـلوم االقتـصاديـة واإلدارية واملـالية يف مـدينة الـطائـف. قام البـاحث بتـصميم
استبـانـة الـدراسـة املكـونـة من ثالثـة أجـزاء وعـدد فقـراتهـا 28. اجلـزء األول مت
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ختصيصه جلمع البيانات عن خصائص أفراد عينة الدراسة، واجلزء الثاني جلمع
بيانات أولية عن حمددات احلد األدنى لألجور وعدد الفقرات 16، واجلزء الثالث
خصـص جلمـع البيـانـات األوليـة عن اآلثـار االقـتصـاديـة للحـد األدنـى لألجـور يف
اململـكة وعـدد الفـقرات 12. قـام البـاحث بعـرض االستبـانه علـى جلنـة حتكيم
مـؤلفـة من عـدد من األكــادمييني املـتخصـصني يف العلـوم االقـتصـاديـة واإلداريـة
واملاليـة، من أجل فحص الـصدق الظـاهري لالسـتبانـة، ومت إجراء الـتعديالت يف
ضـوء آراء حمكمـي االستبـانـة، ثم قـام البـاحث بـالتـأكـد من ثبـات االستبـانـة
بـطريقـة اختبـار كرونبـاخ ألفا، حيـث بلغ معامل الـثبات 0.747 وهـو مؤشـر على
ثبات أداة البحث كما هو مبني يف املرفق 2، وبعدها قام الباحث  بتوزيع استبانة
الدراسـة على عينـة الدراسة لـيتم اإلجابـة عليها ومت اسرتجـاع 100 استبانـة معبأة
بـالكامل بنسبة اسرتجـاع 71.4% بواقع 35 استبانة ختص مـدراء املوارد البشرية،
و45 استبانة ختص العاملني، 20 إستبانة، ختص األكادمييني )انظر امللحق 1( .
مت مجع الـبيـانـات الثـانـويـة للـدراسـة مـن النـشــرات والتقـاريـر الـرمسيـة يف
اململكـة، باإلضافـة إىل البيانـات املقارنـة اليت مت مجعها من الـدوريات والتـقارير

السنوية الدولية حول احلد األدنى لألجور .
مت حتـليل بيـانـات الـدراسـة مـن خالل أدوات التحلـيل اإلحصـائي املـتمثلـة يف
املتـوسـط احلسـابي )Mean( كـمقيـاس للنـزعـة املـركـزيـة واالحنـراف املعيـاري
)Percentages( والنـسب )Frequency( كـمقيـاس للتـشتـت  والتكـرارات )STD(
كمــا مت استخـدام اخـتبـار كـاي تــربيع )x2( وهـو اخـتبـار ال مـعلمـي ينــاسب
التكـرارات ويبني الداللـة اإلحصائيـة للفرق بني قيم املـشاهدات يف العـينة والقيم
املتوقعة ملـتغريات الدراسة علـى مقياس ليكـرت اخلماسي، ومت استـخدام اختبار
الـتبـــاين كــروسكــال واالس )Kruskal Wallis( الغـري معـلمـي، واملعـتمــد علــى
املقـاييس االمسية والرتتيبية  ملعـرفة التباين بني إجابات  أفـراد العينة طبقا لطبيعة

نشاطهم ) مدير موارد بشرية - عامل - أكادميي جامعي( .
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حدود الدراسة
ستقـتصـر الـدراسـة علـى تغـطيـة حمـاور البحـث من وجهـة نظـر مـدراء املـوارد
البشرية، العاملني يف املؤسسات واألكادمييني يف مدينة الطائف، وستشمل الدراسة
مفهـوم احلـد األدنـى لألجـور، استعـراض جتـارب عـدد من الـدول اليت طـبقت احلـد
األدنى لألجور، مزايا وعيوب تطبيق حد أدنى لألجور ، احملددات واآلثار االقتصادية
للحـد األدنـى لألجـور ومـوقف اتفـاقيـات منـظمـة العمل الـدوليـة املصـادق عليهـا من

اململكة من مسالة التمييز يف احلد األدنى لألجور بني السعوديني وغري السعوديني. 
اهليكل التنظيمي للدراسة :

يشمل تنظيم الدراسة الفصول التالية:
املبحث األول: املقدمة .

املبحث الثاني: اإلطار النظري للحد األدنى لألجور والدراسات السابقة .
املبحث الثالث: خصائص نظام األجور يف سوق العمل السعودي .

املـبحث الرابع: حتليل ومنـاقشة نتـائج الدراسة حـول احملددات واآلثار االقـتصادية
للحد األدنى لألجور .

4-1: خصائص أفراد عينة الدراسة .
4-2 حتـليل ومنـاقشـة نتـائج الـدراسة حـول  حمددات احلـد األدنى لـألجور يف

اململكة .
4-3  حتلـيل ومناقـشة نتـائج الدراسـة حول  اآلثـار االقتصـادية املتـوقعة لـتطبيق

حد أدنى لألجور .
املبحث اخلامس: اخلامتة والتوصيات ثم املراجع واملالحق.

ثانيا: اإلطار النظري لسياسة حتديد احلد األدنى لألجور والدراسات السابقة :
األجـر هـو مثـن العمل الــذي حيصل عـليه العــامل نظـري مسـاهـمته يف العـمليـة
اإلنتاجية. واألجور إما نقديـة أو عينية وامسية أو أجور حقيقية تأخذ مستوى األسعار
يف احلـسبـان، أمـا احلـد األدنـى لألجـور )Minimum wage( فـيمـكن تعـريفه بـأنه
احلد األدنـى للمبلغ الـذي يدفعه أربـاب العمل شهـريا أو يـوميا أو بـالسـاعة للـعاملني
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بطريقة قـانونية، وهـو أدنى مبلغ يقبله العـاملون نظري خـدمات العمل اليت يقـدمونها
ألربـاب األعمال، حـيث تتدخل احلـكومة بفـرض حد أدنى لألجـور لتأمـني املستوى
املعيـشي املنـاسب للعـاملني، ألن ارتفـاع األسعـار يؤدي إىل تـآكل الـقدرة الـشرائـية

. )http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_wage( لألجور، يف احلسبان
العـائـد علــى العمل هـو األجـر وهـو جـزء خمصـص من الـدخل حيـصل عليه
الفرد مقابل تقديم جمهـود فكري وجسماني واألجـر هو مثن العمل الذي حيصل
علـيه العامل نـظري مسـاهمته يف العمـلية اإلنـتاجيـة. األجور تـتحدد يف سـوق العمل

بتفاعل العرض والطلب على العمال يف ظل التنافسية.
نتيجـة الرتفاع األسعار وتـآكل القدرة الشـرائية للطـبقات العامـلة سعت كثري
من الـدول إىل حتـديـد حـد أدنــى من األجـر يـوفـر الـدخل لـسـد حـاجـات العــاملني
املعيـشيـة، ويعمل علـى رفع مـستـوى معيـشتهم وخـاصـة الـشبـاب منهم، ولـكن من
ناحية أخرى حترص الكثري من البلدان على دراسة اآلثار االقتصادية لسياسة احلد
األدنــى لألجــور، والعـمل علـى الـتقـليـل من اآلثـار الـسلـبيــة علــى التـضـخم وزيـادة
االستهالك واالسـترياد وزيادة تـكلفة اإلنتـاج وتراجع تنـافسيـة املنتجـات الوطـنية يف
األسـواق الـدوليـة وغريهـا من اآلثـار، ممـا يـدفع هـذه الـدول إىل وضع احلـد األدنـى
لألجور ضمن حزمة اقتصادية وليس مبعزل عن بقية املتغريات االقتصادية كالدخل
واالستهالك واالستثمار األجنيب واإلنتاجية واالسترياد والتضخم والبطالة والتنافسية

يف األسواق العاملية.
تـتدخل احلكـومة بفـرض حد أدنـى لألجور لتـأمني املستـوى املعيشي املـناسب
للعـاملني ألن ارتفـاع األسعـار يؤدي إىل تـآكل القـدرة الشـرائيـة لألجـور. تكتـسب
سياسـة احلد األدنى لألجـور أهمية بـالغة يف الدول العـربية حيث يـساعد رفع سقف
احلـد األدنى لألجور يف إعـادة التوازن االقتصـادي وإعادة توزيع الـدخل القومي، مبا
يعـزز القـدرة الشـرائيـة لـذوي األجـور املـنخفضـة ويـولـد تـأثريا إجيـابيـًا علـى الـطلب
الداخلـي ألن جزءًا من الـدخول اإلضـافية تـذهب الستهالك البـضائع واخلـدمات يف
السوق احمللي مما ينـشط الدورة االقتصاديـة كما تساهم الـزيادات يف احلد األدنى
لألجور يف تعـزيز االسـتثمار والـنمو، عالوة علـى املساعـدة يف بناء الـطبقة الـوسطى
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وختفيف حدة االضطرابات االجتماعية والتقليل من الدعم احلكومي ألسعار السلع
األساسية.وإلصالح نظام األجور ووضع حد أدنى موحد لألجور على املستوى الوطين
يـنبغي مـراعاة عـدد من االعتـبارات، مـنها أن تـشمل مـظلة احلـد األدنى مـن األجور
القطاعني العام  واخلاص، ألن التغطية اجلزئية حيد من فعالية احلد األدنى لألجور
كوسيلة لتنشيط الطلب، وختلق منافسـة غري عادلة على حساب املؤسسات امللتزمة
بتطبيق احلد األدنـى لألجور، مما يـقلص من العاملني يف القـطاع غري الرمسي، وأن
تـوحيـد احلد األدنـى لألجور يـساعـد يف إعادة تـوزيع الدخـل بشكل أكـثر عـدالة
وتوفري شبكات األمان االجتمـاعي والتخفيف من وطأة الفقر على الطبقات العاملة.
كمـا ينبغي على األطراف املعنية بالعامـلني من نقابات عمال وأرباب عمل وحكومة
العمل بشكل تشـاركي وتعاوني لتحديد مستـوى مناسب للحد األدنى لألجور، ألن
املـستـوى املتــدني للحـد األدنـى لألجـور يـقلل من دوره يف إعـادة تـوزيع الـدخل، وأن
املـستـوى املـرتفع مقـارنـة مع إنتـاجيـة العمــال ميكن أن يـؤدي إىل تـضخم األسعـار
ويضعف تنـافسـية املنـتجات الـوطنيـة ويهدد بعـدم امتثـال شركـات القطـاع اخلاص
للحـد األدنـى لألجـور، ويـتطلـب تطـبيق احلـد األدنـى لألجـور حتقيق حـد أعلـى من

االمتثال عن طريق وضع نظام تفتيش فاعل وفرض عقوبات يف حال عدم االمتثال .
بـدأ العمل بـاحلد األدنـى لألجور يف أمـريكا عـام 1938، عندمـا قررت احلكـومة
األمريـكية فرض 25 سنتـًا للساعة كـحد أدنى لألجور، ثـم ارتفع إىل 4.25 دوالر للساعة
عــام 1987 ، ثم ارتفع إىل 5.15 عــام 1996، ثم مت رفعه إىل 7.25 دوالر لـلسـاعـة يف العـام
2009 علـى مــستــوى احلكـومــة الفيــدراليـة ويف وقـت الحق مت رفعــة اىل 8 دوالرات، وهنـاك
مطالبـة من قبل الرئـيس أوباما بـرفعه مرة ثانيـة إىل 10.10 دوالر للساعـة، واألمر معروض
على الـكونغرس األمـريكي للبـت فيه، ويتفاوت احلـد األدنى لألجور حـسب كل والية،
ويف بريطانيـا ارتفع احلد األدنى لألجـور يف العام 2011 إىل 6.08 جنيه إسرتليـين للساعة،
ويف أملانيا أقرت احلكومة احلد األدنى لألجور مبا يزيد عن 8 يورو أو 12 دوالرا للساعة،
اعتبـارًا من شهر ينـاير 2015، ويف كنـدا يتفاوت احلـد األدنى لألجـور حسب احملـافظات
فـيبلغ يف البـريتا 8.8 دوالر كـندي، بـينمـا يبلـغ 8 يف كولـومبـيا، ويف مـانيتـوبا 9.5 دوالر

كندي. واحلد األدنى لألجور للساعة لعدد من دول العامل مبني يف اجلدول 1 .
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جدول 1: احلد األدنى لألجور للساعة يف عدد من دول العامل يف العام 2011

Source: OECD (2013) Statistics of labo http://stats.oecd.org/index.aspx?
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يعـترب حتـديـد سـاعـات العـمل من األمـور اهلـامـة بـاعـتبـارهـا أحـد احلقـوق
األسـاسية للعمـال، وقد سّنت مـعظم الدول القـوانني اليت حتكم نظـام العمل مبا

فيها اململكة العربية السعودية متضمنة حتديد ساعات عمل حمددة للعاملني.
نصت اتـفاقيـة ساعـات العمـل يف منظمـة العمـل الدوليـة )ILO( على أن ال تـزيد
سـاعات العمل يف املـؤسسات الـصناعيـة عن 48 ساعـة يف األسبوع أو 8 سـاعات عمل
يومية. وقد صادقت معظم دول العامل على اتفاقية ساعات العمل الصادرة عن منظمة
العمل الدولية مبا فـيها اململكة العربية السعوديـة والتزمت مبا جاء يف هذه االتفاقية.
وعملت اململكة على إصدار نظام حتديد ساعات للعمل يف احملالت التجارية من قبل
وزارة العمل، وقـد متت املصادقـة على النظـام من قبل جملس الـشورى.وقد أثـار نظام
حتديـد ساعات العمل اجلدل والـنقاش وردود الفعل حول جدوى حتـديد ساعات عمل
للمحالت التجـارية يف قـطاع التجـزئة، ممـا يسـتدعي ضـرورة دراسة مـوضوع حتـديد
ساعـات العمـل من حيث مـزاياه وعـيوبه وتـأثريه علـى عمل احملالت التجـارية وقـطاع
التجـزئــة يف اململكـة، والتـوصل إىل تـوصيـات ميكـن أن تسـاهـم يف تطـويـر نظـام
حتديد سـاعات العمل. كما نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية يف شأن احلد األدنى
لألجـور يف العام 1970، وتتدخل احلكومـة بفرض حد أدنى لألجـور لتأمني املستوى
املعيـشـي املنــاسب للعــاملني ألن ارتفـاع األسعـار يـؤدي إىل تـآكل القـدرة الـشـرائيـة
لألجـور ويـنص اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان أن " لكل فـرد يقـوم بعمل احلق يف
أجـر عـادل يكفل له وألسـرته عـيشـة الئقـة بكـرامـة "، وهـذا يـتطلـب من اجلهـات
املنـظمة للحيـاة يف اجملتمعات التـدخل من اجل اقرار حـد أدنى لألجور يعلـو على خط
الفقر يف جمتمعها، مما يتطلب تدخل احلكومة بفرض حد أدنى لألجور لتأمني حد
أدنـى من األجور يضمن املستـوى املعيشي املناسب للعـاملني، ألن ارتفاع األسعار يؤدي

إىل تآكل القدرة الشرائية لألجور )احلسن: 2014( .
قبل إقــرار سيـاسـة احلـد األدنـى لألجــور جيب مـراعــاة ربط احلـد األدنـى
لألجـور بـإنتـاجيـة العـاملني )Indexing of wages( طبقـا لـنظـريـة األجـر الكفء
)Efficiency wage Theory( حـيث تـسفـر األجــور األكثـر ارتفـاعــا إىل إنتــاجيـة

أكثر ارتفاعا إذا ما مت الربط بني األجور واإلنتاجية. 
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كما جيب احلـرص على دراسة اآلثار االقتصاديـة للحد األدنى لألجور للتقليل
من اآلثـار السلـبية علـى التضخم واالسـتهالك واالسترياد وتكـلفة اإلنتـاج وتنافـسية
املنتجـات الـوطنيـة يف األسـواق الـدوليــة، وأن يتم وضع احلـد األدنـى لألجـور ضمن
حـزمة اقتـصاديـة، وليس مبعـزل عن بقيـة املتغريات االقتـصاديـة كالـدخل واإلنفاق

واالستثمار األجنيب واإلنتاجية واالسترياد والتضخم والبطالة والفقر والصادرات.
هناك عدد من نظريات األجور يتم االسرتشاد بها عند حتديد األجور وهي:

1. نظـريـة حـد الكفـاف: وضع الطـبيعيـون أسس هـذه النظـريـة ثم طـورهـا آدم
مسيث وذكـرها كـارل ماركـس كأسـاس لنـظريـته يف االستغالل للعـمال،
وأضـاف عليهـا قـانـون األجـر احلـديـدي حيـث يتحـدد األجـر حبـد الكفـاف،
ومـضمونهـا أن األجور علـى املدى الـطويل تتحـدد باملقـدار الذي يكـفي العامل
وأسـرته عند حد الكفاف الذي يؤمـن احلد األدنى للمعيشة، وإذا ارتفع األجر
فوق مستوى الكفاف فهذا يشجع العمال على زيادة حجم األسرة وزيادة عرض

العمال مما خيفض األجور إىل مستوى الكفاف.
2. نظـريـة رصيـد األجـور: وهـي مكملـة لـنظـريـة حـد الكفـاف، ويتـم حسـاب
األجر بقـسمة رأس املـال املخصـص لألجور علـى حجم القـوى العاملـة، ولكن

يؤخذ عليها أن األجور ال ترتبط حبجم اإلنتاج.
3. نظرية اإلنتاجية احلدية لألجور: تفرتض املنافسة الكاملة يف سوق العمل وأن
مثن الـسلعة ومثن العمل ثـابتان، ويرتتب علـى ذلك وجود أجر واحـد يسود سوق
الـعمل وهو يـساوي اإلنتـاجية احلـدية للعـامل، ويتم االسـتمرار يف طلـب العمال
وتوظيفهم حتى تتساوي قيمة الناتج احلدي للعامل مع أجرته، ويؤخذ على هذه
النظـرية أنهـا تفرتض املـنافـسة الـكاملـة وكونهـا نظـرية سـاكنـة يف حني أن
اإلنـتاجيـة تتأثـر برأس املـال املستخـدم يف العمليـة اإلنتاجـية والكفـاءة اإلدارية
وهي خـارج صـالحيـة الـعمـال. وقـد أشـارت دراسـة حــديثـة لــوزارة العـمل يف
اململكـة العربـية الـسعوديـة إىل أن اقتصـاد اململـكة يعـاني من تـدني مسـتوى
إنتاجـية القطاعات غـري النفطية مقارنـة باالقتصاديـات األخرى، وأن الزيادة يف
النمو االقتصادي يف اململكة مل تكن نامجة عن زيادة إنتاجية العمال بقدر ما
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هو ناتج عن تـوظيف عدد أكرب من العـاملني، يف حني أن غالبيـة االقتصاديات
املتقدمة كـالواليات املـتحدة األمريكـية واليابـان والدول األوروبية يـأتي النمو

االقتصادي من الزيادة يف اإلنتاجية )وزارة العمل : 2014(.
4. تشري النظرية الكالسيكية إىل أن تفاعل الطلب والعرض على العمال حيدد
األجـر، والطلب على العـمل مشتق من الطلب علـى السلعة اليت يـنتجها العامل،
أمـا عــرض العمل فهـو عـرض ال نهـائي املـرونـة وأن األجـر املـنخفض يـؤدي إىل

عرض منخفض للعمل كما يف شكل1:

الشكل ) 1 (
تفاعل طلب وعرض العمل مقابل معدل األجر

أمـا عرض الـعمل لالقتـصاد القـومي فيـتوقف عـلى معـدل النمـو السكـاني
والرتكيـب العمري واجلـنسي للـسكان ونـسبة الـسكان الـعاملني ومـوقف املرأة
من العـمل والظـروف الـصحيـة للعـاملـني، كمـا ويـرتـبط أجــر العمل بـإنتـاجيـة

العاملني حيث أن اخنفاض مستوى اإلنتاجية يقود إىل قلة الطلب على العمالة .
وملعـرفة تـأثري احلـد األدنى لألجـور على الـتوظـيف والبطـالة فقـد استعـانت

النظرية االقتصادية الكالسيكية بالرسم البياني يف الشكل رقم 2: 
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الشكل ) 2 (
تأثري احلد األدنى لألجور على توظيف العاملني غري املهرة 

                                                                                            

حيث أن:                                                                 
M = معدل توازن األجور

S = منحنى العرض للعمالة
D = منحنى الطلب للعمالة

E و U = نقاط على خط احلد األدنى لألجور والفرق بني النقطتني يعرب عن حجم
بطالة العمال. 

يشري الـرسم البياني أعاله، أن وضع حد أدنى لألجور أعلى من األجر التوازني
للـعرض والـطلب علـى العـمالـة يؤدي إىل حـدوث فجـوة بني الـعرض والـطلب لـصاحل
العرض، ممـا يؤدي إىل ظـهور البـطالـة وتراجع تـوظيف العمـالة من قـبل املؤسـسات
العامـة واخلاصـة وهو مـطابق ملـا يراه )Gary Becker (1996 بـأن زيادة احلـد األدنى
لألجـور يؤدي إىل فقـدان الكثرييـن لوظـائفهم، أي أن معـدل التـوظيف للعمـال غري
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. )M(املهـرة ينخفـض مع حتديـد حد أدنـى لألجور فـوق مسـتوى أجـور توازن الـسوق
أما العمالة املاهرة فـسيكون هناك تأثري حمدود للغايـة على مستوى توظيف العمالة
املاهـرة يف حالة عدم مـرونة الطلب على هـذه العمالة عنـد رفع احلد األدنى لألجور،
مما يؤدي إىل ارتفاع دخول العمالة املاهرة. وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن زيادة
احلـد األدنى لألجـور بنسبـة 10% تؤدي إىل ختفـيض توظيف الـشباب حتت العـشرين
بنـسبة تـرتاوح بني 1% إىل 3% ، بينمـا تنخفض هـذه النسبـة للموظفـني األكرب سنا،
وحـول أثر زيـادة احلد األدنـى لألجور علـى دخل الفرد تـشري بعض الـدراسات إىل أن
زيادة احلد األدنى ألجور العمالة غري املاهرة من الشباب بنسبة 15%، ستزيد دخوهلم
بنـسبة 7% -9% على الرغم مـن اخنفاض توظيفهم )سامـويلسون ونوردهاوس:2006(.
وقـد عارض بعـض الربملانيـني األملان زيادة احلـد األدنى لألجـور يف أملانيـا ألن الزيادة

املقرتحة ستؤدي إىل تقليص توظيف 900000 عامل )االقتصادية:2014(. 
من العـوامل احملـددة للحـد األدنـى لألجـور ازديـاد اجلـذب الـوظيفـي كلمـا
ارتـفعت األجــور واملكـافــآت . وتفــاوت العــاملني حــسب اخـتصـاصـاتـهم وتعـدد
واختالف الـوظـائف وتنـوعهـا وعـدد سـاعـات العمل تـؤثـر علـى مـستـوى األجـور،
إضافة إىل عدد سنوات اخلربة واملؤهالت العلمية ومستوى التدريب ونسبة البطالة
وسيـاسـة تـوطني الـوظـائف. أمـا العـوامل املـؤثـرة يف مـستـوى األجـور فهي صعـوبـة
االنتقال بـني املهن املختلفـة وعدم معـرفة العـامل بالفـرص املتاحـة، وتأثري نقـابات
العمال وتدخل الدولة يف األجور حيث يعترب احلد األدنى لألجور هو أحد أشكال
التــدخل احلكــومي، حـيث تقـوم معـظم احلكـومـات بـوضع حـد أدنـى ألجـور
العاملني ملنع استغالل العمال وضمان حد أدني من مستوى املعيشة، وذلك بتحديد
احلد األدنـى لألجور مبـستوى أعلـى من مسـتوى األجر الـتوازني النـاتج عن تقاطع
منحنى العـرض والطلب على العمالة. كما تـتدخل احلكومة برفع رواتب األطباء
واملمـرضني واملـمرضـات نتيجـة لنـدرة العرض مـن هذه املـوارد البـشريـة وحاجـتها
لتخصصات دقـيقة يف املهن الطبـية، وقامت احلكـومة بزيـادة العاملني يف احلقل
الطيب السعودي عالوة إضافيـة 40%.ولعالج النقص يف األطباء واألخصائيني ال بد
من زيادة احلـوافز املـادية وغري املـادية، وكـذلك القيـام بإرسـال املبتعثـني للخارج
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للتخصـص. واألجور تنحـرف عن مسـارها الطـبيعي نتيجـة للمفاوضـات بني أرباب
العمـل ونقابـات العمل، واخـتالف األجور بـني املهن املختلـفة تعـود إىل شدة حـاجة
اجملتمـع إىل خدمـات مهنـة أكثـر من غريهـا والكمـيات املـعروضـة من خـدمات

العمال حتدد درجة صعوبة العمل.
واحلـد األدنى لألجور له آثار اقتصـادية منها حتفيز الطلـب على العمالة من قبل
مؤسسات القطاع العام واخلاص وحتفيـز زيادة عرض العمالة من كافة التخصصات
والتـأثري علـى تكلـفة إنـتاج الـسلع واخلـدمات بـالزيـادة أو النقـص وحتسـني مسـتوى
معيشة األفراد ورفع األسعار والتضخم والـتأثري على مستوى اإلنتاجية للعمالة والتأثري
علـى خلق فـرص العـمل يف السـوق، وزيادة الـدخل االمسي واحلقـيقي للعـمالـة وزيادة
الـطـلب علـى مــواد االستـهالك من الـسلع واخلـدمــات. ومعـظم الـزيـادة يف الــدخل،
وخـاصـة للـطبقـات العـاملـة، تـذهب لالسـتهالك من الـسلع واليت يـأتي  معـظمهـا من

االسترياد من اخلارج والقليل منها ينشط الطلب على السلع احمللية.
وحول فرص وحتديات تطبيق حد أدنى لألجور فهي مبينة  يف اجلدول 2 : 

جدول )2( : فرص وحتديات تطبيق احلد األدنى لألجور

* ندوة جريدة عكاظ حول قرارات وزارة العمل لسعودة الوظائف العدد 17338 بتاريخ 21 / 3 2014 .
Source: Neumark, David & Willian Wascher (2008) Minimum Wages (http://
mitpress .mit.edu/catalog/item /default.asp?)
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طـالب بعـض االقتصـاديني أمـثال هـيوبـرت سيمـون وفريـدريك هيـك وربرت
سولو وملتـون فريدمان وجيمـس توبني وجان متربجن ومعظمـهم من احلائزين على
جـائزة نـوبل يف االقتصـاد، باسـتخدام بـدائل عن احلـد األدنى لألجـور ميكن أن
تكون أكـثر فعـالية يف حمـاربة الفقـر وعدم املـساواة يف الـدخل، منهـا املطـالبة
بتحديـد ما يعرف بالدخل األساسي للعاملني )Basic Income( أي ضمان حد أدنى
Gove ( من الدخل وطالب البعض بإحالل احلد األدنى لألجور بالدعم احلكومي
ernment Subsidy( للسلع األساسية للـطبقات الفقرية والعاملني بـأجور منخفضة،

Refundae ( وكما طـالب آخرون بإحالل احلد األدنى لألجـور باسرتجاع الضريبة
ble Tax Credit( وطـالب آخرون يف أملـانيا والـسويـد وإيطـاليا والـدمنارك بـأن يتم

Collective( الـتوصل إىل األجـر العادل عـن طريق مـا يعرف بـالتفـاوض اجلمـاعي
Bargaining( لتاليف اآلثار السلبية للحد األدنى لألجور على التوظيف واألسعار .

http://en.wikipedia.org/wiki/minimum_wage
فيما يلي استعراض لنتائج الدراسات السابقة:

Minimum بعــنـــــوان John Addison and Mckinley Blackbury (1999)  1( دراســـــة(
  Wages and Poverty وخلـصت الـدراسـة مـن خالل التحلـيل اإلحصـائـي لبيـانـات

سلـسلة زمـنية لـلفرتة 1983-1996 بأن  أثـر زيادة أو رفع احلـد األدنى لألجـور قد
قلل مـن الفقر لـلعمال وخـاصة للفـئة العمـرية مـن الشبـاب بني سن 18-28 ، ومن
بينهم املتسربـني من الدراسة الثانوية. كمـا بينت الدراسة أن وضع حد مرتفع من
احلـد األدنى لألجـور قد حـسن من األوضـاع االقتصـادية للعـمال مـن ذوي األجور
املنخفضـة والقليلـي املهارة علـى مسـتوى املنـاطق والواليـات مبا فـيها واليـة جنوب

كارولينا يف كولومييا وعلى املستوى الفدرالي للواليات املتحدة األمريكية.
David Metcalf (2002) The National Minimum wage: Coverage 2( دراســــــــــــــة(
 Impact and Future. London School of Economics خلــصت الــدراســة إىل أنه
يف العام 1997مت تـشكيل هيئة لألجور املنخفضة مهمتها وضع حد أدنى لألجور
علـى املستـوى القومـي يف بريـطانـيا، وتقـدم توصـياتهـا إىل رئيس الـوزراء ووزير
الصناعة والـتجارة ، وقد أوصت اللجـنة بزيادة احلـد األدنى لألجور يف بـريطانيا
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من 3 جنيهـات للسـاعة إىل 4.20 جنـيه بناًء عـلى النمـو احلاصل يف الـناتج احمللي
اإلمجـالـي حيث تـبني أن 1.5 مليـون مـواطن أو نـسبـة 6.4% من حـجم العمـالـة يف
بـريطـانيـا يتقـاضون أجـورًا أقل من احلـد األدنى لألجـور، ويشـمل الرقـم اإلناث
العامالت جزئيا، وقد مشل العاملني يف قطاع جتارة التجزئة والفنادق واملطاعم،
وقـد بينت الـدراسة أن رفع احلـد األدنى لألجـور له آثار علـى توزيع الـدخل وعلى

التوظيف وعلى الدخل خاصة للذين يتقاضون اجورًا منخفضة.
Impacts of Minie بـعنــوان Marion Konig and Joachim Moller (2009)  3( دراســة(
mum Wages:A Microdata Analysis for the German Construction Sector
وقد خلصت الـدراسة إىل أن نظام احلـد األدنى لألجور أدخل إىل قـطاع البناء يف
أملانيـا يف القسمـني الشرقـي والغربي يف العـام 1997، وبينت الـدراسة وجـود منو
موجب يف أجور العـاملني يف البناء يف القسـم الشرقي والقسم الغـربي من أملانيا،
وأن معدل األجر يف القـسم الشرقي كـان أكرب من القسم الغـربي ولكن تأثري
زيـادة احلـد األدنـى لألجـور علــى التــوظيـف يف قطـاع الـبنـاء كـان خمـتلفـا يف
اجلـزأين  الشـرقي والغربـي من أملانيـا، فقد كان األثـر سلبيا علـى التوظيف يف
القسـم الشـرقي من أملـانيـا بـينمـا كـان األثـر مـوجبـا علـى التـوظيف يف القـسم
الغربي، وتـوصي الدراسـة بأن تكـون الزيـادات يف احلد األدنـى لألجور معتـدلة

لكي يكون األثر خسارة يف التوظيف للعمال ذوي األجور املنخفضة.
)4( دراســـة  Lester William and Reich Michael (2010)   Dube  Arindraajit عـن
آثـار احلد األدنـى لألجور عـرب عدد مـن الواليـات األمريكـية، حـيث مت حتليل
آثار زيادة احلـد األدنى لألجور علـى فرص التوظيف يف هـذه الواليات يف الفرتة
من 1990-2006، حيث مت دراسـة االجتاه العـام يف السلـسلة الـزمنيـة، وبينت
الـدراسة أنه ال تـوجد آثـار سلبيـة تذكـر على تـوظيف العـمالـة وخاصـة لذوي
األجـور املنخفضـة من العـاملني يف الـواليات اليت مت زيـادة احلد األدنـى لألجور
فيها، وعلـى العكس من ذلك أدت زيـادة األجور إىل حتسني دخـل العمالة ذوي

األجور املنخفضة وخاصة يف قطاعات الطعام واملطاعم وجتارة التجزئة .
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Mirko Draca, Stephen Machin and John Van Reenen (2011) 5( دراســــــــــــــــة(
بـعنــوان Minimum Wages and Firm Profitability خلـصت الــدراســة إىل آثــار
احلـد األدنـى من األجـور علـى رحبيــة الشـركـات الـربيطـانيـة يف العـام 1999
ومتثلـت يف ارتفاع تكلفـة األجور علـى الشركـات مما أدى اىل التـأثري السليب
علـى اربـاح هـذه الشـركـات، وخـاصـة يف الشـركـات الـصنـاعيـة، ممـا أجرب
الـشــركــات علــى الـتقلـيل مـن التــوظـيف للحــد مـن ارتفــاع تـكلفــة األجــور
وللـمحافـظة علـى مستـوى أرباحهـا السـنويـة، وبينت الـدراسة أن األثـر السليب
لـرفع احلـد األدنـى لألجـور علـى تـوظيف األيـدي العـاملـة لـيس أمـرا قـاطعـا،
وبـالتـالي ال ميـكن التـسليم بـه ألنه يف بعض احلـاالت مل يظهـر األثـر الـسليب

لرفع احلد األدنى لألجور على التوظيف.
Impact بعنوان Jinlan Ni, Guangxin Wang, and Xianguo Yao (2011)   6( دراسة(
  of Minimum Wages on Employment: Evidence from China وخـلـــــصـــت
الـدراسة إىل حتلـيل سلسلـة زمنيـة من البيـانات للفـرتة 2000-2005 اىل أن أثر
زيادة احلد األدنى لألجـور على التوظيف يف الصني، كـان خمتلطا وخاصة يف
املنطقـة الشـرقيـة من الـصني حيـث كان األثـر سلبـيا علـى التـوظيـف بعكس
املناطق الغربية والوسطى حيـث كان األثر إجيابيا على التوظيف. وقد اعتربت
متغريات اخنفاض األجور احلقيقية وضعف تطبيق احلد األدنى لألجور وهيكل

سوق العمل من حمددات احلد األدنى لألجور يف الصني.   
Wage Inequality, Minimum Wage  بعــنـــــوان Mark Stewart (2012) 7( دراســـــة(
     .Effects and Spillovers وخلـصت الـدراسـة إىل أن هنـاك عــدم مسـاواة يف
األجـور بني العـاملني غري احملـرتفني وذوي الدخـول املنخفضـة منذ الـتسعيـنيات
من القـرن املـاضـي لصـاحل ذوي الـدخـول املـرتفعـة، ممـا استـدعـى العمل علـى
تعديل احلد األدنى لألجور بـالزيادة ملعاجلة عـدم املساواة يف األجور بني العمال
مما كان له آثار انعكست على العاملني يف سوق العمل الربيطاني، وقد بينت
الـدراسـة أن أثـر رفع احلـد األدنـى لألجـور مل حيـدث التـدفقـات املتـوقعـة علـى

العاملني من حيث تقليل عدم املساواة يف األجور .

ـ
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)8( دراسة حـازم رحاحلة )2012( متـايز األجور بـني القطاعني العـام واخلاص: دراسة
مقارنـة لتداعياته على أسواق العـمل يف األردن واإلمارات وقطر، املنشورة من قبل
املـركـزالعـربي لألحبـاث ودراسـة الـسيـاسـات. الـدوحـة. خـلصت الـدراسـة إىل أن
أسـواق العمل العربية يف كل من األردن واألمـارات العربية املتـحدة وقطر، تواجه
حتـديـات كـثرية من بـينهـا ضعـف مشـاركـة الـسكـان يف سـوق العمل وخـاصـة
ضعف مشاركة املرأة يف القوى العاملة، وارتفاع معدالت البطالة وتركز العمالة
الوطنيـة يف القطاع العام وأن مـستوى األجور يف القطـاع اخلاص يعترب من العوامل
احملـددة لتـوطني الـوظـائف جبـانب عـوامل أخــرى، أهمهـا عـدد سـاعــات العمل
ومسـتويـات األمان الـوظيفي ومعـدالت البـطالـة وثقافـة العيب يف العـمل يف بعض
املهن ومستـوى اإلنتاجية والتفاوت يف األجور بني القـطاعني العام واخلاص واملزايا
الوظيفية غـري النقدية، وقد بينت الدراسة زيـادة أجور العاملني يف الوظائف العليا
يف القطـاع اخلاص عنها يف القطـاع العام يف األردن بنسبـة 30% مما جيعل القطاع
العـام عاجـزا عن جـذب الكـفاءات وكـذلك األمـر يف كل مـن اإلمارات وقـطر
ولكن علـى مستـوى االقتصـاد الكلي فقـد زاد متوسـط األجور يف القطـاع العام
عنـه يف القطاع اخلـاص يف الدول الـثالث،.وقد أوصت الـدراسة بـإعادة الـنظر يف

تشريعات أسواق العمل لتوفري ظروف عمل مالئمة للقوى العاملة.
Joseph Sabia, Benjamin Hansen and Richard Burkhauser:2012) ( دراســــــة )9(
“Are the Effects of Minimum Wage increases always Small? New Evie
 ”dence from a Case Study of New York وخلـصـت الــدراســة إىل أن احلــد
األدنى لألجور ميكن أن تكـون له آثار عكسية على الطلب على العمال ذوي
األجـور املـنخفضـة فـإذا زاد احلـد األدنـى لألجـور من5.15 $ ـ 6.75 $ للسـاعـة
سيـنتج عنهـا اخنفاض يف تـوظيف العمـالة بـنسبـة 20.2% ـ 21.8 % للعـمالـة غري

املاهرة وخاصة للفئة العمرية بني 16-24 سنة.
Real Wage, Labor productivity and Employment Trends in South 10( دراســـــة(
 IMF Africa: A Close Look (2012) وقد خلصت الدراسة إىل أن النمو السريع
لألجــور احلـقيـقيــة اليت تــزيــد عـن معــدل زيــادة إنتــاجيــة الـعمــال يف معـظم
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القـطاعـات أدت إىل تقلـيص خلق فـرص العمل، كـما بـينت الـدراسة أنـه على
الرغم من تكامل األجور احلقيقيـة مع انتاجية العمال فإن احنراف األجور عن
األجر التـوازني يقود إىل ضعف العالقـة بني منو األجور احلقـيقية ومنو إنـتاجية
العمـال يف جنوب أفريقيـا، وبشكل أكرب من بقيـة الدول الناشئـة أثناء األزمة
املالية العاملية اليت بدأت يف العام 2008 واستمرت لغاية اآلن وبدرجات متفاوتة.
Effects of Minimum بعنوان Jonathan Meer and Jeremy West (2013) 11( دراسة(
 Wages on Employment Dynamics خلـصت الـدراسـة إىل أن وضع حـد أدنـى
لألجور يقـود إىل اخنفاض معـدل منو الـتوظيف مـن خالل خلق وظائف جـديدة
عند توسع الشركات واملؤسـسات العاملة خاصة يف الصناعات اليت يعمل فيها
عمـال صغــار السـن والعمـالـة غري املـاهـرة، حـيث أن معـظم العـاملني يف هـذه

الصناعات هم من العاملني الذين يتقاضون أجورًا منخفضة.
The Impact of Minimum Wages on بعنـوان Cuong Viet Nguyen (2013)  12( دراسـة(
 .Employment of Low Wage Workers: Evidence from Vietnam : هـــــــــــــدفـــــت

الـدراسـة للقيـام ببـحث ميـداني لـلحصـول علـى دليل علـى أثـر زيـادة احلـد األدنـى
لألجـور علـى العـاملني يف فـيتنـام والــذين تقل أجــورهم ورواتبـهم عن احلـد األدنـى
لألجور على املسـتوى  القومي بناًء على مسح سوق العمل يف األعوام 2004 - 2006
واسـتخلص الـباحـث بأن زيـادة احلد األدنـى لألجـور يف العـام 2005 قلل مـن نسـبة
عـدد العاملني يف الـقطاعات الـرمسية خاصـة بني العاملني ذوي األجـور املنخفضة ،
selfe وأصبح هـؤالء اخلـارجـون مـن القطـاعـات الـرمسيـة يعملـون يف وظـائف ذاتيـة

. employed

)13( دراسـة الـبنك الـدولـي )2013( بعنـوان "سـوق العمـل السعـودي" وأعـدت الـدراسـة
بالتعـاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط يف املـملكة العربية الـسعودية، وتطرقت
إىل جـانبني همـا : رواتب السعـوديني يف القطـاع اخلاص ومقـارنتهـا بقرنـائهم يف
اخلليـج وأوروبا، واجلـانب الثـاني يتعلـق جبدوى نـظام نـطاقـات وبرنـامج حـافز.
أشارت نتائج الـدراسة، أن متوسط رواتـب وأجور القطاع احلكـومي تتفوق على
متوسـط رواتب وأجور القطاع اخلـاص، وأن متوسط راتب الـسعوديني يف القطاع
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اخلاص هي األقل يف دول اخللـيج وأوروبا، حيث بلغت 6400 ريال شهـريا مقارنة
مع 15200 ريـــال يف اخللـيج و 23600 ريـــال يف أوروبـــا، وان مـتـــوسـط رواتـب
السعوديات 3900 ريال شهـريا مقارنة مع 8700 ريال يف اخلليج و15000 ريال يف
أوروبا، ممـا يدل علـى اخنفاض معـدل رواتب الـسعويـني مقارنـة مع نظـرائهم يف
اخلـليج وأوروبا، كـما بيـنت الدراسـة أن نصيب الـسعوديني مـن وظائف القـطاع
اخلـاص بلغ حـوالي 10% وأن سـوق العمـل السعـودي يـولـد 200000 فـرصـة عمل
سنويا نصيب السعوديني منها 20000 فرصة سنويا، وأنه لو كان عدد العاطلني
الـسعوديـني 2 مليون سـنحتاج إىل 100 عـام ليتم تـوظيفهم، كـما وصف التقـرير
الـدولي بـرنامـج حافـز بأنـه يشجع عـلى عـدم العـمل إذ مل يعمل عـلى مـكافـحة
البطالة، كما وصف التقرير برنامج نطاقات بأنه شجع على السعودة الوهمية .

املبحث الثالث: خصائص نظام األجور يف سوق العمل السعودي
استجـابة جلـهود خـادم احلرمـني الشـريفني وتـوجيهـاته الـكرميـة بتحـسني
مستوى معيـشة العاملني يف القطـاع العام برفع أجورهـم إىل3000 ريال لتمكينهم
من احليـاة الكـرمية، فقـد قامـت وزارة العمل بتـصميـم برنـامج نطـاقات لـزيادة
فـرص العمل للسـعوديني يف القطـاع اخلاص، والتخـطيط لوضع حـد أدنى لألجور
يف القـطاع اخلـاص أسوة بـالقطـاع العام، كـما مت الـبدء مبـشروع حـافز لـصرف

تعويضات البطالة للعاطلني عن العمل من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية. 
تـسعـى وزارة الـعمل إىل إطـالق نظـام رصـد األجــور من خالل مــراقبـة دفع
األجـور لـلعمـالـة الـوافــدة والتـأكــد من دفع الــرواتب الـشهـريـة إىل حـسـابــاتهم
املصـرفية واليت تتوافق مع عقـود عملهم على مدى الثـالث سنوات املقبلة، كجزء

من مبادرتها لتعزيز فرص العمل للسعوديني .
قـام  فريق دراسـات وزارة العمل الـسعوديـة بتحـديد  حمـاور لدراسـة ميكن
الـقيــام بهــا حــول احلــد األدنــى لألجــور تـشـمل تعــريف احلــد األدنــى لألجــور،
استعراض جتـارب عدد من الدول اليت طبقت احلد األدنـى لألجور، مزايا وعيوب
تـطبـيق حـد أدنــى لألجــور علـى مــوظفـي القـطـاع اخلـاص يف املـملكـة، األثـر
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االقتصادي لتطبيق احلد األدنـى لألجور على موظفي القطاع اخلاص والتحويالت
املالـية خـارج اململكـة، معـوقات تـطبيق حـد أدنى لـألجور عـلى مـوظفي القـطاع
اخلـاص يف اململـكة، مـقدار احلـد األدنى لـألجور املـقرتح يف القطـاع اخلاص يف
اململكة، أثر تـطبيق احلد األدنى لألجـور على القطاع العـام يف اململكة، موقف

اتفاقيات منظمة العمل الدولية املصادق عليها من اململكة من مسالة التمييز.
بـدأت اللجنـة املشـكلة مـن  أصحاب األعـمال والعـمال وممـثلي وزارة العمل
أعماهلا يف جدة بداية شهر يونيو 2013 إلعداد الدراسة اخلاصة بتاثريات وضع حد
أدنى لرواتب العمالة مـن املواطنني والوافدين . واستمـرت أعمال اللجنة شهرين ثم
رفعت تـوصياتهـا إىل املقام السـامي، وقد مشلت الـدراسة العمـالة الوافـده جبانب
العـمالـة السـعوديـة، وقد مت اقـرتاح الراتـب الشهـري 5837 ريااًل سـعوديـًا شهـريا
كـحد أدنـى لألجـور، وقد أخـذت اللجنـة اعتبـارات تكـاليف املعيـشة يف بـلدان
العـمالـة الوافـدة وليـس اململـكة، وقـد اعرتض أصحـاب األعمـال علـى ذلك بـأنه
سيضـر باالقتصـاد الوطين، ويزيـد من حتويالت الوافـدين إىل بلدانهـم وسيساهم
ذلك يف القـضاء علـى املنشـآت الصغرية، ومت طـرح التـساؤل حـول احلاجـة لوضع
حـد أدنــى لألجـور ممـا يــسبـب يف سحب الــسيـولــة من الـسـوق احملـلي وارتفـاع
تكـاليف املعيـشة . وقـد رأى البعـض أن وضع حد أدنـى لألجور ضـروري لتـسريع
إجراءات سعـودة الوظـائف خاصـة يف القطـاع اخلاص، وأن ذلـك سوف يـرفع من
إنتـاجيــة العمـالـة الـسعـوديــة يف القطـاع اخلـاص البـالغ عـددهم 800000 عـامل
يشكـلون حـوالي 10% مـن جممل العـمالـة الوافـدة اليت تقـدر ب 8 ماليـني، وقد
انتقـد بعـض االقتصـاديني مشـول العـمالـة الوافـدة يف احلد األدنـى لألجـور. تتجه
وزارة العمل إىل حتديد حد أدنـى ألجور العاملني يف القطاع اخلاص وقصرها على
املواطنني دون الوافدين األجانب وهلذا األمر حماذير قانونية حملية ودولية، وخاصة
من قبل منظمة العـمل الدولية )ILO( واليت ترتبط اململكـة معها باتفاقيات العمل
الدولـية واليت متنع الـتمييز يف األجـور بني املواطـنني والعاملني األجـانب . من املهم
قبل فـرض سيـاسـة احلـد األدنـى لألجـور يف املـملكـة الـتنـسيق بـني وزارة العمل
واملــؤسسـات بــالقطـاعني اخلـاص والعـام والبـاحـثني عن عـمل، أي بني األطـراف
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الثالثة للـعمل وهم احلكومة والـعاملون وشركـات األعمال خللق صياغـة مقبولة
من اجلميـع للحد األدنى من األجور، وأن يكون احلـد األدنى لألجور حمفزًا على
زيادة اإلنتاجيـة واالستمرار يف العمل، كمـا جيب أن يرتبط احلـد األدنى لألجور
بنوع الـعمل، فأجر احملـاسب غري أجر املهـندس، وأن يكون احلـد األدنى لألجور
شـامال القطـاعني اخلاص والعـام وأن يشمل كل العـاملني يف اململـكة، لكي ال
حيـدث تشـوه يف هيكل األسعـار وخيلق مـا يـسمـى بـأسعـار الـظل. وعنـد حتـديـد
احلـد األدنـى لألجـور جيب مـراعـاة مـستـوى الـدخـول الـسنـويـة لألفـراد ومـستـوى

البطالة املرتفع كما يف اجلدول 3:
جدول ) 3 ( 

معدالت البطالة ودخل الفرد السنوي  يف السعودية 

NA غري متوفر .

املصدر:التقارير السنوية ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات للسنوات 2012-2000 .
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وعـند حتديد احلد األدنـى لألجور جيب التعرف علـى متوسط األجور جلميع
العـاملني يف القطـاع اخلاص والـبالـغ 2327 ريااًل شهـريا يف العـام 2010 حيث بلغ
متوسـط رواتب السعـوديني 4102 ريال مـقابل 1656 للـوافديـن كما هـو مبني يف

اجلدول 4:
جدول ) 4 (

متوسط رواتب السعوديني الشهرية مقارنة مع الوافدين يف منشآت القطاع اخلاص حسب
النشاط االقتصادي واجلنس يف العام 2010م )ريال سعودي(

املصدر:مصلحـة اإلحصاءات العامة واملعلومات )2012( التقاريـر السنوية.الرياض.االقتصادية12
/11/2012العدد 6972 .

كمـا جيب التـعرف عـلى مـستـوى تكـاليف املعـيشـة للعـاملني عـند حتـديد
احلد األدنـى لألجور، حيث يقـاس مستوى تـكلفة املعيشـة بالرقم القـياسي العام
ألسعـار سلـة من الـسلع واخلـدمـات اليت يـشرتيهـا العـاملــون يف القطــاعني العـام

واخلاص كما هو مبني يف اجلدول 5: 
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جدول ) 5 (
الرقم القياسي لتكلفة املعيشة يف الفرتة 2009-2014 )سنة األساس 2007=100(

املصـدر: مصـلحة اإلحـصاءات العـامة واملـعلومـات )2014( النشـرة اإلحصـائيـة الشهـرية لـشهر
فرباير. الرياض / يناير .

يبني اجلدول 5 أن تكاليف املعيشة يف اململكة قد ارتفعت من 110.5 نقطة
عـام 2009 إىل  128.7 يف العـام 2014 بنـسبـة 16.36% خالل مخـس سنـوات، أي
مبعدل سـنوي 3.28 % سـنويـا وبالـتالـي جيب أن يعكـس احلد األدنـى لألجور يف

اململكة هذه الزيادة يف تكاليف املعيشة . 
وحول خـط الفقر يف املـملكة العـربية الـسعوديـة فقد أشـارت دراسة حـديثة
صادرة عـن مؤسسـة امللك خالـد اخلريية، قـام بإعـدادها الـدكتور سـامي الدامغ
حتت عـنوان "خط الكفايـة يف اململكة العربـية السعوديـة" ، أن خط الفقر للفرد

خالل الفرتة 2009-2012 كان على النحو املبني يف اجلدول 6:
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اجلدول ) 6 (
خط الفقر يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 2009-2012م

املصدر: سامي الدامغ )2013( خط الكفـاية : مالمح ومسببات . مؤسـسة امللك خالد اخلريية.
الرياض .

يبني جـدول 6 أن خط الفقـر للفـرد شهريـا يف اململكـة ارتفع مـن 1660 ريااًل
عام 2009 إىل  2822 ريااًل يف العام 2012م بنسبة منو 70% ، وأن خط الفقر ألسرة
مـكونـة من مخـسة أشخـاص ارتفع مـن 3320 ريااًل عـام 2009  اىل 8926 ريااًل يف
عـام 2012 مبعدل منـو 169% ، وكانت نـسبة مـن هم دون خط الكـفاف 20% من
الـسكان، وقـد عرفت الـدراسة خـط الكفايـة بأنه اخلـط الذي ميكـن أسرة من
مخـسة أفراد من العيش الكـريم بدون اللجوء اىل مساعـدات احملسنني واجلمعيات
اخلريية، ويشمل خط الكفـاية تغطية تكاليف املعيشة كالتعليم والصحة والغذاء
واإلسكـان واملواصالت واخلـدمات األسـاسيـة، وقد كـان أعلى هـذه التكـاليف
السكـن الذي شكل 15% من حـد الكفاف مببلغ قـيمته 1390 ريااًل شهـريا. ومن
اجلـدير بالذكـر أن البنك الدولي حدد خـط الفقر املدقع بدوالر واحـد يوميا، وقد
طــالـبت دراســة حــديثــة قــامـت بهــا جــامعــة بــريــستــول ونـشــرت يف جــورنــال دي
سوسيـولوجي باستبـدال خط الفقر للبنك الـدولي خبط فقر مبين علـى االحتياجات
)Journal of Sociology:2014( األســاسيــة للفـرد وهـوأعلــى من دوالر واحـد يــوميـا
وتعـمل وزارة العمل حاليا على تطبيق برنامج محـاية األجور على الشركات وحتويل
رواتـب العامـلني إىل البنـوك واإلفصـاح عنهـا للتـأمينـات االجتمـاعيـة ووزارة العمل،
كما يقـوم صندوق تنمية املـوارد البشرية بـربنامج حتفيز املنشـآت لتوطني الوظائف
وزيادة رواتب  يف القطاع اخلاص باملساهمة بنسبة 50% من الزيادات يف األجور اليت

تدفعها شركات القطاع اخلاص )صندوق تنمية املوارد البشرية:2014( .
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املـبحث الرابع : حتليل ومنـاقشة نتـائج الدراسة حـول احملددات واآلثار االقـتصادية
للحد األدنى لألجور :

خصائص أفراد عينة الدراسة :
تبني مـن حتليل طـبيعــة نشـاط أفـراد الـعينـة أن النـسبـة األعلـى كــانت من
العـاملني بنـسبـة 45% ، يليهم مـدراء املوارد الـبشـرية بـنسـبة 35% واألكـادمييني
بـنسبة 20%، كـما تبني أن سنـوات اخلربة ألفراد العينـة كانت األعلـى من فئة 6
إىل10 سنوات بنسبة 36% يليها فئة 5 سنوات فأقل بنسبة 29% ثم فئة 11-15 سنة
بنسبة 20% وأخريا فئة 16 سنة فأكثر بنسبة 15% ، كما تبني أن 35% من أفراد
العينة حيملـون الثانوية فأقل يـليها محلة درجة البكالـوريوس بنسبة 30% ثم محلة
الـدكتـوراة بنـسبـة 20% ثم محـلة املـاجسـتري بنـسبـة 15% ، وحول مـستـوى احلد
األدنى لألجور تبـني أن نسبة 40% من أفـراد العينة فضلـت مستوى متـوسطًا مببلغ
3500 ريــال بيـنمـا فـضلت نـسبـة 35% املـستــوى املنخـفض مبـيلغ 3000 ريـال وأن %25

من أفراد العينة طالبوا مبستوى مرتفع يبلغ 4500 ريال كما يف جدول 7:
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جدول )7 (
خصائص أفراد العينة

 

املصدر: حتليل الباحث

حتليل ومناقشة نتائج الدراسة حول  حمددات احلد األدنى لألجور يف اململكة :
تبني من فحص مصفوفـة االرتباط أن معامل االرتباط لعوامل مستوى الدخل
ومـستوى الفقر والبطـالة ومستوى الـرحبية ومستوى التـضخم فوق مستوى 0.90 ،
وبـالتـالي مت اسـتبعـادهــا من التـحليل العـامـلي كمـا مت التـأكـد من عـدم وجـود
مـشكلــة االزدواج اخلطـي )Multicollinearity( بني املـتغريات . لـوحـظ من خالل
اخـتبــار  KMO أن معــامل االخـتبــار 0.582 أكـرب من احلــد األدنــى 0.50 الــذي
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اشـرتطه  Kiser (1974) ممــا يـــدل علـــى كفــايـــة حجـم العـيـنــة . كـمــا أشــار
اختبار  Bartlett أن مصفوفة االرتباط تعرب عن مصفوفة الوحدة، وهذا يعين عدم
وجود عـالقة ارتبـاط بني املتغريات وهـي قريبـة من الصفـر. نسبـة التبـاين الكلي
املفـسر )Total Variance Explained 0.48( هي نسبـة متوسـطة. كمـا بني التحليل
العـاملي أن الـعوامل احملـددة ملسـتوى احلـد األدنى لألجـور مرتـبة حـسب أهميـتها
هي: اجـازة اليـومني األسبـوعيـة مبعـامل )0.869( ثم عـدد ساعـات العمل اليـومي
مبعــامل ) 0.858( ثم مـستـوى سعـودة الـوظـائـف )0.850 ( يليه مـستـوى مـستـوى
تنافسية الصادرات مبـعامل )0.788( ثم مستوى االنتاجيه  مبعامل ) 0.670( كما

هو مبني يف اجلدول 8:
جدول )8(

Component Matrix)  (Factor analysis التحليل العاملي حملددات  احلد األدنى لألجور

املرجع: حتليل الباحث

حتليل ومناقشة نتائج الدراسة حول  اآلثار االقتصادية املتوقعة لتطبيق حد أدنى لألجور
من اجلديـر باملالحظـة أن مستـوى احلد األدنـى لألجور، الـذي مت إقراره يف
القـطــاع العــام بقـيمـة 3000 ريــال شهـريـا قـبل ثـالث سنـوات، ميـكن اعـتبـاره
كـأســاس حلسـاب احلـد األدنـى لألجـور يف الـوقت احلـالـي، حبيث يـتم تعـديله
بنـسبـة تضـخم 3.28% سنـويـا ليعـكس األجـور احلقـيقيـة وليحــافظ علـى القـوة
الـشرائـية لـلطبقـات العـاملـة يف اململكـة، ليـصل املبلغ إىل مـا يقـارب 3500 ريال
ميكن تـطبيقه علـى كل من القطـاع العام واخلـاص ليشـمل املواطنـني واملقيمني
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من الـوافــدين، وأن هـذا املـستــوى املعتــدل من احلـد األدنـى لألجـور سـريفع من
مستوى معيشة منخفـضي األجور يف القطاعني اخلاص والعام ولن يؤدي إىل تقليل
توظيف الـعمالة مـن قبل الشركـات، ألن نسبة الـزيادة معقولـة وميكن حتملها،
كما أن احلـد األدنى لـألجور املقرتح سـوف يسـاعد علـى حتسني نـسبة الـنمو يف
الـسعـودة يف الـقطـاع اخلــاص واليت تقـارب 15%، وإذا مـا حـسـبنـا احلـد األدنـى
لألجـور بالساعة، كـما هو احلال يف معظم دول العـامل، فإن احلد األدنى لألجر
الـشهري الـبالـغ 3500 ريال ميكـن حتويـله بالـساعـة ليبـلغ 20.4 ريال وهـو يعادل

5.45 دوالر أمريكي وهو مبلغ يعترب معتدال مقارنة مع الدول املتقدمة.
يبني حتليل معامل ارتـباط بريسون أن اآلثار االقتصـادية للحد األدنى لألجور

هي: 
1 ـ هنـاك عالقـة ارتبـاط مـوجبـة ودالـة إحصـائيـا بني مـتغري احلـد األدنـى لألجـور
ومستوى الدخل، حـيث بلغ معامل االرتباط 0.821 وهـو ارتباط قوي، وميكن
تفسري هذه العالقـة بأن زيادة احلـد األدنى لألجور تـؤثر طرديـا على زيادة دخل

العامل أو املوظف.
2 ـ هنـاك عالقة ارتباط سلبيـة دالة إحصائـيا بني متغري احلد األدنـى لألجور ونسبة
التـوظـيف، حيـث بلغ معــامل االرتبـاط -0.200 وهـو ارتبــاط ضعيـف وميكن
تفسريه بأن زيـادة احلد األدنى لـألجور تقلل بشكل بـسيط من نسبـة التوظيف

يف اململكة.
3 ـ  هنـاك عالقـة ارتبـاط سـالبـة دالــة إحصـائيـا بني مـتغري احلـد األدنـى لألجـور
ومتـغريأربـاح الـشـركــات، حيـث بلغ معـامـل االرتبـاط -0535 وهــو ارتبـاط
متـوسط القـوة وميكن تفـسريه بـأن زيادة احلـد األدنى لـألجور تـؤثر بـشكل

معتدل على تقليص أرباح الشركات بسبب زيادة تكلفة األجور.
4 ـ هنـاك عالقة ارتبـاط سالبـة بني احلد األدنـى لألجور وإنتـاجية العـمال حيث بلغ
معــامل االرتبـاط  -0.089 وهـو مـستـوى ضـعيف جـدا مـن االرتبــاط وغري دال
إحصائـيا، وميكن تفـسريه بأن زيـادة احلد األدنـى لألجور تـؤثر بـشكل قليل

األهمية على زيادة إنتاجية العمال. 
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5 ـ هناك عالقة ارتـباط موجبة بني احلـد األدنى لألجور ومستـوى السعودة، حيث بلغ
معامل االرتـباط 0.05 وهو ارتباط ضعيف جدا وغري دال إحصائيا ميكن تفسريه
بأن زيادة احلد األدنى لألجور تؤدي إىل منو نسبة السعودة بشكل قليل األهمية.

6 ـ ال تـوجـد عالقـة ارتبـاط بني احلـد األدنـى لألجـور ومـستـوى األسعـار حـيث بلغ
معامل االرتبـاط 0.000  ، وهو غري دال إجصائيا، وميكن تفسري هذه العالقة
بأنه لـيس هناك أثـر لزيادة احلـد األدنى لألجور علـى زيادة مسـتوى األسعار يف

حالة كون احلد األدنى لألجور معتدال.
7 ـ ال يوجـد عالقة ارتـباط بني احلـد األدنى لألجـور ومستـوى االستثمـار األجنيب،
حـيث بلغ معـامل االرتبــاط -  0.000 ، وميكن تفـسري هـذه العالقـة أن زيـادة
احلـد األدنـى لألجـور بشـكل معتـدل لن تـؤدي إىل تـراجع االسـتثمـار األجنيب

كما هو مبني يف اجلدول 9:
اجلدول )9(

حتليل معامل ارتباط بريسون بني احلد األدنى لألجور ومتغريات اآلثار االقتصادية

*   Correlation is significant at the 0.05 level (2etailed).
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2etailed).

املرجع: حتليل الباحث
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املبحث اخلامس: اخلامتة والتوصيات
هــدفت الـدراسـة لـلتعــرف علـى حمـددات وآثـار تـبين حـد أدنــى لألجـور يف
اململكـة العـربيـة السعـودية، وقـد خلصـت الدراسـة إىل أن حمددات احلـد األدنى
لألجوريف اململكة حسب التحليل العاملـي مرتبة حسب أهميتها هي: إجازة اليومني
األسبـوعيـة مبعـامل )0.869( ثم عـدد سـاعـات العـمل اليـومي مبعـامل ) 0.858( ثم
مستـوى سعودةالوظائف )0.850 ( يليه مـستوى تنافسـية الصادرات مبعامل )0.788(
ثم مستوى اإلنتاجية مبعامل ) 0.670( وأن اآلثـار املتوقعة للحد األدنى لألجور تتمثل
يف رفع مستـوى املعيشة للعاملني وزيادة الطلـب الكلي على السلع واخلدمات وزيادة
توطني الوظائف وحتسني اإلنتاجية، وهناك احتمال ضئيل لتقلص التوظيف وارتفاع
األسعار بـسبب الزيـادة الطفيفة يف أجـور العاملني وأنه بـاإلمكان االستنـاد ملستوى
احلـد األدنى لألجور الـذي مت إقراره يف القطـاع العام بقيـمة 3000 ريال شهـريا قبل
ثالث سنوات كـأساس حلسـاب احلد األدنـى لألجور يف الـوقت احلالـي حبيث يتم
تعـديله سنويا بنـسبة ارتفاع تكالـيف املعيشة 3.28% ليصل املـبلغ 3500 ريال شهريا
أو 20.4 ريال للـساعة ويعادل 5.45 دوالرًا لـيعكس األجور احلقيقيـة وليحافظ على
القـوة الـشـرائيـة للـطبقـات العـاملـة حبيـث ميكن تـطبـيقه علــى القطــاعني العـام
واخلاص لـيشمل املـواطنني والـوافدين وهـو مطلب ملنـظمة العـمل الدوليـة، وأن هذا
املـستــوى املعتــدل للحـد األدنـى لألجـور سـريفع من مـستــوى معيـشـة ذوي األجـور
املنخفضة وحيسـن اإلنتاجية ولن يـؤدي إىل تقليل توظيف العـمالة أو تراجع تـنافسية
الصادرات، ألن نسبة الزيـادة ميكن حتملها، كما أن احلد األدنى لألجور املقرتح
سـوف يسـاعد علـى حتسـني نسبـة السعـودة يف القطـاع اخلاص، وتـوصي الـدراسة
باملـراجعة الـدورية للحـد األدنى لألجـور كل مخس سنـوات ليتالءم مع مـستجدات

اقتصاد اململكة. 
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مدى ممارسة معلمي املرحلة
املتوسطة يف محافظتي األحساء

والقريات لبعض االستراتيجيات
التعليمية ـ التعلمية

امللخص :
هـدفت هذه الـدراسة إىل التعـرف على
مـدى ممارسـة معلمـي املرحـلة املـتوسـطة يف
حمـــافـظـيت األحــســـاء والقـــريـــات لـبعـض
االسرتاتيجيات التعليمية- التعلمية السائدة،
وقد ركـزت الدراسـة علـى االسرتاتيجـيات
الـسلوكـية واملعـرفيـة واالنفعـاليـة. تكـونت
عينة الدراسـة من )200(  معلم مت اختيارهم
بالـطريقة العشـوائية البسيـطة وفقًا ملتغريات
الـدراسة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن مدى
ممارسة معلمي املرحلة املتوسطـة يف حمافظيت األحساء والقريات لالسرتاتيجيات
السلـوكية واملعـرفية واالنفعـالية كـان متوسطـًا، وبينت النـتائج ـ أيضـًا ـ حصول
االسرتاتيجيـة املعرفيـة على املـرتبة األوىل لـدى أفراد العـينتني تلـتها االسرتاتـيجية
االنفعـالية ثم االسـرتاتيجية الـسلوكيـة، كما وأظهـرت النتائج عـدم وجود فروق
ذات داللــة إحصــائيـة تعـزى ملـتغري احملــافظـة يف مـدى ممـارســة االسرتاتـيجيـات
السلـوكية واملـعرفيـة واالنفعالـية، وأظهـرت النتـائج أيضـا عدم وجـود فروق ذات
داللــة إحصــائيـة تعـزى ملـتغري املــؤهل العلـمي يف مـدى ممـارســة االسرتاتـيجيـات

السلوكية واملعرفية واالنفعالية.
الكلمات املفتاحية

) االسرتاتيجيات التعليمية، جامعة امللك فيصل، كلية الرتبية ( .

د . زكي عبد العزيز بودل

د . حممد سلمان اخلزاعة

د . ذياب مقبل الشـراري
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مقدمة :
ملـا كان املعلم هـو العنصـر املهم واملؤثـر وحجر الـزاوية يف العملـية التعلـيمية
والرتبـوية، وهو الـذي ترتبط به النـواتج التعليميـة املراد حتقيقهـا، فمن الضروري
أن يقوم باألدوار اليت تسهم يف حتسني ممارساته التدريسية لتنعكس إجيابًا على
ما يكـتسبه طالبه من معـارف ومهارات واجتاهـات وقيم متنـوعة، وال ميكن أن
يقوم بـذلك حتى يكتـسب كفايات تـدريسية ميـارسها داخل غرفـة الصف تؤهله

للقيام بواجباته على أكمل وجه )أبو ريا،2012( .
إن معـرفـة املعـلم واطالعه علـى اسرتاتـيجيـات وأسـالـيب التـعلم ميكـنه من
إعـادة تنظـيم البيـئة واإلجـراءات التـعليميـة، ليغري يف أسـاليبه الـتعليمـية مـن طرق
احملـاضرة التقليـدية إىل الصف املـرن الذي يواجه االجتـاهات املختلفـة، وحتديات
التـدريس يف جمـال التـعدديـة  الثقـافيـة والفـكريـة لدى الـطلبـة واليت تكـثر يف
الصف احلـديث، وجتعل من هذا املعـلم مواكبا للـتغريات املتسارعـة بطرق التعلم

. )Katzowitz.2003( والتعليم، واالتصال والعالقات يف امليدان الرتبوي
ولـذا تعد حتـركات املعلـم العنصـر املهم والـرئيس يف جنـاح أي اسرتاتيجـية
للتـدريس، وذلك مـن كون أن اسـرتاتيجيـات التـدريس سيـاق من طـرق التـدريس
اخلاصة والعامـة املتداخلة واملناسبة ألهـداف املوقف التدريسي، واليت ميكن من
خالهلـا حتـقيق أهــداف ذلك املـوقف بــأقل اإلمكـانـات، ومبـستـوى مـرتـفع من
اجلـودة، فهي تتضـمن خطوات إجـرائية منـتظمة ومـتسلسلـة حبيث تكون شـاملة
ومرنة ومراعية لطبيعة املتعلمني، ومتثل الواقع احلقيقي ملا حيدث داخل الصف من
استـغالل إلمكــانـــات متــاحــة، لـتحقـيق خمــرجــات تعـليـميــة مــرغــوب فـيهــا.

)هارون،2007(.
واالسرتاتيجـية الـتدريـسيـة هي الـركن الثـالث من عـناصـر املنهج األربـعة:
األهداف، احملتـوى، اسرتاتيجية التدريس، التقـويم، وهي متثل اجلانب التنفيذي
له والـذي ال ميكن االستغنـاء عنه بأي حـال من األحوال، فهـي ترتبط بـاألهداف
واحملتـوى ارتبـاطا وثـيقا، كـما تـؤثر يف األنـشطـة والوسـائل التعلـيميـة، فتـسهم
بــشكـل كبـري يف حتقـيق األهــداف، ألنهـا هـي اليت حتــدد دور كل مـن املعـلم

86

مدى ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة يف حمافظيت األحساء والقريات لبعض االستراتيجيات التعليمية ـ التعلمية



والتلـميـذ يف العـمليـة الـتعليـميـة، كمـا أنهـا حتـدد األسـالـيب الـواجـب اتبـاعهـا
والوسـائل الواجـب استخدامهـا واألنشطـة الواجـب القيام بـها، وهي حلقـة الوصل
اليت يـصممهـا املـعلم بني الـتلميـذ واملـنهج، وعليهـا يتـأسـس بشـكل كبري جنـاح
املنهج يف حتقيق أهـدافه ، وكلما كـانت االسرتاتيجـية منـاسبة وخمـتارة بعنـاية
فـإنهـا حتقق األهـداف بطـريقـة فعـالـة، وذلك ألنهـا تـرتـبط بـاألهـداف واحملتـوى

ارتباطًا وثيقا، كما تؤثر يف األنشطة والوسائل التعليمية.)القحطاني،2009(.
وتنبع أهمية االسرتاتيجية بالنـسبة للمحتوى من كونه ينتقل ويصل للتالميذ
مـن خالهلا، وبـدون االسرتاتيجـية يكـون احملتـوى جامـدا أمامهـم، فمهمـا كان
احملتوى غنيا ال ميكن أن يفيد إال إذا تضمن اسرتاتيجية  تدريس تستطيع حقيقة

أن متكن التلميذ من تعلمه.)زيتون،2003(.
ولذا فقد عـرفت اسرتاتيجية الـتدريس: بأنهـا عبارة عن جممـوعة حتركات
املعـلم داخل غـرفـة الــصف، واليت حتـدث بـشـكل منـظـم ومتـسلـسل، وتهـدف
لتحقـيق األهداف التـدريسيـة املعدة مـسبقا، وتـتضمن أبـعادًا خمتلـفة مثل طـريقة
تقديم املعـلومات، وطريقة التقويم، ونوع الوسـائل املستخدمة، فهي اخلطة العامة

. )Farrell, 2001( للتدريس
Derry,( وهلـذا فإننـا نلحظ أن التعـريف السابق يـشري إىل ما أكـد عليه  ديري 
2005(، بـأن االسرتاتـيجيــة هي عبـارة عن كل مــا يتعلق بـأسلـوب تـوصيل املـادة

للطالب من قبل املعلم لـتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الـوسائل اليت يتخذها
املعلم لضبط الصف وإدارتـه، هذا وباإلضافة إىل اجلو العـامل الذي يعيشه الطلبة
والـرتتيبـات الفيـزيقيـة الـيت تسـاهم بـعمليـة تقـريـب الطـالب لألفكـار واملفـاهيم
املبـتغــاة. وتعـمل االسـرتاتيـجيــات علــى إثــارة تفــاعل ودافـعيــة املـتعلـم الستـقبــال

املعلومات، وتؤدي إىل توجيهه حنو التغيري املطلوب.
كمـا ويـرى )طالفحـة واخلـوالـدة، 2008(. أن نـوع التعـليم هـو الـذي حيـدد
االسرتاتـيجيـة الـتعليـميــة ـ التعلـميـة املنـاسبـة، وعــادة تصـنف نتـاجـات الـتعلم يف
جمـاالت ثالثـة، هي: املعـرفيـة، والـوجـدانيـة، واملهـاريـة. وهـذه تـرتـبط بـتصـنيف
االسرتاتيجيـات املستخـدمة. ويعـتمد جنـاح املعلم أو فـشله يف املوقف الـتعليمي إىل
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حـد كبري عـلى قـدرته علـى اختـيار الـطريـقة أو االسـرتاتيجيـة املنـاسبـة للمـوقف
الـتعليمـي ـ التعلمـي، وال ميكن اعتـبار اسـرتاتيجيـة معينـة منـاسبـة لتعلـيم مجيع
املــوضــوعــات الـــدراسيــة يف مجـيع مــراحل الــدراســـة جلمـيع الـطـلبــة مبخـتلف
مـستـويــاتهم، لـذا جيـدر بـاملعـلم أن يكــون ملمـًا جبـميع طــرائق واسرتاتـيجيـات
الـتدريـس ليختـار منهـا ما يـناسـب املوقف الـتعليمـي ـ التعلمـي. واملعلم النـاجح هو
الـذي يـسـتطـيع أن يكـيف االسرتاتـيجيـات املخـتلفــة ويطـوعهـا لـتالئم خمـتلف
الصفـوف الدراسـية اليت ختـتلف باخـتالف املتعلمـني أنفسهم، وهـو الذي يبـتكر

طريقة أو اسرتاتيجية جديدة تناسب املوقف التعليمي. 
وبناًء على ما سـبق يؤكد الباحثـون ما أكد عليه متبل )Temple, 2000( أن
اخلطــة اليت يقـوم بهــا املعلـم لتـنفيـذ هـدف تـعليـمي، تــرتكـز بـاألسـاس علـى
االسرتاتيجيـة التـعليميـة، وقد تكـون االسرتاتيجـية سهلـة أو مركـبة. كـما وأن
االسرتاتيجيـات التعليمية تعتمد على تقنـيات ومهارات عدة، جيب أن يتقنها املربي
عند تـوجهه للعمـل امليدانـي مع املتعلمـني. وقدرة املعلـم على تـوظيف االسرتاتيـجية
يـعين أيضًا، مـعرفته متـى يتم استخـدامها، أو استخـدام غريها، أو حتـى التوقف
عنهـا. وملا كانت هذه الـدراسة تركز علـى تناول االسرتاتيجيات بكـافة أبعادها
املعـرفية والـوجدانيـة، واملهاريـة، ونظـرًا للخربة الـسابقـة لدى القـائمني علـى هذه
الدراسـة يف جمال التـعليم، فقد ارتـأوا القيام بهـذه الدراسة والـرتكيز فيهـا على
اسرتاتـيجيات الـتدريس الـسلوكيـة واملعرفيـة واالنفعاليـة، ودراستها علـى معلمي
املـرحلــة املتــوسطـة وذلك ألن هـذه املـرحلـة تـدرس مـن أكثــر من معـلم كّل يف
ختصـصه، وعليه فقـد مت القيـام بهذه الـدراسة لـيتم التـعرف علـى مدى ممـارسة
معلمي املـرحلة املتـوسطة يف حمـافظيت القـريات واألحسـاء لبعض االسـرتاتيجيات

التعليمية ـ التعلمية السائدة .
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف حماولتها اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
1 ـ مـا مـدى ممـارسـة مـعلمي املـرحلـة املتـوسطـة يف حمـافظـيت األحسـاء والقـريـات

لبعض االسرتاتيجيات التعليمية ـ التعلمية السائدة؟
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2 ـ هل تـوجد فـروق ذات داللة إحصـائية عنـد مستـوى )؟ = 0.05( يف مدى ممـارسة
معلمي املرحلة املتوسطة يف حمافظيت األحساء والقريات لبعض االسرتاتيجيات

التعليمية- التعلمية السائدة تعزى ملتغري) احملافظة، املؤهل العلمي(؟
حمددات الدراسة: 

- اقتصار الـدراسة على )االسـرتاتيجية السلـوكية، االسرتاتيجيـة املعرفية،
االسرتاتيجية االنفعالية( .

ـ اقـتصار الـدراسة علـى عينـة من معلمي املـرحلة املـتوسطـة يف مدارس حمـافظيت
األحساء والقريات .

ـ أداة الـدراسة هي استبانة مت تطـويرها ألغراض الدراسـة، واعتمدت النتائج على
درجة صدقها وثباتها، علمًا بأنه مت التحقق منها.

أهمية الدراسة :
تستمـد هذه الدراسة أهميتهـا من املوضوع الذي تنـاولته، ومن تنامي االجتاه
حنو توظيف اسـرتاتيجيات التدريس الفعالة يف العملية التعليمية لتعظيم عوائدها .

ومن املؤمل أن تسهم هذه الدراسة يف :
ـ التعـرف علـى واقع ممـارسـة معـلمي املـرحلـة املتـوسطـة يف حمـافظـيت األحسـاء
والقـريـات لـبعض االسـرتاتيجيـات التعلـيميـة ـ التـعلميـة السـائـدة )السلـوكيـة،

واملعرفية، واالنفعالية( .
ـ تعريف معلمـي املرحلة املتوسـطة باالسرتاتيجيـات التعليمية ـ التعـلمية اليت تراعي
خصـائـص املتعـلمني وأسـالـيب تعلـمهم ، ويف الـوقت نفـسه تـواكب الـتطـورات

املعرفية املتسارعة يف شتى مناحي احلياة.
التعريفات اإلجرائية :

- االسرتاتيجيات التعليمية ـ التعلميـة: هي جموعة من اإلجراءات أو األفعال اليت يقوم
بهـا كل مـن املعلم واملـتعلم يف املـوقف الـتعليـمي ـ التعـلمي بهـدف حتقيق األهـداف
الـتعليـميــة ـ التعلـميـة املـرغـوبـة. وقـد تكـون هـذه االسرتاتـيجيـات سلـوكيـة، أو
معرفية، أو انفعاليـة، أو الثالث معًا. وتقاس بالدرجـة اليت حيصل عليها املعلم على
كل فقرة من فقرات االستبانة املعدة يف هذه الدراسة، وكل جمال من جماالتها. 
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- االسرتاتيجية املعرفية: هي خطة وإجراءات تعمل على تهيئة وحتفيز التالميذ، وذلك
للقيام بعمليات االنتباه واإلدراك والتفكري واالبتكار واالكتشاف والتذكر. 

- االسرتاتيجيـة السـلوكيـة: هي عبـارة عن خطـة وعمل ذهين يهـدف إىل إحداث
تغري مرغـوب به يف سلوك التالميذ ليكـونوا أكثر إجيابيـة وفاعلية يف تعاملهم

مع معلميهم وزمالئهم ومع املنهج املدرسي.
- االسرتاتـيجيـة االنفعـاليـة: هـي خطـة وإجـراءات وعـمل ذهين يــؤدي إىل حتفيـز

التالميذ على توفري فرص التعبري عن الذات وعن االنفعاالت .
الدراسات السابقة :

لقد تعـددت الدراسـات اليت تنـاولت موضـوع اسرتاتيجيـات وطرق التـدريس
بشكل عـام إال أن الباحـثني حاولـوا االستفـادة من الدراسـات املرتبـطة مبـوضوع

الدراسة، ومنها: 
- دراســة احليلـة وآخـريـن  )2005( واليت هـدفـت إىل استـقصـاء االسرتاتـيجيـات
التعليمية ـ التعلمية الـشائعة لدى معلمي ومعلمات مـدارس وكالة الغوث الدولية
يف األردن من وجهة نظر املعلمني واملديرين واملشرفني الرتبويني، وتكونت عينة
الدراسـة من )256( معلمـًا ومعلمـة ، طبـق عليهم أداة قـياس مـكونـة من )51(
فقـرة مـوزعــة علــى ثالثــة أبعــاد رئيـسـة هـي : االسرتاتـيجيـات الـسلــوكيـة،
واالسرتاتـيجيـات املعــرفيــة، واالسرتاتـيجيــات االنفعــاليــة، ومن الـنتــائج اليت
أظهرتها الدراسة أن االسرتاتيجـيات السلوكية هي األكثر ممارسة لدى أفراد
عينة الـدراسة، تلتها االسرتاتيجيات املعرفيـة، وجاءت االسرتاتيجيات االنفعالية
يف املـرتبة الثـالثة واألخرية. وبـينت نتائج هـذه الدراسة أن االسـرتاتيجيات الثالث

مورست بدرجة كبرية من قبل أفراد عينة الدراسة.
- وقام شور )Shore, 2005( بدراسـة حول نوعيـة البحوث اليت جيـريها املعلمون يف
اجلامعـة الكـنديـة ، ونوعـية الـطريقـة اليت يـستخـدمونهـا يف تدريـسهم . ومن
النتـائج اليت توصلت إلـيها الدراسـة أن االسرتاتيجية املعـرفية هي أكثـر طريقة
تـدريسـية شـائعـة يف مرحـلة الـدراسة اجلـامعيـة األوليـة ، وأن حجم الصـف هو

أكثر العوامل احملددة الستخدام طرائق التدريس .
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- وأجــرت لي )Lei,2005( دراسـة هــدفت  إىل معـرفـة الفــروق يف اسرتاتـيجيـات
التدريس اليت يسـتخدمها أعضاء هيـئة التدريس يف اجلامعـات األمريكية. وقد
Yو ،X  تكونت عينة الـدراسة من )400( عضو هيئـة تدريس بكلييت اجملتمع
يف واليات الغرب األمريكي. ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة عدم وجود
فـروق ذات داللـة إحصـائيـة  تعـزى ملتغـري الكليـة بني األسـاتـذة  يف ممــارستهم
االسرتاتيجيات وأسـاليب التدريـس.كما وأشارت الـدراسة إىل وجود فروق ذات
داللـة إحصـائيـة تعـزى ملـتغري املـؤهل العـلمي يف جمـال استخـدام اسرتاتـيجيـات
الـتدريس حيـث أن األساتذة املـؤهلني بدرجـة الدكتـوراة يركزون عـلى أسلوب
املـناقـشة واملـشاركـة وأسلوب الـتعليم عـن بعد، مع تـركيـز قليل علـى أسلوب

احملاضرة مقارنة بزمالئهم غري احلاصلني على درجة الدكتوراة .
- كمـا أجرى ويـنج )Ewing,2004( دراسة هـدفت إىل التـعرف علـى  العالقـة بني
اسرتاتيجيـات التدريـس اليت يسـتخدمهـا أعضـاء هيئـة التدريـس بكليـة العلوم
الزراعـية واألغذية والـبيئة يف جامعـة أوهايو بالـواليات املتحدة األمـريكية. وقد
طبـقت الــدراســة علــى )21( شـعبـــة دراسيـــة من الـطالب يف الــسنـــة األخرية
لـلدراسة، ومن النتائج اليت توصلت إليها الـدراسة حصول االسرتاتيجية املعرفية
على املـرتبة األوىل، تلـتها اسرتاتـيجية العـصف الذهين يف املـرتبة الثـانية، ثم ال
االسرتاتيجية االنفعالية  يف املرتبة الثالثة، وأن أسئلة أعضاء هيئة التدريس كانت

من املستوى املعريف لتصنيف بلوم بنسبة )%43(. 
- قـام جودي )Judy, 2004( بدراسـة بعـنوان دور الـدافعـية واسـرتاتيجيـات التعلم يف
التنبؤ بإجناز الطالب يف بـداية الفصل ونهايته، تكونت عينة الدراسة من )283(
طالبـًا وطالـبة من املـدارس الثانـوية الـواقعة يف واليـة متشغـان، ومن النتـائج اليت
أظهـرتها الـدراسة، عـدم وجود فـروق ذات داللة إحـصائـية يف الـدافعيـة لإلجناز
تعزى ملـتغري اخلربة، ووجود أثـر إجيابي السـرتاتيجيات الـدافعية املـستخدمـة على

عالمات الطلبة يف بداية الفصل الدراسي ونهايته .
- كمـا أجـرى مــاثيـوس )Matheus, 2000( دراسـة علـى عـينـة مـن طلبـة الـصف
السـادس االبتدائي، حيث بلغ عـددهم )450( طالبًا وطـالبة  يف والية فـرجينيا،
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وذلك بهـدف وصف حتليل االسرتاتيجـيات التعلـيمية  –التعلميـة املستخـدمة من
خالل الرتكيـز علـى اسرتاتيجـيات الـتدريـس السـلوكـية، وقـد أظهـرت نتـائج
الـدراســة حصــول االسرتاتـيجيـة الـسلــوكيــة علـى املــرتبــة األوىل، وحصـول
االسرتاتـيجيـة االنفعــاليـة علـى املــرتبــة الثــانيـة، بـني اسرتاتـيجيــات التـدريـس
املستخدمـة، وأن توقعات املـعلمني تتفق مع توقعـات الطلبة املشـاركني، إضافة
إىل حتسني قـدرة الطلبـة على تـوظيف حـل املشكلـة يف حيـاتهم اليـوميـة خارج

غرفة الصف. 
يالحـظ من خالل استعـراض الدراسـات السـابقة تـنوعهـا يف الرتكيـز على
اسرتاتيجيات التدريس وطرائقها، وهذا يـدل على أهمية االسرتاتيجيات التعليمية
ودورهــا يف حتقـيق أهــداف الــدرس، وعلــى وعـي البــاحـثني واهـتمــامهـم بهــذه
االسرتاتيجيات اليت حتتل املركز الثالث يف عناصر املنهج، وال ميكن االستغناء

عنها إذا ما أراد املعلم أن حيقق أهدافه ويرتقي بالعملية التعليمية ـ التعلمية.
وقـد جـاءت هـذه الـدراسـة مـكملـة للـدراسـات الـسـابقـة، وذلـك من خالل
تـوجههـا حنـو اجلمـع بني االسرتاتـيجيــات اليت تنـتمي إىل الـنظـريــات املختلفـة يف
التعلم: الـسلوكية، واملعـرفية، واالنفعاليـة، ومعرفة درجة ومـدى استخدامها بني

معلمي املرحلة املتوسطة.

الطريقة واإلجراءات: 
) أ ( منهج الدراسة:

استخــدم البــاحثـون املـنهج الـوصفـي التحـليلـي ملالءمتـه لطـبيعـة الـدراسـة
وأهدافـها ، وألنه أكـثر شـيوعـا يف مثل هـذه الدراسـات واليت تعتـمد عـلى مجع
املعلـومات والبيـانات املطلـوبة ، ومن ثم تبـويبها وحتليـلها وتفسريهـا ، استنادا إىل

أهداف الدراسة.
)ب( جمتمع الدراسة:

تكـون جمـتمع الـدراســة من مجـيع معلـمي املـرحلــة املتــوسطـة يف مـدارس
حمافظيت األحساء والقريات وذلك للعام الدراسي  2013 / 2014.
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)ج( عينة الدراسة :
بلغت عينـة الدراسة )200( معلـم من معلمي املرحلـة املتوسطـة، مت اختيارهم
بـالطريقة العـشوائية البـسيطة من جمـتمع الدراسة، واجلـدول رقم )1( يبني توزيع

أفراد العينة وفقا ملتغريات الدراسة.
جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغرياتها

) د( أداة الدراسة:
بعـد االطالع علــى األدب الرتبـوي والـدراسـات الـسـابقـة املـتعلقـة مبـوضـوع
الدراسة كـدراسة احليلـة وآخرين )2005( ، قـام الباحثـون بتطويـر أداة الدراسة

)االستبانة( ، وقد تكونت األداة بصورتها األولية من :
ـ مقـدمة عامة : تتضمـن اهلدف من االستبانة وكيفيـة التعامل معها من قبل أفراد

العينة .
ـ القسم األول: وقد تضمن معلومات عامة ) ذاتية ( عن احملافظة، واملؤهل العلمي.
ـ القسم الثاني: وتـضمن )45( فقرة عن مدى ممـارسة معلمي املرحلـة املتوسطة يف
حمـافـظيت القـريـات واألحـســاء لبعـض االسرتاتـيجيــات التـعليـميـة ـ الـتعلـميـة
الـسائدة، وذلك حتـت ثالثة جماالت للـدراسة هي )االسرتاتـيجيات السـلوكية،

االسرتاتيجيات املعرفية، االسرتاتيجيات االنفعالية( .
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صدق األداة :
     بعد تـطوير األداة بـصورتها األولـية، مت عرضـها على عـشرة من أعضـاء اهليئة
التـدريسيـة يف جامعـة امللك فيـصل واجلامعـة األردنيـة، وذلك للتـأكد مـن صدق
األداة .وبعد معرفة آرائهم ومالحظاتهم قام البـاحثون بإجراء التعديالت الضرورية
علــى األداة ، وخــاصــة الفقــرات ) 6 ،10 ،12 ،17 ،20 ( وحــذف )6( فقــرات
لعدم منـاسبتها للمجاالت وهلدف الدراسة، حـيث أصبحت بصورتها النهائية) 39(
فقـرة، وقد احتوى كل جمال علـى )13( فقرة، وطلب من أفراد الـدراسة اإلجابة

عن فقرات االستبانة مبقياس ليكرت اخلماسي كاآلتي:
)قليلـة جدا ، قلـيلة ، مـتوسـطة ، كـبرية ، كبرية جـدا( ومت إعطـاء أعلى
تـدرج بـاملــوافقـة )5( درجـات وأدنـى تـدرج يف املــوافقـة درجـة واحــدة، وتكـون
الدرجـات مرتـبة تـرتيبـا تنـازليـا )1.2.3.4.5( هذا وقـد مت استخـدام املعيـار التـالي

ألغراض حتليل النتائج:
من )1-1.80( ضعيفة جدًا.
من )1.81- 2.60( ضعيفة .
من )2.61-3.40( متوسطة.

من )3.41-4.20( كبرية.
من )4.21-5.00( كبرية جدًا.

ثبات األداة :
مت حـساب ثـبات األداة من خالل اسـتخدام  معـادلة )كـرونباخ الفـا(، حيث
أظهرت نـتائج التحليل أن قيمة معامل كـرونباخ ألفا لألداة كانت )0.89(، وهذا
يدل علـى أن قيمة ثـبات األداة مرتفع، وهـذه القيمة طمـأنت الباحثني عـلى تطبيق

األداة )جماالت األداة( على عينة الدراسة.
املعاجلة اإلحصائية : 

لإلجـابة عن أسـئلة الـدراسة ،مت إجـراء املعاجلـات اإلحصـائية املـناسبـة بعد
إدخـال الـبيـانـات علـى جهـاز احلـاســوب لتحـليلهـا ، وقــد استخــدمت املعـاجلـات

اإلحصائية التالية :  
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• املتوسطات احلسابية.
• االحنرافات املعيارية.

• اختبار)T( للمتوسطات.
Oneeway anova •

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
السـؤال األول: مـا مـدى ممـارسـة معـلمي املـرحلـة املتـوسطـة يف حمـافـظيت

األحساء والقريات لبعض االسرتاتيجيات التعليمية- التعلمية السائدة ؟
    لإلجـابــة عن هـذا الـسـؤال مت حـســاب املتــوسطـات احلـســابيـة واالحنـرافـات
املعيـاريـة الستجـابـات املعـلمني علـى كل جمـال من جمـاالت الـدراسـة،كمـا هـو

موضح يف اجلدول )2(.
جدول )2(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات املعلمني على كل جمال
من جماالت األداة  واألداة ككل.
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تبـني من اجلـدول )2( أن  املتـوسـط احلسـابـي الستجـابـات معلـمي حمــافظـة
األحساء أعلى من املتوسط احلـسابي الستجابات معلمي حمافظة القريات يف مجيع
جمـاالت الـدراسـة واألداة كـكل،إذ بلغ املتـوسـط احلسـابـي الكلي لـدى معـلمي
األحسـاء )3.31(   و)3.28( ملعلـمي القـريـات ،كمـا ويالحـظ من اجلـدول أن مـدى
املمارسة جاءت متوسطة ملعلمـي احملافظتني، ويعزو الباحثون هذه النتيجة املتوسطة
يف احملـافـظتـني إىل أن املعلـمني قـد يـتجهـون أو يفـضلــون استخــدام اسرتاتـيجيـات
تدريـس غري هـذه االسرتاتيجـيات، عـلى الـرغم مـن أن هذه االسـرتاتيجيـات شامـلة
يـستـطيع من يـستخـدمهـا بطـريقـة هادفـة أن حيقـق األهداف الـتعليمـية املـرادة  من
العملية الـتعليمية ـ التعلميـة، كما يعزون هذه الـنتيجة إىل عدم وجود دورات وورش
عمل  تـدريبيـة حتث املـعلمني علـى استـخدام االسـرتاتيجيـات التـدريسـية الـفاعـلة،
وتقـدم هلـم التعـزيـز املـادي واملعنـوي الـذي يـصنـع التنــافس ويـولـد اإلبـداع والـتميـز
والتعلـيم النـوعي . وختتـلف هذه الـنتيجـة مع نتيجـة دراسة احلـيلة وآخـرين )2005(
واليت بيـنت أن االسرتاتـيجيـات املعـرفيـة والـسلـوكيـة واالنفعـاليـة متـارس بـدرجـة

كبرية  من قبل معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن .
أما فـيما يـتعلق يف تفصـيل جماالت الـدراسة، فقـد استخـرجت املـتوسـطات

احلسابية واالحنرافات جملاالت الدراسة وفقراتها، كما يأتي:
- النتـائج املتعـلقة مبجـال االسرتاتيجـيات الـسلوكـية:يـظهر اجلـدول ) 3 ( حتليل

االسرتاتيجيات السلوكية بالنسبة للفقرات الواردة يف االستبانة .
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جدول )3(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالستجابات
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يالحـظ من اجلـدول أن )4( فقـرات قـد حـصلت علـى استجـابـات كبرية مـن قبل
معلـمي حمــافظــة األحسـاء  والقـريــات، وهي الفقـرات )1.2.3.4( حيـث بلغ متــوسطهـا
احلسـابي لـدى معلمـي األحسـاء  بني )4.08 - 3.85( وتـراوح متـوسطـها احلـسابـي لدى
مـعلمي الـقريـات بني )4.01 - 3.79(، ويعـزو البـاحثـون ذلك إىل أن املـدرسني يـركزون
عـلى تـعزيـز اإلجابـات الصحيـحة مـن الطلبـة، وذلك من مـنطلق تـشجيعهـم وحثهم عـلى
املـزيـد من االجتهـاد والتقـدم، فكلمـا كـانت اسـرتاتيجيـة املعلم هـادفـة كلمـا كـان
الفـصل يناقش وينـافس بصورة إجيـابية تعزز العـملية التعليـمية ـ التعلميـة وترتقي بها. يف
حني حصلت بقية الفـقرات على استجابات متوسطة لدى معلمي األحساء والقريات وهي
الفقـرات  )5، 6، 7،8، 9، 10، 11 ، 12 ، 13 ( تــراوح متـوسـطهـا احلـســابي لـدى
معلمي األحسـاء بني )2.63 ـ2.83( وتراوح متـوسطها احلـسابي لـدى معلمي القـريات بني
)2.93- 2.62( ، ويعـــزو البـــاحثـــون ذلك إىل أن املعـلمـني يقــدمــون حمــاضــراتـهم وحـصـصـهم
الـصفيـة لـطالبهم مـستخـدمـني اسرتاتـيجيــة األسئلـة ذات اإلجـابـات احملـددة، ومنـاذج
وأسـاليب يسـتطيع الطلـبة من خالهلـا  االنتباه واإلدراك، إال أن هـذه األساليـب والنماذج
والـسلوكيـات مل ترتِق إىل اهلـدف املأمـول الذي سعـت إليه الدراسـة فجاءت استجـابات
أفرد العيـنة بدرجة متوسـطة. بينما حصل اجملـال ككل على املرتبة الثـالثة وعلى درجة
متوسـطة لدى معلمي احملـافظتني، حيث بلغ املتـوسط احلسابـي ملعلمي األحساء )3.09(
و)3.06( ملعلمي الـقريات، وقـد تعود هـذه النتيجـة املتوسطـة إىل أن املدرسني ال يـقدمون
االسـرتاتيجية السلوكـية باملعنى املطـلوب، تلك اإلالسرتاتيجية اليت تـركز على توضيح
األهداف وحتـويل األهـداف إىل أسئـلة ، وتـركز عـلى شـرح املعلم وطـرق وإدارة ضبط
الصف وتـوفري اجلـو املـريح داخل قـاعــة الصف، وبـالتـالي تقـديـم حصـة صفيـة حتقق
األهـداف اليت تـتبنـاهـا االسرتاتـيجيـة الـسلـوكيـة بصـورة فـاعلـة. وختـتلف نتـائج هـذه
الدراسة مع نتـيجة دراسة احليلة وآخرين)2005( واليت بينت أن االسرتاتيجية السلوكية
قـد جـاءت يف املـرتبـة األوىل بـاملمـارسـة لـدى معلمـي ومعلمـات  مـدارس وكـالـة الغـوث
الـــدولـيـــة يف األردن، ودراســـة مـــاثـيـــوس )Matheus, 2000( والـيت أظهـــرت حـصـــول
االسـرتاتيجيـة السلـوكيـة على املـرتبـة األوىل بني اسـرتاتيجيـات التـدريس املـستخـدمة،
وذلك من خالل دراسته على عينة من طلبة الصف السادس االبتدائي يف والية فرجينيا.
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النتائج املتعلقة مبجال االسرتاتيجيات املعرفية:
يظهـر اجلـدول ) 4 ( حتلـيل االسرتاتـيجيــات السلـوكيـة بـالنـسبـة للفقـرات

الواردة يف االستبانة .
جدول )4( : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
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يالحظ من اجلـدول أن )7( فقرات قـد حصلـت على اسـتجابـات كبرية من
قبل مـعلمي حمـافظـيت األحسـاء  والقـريـات وهي الفقـرات )1.2.3.4.5.6.7( حيث
بلغ متـوسطها احلـسابي لـدى معلمي األحسـاء  بني )4.01 - 3.44( وبلغ متـوسطها
احلـسـابي لـدى معلـمي القـريــات بني )3.98 - 3.42( ويعــزى ذلك إىل أن املعلـمني
يـركــزون يف بعض أجـزاء اإلسرتاتـيجيـة املعـرفيـة علـى البـدء بعـرض األفكـار
الـرئيسة للموضوع الـرئيس املراد إعطاؤه، وذلك لكي يتـمكن الطلبة من معرفة
األفكـار الرئيسة والثانويـة للموضوع من خالل احلوار واملناقـشة وتوليد اإلجابات
املغـايرة اإلبـداعيـة، وتفـصيل املـوضوع وإسـقاطـه بالـواقع والرتكيـز علـى إغالق
املوقف الصفي من خالل التغذية الراجعة وربط أجزاء املوضوع  بعضها ببعض. يف
حني حـصلـت بقيــة الفقـرات علــى استجـابــات متــوسطـة لــدى معلـمي األحـسـاء
والقريـات وهي الفقرات )8، 9، 10، 11، 12، 13( بلغ متوسطهـا احلسابي لدى
معلمي األحـساء بني )3.40- 2.50( وبلغ متـوسطها احلسـابي لدى معلـمي القريات
بـني )3.39- 2.50( . بيـنمــا حـصل اجملــال كـكل علــى املــرتبــة األوىل وعلــى درجــة
متوسطة لدى معلمـي احملافظتني ، حيث بلغ املتوسـط احلسابي ملعلمي األحساء )3.39(
و)3.35( ملـعلمي القـريات، وقـد تعـود هذه الـنتيـجة املـتوسـطة إىل أن املـدرسون ال
يـقدمـون االسرتاتيجـية املـعرفـية بـاملعنـى املطلـوب لتلك االسـرتاتيجيـة اليت تـعطي
معنـى وفائدة للموضوع واألنـشطة اليت يقوم بها املعلم، والـيت تركز على التفاعل
والتبادل بني املعلم وطلبته، والوصول إىل نواتج التعلم واخلصائص املتعلقة بطبيعة
املعـرفـة . وتتفق هـذه الـنتيجـة مـع نتيجـة دراسـة وينج  )Ewing,2004( واليت بـينت
حصـول االسرتاتيجيـة املعرفيـة على املـرتبة األوىل بـني االسرتاتيجيـات التدريـسية
املسـتخدمـة وذلك يف  دراسته اليت هـدفت إىل التـعرف علـى العالقـة بني أسـاليب
تدريس أعضـاء هيئة التـدريس وتفكري الطالب بكليـة العلوم الزراعـية واألغذية
والبـيئــة يف جــامعــة أوهــايــو بــالــواليــات املـتحــدة األمــريـكيــة، ودراســة شــور
)Shore,200( والـيت بينـت حصـول االسـرتاتيجيـة املعـرفيـة علـى املـرتبـة األوىل بني
االسرتاتيجيات املعرفية اليت يستخدمها املدرسون يف اجلامعات الكندية. يف حني
ختـتلف هــذه النـتيجـة مع نـتيجـة دراســة احليلـة وآخــرين )2005( والـيت بيـنت أن
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االسرتاتيجية املعرفية قد جاءت يف املرتبة الثانية يف املمارسة لدى معلمي ومعلمات
مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن.

النتائج املتعلقة مبجال االسرتاتيجيات االنفعالية:
يظهر اجلدول )5( حتليل االسرتاتيجيات االنفعالية بالنسبة للفقرات الواردة يف االستبانة.

جدول )5(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد الدراسة

على جمال االسرتاتيجيات االنفعالية.
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يالحظ من اجلدول أن )5( فقرات قـد حصلت على استجـابات كبرية من قبل
معلمي حمافظيت األحساء  والقريات وهي الفقرات )1.2.3.4.5(،حيث بلغ متوسطها
احلسـابي لـدى معلمـي األحسـاء بـني )4.13- 3.48( وبلغ متـوسطهـا احلسـابي لـدى
مـعلمي الـقريـات بني)4.04 - 3.48( وقـد يعـزى ذلك إىل أن املعلمـني يركـزون داخل
الغرفـة الصفيـة على تـوظيف الـتعلم التعـاوني وتعـزيز اإلجـابات وكـسب ود الطلـبة
ونشـر األلفة واحملـبة بـني األقران، األمـر الذي يعـزز العمليـة التعـليميـة ويؤصـلها يف
نفوس الطلبـة ومشاعـرهم، يف حني حصلت بقـية الفقرات علـى استجابات مـتوسطة
لــدى معلـمي األحـســاء  والقـريـات وهـي الفقــرات )6.7.8.9.10.11.12.13( فقــد بلغ
متوسطها احلسـابي لدى معلمي األحساء بني)3.40- 2.62( وبلغ مـتوسطها احلسابي

لدى معلمي القريات بني )3.36- 2.61(.
بـينمـا حصل اجملـال ككل علـى املـرتبـة الثـانيـة وعلـى درجـة متـوسطـة لـدى
معلمـي احملافـظتني، حـيث بلغ املتـوسط احلـسابـي ملعلمي األحـساء )3.16( و)3.14(
ملعلـمي القـريـات ، وقـد تعـود هـذه النـتيجـة املتـوسطـة إىل أن املـدرسني ال يقـدمـون
االسرتاتيجـية االنفعـالية بـاملعنـى املطلـوب، تلك االسرتاتيجـية اليت تـهدف إىل تنـمية
القيم وإرساء االجتاهات اإلجيابية، وتنميـة دافعية التعلم لدى الطلبة، وتشكيل جو
تعلـيمي مـريح والـوصــول إىل بيئـة تعلـيميـة آمنـة لكل أركـان العـمليــة التعلـيميـة ـ
التعـلميــة، وتتفق هـذه النـتيجـة مع نـتيجـة دراسـة مـاثيـوس )Matheus, 2000( واليت
أظهــرت حصـول االسرتاتـيجيـة االنفعـاليـة علـى املـرتبـة الثـانيـة بـني اسرتاتـيجيـات
التدريـس املستخـدمة، وذلك من خالل دراسـته على عيـنة من طلـبة الصـف السادس
االبتـدائي يف والية فـرجينيـا. يف حني ختتلـف مع دراسة  وينج  )Ewing, 2004( واليت
بينت حصول االسـرتاتيجية املعرفية على املرتبة الثـالثة بني االسرتاتيجيات التدريسية
املـستخـدمـة وذلك يف  دراسـته اليت هـدفـت إىل التعـرف علـى  العالقـة بني أســاليب
تـدريس أعضـاء هيئـة التدريـس وتفكري الـطالب بكليـة العلوم الـزراعية واألغـذية

والبيئة يف جامعة أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية.
الـسؤال الثـاني: هل توجـد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند مـستوى )   = 0.05(
يف مـدى ممارسـة معلمي املـرحلة املـتوسطـة يف حمافـظيت األحسـاء والقريـات لبعض
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االسرتاتيجيات التعليمية ـ التعلمية السائدة.تعزى ملتغري )احملافظة، املؤهل العلمي( .
ولإلجــابــة عن هــذا الـســؤال مت اسـتخــدام اخـتبــار ) ت ( وحتلـيل الـتبــاين

األحادي، واجلدوالن )6 ( و) 7 ( يوضحان ذلك .
جدول )6(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية تبعا ملتغري احملافظة

يبني اجلـدول رقم )6 ( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيـة تعـزى ملـتغري
احملــافظــة يف مجيع جمــاالت األداة واألداة ككل  ، وقـد يعــزى ذلك إىل عـدم
عقد ورش ودورات حـول اسرتاتيجيات التـدريس  واإلبداع يف اختيـار االسرتاتيجية
املناسبـة للموضـوع ودورها يف الرقـي بالعمليـة التعليميـة، وعدم وجود نـظام حيفز
املعـلمني على ممـارسة اسرتاتيجـيات وأسالـيب التدريـس الفعالـة، األمر الذي أدى
إىل  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيـة بني معـلمي احملـافـظتـني .وتتفق هـذه
النـتيجـة مع نـتيجـة دراســة  لي  )Lei,2005( ، واليت بـينت عـدم وجـود فـروق ذات
داللة إحصـائية  تعـزى ملتغري الكليـة بني األساتـذة  يف ممارستهم االسـرتاتيجيات

وأساليب التدريس.
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واجلـدول )7 ( يوضح مـدى ممارسـة معلمي املـرحلة املتـوسطة يف حمـافظيت
االحسـاء والقريات لبعض االسـرتاتيجيات التعليميـة ـ التعلمية السـائدة، تبعا ملتغري

املؤهل العلمي.
جدول )7(

حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات تبعا ملتغري املؤهل العلمي

يبني اجلدول رقم )7 (، عدم وجـود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املؤهل
العلمي جلمـيع جماالت األداة واألداة ككل ، ويعـود ذلك إىل أن املعلمني يكتـسبون
خرباتهم من بعـضهم البعض مـن خالل احلضور مع الـزميل ومالحظـة دفرت التحضري،
وكأنـهم يلزمون أو يلتـزمون مبا يشـاهدونه دون اللجوء إىل اإلبـداع واالبتكار، األمر
الذي أدى إىل أن االستجـابات جاءت دون وجود فروق تدل على االختالف يف مستويات
املـؤهـل العلمـي. وختتلف هـذه النـتيجـة مع نـتيجـة دراســة لي  )Lei,2005( واليت بـينت
وجـود فـروق ذات داللـة إحـصــائيــة تعـزى ملـتغري املــؤهل العلـمي يف جمــال استخـدام
اسرتاتـيجيات التـدريس حيث أن األسـاتذة املؤهلـني بدرجة الـدكتوراة يـركزون على
أسلوب املـناقشـة واملشاركـة وأسلوب الـتعليم عن بعـد، مع تركـيز قليل علـى أسلوب

احملاضرة مقارنة بزمالئهم غري احلاصلني على درجة الدكتوراة .
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االستنتاجات والتوصيات:

1( تدل نتائـج هذه الدراسة علـى أن اسرتاتيجيات التـدريس السلوكيـة واملعرفية
واالنفعـالية هي واحـدة من أساليب التـدريس املستـخدمة إال أنه ينـبغي تفعيلها
بني املدرسني، وذلك كـونها تتضمن جماالت دبلوم املعـرفية والنفس حركية
والوجـدانيـة، كمـا  وينبـغي تفعيل االسـرتاتيجيـات التـدريسـية  األخـرى اليت
تنمـي التفكـري والبحث واإلبـداع العلـمي من أجل حتـسني وتـطويـر التـدريس

والعملية التعليمية ـ التعلمية. 
2( إتـاحة الفرص للـطالب إلبداء آرائهم حبريـة حول اسرتاتيجيـات التدريس اليت
ميارسها األسـاتذة خالل العملية التـعليمية، واالستفادة منهـا يف تدوير تدريس
املقــررات الــدراسيــة واحلـصـص الـصـفيــة بـني املعـلمـني مع احملــافـظــة علــى

أكادميية التعليم من حيث جودة املضمون واألداء.
3( تبـين نظـام حيفـز املعلـمني علـى ممـارسـة اسرتاتـيجيـات وأسـالـيب التــدريس
الفعالة، وذلك  من خالل قيام إدارة التعليم واملدرسة  بتكريم أصحاب األداء

التدريسي املتميز معنويًا وماديًا، واحتساب ذلك عند ترقية املعلم .
4( إجـــراء دراســـة مقـــارنـــة بـني اجتـــاهــــات املعلـمـني يف مجـيع املـــراحل حنـــو
اسرتاتـيجيـات التـدريـس الفعـالـة يف حمـافظـات اململكـة العـربيــة السعـوديـة

وعالقتها بعدد من املتغريات اجلديدة.
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ثانيـاً

التقارير واللقاءات
العلميـة





ندوة بعنوان :
التصدي للهجمات اإلعالمية املعادية

وكيفية الرد عليهـا

إعـداد

الشؤون التشريعية والقانونية

)مكتب حقوق اإلنسان(

باألمانة العامة جمللس التعاون لدول
اخلليج العربية





ندوة بعنوان :
التصدي للهجمات اإلعالمية املعادية

وكيفية الرد عليها

اطلـقت االمــانــة العــامــة ممـثلــة بقـطــاع
الشـؤون التشريعية والقـانونية   ـ مكتب حقوق
االنـســان ـ يف 20 من مجــادى الثــاني 1437هـ
املــــوافق 29 مــــارس 2016 م  نــــدوًة بعـنــــوان
"التصدي للهجمات االعالمية املعادية وكيفية
الرد عليهـا" ، ويأتي ذلك انفـاذا لقرار اجمللس
االعـلى يف دورتـه الثالثني للـمسـاهمـة يف ابراز
مـا حققته دول اجمللـس من إجنـازات يف جمال
حقوق االنسان والتنسيق لتوحيد مواقف الدول
األعضـاء جتــاه قضـايـا حقـوق االنـســان، من
خالل رصد املالحظـات والتقاريـر اليت قد تثـار من بعض الـدول واجلهات واملنـظمات
اإلقليميـة والدوليـة واقرتاح اسالـيب الرد املنـاسبة، وتقـديم املشـورة واملساعـدة الفنية
للجهـات املعنيـة وعلى ضـوء ذلك مت تنـظيم هـذه النـدوة لتكـون اضافـة اىل سابقـتها

ولتسليط الضوء على اهم الُسبل اليت ميكن اختاذها يف التعاطي مع املنتقدين . 
وقد بـدأت أعمـال النـدوة  بكلـمة ملعـالي األمـني العام جملـلس التعـاون لدول
اخلليج العـربيـة القـاهـا نيـابـة عنه سعـادة الـسفري / محـد بن راشـد املـري األمني
العام املـساعد لقطـاع الشؤون التشـريعية والقانـونية ، حيث شكـر احلضور على
تلـبية الدعـوة ونقل حتيات معـالي األمني العام هلم وذكـر أن " الشريعـة االسالمية
مـنحت القيم واملبـادئ والكرامـة، وحفظت احلقـوق  وأكدتهـا، دون ركون اىل
االختالف يف اللون واجلـنس والعرق،  وقـد كانت الشـريعة االسالميـة ، مصدرًا
للـكثري من أسـس ما أقـرته األمم والـشعوب مـن اتفاقـيات ومـواثيق حتمـي حقوق

الشؤون التشريعية والقانونية

مكتب حقوق اإلنسان

باألمانة العامة جمللس التعاون
لدول اخلليج العربية
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االنسـان و بفضـل اهلل مل تكن دول جملـس التعـاون بعيـدة عن هـذه االتفـاقيـات
واملواثـيق  بل عكست ذلـك يف كافه انظـمتها األسـاسية وتـشريعـاتها الـوطنية ،
وتلمـسون حقـيقة الـنمو الـذي تصنعـه سياسـات دول جملس الـتعاون لـدول اخلليج
العربية بقيـادة أصحاب اجلاللة والسمو  رعـاهم اهلل ، وخاصة يف جمال  احلقوق
املـدنية واالجتمـاعية واالقتـصادية والـسياسيـة، ممثلة يف مشـاريع التنميـة والتعليم
والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية . كما أن سياسات دول جملس التعاون
االقتصـاديـة ، أتت دومـَا مـذيلـة بهـدف رفع دخل  للفـرد ، وذلك بتـوفري صنـاديق
الدعم الوطنية يف عدد من اجملاالت اليت تعود على اجملتمع بالنفع العام يف تأصيل
لـلنهـج االسالمي االقـتصـادي . اضـافــة اىل ذلك، فــدول اجمللــس يف سيـاســاتهـا
الداخلية تدعـم بناء اجملتمع املدني بكـافة الوسائل املمكنـة واملتاحة،  مما جعل
دول اجمللس مظلـًة راعية للعديـد من مؤسسـات اجملتمع املدني والـيت تعمل خلدمة
اإلنسان اخلليجي يف نـشاطات خمتلفة، ومن بني هذه املؤسسات مجعيات وهيئات
حقوق االنسـان ، اليت كرست الوعي بثـقافة حقوق اإلنسـان على املستوى احمللي
واالقليمي والدولي وسارت باجتاه متزن يعكس هوية املواطن اخلليجي وثقافته. 

إن االجنـازات اخللـيجيـة يف جمـال محـايـة حقـوق االنـسـان عـديـدة وكـبرية
وليس من سبيل حلصرها سوى االشادة ببعضها ومنها استضافة مملكة البحرين
للمحكمـة العربية حلـقوق االنسان يف 2014 م وكـذلك اقرار اعالن دول جملس
التعـاون حلقـوق االنـسـان يف ديـسمـرب من العـام 2014 م وكـذلك انـشـاء بعـثتهـا
الدائمة يف جنيف واملعنـية حبقوق االنسان، وما زلنا نطمح للمزيد من االعمال مبا
حيـقق مزيـدًا من  االستقـرار والطمـأنينـة، والتمـتع باحلـياة الكـرمية لإلنـسان،
وفقـًا آلمال وتطلعات املواطن اخلليجـي، ووفقًا للهوية االسالمية والـثقافية العربية

واخلليجية، ووفقًا لرغبة قادة دول اجمللس حفظهم اهلل. 
وعلـى الــرغم مـن ذلك اجلهـد الـعظـيم الــذي تبـذله دول اجمللـس اال أنه من
احملـزن  أن نسـمع بعض االصـوات الـيت تقلل من هـذا العطـاء،  ونـرى من حيـاول
تغـذية سـياسـة التفـرقة ، وجتـاهل مـا يقـدمه اآلخـرون من إسـهامـات اجيابـية يف
احلفـاظ علـى حقـوق اإلنسـان،  واالستمـرار يف نشـر معلـومـات مغـايـرة وجمـانبـة
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للصواب واهلجوم علـى دول اجمللس لتحقيق مقاصد غري موفقة بطرق غري شرعية.
هـذه اهلجـمات املـستمـرة، لن تـتمكـن حتمـًا من ايـقاف مـركبـة التطـور والنـمو
اخلليجي ، بـل ستزيـدنا قـوًة وعزميـًة بإذن اهلل. والـيوم نعقـد هذه النـدوة ملناقـشة
هــذه اهلجمــات بغيـة الـوصـول للحل األمـثل يف التعــاطي معهـا دون أن تـؤثـر علـى

املسرية املباركة اليت رمسها أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون".
بعد ذلك استعرض الدكتور / راشد بن محد البلوشي استاذ القانون اجلنائي
املشـارك يف  جامعـة السلطـان قابـوس ورقته بعنـوان " أبرز االنتقـادات الدولـية اليت
متس دول جملـس التعـاون يف جمال حقـوق اإلنسـان "، حيـث أشارت الـورقة اىل أن
دول اجمللس قـد قطعت خطوات ملمـوسة سواء يف جمال احلـقوق املدنية والـسياسية
أو االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافية، مبـا يف ذلك احلق يف التنمية، متـبعتا منهجا
يرتكـز على الرتابـط و التكامل بني هـذه احلقوق وذلك من خالل الـنص عليها يف
دسـاتري وانـظمـة احلكم  األسـاسيـة لـدول اجملـلس، حـيث ال خيفـى علـى احـد مـا
تضـمنته هـذه الدسـاتري من نـصوص تعـد االفضل و االرقـى من بني األحكـام اليت
أقرتـها األمم املـتمدنـة فيمـا خيص حفظ وتعـزيز حقـوق اإلنسـان وصون كـرامته،
ولعل ذلك نـابع من اعتناق وتطبيق هذه الدول للشريعة اإلسالمية السمحاء اليت أتت
خبـري ما عرفـته البشريـة من احكام تتـعلق حبقوق االنسـان، هذا ولقد تـوجت هذه
اجلهود بـإصدار دول جملـس التعـاون لدول اخللـيج العربـية اعالنـا حلقوق االنـسان
وذلك يف 9 ديسمرب 2014. كما ركز سعـادته يف طرحه على تبيان موقف االسالم

جتاه عقوبة االعدام وقضايا املرأة وحرية التعبري عن الرأي .
ومن ثـم استعـرض الـدكتـور / خـالــد بن فيـصل الفـرم  –االستـاذ جبـامعـة
االمام حممد بن سعود ورقته بعنوان " دبلوماسية اجملتمع املدني وحقوق االنسان يف
دول جملس التعاون لـدول اخلليج العربيـة.  حيث اشار اىل أن حدة الـنقد يف تزايد
مـستمـر وذلك يـعود لعـدد من الـعوامل ومـنها االرهـاب واحلرب االهلـية يف سـوريا
واليمـن ويتم اسـتغالل بعض احلـاالت او امللفـات املتعثـرة بصـورة سلبيـة جتاه دول
اجمللس حيث تقـوم املنظمات املختلفة ومن خلفها وسـائل االعالم مبمارسة سياسة
اعالميـة ممنهجـه بهدف الـضغط عـلى دول اجمللـس عرب تصـدير قـضايـا وحاالت
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متثل انتهاكـات حلقوق االنسان لتـعزيز الصورة الـنمطية لدى الـرأي العام الغربي
مما جعل التقارير اليت تـصدرها هذه املنظمـات منطلقا لتحديـد العالقات الدولية
ومرجع هـام للمجتـمع الدولـي ولذلـك باتـت صورة الـدول واجملتـمعات امـام الراي
العـام الـدولـي تتـشـكل من خـالل قضـايـا حقـوق اإلنـســان وذلك بـسبـب غيـاب
دبلـومـاسيـة اجملـتمع املـدني وعـدم مـراعـاة هـذه التقـاريــر لالختالفـات الثقـافيـة

والدينية وتواضع يف االداء اإلعالمي اخلليجي يف مقابل االعالم الغربي.
بعد ذلـك طرح سعادة الدكـتور / عمر احلسـن ـ جامعة كاردف الـربيطانية
ورقة بعنـوان " اليات الرد على االنتقادات الـدولية –الطرق والقنوات . حيث اوضح
سعادته أن هذه االنتقادات املعـادية تتسم على انتقـاء األحداث، بصرف النظر عن
سيـاقهـا، كمـا تـهتم بـردود األفعـال، مـتعمـدًة جتـاهل األفعـال الـيت أدت إليهـا،
فتـصب جلَّ تـركيـزهـا علـى مـراقبـة اجلهــاز الشـرطي يف مكـافحـته لألعمـال
الـتخريبيـة؛ إنفاًذا للقـانون، وللحيلـولة دون إحـداث شق بالصف الـوطين، أو إثارة
الـنزعـة الطـائفـية، وهـي يف هذا ال تـوجه ألولئـك الذيـن قامـوا بتلك األفعـال ومن
ميـّولونهـم أي نقٍد أو لـوم، فترّبئ سـاحتهـم، واضعًة اجلـاني مـوضع الضحيـة، ما
خيرجهـا عن إطـار املوضـوعيـة اليت تـدعيهـا، ويثري حـول مصـداقيتهـا املزيـد من
الشكوك، وهلـذا يرى البعض أن مـرّد هذه االنتقـادات سياسي ورمبـا اقتصادي،
ممـا يشكـك يف غرضهـا املعلن وهـو االرتقاء بـدول جملس الـتعاون لـدول اخلليج
العــربيــة لتـصـبح واحــة من واحـات الــدميقــراطيـة، مــا يفقـد هـذه االنـتقـادات
مـصداقيتها ويـضر بقضايـا حقوق اإلنسان. وبـالرغم من ذلك مل ُتعـرقل التحديات
اليت تـشهدهـا دول اجمللس سـواء الداخليـة منها أو مـا ُيفرض علـيها من تهـديدات
إقـليميـة تؤثـر على أمـنها واسـتقرارهـا  فضاًل عن االنـتقادات الـدوليـة املوجهـة هلا 
خطـواتهـا امللـموسـة واملتقـدمة عـلى طـريق محـاية حـقوق اإلنـسان، سـواء املدنـية

والسياسية، أو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
بعـد ذلك استـهل الدكـتور / بـوجالل بطـاهر ـ جـامعة لـيون ـ فـرنسـا ورقته
بعنوان  "انشاء فريق  Think Thank إلدارة او معاجلة احلمالت التشويهية على دول

جملس التعاون يف احملافل الدولية واإلقليمية" .
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حـيث ذكـر أنه قـد تـزايـدت يف اآلونـة األخـرية وترية احلـمالت التـشــويهيـة
املنظمـة اليت تتعرض هلـا دول جملس التعـاون اخلليجي علـى املستـويني اإلقليمي و
الـدولي. ويظهر بشكـل جلي أن العديد من اجلهـات الرمسية و غري الـرمسية تقوم
بـإطالق هـذه احلـمالت ألسبـاب خمتلفـة ، فـبعض الـدوائـر الـرمسيـة تـنظـر بعني
الريبة لـتحركات دول جملس التعـاون يف كسب العديد مـن املواقع االسرتاتيجية
و املكانـة اإلقليمية و الدولـية، من خالل الدبلومـاسية النشطـة يف الوساطة ودعم
القـضايـا العـادلة لـلشعـوب و طرح الـعديـد من املبـادرات السـياسـية و الـتنمـوية و
اإلنسـانيــة و االقتصـاديـة و الـريـاضيـة. كمـا جتنـدت جهـات معـاديـة غري رمسيـة
للهجـوم اإلعالمي على بـعض دول جملس التعـاون، هذه اجلهـات املناوئـة تتمثل يف
بعـض املنظمات غري احلكومية  النشطـة يف جمال حقوق اإلنسان و حقوق العمال
و احلـريات الـنقابـية إىل جـانب بعض املـنظمـات واألحزاب والـشخصيـات العربـية
والغــربيـة الـيت تصـطف مع دول معـاديـة وتقـوم بــالتجـريح املـسـتمـر للعـديــد من
سيـاسات وتـوجهات وإجنـازات دول جملس التعـاون، وغالبـا ما تـستعمل كـأبواق
حتـريض لدى املنظـمات الدوليـة الكربى. ومن الواضح كـذلك أن هذه احلمالت
املغرضـة قد مت تنفيذهـا بواسطة آليـات متعددة وذات قدرة كـبرية على التأثري يف
منظمـات اجملتمع املدني ومعه الـرأي العام الدولي، ومن ثـم استطاعت يف الكثري

من األحيان تعبئة وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية لصاحل أجندتها.
بعــد ذلك خـتم الـسـفري / محــد بن راشــد املــري النــدوة بكـلمــة رحب فـيهــا
بـاملـشـاركـني واحلضـور واشـار اىل أن اخـتيـار مـوضــوع النــدوة ليـس إلجيــاد تربيـر
للمنتقـدين بل لتبيان أن دول اجمللس التـعاون بلغت من الشفافيـة مامل تبلغه غريها من
الدول وهذه الندوة خري مثال حيث ان ثقافتنا تلتزم علينا أن ال نسوق ألعمالنا اخلريية
واالنسانـية وحنن ال نتبع الـصدقات مبن او اذى، وبـالنسبـة ملشكلة الـالجئني فتجدر
االشارة اىل ان دول اخلليج بـذلت وما زالت تبـذل قصارى جهدهـا يف خدمتهم وهي ال
تسميـهم الجئني بل ضيـوف ، كما أن هنـاك حوار فـين مع االحتاد االوروبي مع دول

جملس التعاون يناقش بشفافية تامة مجيع االختالفات يف ملف حقوق االنسان .
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تقرير عن : ورشة العمل الدوليـة
رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب

على اخملدرات
مكان االنعقاد : الدوحة ـ دولة قطر 23 ـ 24 فبرايـر 2016

مركز املعلومات اجلنائية ملكافحة اخملدرات

جمللس التعاون لدول اخلليج العربيـة

إعداد

أ . أحمد الشيخ عبد اهلل الفضالة





تقرير عن ورشة العمل الدولية

رصد وتقييم استراتيجيات خفض
الطلب على اخملدرات

23 - 24 فبراير 2016
الدوحـة ـ دولـة قطـر

املـنـظـم : مــركـــز املعلــومــات اجلـنــائـيــة
ملكـافحـة املخـدرات جمللـس التعـاون لـدول
اخلليج العربـية ، بالتعاون مع مكتب األمم

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .

شـارك يف الـورشـة ممثـلني ومنـدوبـني عن دول جملـس التعـاون الـست ، إضـافـة إىل األردن ،
والسودان ، واهليئات واملنظمات التاليـة :

.DEA 1 ـ إدارة مكافحة املخدرات األمريكية
. AFP 2 ـ الشركة األسرتالية الفيدرالية

. BKA 3 ـ إدارة مكافحة املخدرات األملانية
4 ـ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات .

. NCIS 5 ـ مكتب التحقيقات اجلنائية األمريكي
. ACC 6 ـ مكتب اجلرمية األسرتالي
. CMP 7 ـ مكتب الشرطة الكندية

8 ـ األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية .

إعداد

أمحد الشيخ عبد اهلل الفضالة
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أهمية الورشـة :
جـاءت ورشة العمل الـدولية )رصـد وتقييـم اسرتاتيجيـات خفض الـطلب على
املخدرات( يف اطار السعي إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت أنشئ من أجلها
مـركـز املعلـومـات اجلنـائيـة ملكـافحـة املخـدرات جمللـس التعـاون لــدول اخلليج
العـربيـة واملتمـثلة يف تـطويـر التعـاون والتنـسيق يف تـبادل املـعلومـات واخلربات بني

املركز واملنظمات واملراكز الدولية النظرية يف جماالت مكافحة املخدرات .
كـما ان مـكافـحة املخـدرات تعتمـد على اجتـاهني عـامليني أصـبحا اهلـاجس
الـــرئيـس النــطالق أي محلــة ضــد آفــة املخـــدرات، أوهلمــا خفـض العــرض علــى
املخـدرات، من خالل مكافحـة األجهزة األمنيـة واجلمارك واالجهزة املـعنية االخرى
لكافة طرق تهريب وترويج املخدرات واالجتار بها حمليًا ودوليًا، فيما يتمثل االجتاه
الثـانـي يف خفض الـطلب علـى املخـدرات جبهـود تقـوم بهـا علـى املـستـويـات احملليـة
واالقليميـة والدوليـة، وذلك من خالل التحـصني الوقـائي لكـافة أفـراد اجملتمع من
الوقـوع يف تعاطي هذه السموم، وتوفري الرعـاية الالحقة ملن تعافوا من اإلدمان، وهو
أحد أبـرز مواضيع الـورشة، وذلك بـان مكافحـة الطلب تعـود تلقائيـًا بتقليل انـتشار
آفة املخـدرات وذلك بـاحلد والـسيـطرة علـى جلب املخـدرات، من خالل خلـق برامج
تـوعويـة وتثقيفيـة لكل فئـات اجملتمع، تـشمل الوقـاية من املخـدرات والعالج واعادة

دمج املتعاطني يف اجملتمع واالحباث والتدريب.
ولـذلك خفض الطلب على املخـدرات واملؤثرات العقليـة ركنًا ال غنى عنه يف
مواجهة مـشكلة املخدرات بـأبعادها املخـتلفة نظرًا لـتفاقم الوضع الـعاملي الراهن
بتعاطي املواد املخدرة، كما يولي اجملتمـع الدولي أهمية كبرية ملعاجلة مشكلة
الـطلب غـري املشـروع علـى املخـدرات واملـؤثــرات العقليـة، بــاعتبـارهمـا عـنصـرين

أساسيني يف نهج شامل متوازن إزاء مكافحة املواد املخدرة.
فعاليات  الورشة:

افـتتحـت أعمـال الـورشـة يف العــاصمـة الـقطـريـة الـدوحـة يـومـي الثالثـاء،
واالربعاء 23، و 24 فرباير 2016م، باستضافة من قبل مركز املعلومات اجلنائية
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ملكـافحة املخدرات جمللـس التعاون لدول اخلـليج العربية علـى مدار يومني، وذلك
بـالتعـاون مع مـكتب األمـم املتحـدة املعين بـاملخـدرات واجلـرميــة ، ومبشـاركـة
العـديـد من الـوكـاالت الـدوليـة واإلقلـيميـة املعنيـة مبكـافحـة املخـدرات جبـانب

أجهزة مكافحة املخدرات اخلليجية والعربية.
ويف مستهل كلمته قال العميد/ هـزاع مبارك اهلاجري األمني العام املساعد
لقطاع الـشؤون االمنيـة باألمانـة العامة لـدول جملس التعـاون لدول اخلليج الـعربية
ان عقد ورشة العمل يأتي يف إطار مـا يسعى إليه مركز املعلـومات اجلنائية لدعم
جهود االمم املتحدة يف توحيد اجلهود الدولية يف جمال خفض الطلب غري املشروع
علـى املخـدرات واملـؤثـرات العـقليــة ، من خالل تــوحيــد االسرتاتـيجيـات والـرؤى

واالستفادة من التجارب الدولية يف هذا اجملال.
وشـدد علـى أن دول جملـس التـعاون اخلـليجي تـولي اهتـمامـا كبـريًا شأنـها
كـشأن بقيـة دول العامل يف محـاية جمتمعـاتها من آفـة املخدرات ، عـرب الرتكيز
علـى معـاجلـة مـشكلــة الطلـب غري املـشـروع علـى املخـدرات واملـؤثـرات الـعقليـة
باعتباره عنصرًا اسـاسيًا وهاما يف املكافحـة ، املتزامن مع االهتمام بدور العالج

ومساندة مراكز التأهيل.
وقال انه نـظرا خلطـورة هذه الظـاهرة جـاءت استجابـة اجملتمع الـدولي على
كافـة املسـتويـات واالصعـدة احملليـة واالقليمـية والـدوليـة للتـصدي هلـا، واختاذ
التــدابري الفعَّـالـة لـلحيلـولــة دون انتـشـارهـا عـرب وضع البـــرامج واالسرتاتـيجيـات
الكفيلـة للـتصـدي ملثل هـذه الظـاهـرة ، ومنهـا اسـرتاتيجيـة خفض الـطلب علـى
املخــدرات والـيت تعــد الــوجه االخــر ملكــافحــة املخــدرات واملكـمل االســـاسي
السـرتاتيجيـة خفض العـرض ، واليت يسـتدعـي يف اعدادهـا االعتـماد علـى أسس
علـميـة سلـيمـة وجمـربـة، مع ضـرورة الـعمل علـى تقـييـم نتـائجهــا من خالل مجع
وحتلـيل املعلـومـات الــذكيــة عن تلـك االسرتاتـيجيـات مـسـتفيــدين يف ذلـك من

ارشادات االمم املتحدة للرصد والتقييم، واخلربات الدولية يف هذا اجملال.
مضـيفًا ان عقـد هذه الـورشة يـأتي ضمن اسرتاتـيجية ورؤيـة دول اجمللس يف
مـشـاركــة اخلربات واملعلـومـات مع اجملـتمع الـدولي يف جمـال املكـافحـة الـذي
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حيظـى بدعم ومـؤازرة مستمـرة من اصحاب الـسمو واملعـالي وزراء الداخليـة بدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ويف الورقة اليت قـدمها مركز املعلومات اجلنـائية ملكافحة املخدرات ، أكد
العـميـد صقـر راشـد املـرخيي مـديـر املـركـز احلـرص علـى االكتـشــاف املبكـر
لظاهـرة املخدرات وانـتشارهـا عند املتعـاطني، أو الذيـن لديهم االستعـداد للتعاطي،

ألن مثل هذا التوجه يشكل خطًا وقائيًا حصينًا ملواجهة الظاهرة وحتدياتها.
كـما جيـب االهتمـام والرتكيـز علـى استحـداث شبكـة معـلومـات حديـثة
ومتطـورة، وذلك مـن خالل مجع البـيانـات واملعـلومـات عن مجيـع أنواع املـخدرات
واملـؤثـرات العـقليـة وآثـارهــا النفـسيــة والبــدنيـة، وتـركـيبـاتهــا الكيـميــائيـة،
وخصـائصـها اإلدمـانيـة، وحتديـد مصـادر مجيع أنـواع املواد املـخدرة، وأمـاكن
زراعتها أو تصنيعها، واملواد اليت تدخـل يف تصنيعها ومصادرها، مع حتديد أنواع
وكـميـات املخـدرات واملـؤثـرات الـعقليـة املـضبـوطـة، ومنـاطق عبـورهـا، ونقـاط
ضـبطهـا، ووسـائل تهـريبهـا، وأسـالـيب ختفـيتهـا، وأهـدافهـا املقصـودة، وأمسـاء
األشخاص املتورطني وجنـسياتهم، وأعماهلـم، واسبقياتهم اجلرمـية وشركائهم،

والعصابات اليت ينتمون إليها.
واكـدت الـورقـة اىل ضـرورة إعـداد دراسـة تـنبــؤيه )نـظـرة مــستقـبليــة( عن
اجتـاهـات ظـاهـرة املخـدرات علـى املـستـوى الـوطـين خالل العقـد القـادم، يف ضـوء
معطيـات احلاضر وواقع اإلحصائيـات الظاهرة وخصائـصها وأمناطها ودوافعها، مع
مـراعاة أبعاد التغـري واإلمناء االجتماعي واالقـتصادي، والنمو الـسكاني، كنموذج
تصـوري يفـسـر الـتغريات يف اجتـاهــات الظـاهـرة ومـدى تـأثـرهــا ببعـض الظـروف
واملتـغريات احملليـة واملـستجـدات اإلقلـيميـة والـدوليـة اليت بـدأت مالحمهـا تتبلـور يف
وقـتنـا احلـاضــر، مع تطـويــر اإلحصـاءات اجلنـائيـة املـتعلقـة بـاملخـدرات جبــوانبهـا
املختلفـة، من خالل إعداد دراسة إحصـائية سنويـة حتليلية، تشمل قـضايا املخدرات
املـضبـوطـة، وتـصنـيفهـا، وأنـواع املخـدرات املـضبـوطـة وكـميـاتهــا، وجنــسيـات
املضـبوطني واملتعـاطني، وتصنيفهـم اجلرمي، ومصـدر املخدرات املضبـوطة، وطرق

سري تهريبها، ومكان الضبط، وإجراءات التحقيق واملتابعة، وأساليب االخفاء.
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كمـا دعت ورقة املـركز اىل ضـرورة تشكيل فـريق عمل وطين الستـنباط
وسـائل حـديثـة ومتطـورة جلمع املعلـومـات عن إسـاءة استعمـال املـواد املخـدرة من
اجلهـات املختصة، وإجراء جتارب ميدانية على مدى اتساقها مع الواقع، مع وضع
تعليمات ولـوائح تنفيذيـة، تلزم السـلطات الصحـية واملؤسـسات الطـبية والتعـليمية
واألجهـزة الــرمسيـة األخــرى، اإلبالغ عن حــاالت التعــاطي واإلدمـان، أو حـاالت
اكـتشاف مـواد جديـدة هلا خـصائص خمـدرة، جبانب التـدريب يف جمال الـرصد
والتقـييم، مع إعداد فـريق عمل تدرييب عـلى املستـوى اإلقليمي يف جملـس التعاون
لدول اخلليج العربية، يف جمال الـدراسات واألحباث املتعلقة حبجم ظاهرة تعاطي
املخـدرات بشكـل عام، وإعـداد فرق عـمل وطنيـة متخـصصـة بدراسـات تعـاطي
املخـدرات ومسات وخـصائـص املتعـاطني وأسبـاب التعـاطي، واالستـعانـة خبربات
وجتارب املـتعافـني من التعـاطي يف جمـاالت التـدريب املخـتلفة، وتـأهيل خمـتصني
يف اجملــال اإلحصــائي لـقضـايـا تعــاطي املخـدرات وحتلـيلهـا وتفـسريهــا والتـنبـؤ
بنتـائجها، وتـدريب مجيع العـاملني يف جمال املخـدرات وقايـًة ومكافحـًة وعالجًا
وتــأهياًل، مـن أطبـاء وممـرضـني وأخصـائـيني نفـسـيني واجـتمـاعـيني وتـربــويني
وإعالميني وقادة الـشباب يف النوادي االجتمـاعية والرياضـية ورجال الدين، وكل

من له صلة مهنية مبشكلة املخدرات من هيئات حكومية وتطوعية.
أن آليـات تطويـر أنظمـة الرصـد والتقييـم الوطنيـة واإلقليميـة تتطلب حتـديد
مستـوى الوقـاية املطلـوبة، مبـا يتنـاسب وحجم الظـاهرة أو املـشكلة، وأبعـادها،
وتطـوراتها: كأن تـكون الوقـاية املطلـوبة مبستـوى منع املشكلـة من احلدوث أو
تـطويقهـا يف مهدهـا، أو تشخيـصها ، بهـدف القضـاء عليهـا، أو احلد منهـا بأقل
األضـرار املمكنـة، أو إيقاف تقـدم املشكلـة، ومنع انتـشارهـا واتسـاع نطـاقها،

وحصرها يف أضيق احلدود.
وشدد علـى اهميـة تقييـم مدى اسـاءة استعـمال املخـدرات واملؤثـرات العقلـية
وجبــانب إعـداد األحبـاث والـدراسـات االسـتقـصــائيــة والتـطـبيـقيــة امليــدانيـة،
واملسوحات والتقارير اإلحصائية والتدابري الالزمة، مع االهتمام مبراكز البحوث
االجتماعية واجلنائيـة والتشجيع على استحداثها، أو التوسع يف تطويرها، وإتاحة

125

جملـة التعـاون _ العدد / 89 / أبريـل 2016 م



الفرصة املناسبة لدراسة املشكالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية اليت ترتبط
بظـاهـرة املخـدرات، بغـرض تقـديم رؤيـة واضحـة يـستـطيع خمـططـو الربامج يف
ضـوئها االعتماد علـى نتائج تلك الدراسـات والبحوث العلميـة، ألن االهتمام اجلاد
باألحباث والـدراسات املتخصصة يف هذا اجملـال، تساعد يف سد الفجوة بني واقع
الـظاهرة وتصـوراتها العشـوائية، سواء كـانت تلك التصورات تقـديرات رمسية أو

بيانات إحصائية جرمية قضائية أو شرطية.
يف حني قـال القـاضي حـامت امحـد علي مـديـر مكتـب االمم املتحـدة املعين
باملـخدرات واجلـرمية لـدول جملـس التـعاون لـدول اخلليج الـعربـية ، انـنا كـأمم
متحدة  نعترب مـركز املعلومات اجلنائية ملكـافحة املخدرات جمللس التعاون لدول
اخلليج العربـية نافـذتنا لـتحفيز وتنـسيق التعاون عـلى املستـوى اخلليجي يف جمال

مكافحة املخدرات واجلرمية بشكل عام.
كمـا اعـرب عـن اعتـزازه بــالتعــامل والتعـاون مع اجلهـات الفـاعلـة املعـنيـة
مبكافحـة املخدرات والوقايـة منها يف دول جملس التعـاون اخلليجي والذين نعمل
معهم ليس فقط عـلى املشاركة يف ورشة العمل الدولية وامنا على مدى اهتمامهم
بهذا املـوضوع ومبـدى ما يبـذلونه مـن جهد لتغـطية اجلـانب املتعلـق خبفض الطلب
علـى املخدرات ، كـما نـبذل جهـدا ملمـوسا يف خفـض املعروض مـن املخدرات ،
وكما اشـار التقريـر العاملـي للمخدرات الـذي تصدره االمـم املتحدة سنـويا ، فان
نـسبة تعـاطي املواد املخـدرة واالرتهان بـها قد زادت كـثريا خالل السنـوات القليلة
املاضـية ألسـباب عـدة منهـا زيادة زراعـة املخدرات وزيـادة االجتار فـيها ، مبـا قد
حـتم علـى دول العــامل ان تعمل معـا ملـواجهـة هـذه املـوجـة من الـزيـادة ، وان تعمل
بالشـراكة مع االمم املتحـدة حملاولة وضـع االسرتاتيجيات الـوطنية الـيت توازن ما

بني جهود خفض الطلب على املخدرات وما بني جهود خفض املعروض منها.
وقال ان ورشة خفـض الطلب هذه تـأتي يف اطار الربنـامج الذي نشـرف بتنفيذه
سويا مع مـركز املعلومات اجلنـائية ومع باقي دول جملـس التعاون اخلليجي ، حيث
حتـدثنـا سـابقـا عن املعـايري الـدوليـة للـوقـايـة من املخـدرات والـيت مت اعتمـادهـا من
اجمللس العـاملي للـمخدرات يف عـام 2014 ، وبدأنـا يف مرحلـة جديـدة وهي كيفـية
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وضع سيـاسات واسرتاتـيجيات خلـفض العرض علـى املخدرات تعـتمد علـى االحصاء
والدراسـة وتعتـمد علـى حتليل املخـاطر ، ويـتم ذلك من خـالل اسرتاتيجيـة متضمـنة

خلفض العرض اىل جانب آلية لرصد وتقييم تلك االسرتاتيجية.
تـوىل مـكتب االمـم املتحـدة املعين بـاملخـدرات واجلـرميـة دور امـانـة الـورشـة،
حيث مت تقديم اوراق عمل حول التقييم الفعلي للربامج الوقائية للمخدرات وعدد من
عـروض االجهزة والـدول واالدارات املشـاركة يف الـورشة جبـانب اجراء عـدة متارين
للمشاركني حول اساليب رصد وتقييم اسرتاتيجيات خفض الطلب على املخدرات.

التقييم الفعلي للربامج :
قـدم الدكـتور وديع معـلوف اخلبـري مبكتب االمم املـتحدة املـعين باجلـرمية
عـرضًا حـول طرق رصـد وتقييـم االسرتاتيجـيات الـوطنيـة اليت تعمل بهـا االجهزة
املعنيـة خلفض الطلـب على املخـدرات، حيث تنـاول بالـبحث والدراسـة التصـاميم
املختلفـة اليت ميكن تصـميم الربامج الـوقائـية من خـالهلا تقيـيم عمليـات الوقـاية

وذلك عرب توفري عدة معلومات اساسية وهي: 
1. العدد والعمر واجلنس

2. الدورات واملشاركون وعدد الدورات لكل مشارك
3. معدل االستنزاف، وأسباب ذلك

4. كيف يقارن هذا مع اخلطة؟ سواء يف بداية الربنامج، وحبلول نهايته؟
5. أنشطة تسليمها كما هو خمطط هلا

6. التكلفة من حيث املال والوقت
عروض االجهزة واالدارات:

عرضت عدة اجهزة جتاربها يف جمال خفض الطلب عن املخدرات حيث قدم
نائـب مديـر مكب مـكافـحة املـخدرات االمـريكي االقلـيمي بـالشـرق االوسط
بأبوظيب نيل تايلـور عرضًا عن جتربة مكافحة املخدرات األمريكية، كما قدم
العقيد يوسف حممـد اخلالدي مساعد مدير مركـز املعلومات اجلنائية ملكافحة
املخـدرات جمللس التعـاون لدول اخلليـج العربيـة عرضـًا عن دور املركـز يف تبادل
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املعلومات االستخباراتيـة والتدريب وماهية املركز،  وعاد الدكتور وديع خملوف
ليقدم عرض عن ماهية األسس العلميـة عن الوقاية، جبانب عرضه ألمثله خمتلفة
ودراسة تصـاميم لتقيم النتائج، هـذا جبانب اجراء عدد من الـتمارين للمشاركني

يف الورشة.
وتـواصل تقـديم عـروض اجلهـات املشـاركة يف الـورشة عـرض عن تـسجيل
اطار ونظريات التغيري جبانـب عرض لفريق عمل عن قضايا وطنية يف ملف خفض
الـطلب، وختتتم مبـناقشـات ومراجعـة التقاريـر املتعلقة بـالقضايـا الوطنيـة جبانب
عروض جتـارب دول جملس الـتعاون لـدول اخلليج الـعربي )دولـة اإلمارات العـربية

املتحدة -اململكة العربية السعودية - دولة قطر(.  
كمـا قـدم الـدكتــور وديع معلـوف عـدة عـروض تـضمـنت الـتقيـيم الـفعلي
للربامج الـوقـائيـة خلفض الـطلب، منـوهـًا أن الـوقـايـة من املخـدرات عمل يتـطلب
التعاون الدولي ، وإىل برامج وقائية وفق املعايري الدولية مبنية على املعايري الدولية

للوقاية من املخدرات.
ومن جانبه شـدد وكيل وزارة الصحة بدولة االمارات العربية املتحدة الدكتور
أمني حسـني األمريي يف العرض الـذي قدمه علـى ضرورة حتـديد حجم املـشكلة يف
اجملـتمع من خالل الدراسـات امليدانيـة على الفئـات املستهـدفة، معلاًل بـأن شأن هذه
الدراسـات الوقوف على أسـباب الظاهرة ومـدى انتشارها وبـالتالي تزويـد املؤسسات
بقـاعـدة بيـانـات تسـهل عليهـا اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة ملكـافحـة هـذه الظـاهـرة،
جبانـب دعوة املؤسسات املعنيـة بالشباب واألطفال إىل تعـزيز تفاعلها مع اجملتمع وان
ال تكتفي بـالطروحـات النظـرية والقيـام بدال عـنها بفعـاليات مـيدانيـة على مـستوى
األسـر واجلمـاعـات االجتمـاعيـة األخـرى بغيـة زيـادة بغيـة زيـادة الـوعي اجلمـاهريي

باملخاطر اجلسيمة اليت تشكلها ظاهرة تعاطي املخدرات.
كمـا حث وسائل األعالم احمللية املرئية منها واملسموعة واملقروءة على إيالء
هذه الظـاهرة االهتمام اليت تسـتحق ملا متثله من مشكلة معقـدة من شأنها تدمري
بنيـة  اجملتمع فـضاًل عما تـشكله من حتـد حلركـة التنـمية الـوطنيـة ، ذلك أنها
تستهدف شرحية الشباب اليت متثل عمـاد مستقبل الدولة والطاقة األكثر فاعلية
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يف العمليـة اإلنتـاجيـة، مع دعوة املـؤسسـات الرتبـوية والـتعليمـية إىل أعـادة النـظر
بـأسـاليبهـا الرتبـويـة وتكيفهـا بـالـشكل الـذي يعـزز من فـاعليـة تـأثريهـا جململ
التحديـات اليت سيتعرض هلـا اجملتمع بضمنهـا مشكلة تعـاطي املخدرات . فضاًل
عن ذلك العمـل على أدراج املـواضيـع اليت تتبـنى احلـد من انتـشار ظـاهرة تعـاطي

املخدرات يف املناهج الدراسية للمراحل املختلفة بطريقة علمية مدروسة.
كما أكـد على اهميـة دور التخطيط والتنـسيق بني اجلهات املعنـية وأهمية
النظرة الشمولية ملعاجلة قضايا املخدرات يف اجملتمع، مع اجياد جلنة عليا ملراقبة
شـركات الـشحن السـريع و وضع منظـومة مـتكاملـة للرقـابة علـى الواردات عن

طريق هذه الشركات. 
وكشف املقـدم/ ابراهيم حمـمد آل مسيح أمـني سر اللجنـة الدائمـة لشؤون
املخدرات واملسكرات بدولة قطر ان اسرتاتيجية دولة قطر يف خفض الطلب على
املخدرات استمدت أهدافهـا وغاياتها اإلنسـانية واالجتماعيـة من االهتمام الوطين
واإلقليمي والـدولي بقضايـا املخدرات وخماطـرها الكبرية علـى الفرد واجملتمع،
ومن اإلجنازات املتالحقة اليت حتـققت على املستويات العربية والعاملية يف جماالت

املكافحة والرتبية الوقائية وبرامج عالج املدمنني وتأهيلهم.
وقـال السـميح ان اللجنـة تهدف اىل نـشر الـوعي اجملتـمعي خبطـر املخدرات
بكل الوسائل املشروعة، مع مساعدة الفرد واألسرة وقطاع الشباب على تكوين
فهم مبين علـى حقائق العلم، وتعـزيز القيم اإلسالميـة واملعايري األخالقيـة الرفيعة
لـدى الناشئـة، جبانب العمل مع املـؤسسات احلكـومية واهليئـات األهلية والـدينية

والتعليمية واجلمعيات اخلريية واألندية الرياضية.
ومن جـانبه استعرض امني عام اللجنـة الوطنية ملكافحـة املخدرات ومساعد
مديـر عام مكافحـة املخدرات للشـؤون الوقائيـة باململكة العـربية السعـودية عبد
االلـه حممد الشـريف اهداف مشـروع نرباس ملكافـحة املخدرات بـاململكة واليت
خلصهـا يف اإلسهام يف احلد من انتشار املخدرات بني أفراد اجملتمع مع تفعيل دور
أفراد األسرة يف اجملتمع بـأهمية العمل الوقـائي، وزيادة الوعي بـأخطار املخدرات
واملـؤثرات العقليـة و تعزيز املـشاركة التـطوعية ألفـراد اجملتمع املدني ومـؤسساته
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يف جمال مكـافحة املخدرات، جبانب إبراز دور الـشركاء األساسيني يف اجلهود
الوطنية املبذولة للوقـاية من املخدرات وتكريم األعمال الوقائية الوطنية املتميزة،
بـاإلضافة اىل خفض اجلـرائم املرتبطـة بتعاطي املخـدرات من قبل الشبـاب وتعزيز

القيم األخالقية واالجتماعية لرفض قبول تعاطي املخدرات.

التوصيات:
أوصت ورشة الـعمل الدوليـة "رصد وتقـييم اسرتاتيجـيات خفض الـطلب على
املخـدرات" بالـدعوة إىل حتـديد الـسياسـات الوطـنية لتـنفيذ ورصـد بيانـات تعاطي
املخـدرات مبا يـؤدي إىل أفضل النـتائج علـى املستـوى الوطـين واإلقليمي، جبـانب
دعـوة الدول إىل حتـسني املنـهجيات واملـبادئ التـوجيهيـة القائمـة لرصـد املخدرات
وإدمـانهــا، من خالل إنـشـاء فـرق خرباء تـستعـرض املبـادئ التـوجـيهيـة القـائمـة
وتوحدها، وتعزيـز دور املكاتب اإلحصائية الـوطنية من االخنراط يف عملية مجع
ورصـد إحصـاءات املخـدرات واإلبالغ عنهـا، والتـنسـيق فيمـا بينهـا وبني األجهـزة
األخـرى املعنيـة بإحـصاءات املخـدرات ورصدهـا، مع تنميـة القدرات الـوطنيـة من
أجل عملية مجع البيانات واإلبالغ عنها ورصدها، من خالل: تدريب العاملني على
تـنفيـذ هـذه األنـشطـة، وتـنفيـذ الـدراسـات االسـتقصـائيـة الالزمـة بهــذا الشـأن،
وتطويـر آليات الرصد والـتقييم، والعمل على وضع قـواعد معلومات وطـنية شاملة

بهذا الشأن.
تشجـيع إنشـاء مركـز إقلـيمي لـرصد املـخدرات وإدمـانهـا يعمل علـى وضع
البيـانات واإلبالغ عنهـا، وبث نظام إنـذار مبكر يتـضمن رصدًا جلمـيع مؤشرات
العـرض والطلـب، من خالل البـيانـات اإلحصـائيـة والدراسـات االستقـصائـية أواًل
بأول، باإلضـافة اىل تشجـيع الدول لالنضـمام إىل النظـام العاملي لإلنـذار املبكر
كمرجعيـة لآلليات اإلقليميـة القائمة، ويتيح اإلبالغ يف الـوقت املناسب عن ظهور
مـؤثـرات عـقليـة جـديـدة، يـسـاهـم يف استفـادة الــدول األعضـاء يف جمـال رصـد
املشكلة وتقييمها، دعـوة مركز املعلومات اجلنائـية إىل وضع دليل موحد لرصد
وتقييم اسرتاتيجيات خفـض الطلب على املخدرات، وتعمـيمه على الدول األعضاء
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لـالستهـداء به يف هـذا اجملـال، ودعـوة مـركـز املعلـومــات اجلنــائيـة ملكـافحـة
املخـدرات جمللس التعـاون لدول اخلليج العـربية ضـمن إطار الشـراكة مع مكتب
االمم املـتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ملنطقـة دول جملس التعـاون اخلليجي،
وذلك لدعم إنشـاء اإلطار الالزم لتنفـيذ التوصيـات املذكورة أعاله وفقـا للمعايري
الدوليـة ملنع استخـدام املخدرات ومتـكني مركـز املعلومـات اجلنائـية ملكـافحة
املخـدرات جمللس الـتعاون لـدول اخلليج الـعربيـة إلنشـاء وإطالق املرصـد اإلقليمي

للمخدرات
.
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ثالثـاً

مؤشرات إحصائيـة





السوق اخلليجية املشتركـة
حقائق وأرقـام

العدد الثامن / ديسمبـر 2015

شؤون املعلومـات ـ إدارة اإلحصـاء
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تنقل وإقامة املواطنيـن

حظـي تسهـيل تنقل املـواطنني بـني الدول األعـضاء بـاهتمـام دول اجمللس مـنذ
العــام األول النطالقـة املـسرية املبـاركـة جمللـس التعـاون، نظـرًا الرتبـاطه املبـاشـر
والوثـيق مبصـاحل املواطـنني، وبتـعزيـز الرتابـط االجتمـاعي بـينهم، كـما أنـه أحد
املقـدمـات األسـاسيـة لـتحقيق املـواطنـة االقـتصـاديـة اخللـيجيــة والسـوق اخللـيجيـة
املشرتكـة، لذلك نصت االتفاقـية االقتصادية املـوّحدة اليت أقّرت يف العام 1981م،
علـى أن تتفق الدول األعضاء على الـقواعد التنفيذية الـكفيلة مبعاملة مواطين دول
جملـس التعـاون يف أي دولـة من هـذه الـدول نفـس معـاملـة مـواطـنيهـا دون تفـريق أو
متييـز يف جمال حـرية االنتقـال والعمل واإلقـامة ، وهـو ما أكـدته الحقًا االتفـاقية
االقـتصـاديــة اليت أقـّرتهـا دول اجمللـس يف العــام 2001م، واليت نـصت علــى مبـدأ
املسـاواة يف املعاملـة بني مواطـين دول جملس التعـاون يف اإلقامـة والتنقـل بني الدول

األعضاء يف اجمللس ، والذي يتم حاليًا بالبطاقة الذكّية .
لقـد شهدت تنقلية املواطنني فيما بني الدول األعضاء زيادة ملحوظة ومضطردة
دفعت بـأعداد اخلليجيني الـذين تنقلوا فـيما بني دول اجمللس إىل حـوالي )19( مليون
مـواطـن خالل العـام 2014م مقـابـل )12.4( مليـون مــواطن يف العـام 2005م، أي أن
نـسبة االرتفـاع بلغت 53.3%. وللمقـارنة، فإن الـعدد اقتصـر على )4.5( مليـون مواطن

تنقلوا بني الدول األعضاء يف العام 1995م.
وتظهـر اإلحصائيـات أن مملكة البـحرين ، واململكـة العربيـة السعوديـة هما
أكثـر دول اجمللـس املـسـتقبلـة ملـواطين الــدول األعضـاء، فقـد اسـتقبلـت مملكـة
الـبحرين مايزيـد عن 6.6 مليون مواطـن من دول اجمللس يف العام 2014م  مقابــل 4.5
مليون يف العـام 2005م، وبنسبة منو قدرها 48.4%. كمـا استقبلت اململكة العربية
السعوديـة مايزيد عـن 6.1 مليون يف العام 2014م مقـابل 4.5 مليون يف العام 2005م.
وبـنسبـة منو قـدرها 34.6%. وشهـد عدد مـواطين دول اجمللس الـذين دخلـوا سلطـنة
ُعـمان منوًا كبـريًا بلغت نسبته 427.5% يف العـام 2014 مقارنة بـالعام 2005، حيث
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بلغ عـددهم حـوالي 581 ألف يف العـام 2014م، مقابـل 110 آالف يف العام 2005م،
واستقبلت دولة قطر مـا يزيد عن )1.1( مليون من مواطنـي دول اجمللـس يف عام 2014،
مقـابل 376 آالف يف العام 2005م، وبـنسبـة منو قـدرها 197.9%، أمـا دولة الكـويت،
فلقد ارتفع عدد مواطين دول اجمللس الذين دخلوا إليها من حوالي )1.2( مليون خليجي

يف العام 2005م إىل حوالي )2.9( مليون يف العام 2014م، أي ما نسبته %142.5 .
يف العــام 2014، جــاء مـــواطنــو املـملكــة العـــربيــة الـسعــوديــة يف طلـيعــة
املسـتفيدين مـن قرار املسـاواة يف املعاملـة ملواطـين دول اجمللس يف اإلقامـة والتنقل
بـني الدول األعـضاء األخـرى، حيث بلغ عـدد السعـوديني الـذين تنـقلوا بـني الدول
األعضـاء األخرى يف اجمللـس مايـزيد عـلى )9.8( ملـيون، أي مـانسـبته 52%. وتلي
ذلك البحرينييون والـكويتيون الذين بلغ عددهم )2.8( مليون ، أي ما نسبته %15
لكل مـنهمـا، تالهـم كل من الـقطـريـني والعمـانـيني واإلمــاراتيـني ، حيـث بلغ

عددهم )1.22( مليون و )1.17( مليون و )1.08( مليون على التوالي .
وتـؤشر الـزيادة الـكبرية واملـضطـردة يف تنقلـية مـواطين دول اجمللـس فيـما
بـينهـا إىل تـرسخ الـواقع االقـتصـادي الـذي ميـثله جملـس التعـاون، حيـث يتـزايـد
تشـابك املصـاحل االقتصـادية ملـواطين الـدول األعضـاء نتـيجة قـرارات وسيـاسات
اختــذتهــا دول اجمللـس، وتغـذي حـركـة األفــراد بني الـدول االعـضــاء الرتابـط
االقتصادي وتعزز مكاسـب السوق اخلليجية املشرتكـة، كما أن هذه احلركة
يف الوقـت ذاته، نتيجة طبيعية لـذلك التشابك يف املصاحل والـتعامالت االقتصادية
ولـنمـو الـسـوق اخللـيجيـة املـشرتكـة، الـيت أصبحـة مكـونـا رئيـسيـًا يف الـواقع

اخلليجي املعاش .
وال يقتصـر األمر علـى اإلقامـة يف دول اجمللس األخـرى دومنا قـيود ، بل أن
قرارات جملـس التعاون وإنـطالقًا من مبـدأ املواطنـة االقتصاديـة اخلليجيـة يّسرت
تلك اإلقــامــة يف مجـيع الــدول األعـضــاء مـن خالل تــوفري خــدمــات أســاسيــة ،
كـالتعـليم والـرعـايـة الـصحيـة ، والـرعـايــة االجتمـاعيـة، واملسـاواة يف العمل يف
القطاعني احلكومي واألهلي. كـما وفرت احلماية التأمـينية للمواطنني العاملني
يف الـدول األعضاء األخـرى، من خالل نظـام مّد احلمـاية الـتأميـنية والـذي يشمل

مؤشرات إحصائيـة 
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التقاعـد املدني والتأمـينات االجتماعـية، وأقّره اجمللس األعلـى يف دورته اخلامسة
والعـشرين الـيت عقدت يف املنـامة خالل ديـسمرب 2004م، وأصبـح مبوجبه الـنظام
اختيارًا ملدة عام واحد من يناير 2005م، وإلزاميًا من أول يناير 2006م، باإلضافة
إىل ذلك فإن اإلقامـة أصبحت ميسـرة بفضل السمـاح للمواطنـني اخلليجني بتملك

العقار وممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية واالستثمارية.
ويف سياق تيسري تنقلية األفراد والسلع واالستثمارات فيما بينها، اتفقت دول
اجمللـس علـى أن متـنح ألصحـاب املـؤسـسـات والـشـركـات ومـدرائهــا وممثـليهـا
املقيمني إقـامة نظاميـة يف أي من دول اجمللس تأشريات دخـول إىل الدول األعضاء
األخـرى مـن املنـافـذ احلـدوديــة ، كمـا أقـّرت دول اجمللــس مبــدأ منح ســائقي
الـشاحـنات ومعـاونيهـم تأشرية الـدخول إىل الـدول األعضـاء من املنـافذ احلـدودية
حتـقيقًا ألسبـاب تسهيل حـركة الـتبادل التجـاري وانتقال الـسلع الوطـنية بني دول

اجمللس .
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رابعـاً

قواعد النشر
مبجلة التعاون





السياسـة التحريرية
جمللــة التعـاون

تهدف جملة التعاون إىل الرتكيز بصفة رئيسية على  األهداف التالية:  
1 ـ حتليل وحبـث القضـايــا ذات األهميــة ملسـرية العمل املـشرتك جمللـس التعـاون أو
الــدول األعـضــاء يف خمـتلف اجملــاالت الــسيـــاسيــة واألمـنيـــة واالقتـصــاديــة

واالجتماعية والتنموية وغريها.
2 ـ نـشر املـعرفـة باجلـوانب والقضـايا املـتضمـنة يف مـسرية التعـاون وتعميق الـرؤية
بـشأنها لـدى صناع القـرار يف الدول األعضـاء وذوي الشأن والبـاحثني واملهتمني

وغريهم للتوعية بها وإحداث التفاعل اإلجيابي معها.
3 ـ تـوفري منرب للـتواصل مع وبـني املهتمني وفـرصة إلقـامة حـوارات بنـاءة من شـأنها

تعزيز مسرية جملس التعاون.
4 ـ تعرف احللـول ملا يواجه أو قـد يواجه مسرية جملـس التعاون أو التنـمية يف الدول

األعضاء من معوقات.
5 ـ إبــراز الفعـــاليــات واألحـــداث اليت تـتم يف إطــار جملـس الـتعــاون أو يف الــدول

األعضاء، مما له صلة بالعمل املشرتك.
ولتحـقيق هـذه األهـداف تـتضـمن اجمللـة عـدة أقـسـام تــشمل: الـدراسـات،
املقاالت الـتحليليـة، التقاريـر، ومراجعـة الكتـب، إىل جانب أقـسام أخـرى مهمة
للـقراء واملتابعني ملسرية عمل اجمللس. وحترص اجمللة أن تأتي املوضوعات املنشورة
يف صلب االهتمامـات املباشرة جمللـس التعاون أو دوله، وباألخـص أصحاب الشأن
من صـناع الـقرار وذوي الـرأي والتـأثري، واملثـقفني والبـاحثـني واملهتمـني يف الدول
األعضـاء وخـارجهــا. وفيمـا يلـي بعض األسـس العـامــة للكتـابـة يف بعـض أقسـام

اجمللة :
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1 ـ الدراسات: تعـاجل الدراسات مـوضوعاتـها على حنـو متعمق ومفصل نـسبيا، مع
تـطبيقهـا ملنهجـيات تـتسم بـاملوضـوعيـة والدقـة يف العرض، والـدعم بـالبيـانات
واملـعلومات الـدقيقة والـرباهني واملصادر الكـافية. وتتنـاول الدراسات القـضايا
ذات األبعــاد املهمــة للــسيـاسـات واخلـطـط واجلهـود الـدائـرة يف إطـار الـعمل
املشـرتك، وباألخص املـوضوعـات اليت تكـون نتائجـها ذات مضـامني لصنـاعة

القرار.
2 ـ املـقاالت التحلـيلية: تعـاجل املقاالت مـوضوعـات ذات أبعاد اسرتاتـيجية هـامة من
الـنواحي السيـاسية أو االقتـصادية أو االجتـماعية، وبـأسلوب خمتصـر ومركز
دون الدخـول يف تفصـيالت باألرقـام أو البـيانـات. وتوفـر املقاالت قـدرا حتليلـيا
شامال ومتعمقا للواقع، ورؤية، يف ضـوء ذلك ملا يقرتح أن تكون عليه توجهات

املستقبل بالنسبة جمللس التعاون أو للدول األعضاء. 
3 ـ التقـارير: تتضمن التقـارير وصفا حتليليـا لقضايا مـوضوعاتها تـتصل مباشرة أو
غري مباشرة مبجاالت الـعمل يف جملس التعاون واجلهود واخلطوات اليت تتم يف
إطار تنفـيذ القرارات. ويفضل أن تـشمل التقارير مـوضوعات متصـلة بالقرارات
املتخـذة يف إطـار جملـس التعـاون ويكـون هلـا يف الغـالب تــأثري مبـاشـر أو غري
مباشـر على الصاحل العام، وأن تكون مدعومة باحلقائق )البيانات أو األدلة(،

ودقيقة وموثقة.
4 ـ قراءة يف كتـاب: يتناول هـذا القسم مـراجعة أو عرضـا لكتاب يكـون حملتواه
صلـة ضمنيـة أو صرحيـة بعمل جملـس التعـاون، كـأن يكـون مثال تقـوميا أو
حتليـال لبعـض الــسيـاسـات واخلـطـط أو اجلهــود القــائمـة يف جمـاالت الـعمل
املشـرتك أو وصفا لـبعض التجـارب واملمـارسات الـدوليـة واإلقليميـة. وينبغي أن
يكـون الكتـاب على قـدر كبري من املـصداقيـة يف منهجـية العـرض والتحليل
ودقـة الـبيـانـات واملعلـومـات والـعمق وسالمـة احلجـة، وأن تـأتي املـراجعـة، أو
العـرض للكتـاب بصـورة خمتـصرة وملـمة ملـا يتضـمنه من أفكـار رئيـسة، مع

إبراز اجلوانب اليت ميكن أن متثل مضامني مهمة لعمل اجمللس.
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قواعد للتنسيق وإعدادات الكتابـة فـي
مجلـة التعــاون

أواًل : تنسيق الشكل العام )formatting( : يراعى اآلتي:
1 ـ  يعــد نص الـورقـة املـطلـوب نـشـرهــا )اليت ال تـتضـمن جـداول أو رسـومـات أو
أشكــال( بــاسـتخــدام MS Office Word 2007 ، وميـكن إعــداد اجلــداول
والـرسومـات واألشكال بـاستخـدام أية بـرامج متـوافقة يف الـتحريـر والتـنسيق
واحلفظ مع MS Office Word 2007، مع إمكان إيراد اجلداول والرسومات

اليت يصعب دجمها بشكل سليم يف نهاية الورقة. 
2 ـ يـستخـدم بـنط Simplified Arabic 16 للحـرف العـربي مبــا يف ذلك العنـاوين
Times New Roman الـرئيسة والفـرعية، واملصـادر، واالقتباسـات، ويستخدم
13 للحـرف الالتيين. ويف اجلـداول واألشكال يـلتزم بـاستخـدام نفس الـبنطني

مع اخـتيـار املقـاس املنـاسب. أمـا األرقــام فتكـتب بـالعـربيـة )وليـس اهلنـديـة(
. Simplified Arabic 13 باستخدام  بنط

3 ـ تكـتب مجـيع عالمـات الـتنـصيـص )النـقطـة، الفـصلـة، الفـصلــة املنقـوطـة،
القوسني،،،(  بدون ترك أي فراغ بينها وبني الكلمات املرتبطة بها.   

4 ـ يراعـى يف التنـسيق أال يـشتمل علـى ألوان أو تـصميـمات غـرضهـا فقط إضـفاء
جاذبية على شكل الورقة. 

ثانيـًا : صفحة الغالف: تشتمل صفحة الغالف على: 
1  ـ عنوان واضح وخمتصر للورقة .

2 ـ اسم الكاتب )أو الكتاب( .
3   ـ هــامــش يف األسفل يـتـضـمـن: اسـم الكــاتـب )أو الكـتـــاب(، اللقـب، جهــة
الـعمل، العنـوان الربيـدي اإللكرتونـي، التليفـون النـقال، مجلـة يف سطـرين أو

ثالثة عن جمال التخصص واالهتمام.
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ثالثـًا : قواعد عامة: يتبع اآلتي: 
1 ـ يشـار إىل امللحـوظـات )الـتهمـيشــات(، ومصـادر االقـتبـاسـات واملـراجع بـأرقـام
تسلسليـة تكتب يف أعلى احلـرف األخري من الفقرة أو اجلملـة أو الكلمة اليت
ختصهـا )Superscript(، مع تـدوينهـا مجيعـا يف نهـايـة الـورقـة حسـب تسـلسل
الرتقيم. وتعـطى الـتفاصـيل اخلاصـة باملـصادر  واملـراجع حسـب أسلوب جـامعة

شيكاغو، كما يف األمثلة اآلتية:
املصـادر: 

الكتـب : الطـيب صـاحل، مــوسم اهلجـرة إىل الـشمـال )القـاهـرة: مـطبعـة
مدبولي، 1992(، 140.

اجملـالت: حممد عبـدالرحيم، "دراسـات عن استخدامـات الطاقـة الشمـسية
يف دول جملس التعاون"، جملة دراسات اخلليج، 14، العدد 5 )2008م(: 120.

املراجـع :
الكتـب : ياسني، حممد. التعاون الدولي. بريوت: دار الشروق، 2009م.

اجملـالت : احلسن، حمـمد. العملـة اخلليجيـة املوحـدة جملة االجـتماع، 14،
العدد 3 )2008م(: 119-115.

2   ـ تــرسل الـورقـة إرفـاقـًا )attachment( إىل مـديــر التحـريــر عن طــريق الربيـد
. attawun@gccesg.org : اإللكرتوني على العنوان
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Abstract..

Increasing economic integration between the Gulf countries
has been one of the main reasons for the establishment of the
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC).
Since its establishment, the Council adopted a number of rules
and regulations aimed at increasing integration between the
member states. However, the data reveal that compliance levels
of the member countries with these laws have been low, hampere
ing the movement of GCC countries towards increased ecoe
nomic integration, thus leading to the foregoing of many impore
tant economic opportunities. For this reason, this paper will dise
cuss first: the GCC’s path towards economic integration, come
paring actual achievements to what has been agreed upon during
the Gulf summits. Second: the paper will discuss the experience
of the international community in compliance with international
economic and noneeconomic agreements. Third: based on this
experience, recommendations are derived to encourage the GCC
countries to comply with the laws and agreements that aim to
increase the level of economic integration within the GCC.
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Abstract..

The objectives of the study are to explore the determinants of
the minimum wage in Saudi Arabia and its economic impact. The
methodology is descriptive based on primary data from a purpoe
sive sample of 100 HR managers, workers and university acae
demic staff in Taif. The study concludes that the determinants of
minimum wage are weekeend off days, number of working hours
per day, labor productivity, Saudization ratio and export competie
tiveness. The economic impact of minimum wage are raising
laborers’ standard of living, increase in public demand on come
modities and services, higher Saudization, high labor productivity
with low reverse impact on employment, inflation and export
competitiveness due to the moderate minimum wage of SR 3500
per month that was calculated on the basis of SR 3000 that was
adopted as a minimum wage in public sector plus 3.28% as
annual rise in cost of living in order to reflect the real wages and
their purchasing capacity power. The study recommends putting a
minimum wage within an economic package and conducting a
periodic review of the minimum wage each 5 years.
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Abstract..

The aim of this study was to investigate the extent of the prace
tice of teachers in middle school in the provinces of AleAhsa and
Qurayyat for some educational strategies e learning the prevailing
The study focused on (behavioral strategies, cognitive and emoe
tional. Study sample consisted of 200 teachers were chosen rane
domly Statistics according to the variables of the study, and the
results showed the study, the extent of the practice of teachers
intermediate stage in the provinces of AleAhsa and Qurayyat strate
egies behavioral and cognitive and emotional was average, and the
results showed e well e get strategic knowledge on the first rank
among the members of Alaenetin followed by strategic and emoe
tional strategic behavioral, and results showed a lack of statistie
cally significant differences due to the variable conservative in
how much exercise and behavioral strategies, cognitive, emotional,
and the results also showed a lack of statistically significant differe
ences due to the variable extent of qualification in the practice of
behavioral strategies, cognitive and emotional .
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