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شكر وتقدير
تم إعداد هذا التقرير بتوجيه عام من جهاد أزعور ،وبإشراف عاصم حسين .وتوىل قيادة فريق
العمل كاتريونا برفيلد ،مع هارالد فينغر وكارين أونغلي ،وتألف أعضاؤه من بنيديكت بادويل،
وكارولينا كاسليالنوس ،وغيل بيير ،وفاهرام ستيبانيان ،وإريك روس (وكلهم من إدارة الشرق
األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدويل) .وساهم يف احملتوى كل من هورهيه دي ليون
ميراندا ،وألكسي كيرييف ،ومغايل بينات (وكلهم من إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) .ويود
الفريق توجيه الشكر أيضا إىل باتريشيا تامباريللو ،وأندرو كيتيلي ،ونورياكي كينوشيتا (وكلهم
من إدارة اإلحصاءات بصندوق النقد الدويل) على مساهماتهم يف احملتوى املتعلق بحالة إعداد
تقارير إحصاءات مالية احلكومة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويعرب املؤلفون
عن امتنانهم للمساعدات التي قدمها كل من إستير جورج ،وأوليفييه المي ،وماريا أوريهويال-
كينتانيال يف إنتاج هذا العمل ،وكوبر آلن يف اجلانب التحريري (وكلهم من إدارة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى) ،وجو بروكوبيو (من إدارة التواصل) يف إعداد النص للطباعة واإلشراف على
عملية النشر .وقامت بتصميم أعمال اإلنفوغرافيك إيريكا مالوتسي.
كذلك يود الفريق توجيه الشكر إىل دانييال غريساين ،وعدنان مزارعي ،وبيتر كونزيل (وكلهم
من إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،وجنوى رياض (من إدارة التواصل) على ما قدموه من
تعليقات ومشورة ورؤى مفيدة طوال إعداد هذا العمل .ونتوجه بالشكر أيضا إىل كبار اخلبراء
يف إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى على ما قدموه من مساهمات يف خمتلف املنابر التي
تضمنت مناقشات مائدة مستديرة يف هذا الصدد .ونود التوجه بشكر خاص إىل فرق خبراء
الصندوق اخملتصين بالبلدان املعنية يف إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى على تعليقاتهم
املستفيضة ومراجعتهم للمسودات ،وعلى مساهمتهم يف املسوح التي أجريت على مستوى البلدان
بشأن سياسات النمو االحتوائي.
كذلك ُأثريت الدراسة بالتعليقات واالقتراحات املمتازة من الزمالء يف إدارة التواصل بالصندوق
(جنوى رياض ،ورندا النجار ،وأنغام الشامي ،وهدى برادة ،ووفاء عمرو ،وسابينا باتيا،
وكريستوف روزنبرغ) ،وإدارة شؤون املالية العامة (ديفيد كودي ،وكاثي باتيلو ،وشادي عبد
الله ،وأولوشيغون أيوديل أكانبي ،وكميل ديبتشاك ،وتشابا فهر ،وماورا فرانشيزي ،ومرسيدس
ز
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غارسيا-إسكريبانو ،وجواو جاليه ،ودلفين جولييت برادي ،وجوهان سيوولد ،وباوبينغ شانغ،
وساجي توماس) ،وإدارة تنمية القدرات (نوبرت فونكا ،وديميتري روزكوف ،ويونس زوهار)،
وإدارة البحوث (كريس باباجورجيو ،وهوانشينغ دو ،وزيدونغ آن) وإدارة االستراتيجيات
والسياسات واملراجعة (ستيفانيا فابريزيو ،وفيتايل كرامارينكو ،وآنا تير-مارتيروسيان،
ومارينا منديز تافاريس ،ساجنايا بانت ،وداريا زاخاروفا) .ويتقدم الفريق بالشكر لكل من
تريستان ووكر وسوزان مارشال من خمتبر االبتكار بالصندوق على دعمهما املمتاز خملتبرات
االبتكار التي أقيمت يف إطار هذا املشروع.

ح

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

اجملموعات واخملتصرات
يف كل أجزاء هذا التقرير ،تشير عبارة «الشرق األوسط وشمال إفريقيا» إىل «الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان».
وتقسم بلدان املنطقة إىل جمموعات تبعا ملستويات الدخل املستخدمة يف تقرير «آفاق االقتصاد
العاملي» لالقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ،وذلك على النحو التايل:
االقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( :)MENA ADالبحرين (،)BHR
الكويت )ُ ،(KWTعمان ) ،(OMNقطر ( ،)QATاململكة العربية السعودية ( ،)SAUاإلمارات العربية
املتحدة (.)ARE
األسواق الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( :)MENA EMاجلزائر ( ،)DZAمصر (،)EGY
إيران ( ،)IRNالعراق ( ،)IRQاألردن ( ،)JORلبنان ( ،)LBNليبيا ( ،)LBYاملغرب ( ،)MARباكستان
( ،)PAKتونس ( ،)TUNالضفة الغربية وغزة (.)WBG
البلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( :)MENA LICأفغانستان )،(AFG
جيبوتي ( ،)DJIموريتانيا ( ،)MRTالسودان ( ،)SDNالصومال ( ،)SOMاليمن (.)YMN
وتم استبعاد سوريا ( )SYRيف كثير من احلاالت نظرا لعدم توافر بيانات موثوقة.
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ملخص ٍ
واف
يف ظل استمرار نمو االقتصاد العاملي ،يقف صناع السياسات يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ( )MENAعند منعطف حرج .فال يزال النمو اإلقليمي غير متوازن منذ األزمة املالية
العاملية بسبب جمموعة من العوامل ،مما أسفر عن ثبات مستويات الدخل وعدم كفاية فرص
العمل (وخاصة للشباب والنساء) واستمرار اإلحباطات بشأن مستوى جودة اخلدمات العامة
ومدى إتاحتها.
وقد أصبح جدول أعمال النمو االحتوائي وخلق فرص العمل يف صدارة احلوارات الوطنية يف
السنوات األخيرة .وبرهنت دراسة ) Ostry et al (2014على أن عدم املساواة وعدم القدرة على
احتواء لكل
استمرار النمو االقتصادي غالبا ما يمثالن وجهين لعملة واحدة ،وأن جعل النمو أكثر
ً
شرائح اجملتمع يمكن أن يجعله أكثر استدامة أيضا .لكن يظل هناك الكثير من العمل يف سياق
حترك البلدان نحو تنفيذ سياسات داعمة للنمو االحتوائي من شأنها أن تكون بالغة األهمية
يف النجاح االقتصادي للمنطقة .وقد أرسى مؤتمر ُعقد يف ع َّمان عام  — 2014استضافته
احلكومة األردنية باالشتراك مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق
النقد الدويل — األساس ملناقشة بشأن السياسات يف العامل العربي ،ركزت على العدالة والشمول.
وبعدها بأربع سنوات ،يف يناير  ،2018اجتمع يف مراكش ممثلون وخبراء من أكثر من  20بلدا
يف املنطقة ملناقشة جتاربهم يف اتباع سياسات تهدف إىل تشجيع «الفرصة للجميع» والتأكد
من أنه ال أحد يتخلف عن الركب.
وتسعى هذه الدراسة إىل تمهيد الطريق أمام مزيد من التفعيل جلدول أعمال النمو االحتوائي عن
طريق استكشاف القضايا األساسية التي تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف إطار
جهودها من أجل تعزيز هذا النمو .ونظرا ألن كثيرا من اإلصالحات جارٍ بالفعل يف املنطقة وأن
الدراسة تستهدف رسم مسار مستقبلي للسياسات من أجل تعزيز النمو االحتوائي ،فقد عمدت إىل
التركيز على جماالت رئيسية حتتاج إىل تقدم أسرع وأعمق .كذلك تؤكد الدراسة احلاجة إىل سياسات
يتم تصميمها حسب ظروف كل بلد ،ألنه ال توجد سياسات موحدة تصلح للجميع ،وخاصة يف
منطقة بكل التنوع الذي تتميز به منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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وتطرح هذه الدراسة أهم احلقائق الالزمة لفهم التحديات األساسية التي يتعين على بلدان
املنطقة مواجهتها حتى تتمكن من خلق الوظائف ،ورفع النمو ،وإدخال اجلميع حتت مظلته .ويف
هذا السياق ،تبرز الدراسة املعوقات اخملتلفة ،مثل عدم كفاية خلق الوظائف يف القطاع اخلاص،
وصغر حجم القطاع اخلاص ،والعقبات اجلسيمة التي تواجه العدد الكبير من الشباب والنساء يف
املنطقة يف سعيهم للحصول على فرص عمل .وتطرح الدراسة األسباب الداعية لتركيز السياسات
على ثالث أولويات أساسية — وهي إرساء بيئة تنظيمية تكفل املساواة يف معاملة اجلميع حتى
تتمكن الشركات اخلاصة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة من النمو وخلق الوظائف الضرورية
لتشغيل شباب املنطقة وقتما يفقد القطاع العام قدرته على القيام بدور املالذ األول لطالبي
الوظائف؛ وتسخير التجارة والتكنولوجيا إلقامة سوق إقليمية داخلية كبيرة تمتلك إمكانات
أفضل للمنافسة الدولية يف ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي ُيح ِدث تغيرات جوهرية يف
األسواق؛ واعتماد سياسات شاملة لتحسين املهارات وتعزيز املرونة وإكساب العمالة قدرات
تؤهلهم للحصول على وظائف يف ظل مظاهر التقدم التكنولوجي (مثل الذكاء االصطناعي) التي
بدأت تغير طبيعة عملهم.
وتنظر الدراسة أيضا يف كيف يمكن ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد أن
جتعل النمو أكثر
احتواء لشرائح اجملتمع اخملتلفة .ففي الوقت الراهن ،كثيرا ما َتف ِرض عوامل مثل
ً
الظروف األسرية أو نوع اجلنس أو السن أو املكان عقبات أمام كثير من املواطنين الذين يسعون
للحصول على اخلدمات العامة الضرورية أو االستفادة من شبكات األمان االجتماعي ،وهي مشكلة
يزيد من تفاقمها الفساد .وتقترح الدراسة عدة أولويات للسياسات تهدف إىل التوسع يف إتاحة
الفرصة أمام املواطنين .ويتضمن هذا إجراء حتسينات يف احلوكمة ،والتوسع يف إتاحة التمويل،
وتوسيع تغطية شبكات األمان االجتماعي وزيادة سخائها يف دعم املستفيدين ،وخاصة الفقراء،
واتباع سياسات موجهة لفئات مستبعدة بعينها ،كالشباب والنساء والالجئين وسكان املناطق
الريفية ،حتى يستطيعوا التغلب على ما يواجهونه من عقبات.
وأخيرا ،يتم بحث القضايا املتعلقة بأداء احلكومة ومسؤوليتها على نحو أشد عمقاً .فالدراسة توثق
ملا يشعر به الكثيرون يف العامل العربي من تشكك وعدم رضا كبيرين إزاء ما تقدمه احلكومات
من خدمات عامة وكيفية معاجلتها لقضايا مثل عدم املساواة يف توزيع الدخل .وال ينشأ هذا
التشكك من فراغ يف كثير من احلاالت ،إذ إن كثيرا من اخلدمات الضرورية تقدَّم على نحو يفتقر
إىل الكفاءة وبجودة منخفضة؛ حتى أن حتصيل الضرائب غالبا ما يكون ضعيفا إىل درجة
ال تتيح التمويل الكايف لالحتياجات االجتماعية ومتطلبات البنية التحتية وغيرها من أولويات
ثراء يف اجملتمع أكثر
النمو االحتوائي؛ كما أن اإلنفاق كثيرا ما يعود بالنفع على الشرائح األكثر ً
مما يفيد الفقراء .وعلى ذلك ،تطرح الدراسة األسباب الداعية إىل خلق حيز مايل لزيادة اإلنفاق
على البنية التحتية واالحتياجات االجتماعية من خالل توجيه اإلنفاق بعيدا عن الدعم املعمم،
ومعاجلة مشكالت اإلهدار والفساد ،وتوسيع القواعد الضريبية وجعلها أكثر إنصافا.
ورغم هذه التحديات الكبيرة ،هناك ما يبعث على التفاؤل .ذلك أن بدء التحرك وااللتزام باملبادئ
واإلصالحات التي تمخضت عن مؤتمري ع َّمان ومراكش يتيحان ملنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا استثمار الفرص التي يوفرها انتعاش االقتصاد العاملي ،وتهيئة مستقبل أفضل وأكثر
إنصافا وازدهارا ملواطنيها .فشباب املنطقة الذين يتميزون بارتفاع املستوى التعليمي والبراعة
يف األمور التقنية (تشير دراسة  Poushter 2016إىل أن أكثر من نصف الذين تبلغ أعمارهم
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 34-18سنة يملكون هاتفا ذكيا يف كثير من البلدان) لديهم إمكانات هائلة لدفع عجلة النمو
إذا أتيحت لهم الفرص والوظائف الالزمة .وتعتبر نساء املنطقة مصدرا آخر لإلمكانات الهائلة
غير املستغلة .فلو أن الفجوة احلالية بين اجلنسين فيما يتعلق باالنضمام إىل سوق العمل قد تم
تخفيضها إىل ِ
ضعف املتوسط السائد يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (بدال من كونها
الضعف على مدار
ثالثة أضعاف هذا املتوسط) ،لكان نمو إجمايل الناجت احمللي قد ارتفع بمقدار ِّ
العشر سنوات املاضية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا — وهو ما يعادل زيادة يف الناجت
التراكمي بمقدار تريليون دوالر أمريكي .وتشير هذه التقديرات إىل إمكانية إطالق مستقبل زاهر
مشرق بإجراء إصالحات يف السياسات تدعم حتقيق نمو أعلى يشترك يف ثماره اجلميع.
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الفصل

1

مقدمة

رغم فترة النمو القوي يف منتصف العقد األول من األلفية ،شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا نموا باهتا يف معظم سنوات ِ
العقد املاضي .فقد تلقى النمو ضربة قاسية من جراء األزمة
املالية العاملية وتأثر بسلسلة من العوامل السلبية :تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين ،وهبوط
أسعار النفط منذ عام  ،2014وطول أمد الصراعات اإلقليمية ،باإلضافة إىل ركود اإلنتاجية أو
تراجعها فيما شكل اجتاها عاما أطول أجال يف خمتلف بلدان املنطقة.
ويف السنوات األخيرة ،وبالتأكيد منذ عام  ،2011أصبح خلق فرص العمل والنمو االحتوائي على
رأس جدول األعمال اإلصالحي يف خمتلف بلدان املنطقة .وتم حتقيق تقدم يف هذا الصدد — وإن مل
يكن كافيا .فرغم بعض التحسن يف نمو إجمايل الناجت احمللي اإلقليمي عام  ،2016جند أن معدل
النمو املتوسط منذ عام  2009أصبح أبطأ من متوسط الفترة  2008-2000بمقدار الثلث ،وأقل من
نصف مستوى الذروة الذي وصل إليه يف عام ( 2003الشكل البياين .)1-1
وتبدو املؤشرات اإلقليمية للفقر وعدم املساواة متواضعة للوهلة األوىل .فعدم املساواة يف توزيع
الدخل — قياسا على مؤشر جيني — يتراوح بين درجة منخفضة قدرها  0.28يف اجلزائر ودرجة
مرتفعة من املنظور اإلقليمي قدرها  0.44يف جيبوتي ،وهو ما يقل عموما عن املستويات السائدة
يف البلدان املناظرة (الشكل البياين  .)2-1وتمثل الطبقة املتوسطة نسبة كبيرة من السكان ،ولكن
البيانات املتاحة تشير إىل أنها تتوسع ببطء مقارن ًة بالطبقة املتوسطة يف املناطق األخرى (دراسة
 .)IMF 2014وتشير التقارير إىل معدل منخفض للفقر املدقع (وهو ما يعني العيش على  1.90دوالرا
يوميا) (الفصل الرابع).
غير أن دخل الفرد يكاد يكون راكدا بسبب الضعف املزمن يف النمو ،كما أن فجوة الدخل تزداد
اتساعا بين املنطقة واملناطق األخرى .فقد ارتفع متوسط دخل الفرد بنسبة مل تتجاوز %0.8
سنويا منذ الفترة  ،2016-2013مما فاقم مشكلة عدم املساواة يف توزيع الدخل التي ظهرت مع
البلدان املناظرة يف العقد السابق (الشكل البياين  .)3-1ويف الوقت نفسه ،جند أن نقص الوظائف،
وعدم توافر اخلدمات العامة ذات اجلودة بأسعار يف املتناول ،وعدم إتاحة التمويل والتكنولوجيا،
 .إعداد كاتريونا برفيلد ،بمساهمة من بنيديكت بادويل (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى).
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-١ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-١ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

) ،%أﺣﺪث ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪

١٢

٥٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠

٤٥
٤٠
٣٥

٨

٣٠
٦

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠١٦-٢٠٠٩
وﻗﺪره ٪٣٫٦

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠٠٨-٢٠٠٠
وﻗﺪره ٪٥٫٦

٢٥
٢٠

٤

١٥
١٠

٢

اﻟﻌﺮاق

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة
اﻷردن

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-١ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ،٪ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ (٢٠١١

٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ
٢-

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻈﺮاء:
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
٢٠١٦-٢٠١٠

٢٠٠٩-٢٠٠٠

١٩٩٩-١٩٩٠

٢٠١٦-٢٠١٠

٢٠٠٩-٢٠٠٠

١٩٩٩-١٩٩٠

٢٠١٦-٢٠١٠

٢٠٠٩-٢٠٠٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٩٩٩-١٩٩٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٤-

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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إﻳﺮان

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳌﻌﺪل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.

اﻟﻴﻤﻦ

٢٠٠٤

اﳌﻐﺮب

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠٠٨

٥
ﺻﻔﺮ

مقدمة

كلها عوامل تعوق احلصول على الفرصة االقتصادية وتمنع استفادة اجلميع من النمو .فعلى سبيل
املثال ،يكشف استطالع رأي الشباب العربي لعام ( 2017أصداء بيرسون-مارستيلر )2017 ،أن
 %35من الشباب العربي يعتبرون البطالة أكبر عقبة أمام الشرق األوسط .ويشير مسح الباروميتر
العربي يف  2014إىل أن  %70من املواطنين يرون أن «أداء احلكومة سيئ أو سيئ جدا يف تضييق
الفجوة بين األغنياء والفقراء ».وباإلضافة إىل ذلك ،يرى  %60أن «ما تقوم به حكومتهم ال يكفي
لتحسين اخلدمات الصحية األساسية».
ومل تصل ثمار النمو إىل اجلميع حتى اآلن .فبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي يشير إىل أن نسبة
تتراوح بين  %26و  %51من سكان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط
ويالحظ
وشمال إفريقيا يعانون من الفقر ،وذلك قياساً على أبعاد متعددة (الشكل البياين .)4-1
َ
أن الفقر يف املناطق الريفية واحملرومة أعلى منه يف غيرها (الفصل الرابع) ،وهي املناطق التي
يعيش فيها قرابة  %60من الفقراء يف اجلزائر ومصر واملغرب والسودان والضفة الغربية وغزة
(منظمة األغذية والزراعة .)2007 ،ويسجل الفقر ارتفاعا حادا ومستمرا يف البلدان الواقعة حتت
طائلة الصراعات ،وهي العراق وليبيا وسوريا واليمن.
واخلبر السار هو أن ازدياد قوة االقتصاد العاملي يتيح فرصة لإلصالحات .وتشير توقعات النمو
إىل أن االقتصاد العاملي بلغ أعلى مستوياته مقارنة بالعشر سنوات املاضية ،إذ سجل  %3.7يف
 2017ومن املتوقع أن يتسارع جمددا يف  2018و( 2019الشكل البياين  .)5-1ومن املتوقع أن
يحقق النمو حتسنا يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيضا .لكن ما تشير إليه التنبؤات من
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-١اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﺑﻌﺎد

)اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ(% ،

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-١ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٦٠
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٥٫٠

٥٠

٤٫٩

٤٫٧

٤٠

٣٫٩
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٣٠
٢٠
١٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٣٫٩

٣٫٧

٢٫٢

٢٫٣

٢٫٣

ﺻﻔﺮ
٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠١٨
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اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
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نمو بمعدل  %3.5يف  2018و 2019هو أقل بكثير من مستوى الفترة  2008-2000الذي بلغ %5.6
يف املتوسط.
ويواجه صناع السياسات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حتديا يف سعيهم لدفع عجلة
اإلصالحات بعد سنوات من النمو املنخفض واملشقة ،ناهيك عن الصراع يف بعض البلدان .والسؤال
املركزي أمام بلدان املنطقة هو كيف يمكن التعجيل بتنفيذ اإلصالحات لتحسين سبل كسب الرزق
ورفع املستويات املعيشية  -وكيف يمكن القيام بذلك على نحو مستدام .وبتعبير أشمل :كيف يمكن
للمنطقة حتقيق طموحات شبابها ،وبث األمل يف املستقبل ،وزيادة ثقة املواطنين يف تقديم احلكومة
للخدمات ومسؤوليتها عنه؟
ويف يناير  ،2018اجتمع يف مراكش ممثلون وخبراء من أكثر من  20بلدا يف املنطقة ملناقشة
هذه األسئلة .وكان مؤتمر «االزدهار للجميع :تعزيز الوظائف والنمو الشامل يف العامل العربي»
الذي استضافته احلكومة املغربية باالشتراك مع صندوق النقد الدويل والصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،وصندوق النقد العربي ،منبرا للمسؤولين الرسميين وممثلي القطاع
اخلاص واجملتمع املدين حيث تبادلوا اآلراء بشأن النمو املنخفض وعدم املساواة ومسؤولية
احلكومة والفساد .وأتاح املؤتمر للمشاركين مناقشة جتاربهم يف التغلب على العقبات للتعجيل
بتنفيذ سياسات النمو االحتوائي وكيف يمكن للقطاع اخلاص واجملتمع املدين دعم هذا الهدف.
وحتدث ممثلو احلكومات عن التغييرات اجلارية إلعادة توجيه املوارد العامة نحو اإلنفاق االجتماعي
وعن احلاجة املاسة للوظائف ،وخاصة للشباب .وأكدوا أهمية مشاركة القطاع اخلاص يف إتاحة
الفرصة االقتصادية واخلدمات املالية للشباب والنساء .ودعا احلضور يف املؤتمر إىل اتخاذ إجراءات
حاسمة ملعاجلة الفساد ،ليس لتحسين مناخ األعمال للشركات اخلاصة فحسب بل ولزيادة إجمايل
اعتمادات املوارد العامة وتشجيع تأييد اإلصالحات .وسمع احلضور عن صالبة وديناميكية رواد
األعمال الشباب من املنطقة الذين أوجدوا فرصهم بأنفسهم رغم صعوبة البيئة احمليطة .وقد شهدت
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا زيادة بمقدار سبعة أضعاف يف املشروعات البادئة املتعلقة
بالتكنولوجيا املالية منذ عام  ،2009وظهرت منصات إلكترونية جديدة مثل إي فواتيركم يف
األردن حققت توسعا يف إتاحة اخلدمات املالية ملاليين املستخدمين ،ونشأت حملياً مشروعات
تكنولوجية جديدة عمالقة مثل شركة النقل كريم ،واملوقع اإللكتروين  Gloworkاخملصص لتوظيف
النساء ،كل ذلك يدلل على قدرة التكنولوجيا والقطاعات اجلديدة على دفع النمو وخلق فرص العمل
مع املساعدة على حتقيق املساواة يف إتاحة الفرص للجميع.
وخلص املؤتمر إىل أن املضي قدما يف تشجيع النمو األعلى واألشمل لكل شرائح اجملتمع يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتطلب التوصل إىل توافق سياسي جديد يسعى إىل كسب تأييد
األطراف املتوقع أن تخسر على املدى القصير يف الوقت الذي يختار فيه صناع السياسات بين
بدائل صعبة لضمان فرصة أكبر للجميع على املدى األطول .وقد تمخضت املناقشات عن أولويات
للسياسات يمكن تلخيصها يف كلمتي “ ”ACT NOWأو «حترك اآلن» (الرسم التوضيحي  ،)1وهي
دعوة إلجراء إصالحات عبر بلدان املنطقة لدعم املقومات األساسية التالية:
املسؤولية ( :)Accountabilityزيادة الشفافية وتقوية املؤسسات للسيطرة على الفساد وضمان
املسؤولية املشتركة عن تطبيق سياسات احتوائية.
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مقدمة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١دﻋﻮة إﱃ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺣﺘﻮاﺋﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺠﺎرة

اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻔﺮﺻﺔ

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ

املنافسة ( :)Competitionتشجيع القطاع اخلاص من خالل حتسين القواعد التنظيمية لبناء
اقتصاد نشط.
التكنولوجيا والتجارة ( :)Technology and tradeتسخير التكنولوجيا واالبتكار ،وتعزيز التجارة،
وجذب االستثمار األجنبي لتنويع مصادر النمو وخلق فرص العمل وتطوير مصادر جديدة.
ال أحد يتخلف عن الركب ( :)No one left behindبناء شبكات أمان قوية وتمكين الفئات
احملرومة ،بما فيها الشباب والنساء وسكان املناطق الريفية والالجئون.
الفرصة ( :)Opportunityخلق بيئة يتساوى فيها اجلميع من خالل اإلنفاق احلكومي املنصف
والداعم للنمو ،والضرائب العادلة ،واإلصالح الهيكلي.
العمل ( :)Workاالستثمار يف املوارد البشرية وتسليح العمالة باملهارات املطلوبة يف االقتصاد
اجلديد من خالل التعليم ،للدفع نحو مزيد من املساواة والرخاء.
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وستكون املسؤولية مشتركة عن املضي قدما يف جدول أعمال النمو االحتوائي املذكور .ويجب على
املؤسسات املالية الدولية أن تساعد البلدان بصورة أفضل ،لكن على الشركات واجملتمع املدين
القيام بدورهما أيضا .وهذه املسؤولية املشتركة أمر ضروري ألنه ال يوجد طرف من األطراف
املعنية يمتلك وحده سعة الرؤية أو اخلبرة الفنية أو التجربة الكافية ملعاجلة كل اجلوانب التي
يشملها جدول أعمال النمو االحتوائي .وسيكون التعاون والشراكة عاملين أساسيين لتصميم حلول
فعالة على مستوى السياسات تتالءم مع الظروف السائدة يف كل بلد .فاملشاورات الفعالة التي
جتريها احلكومات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يمكن أن تسهم يف حتسين هذه احللول على
مستوى السياسات والسماح لتلك القطاعات بتأييد اإلصالحات من خالل تقديم آرائها التقييمية
حول كيفية تنفيذ السياسات على أرض الواقع.
ولتحقيق تقدم يف هذا احلوار وتقديم معلومات يمكن االسترشاد بها يف تنفيذ السياسات ،تعرض
هذه الدراسة العمل التحليلي الذي يغطي كال من اجملاالت املطلوبة للعمل والتي تمخض عنها
مؤتمر مراكش .ونظرا ألن كثيرا من اإلصالحات الواعدة قيد التنفيذ بالفعل يف املنطقة (الفصل
الثالث) وملا تستهدفه هذه الدراسة من رسم مسار مستقبلي لتعزيز سياسات النمو االحتوائي ،فقد
عمدت إىل التركيز على اجملاالت األساسية ايل حتتاج إىل تقدم أسرع وأعمق لضمان إتاحة الفرصة
االقتصادية للجميع.
ويف الفصل الثالث ،نركز على مكون أساسي من مكونات التحدي االقتصادي الذي يواجه منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وهو كيفية بناء قطاع خاص أنشط يشجع زيادة النمو وخلق فرص
العمل .ولتحقيق هذا الهدف ،يتعين االبتعاد عن النموذج الذي تقوم فيه الدولة بدور املالذ األول
ترك فيه النساء والشباب وراء الركب.
لطالبي التوظيف ُ
وي َ
ويناقش الفصل الرابع كيف يمكن لصناع السياسات تشجيع النمو االحتوائي بصورة أفضل من
خالل العمل على تقوية املؤسسات وزيادة الشفافية .ومع التوسع يف إتاحة اخلدمات املالية
وضمان احلماية الكافية للفئات الفقيرة والضعيفة من خالل شبكات األمان االجتماعي ،سيتمكن
ثراء من املشاركة بصورة أفضل يف حتقيق النمو واالستفادة من ثماره .ويوضح الفصل أيضا
األقل ً
دواعي القيام بتدخالت موجهة ملعاجلة العقبات التي تعترض الشباب والنساء واجملتمعات الريفية
والالجئين ،كما يركز على احلاجة لتحسين جودة اخلدمات العامة املقدمة للمجتمعات الريفية.
ويتساءل الفصل اخلامس عن كيفية استخدام احلكومات لسياسة املالية العامة من أجل حتسين
االستثمار يف املوارد البشرية والبنية التحتية .وتعتبر سياسة املالية العامة هي أداة احلكومات
األساسية لضمان توزيع ثمار النمو على نطاق أوسع ،ولكن اإلنفاق االجتماعي احلايل يف بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا يبلغ أقل من  %11من إجمايل الناجت احمللي .وهناك احتياجات
كبيرة أيضا على صعيد البنية التحتية .فكيف يمكن للحكومات أن تزيد اإلنفاق على البنية
التحتية واالحتياجات االجتماعية وغيرها من أولويات النمو االحتوائي إذا كانت املوازنات
العامة بهذا احلجم احملدود؟ الواقع أن من أهم األولويات يف هذا الصدد بناء قواعد ضريبية
أوسع وأكثر إنصافا وتعديل أولويات اإلنفاق احلكومي يف اجتاه البنية التحتية واالحتياجات
االجتماعية ذات األولوية ،مثل شبكات األمان االجتماعي ،وخدمات التعليم والصحة ،مع حتسين
فعالية احلكومات من خالل التصدي ألوجه عدم الكفاءة والفساد.
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مقدمة

وهناك مكاسب كبيرة حتققها اإلصالحات الداعمة للنمو االحتوائي .وفيما يلي بعض األمثلة:
•	يتمتع شباب املنطقة بإمكانات هائلة لتحفيز النمو إذا أتيحت لهم الفرص الكافية .فإذا
استطاعت املنطقة زيادة التوظيف بمقدار  0.5نقطة مئوية إضافية سنويا ،يمكن أن يتسارع
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي إىل  %5.5سنويا ويرتفع دخل الفرد احلقيقي بمقدار %3.8
سنويا .ودون هذا التغيير ،يمكن أن تصل البطالة إىل  %14بحلول عام  2030مع بقاء املشاركة
يف سوق العمل على وضعها القائم.
•	كان يمكن مضاعفة النمو يف إجمايل الناجت احمللي يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
على مدار العقد املاضي — أي زيادة الناجت التراكمي بما يعادل تريليون دوالر أمريكي —
لو تم تضييق الفجوة بين اجلنسين من حيث املشاركة يف سوق العمل لتصل إىل ِ
ضعف
املتوسط املسجل يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (بد ًال من كونها ثالثة أضعاف
هذا املتوسط).
•	يمكن رفع نمو اإلنتاجية بمقدار  1.4نقطة مئوية من خالل إصالحات مناخ األعمال التي
حتقق زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة حسب مؤشر التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وهو ما يمكن أن يعيد اإلنتاجية
إىل معدالت موجبة بعد أن سجلت انخفاضا بمتوسط  %1.1يف الفترة .2012-2007
•	رفع التحصيل الضريبي إىل املستوى املتوسط السائد يف األسواق الصاعدة من شأنه خلق
موارد تزيد على  %9من إجمايل الناجت احمللي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل
تمويل أولويات اإلنفاق على االحتياجات االجتماعية والبنية التحتية.
•	تستطيع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا زيادة إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بمقدار
نقطتين مئويتين على مدار الست سنوات القادمة وخلق  0.5مليون وظيفة جديدة إذا حولت
جزءا من إنفاقها على دعم الطاقة بما يعادل نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي
إىل اإلنفاق على البنية التحتية .وهناك خيار آخر أيضا ،فمن خالل إلغاء الدعم املعمم للوقود،
يمكن حلكومات املنطقة تمويل زيادة اإلنفاق على احلماية االجتماعية بنسبة  %40ليصل
متوسط اإلنفاق اإلقليمي على احلماية االجتماعية إىل  %7من إجمايل الناجت احمللي.
•	يمكن توفير أكثر من  300مليار دوالر أمريكي لزيادة استثمارات القطاع اخلاص يف املنطقة
من خالل زيادة التمويل املتاح للمشروعات الصغيرة واملتوسطة حتى يصل إىل املستوى
املتوسط يف األسواق الصاعدة.
•	زيادة شفافية البيانات يمكن أن تخفض عالوات اخملاطر السيادية بنسبة  %15تقريبا لبلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا — على أساس التزام البلدان بمعايير البيانات التي وضعها
الصندوق.
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الفصل

2

مسار النمو األعلى واألشمل

يتعين القيام بإصالحات جريئة لتعزيز النمو االحتوائي ،ويعد انتعاش النمو العاملي حالياً أفضل
فرصة سنحت منذ سنوات لتحقيق تقدم على هذا املسار .والغتنام هذه الفرصة السانحة ،حتتاج املنطقة
إىل إجراءات ترفع بها كفاءة االستثمار الرأسمايل وحتسن اإلنتاجية .ومن شأن هذا أن يرفع عن كاهل
النمو عبء التوظيف املنخفض واالستثمارات غير الكافية واإلنتاجية املنخفضة (أي اإلنتاجية الكلية
لعوامل اإلنتاج) الذي أثر عليه يف العقد األخير (الشكل البياين .)1-2
وحلسن احلظ فقد شرعت املنطقة يف كثير من اإلصالحات بعد أن قامت احلكومات يف بلدانها اخملتلفة
بوضع النمو االحتوائي وخلق فرص العمل يف قلب استراتيجياتها التنموية .وبدأت احلكومات يف
تنفيذ هذه السياسات بالفعل (اإلطار  ،)1ولكن التحدي القائم هو كيفية التعجيل باإلصالحات
وتوسيع نطاقها حتى تتحول الدفة يف مسيرة النمو االحتوائي من مرحلة التأييد إىل مرحلة التنفيذ
الفعلي ويتسنى حتقيق حتسينات ملموسة يف آفاق التوظيف ومستويات املعيشة.
وقد بدأت البلدان تفسح حيزا لزيادة اإلنفاق االجتماعي واالستثماري وحتسين فعاليته .فعلى صعيد
املالية العامة ،هناك جهود ُتبذل للتوسع يف اإلنفاق االجتماعي (أو احلفاظ عليه إذا كان الضبط
املايل مطلوبا) ورفع كفاءته ،وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة حتى يمكن توجيه اإلنفاق
بصورة أفضل نحو الفئات الضعيفة وحتسين النتائج النهائية .وهناك إجراءات قيد التنفيذ أيضا لرفع
كفاءة االستثمار العام .وتقوم أفغانستان واملغرب بتنفيذ نظام امليزانية املراعية للنوع االجتماعي؛
وتخطط مصر لتنفيذها يف  .2019/2018ولكن اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة ( %11من إجمايل
الناجت احمللي) ال يزال منخفضا مقارنة بالنظراء (الفصل اخلامس) ،ويتعين حتقيق تقدم أكبر من ذلك
بكثير لتحسين جودة اخلدمات العامة وإتاحتها على نطاق أوسع.
وتعمل البلدان أيضا على إيجاد حيز يف ميزانياتها العامة لزيادة اإلنفاق على النمو االحتوائي من
خالل إعادة توجيه املوارد دون جتاوز اعتمادات امليزانية التي غالبا ما تكون حمدودة (الشكل
البياين  .)2-2ويقوم كثير من البلدان بإلغاء الدعم املعمم على الوقود تدريجيا من أجل حترير املوارد
ووضع/أو زيادة برامج التحويالت النقدية التي تتسم بفعالية أكبر يف حماية الفقراء وحتقيق النفع
 .أعدها بنيديكت بادويل (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) .وقدم إريك روس املساعدة البحثية.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-٢ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ٢٠١٤-٢٠٠٠ ،

)اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي(٪ ،

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ

ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٦
٥
٤
٣
٢
ﺻﻔﺮ
١-

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺴﺘﻮردة اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ .Dabla-Norris et al., 2013
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ
وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﻤﻦ .واﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻫﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﺼﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳌﻐﺮب
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ.

لهم .وتعمل البلدان أيضا على زيادة املصروفات االجتماعية األخرى لتحسين حماية الفئات األشد
احتياجا .وهناك  12بلدا يف املنطقة بدأت إصالحات دعم الوقود أو انتهت منها ،مما خفض دعم
الوقود إىل النصف حتى بلغ  %2.2من إجمايل الناجت احمللي يف  2016مقارنة بمستوى هذا الدعم يف
 .2010وتعمل مصر على توسيع تغطية التحويالت النقدية املوجهة لتشمل مليوين أسرة (ما يعادل
 8ماليين فرد حسب التقديرات) يف  2018-2017بعد أن كانت تغطي  160ألف أسرة منذ عامين.
وتتخذ البلدان خطوات أيضا نحو زيادة اإليرادات لتمويل احتياجاتها االجتماعية واالستثمارية
(الشكل البياين  .)3-2فقد طبقت مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
ضريبة القيمة املضافة ،لتنضم إىل  140بلدا تطبق هذه الضريبة حول العامل .وبتطبيق ضرائب
استهالك مثل ضريبة القيمة املضافة ،تسعى البلدان إىل حماية األسر األقل دخال عن طريق
استبعاد املواد الغذائية األساسية وتعيين حد التسجيل للضريبة على نحو يستبعد األعمال
التجارية الصغيرة .كذلك تسعى بعض البلدان لفرض الضرائب بصورة أفضل على األثرياء
عن طريق التوسع يف ضريبة األرباح الرأسمالية على العقارات (جيبوتي) لتحسين تصاعدية
ضرائب الدخل من خالل إعفاء أصحاب الدخول الدنيا منها (تونس وجيبوتي) .ومع ذلك ،جند أن
اإليرادات الضريبية تمثل أقل من  %10من إجمايل الناجت احمللي يف املنطقة ،وهي نسبة ال تزال
منخفضة (الفصل اخلامس) ،وهناك جمال لتعبئة مزيد من اإليرادات بصورة أكثر إنصافا لتمويل
اإلصالحات الالزمة لتحقيق النمو االحتوائي يف كثير من البلدان.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٢ﺑﻠﺪان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻴﺰ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻤﻢ
ﻏﻴﺮ اﳌﻮﺟﻪ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ واﻟﺬي
ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻤﻪ إﱃ اﳌﻴﺴﻮرﻳﻦ
اﳉﺰاﺋﺮ اﻷردن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺼﺮ اﳌﻐﺮب
ﻋﻤﺎن
إﻳﺮان

إﺻﻼح ﻓﺎﺗﻮرة أﺟﻮر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻗﻄﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻹﻣﺎرات

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﺼﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﲢﺴﻴﻦ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻤﺎن
ﺗﻮﻧﺲ

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺼﻮﻣﺎل

إﻳﺠﺎد ﺣﻴﺰ ﻣﺎﱄ
ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻀﺮوري

ﺗﺼﻤﻴﻢ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ
ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ
ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ
إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
اﻷردن
إﻳﺮان

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﻮﺟﻪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ أو زﻳﺎدﺗﻪ
أو ﲢﺴﻴﻨﻪ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺗﻮﻧﺲ

اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
إﻳﺮان

اﻷردن
ﻗﻄﺮ
اﻹﻣﺎرات

زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
و/أو رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻷردن
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻹﻣﺎرات

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﻮح ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٢ﺑﻠﺪان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻴﺰ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ

• اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ • اﻟﻜﻮﻳﺖ
• ﻋﻤﺎن
• ﻣﺼﺮ
• اﻷردن • ﻗﻄﺮ

• اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
• اﻹﻣﺎرات

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻂ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(

• اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ • ﻋﻤﺎن
• ﻗﻄﺮ
• ﻣﺼﺮ
• اﻷردن • اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

• اﻹﻣﺎرات

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

• اﻷردن
• اﳌﻐﺮب
• ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

• اﻷردن • ﺗﻮﻧﺲ
• ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن • اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

زﻳﺎدة ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

• ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
• اﻷردن
• ﺗﻮﻧﺲ

زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

• أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﻮح ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٢ﺑﻠﺪان ﺗﺸــﺠﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﳋﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺴﺎء
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺮوﺗﻴﻦ:
اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﺼﺮ واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ
واﳌﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺗﻮﻧﺲ واﻹﻣﺎرات
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﺼﺮ وإﻳﺮان واﻷردن
واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳌﻐﺮب وﻋﻤﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻗﻄﺮ
واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺗﻮﻧﺲ واﻹﻣﺎرات
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
زﻳﺎدة ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض

إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت:
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وإﻳﺮان وﻗﻄﺮ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ:
اﳉﺰاﺋﺮ وإﻳﺮان واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ
ُ

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻬﺪف
ا�ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة:
ﻣﺼﺮ واﻷردن واﳌﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وإﻳﺮان واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻟﺒﻨﺎن واﳌﻐﺮب وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﻮح ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وتقوم البلدان حاليا بتحسين بيئة األعمال للمساهمة يف تنمية القطاع اخلاص وصو ًال إىل خلق
الوظائف يف نهاية املطاف (الشكل البياين  .)4-2فتنمية القطاع اخلاص — الذي يعتبر قاطرة خلق
الوظائف بالنظر إىل ضيق احليز املايل وألن احلكومات مل تعد قادرة على القيام بدور املالذ األول
للتوظيف — هو أولوية أساسية لتحقيق النمو االحتوائي .ويف البحرين وجيبوتي ومصر واألردن
والكويت وموريتانيا واملغرب وباكستان وقطر واململكة العربية السعودية وتونس واإلمارات
العربية املتحدة ،يجري تنفيذ سياسات لتقليص الوقت والتكلفة الالزمين لبدء أنشطة األعمال،
ال على استخدام تكنولوجيا احلكومة اإللكترونية يف بعض
واستحداث نافذة موحدة للتسجيل ،فض ً
احلاالت .وقد قامت تونس واململكة العربية السعودية والسودان بتبسيط اإلجراءات اجلمركية؛ كما
أقرت عدة بلدان قوانين جديدة تستهدف املشروعات الصغيرة واملتوسطة (( )SMEsاجلزائر) ،أو
أطر الشراكة بين القطاعين العام واخلاص (اجلزائر والكويت وقطر) ،أو اإلفالس (اإلمارات العربية
املتحدة) .واتخذت الكويت واململكة العربية السعودية إجراءات لتيسير االستثمار األجنبي املباشر.
ونتيجة للتقدم الذي حققته بلدان مثل جيبوتي وموريتانيا واملغرب واإلمارات العربية املتحدة،
حتسن الترتيب املتوسط للمنطقة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك
12
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الدويل إىل أقل من مستوى أفضل البلدان أداء يف العامل بنسبة  %47يف عام  .2018وال يزال
اجملال واسعا ملزيد من التحسن ،وخاصة بالنظر إىل االختالفات الكبيرة بين بلدان املنطقة فيما
يتعلق ببيئة األعمال.
وتظل عدم كفاية الفرص املتاحة للحصول على التمويل هي أكبر قيد يفرضه مناخ األعمال على
تنمية القطاع اخلاص (الفصل الثالث) ،وهو حتد أساسي أمام املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ذلك أن نسبة القروض إىل املشروعات الصغيرة واملتوسطة هي األدنى على مستوى العامل (%2
من إجمايل الناجت احمللي) ،رغم أن هذه املشروعات تساهم يف التوظيف بنسبة  .%60ويعمل
كثير من البلدان على زيادة فرص التمويل املتاحة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة (اجلزائر
وجيبوتي ومصر وجملس التعاون اخلليجي واألردن واملغرب وإيران وأفغانستان) واملرأة
(األردن وباكستان والصومال) ،والتوسع يف خدمات الصيرفة على األجهزة احملمولة (جيبوتي
واألردن واملغرب وباكستان والصومال) ،وتنمية التمويل اإلسالمي (جيبوتي وموريتانيا
واملغرب وباكستان).
وتقوم البلدان أيضا بتنفيذ إجراءات لتحسين مهارات العاملين ورفع الطلب على العمالة يف
القطاع اخلاص .ويجري اتباع سياسات سوق العمل النشطة لصالح النساء والشباب يف مصر
واألردن واملغرب واململكة العربية السعودية .وبعد تأمين مستويات عالية نسبيا من إتاحة فرص
التعليم ( % 80بالنسبة للتعليم األويل) ،تسعى البلدان لتحسين جودته وكفاءته نظرا لضعف أداء
املنطقة يف االختبارات الدولية.
وأخيرا ،هناك عدة بلدان طبقت سياسات للتصدي للفساد ورفع درجة املساءلة يف استخدام
األموال العامة ولكن ال يزال هناك الكثير جدا مما ينبغي عمله (الشكل البياين  .)5-2ويجري
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٢اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻄﺒﻌﺔ(
)اﳌﺘﻮﺳﻂ ،درﺟﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﱠ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٠٫٤٥
٠٫٤٠
٠٫٣٥
٠٫٣٠

٠٫٢٠

ﻓﺴﺎد أﻗﻞ

٠٫٢٥

٠٫١٥
٠٫١٠
٠٫٠٥
ﺷﺮﻛﺔ

Verisk Maplecroft

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

٠٫٠٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ  Verisk Maplecroftوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و.١
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حاليا اتخاذ إجراءات لتعزيز اإلدارة املالية العامة (مصر واملغرب وتونس وعمان وقطر) ،بما
يف ذلك حوكمة املؤسسات اململوكة للدولة يف بعض احلاالت .فقد استحدثت عمان واململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة مؤشرات أداء أساسية .ويف كثير من احلاالت ،تمثل
احلكومة اإللكترونية مقوما مهما يف هذه اإلصالحات؛ وقد حصلت البحرين واإلمارات العربية
املتحدة على أعلى مرتبة لألداء يف مؤشر األمم املتحدة للحكومة اإللكترونية.
كل هذه اإلجنازات بارزة ،ولكن الكثير من العمل ال يزال مطلوبا .ويف الفصول التالية ،تبحث هذه
الدراسة أهم املعوقات أمام إتاحة الفرصة للجميع يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وما
اخلطوات التي حتتاج البلدان التخاذها حتى تتغلب عليها.
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مسار النمو األعلى واألشمل

اإلطار  :1استراتيجيات النمو االحتوائي يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أفغانستان

أصدرت أفغانستان اإلطار الوطني للسالم والتنمية يف عام  2016بهدف حتقيق نمو
احتوائي واسع النطاق وخلق وظائف جديدة .ويركز هذا اإلطار على السياسات الالزمة
لتعزيز سيادة القانون والتصدي للفساد.

اجلزائر

يف عام  ،2016اعتمدت السلطات استراتيجية واسعة النطاق بهدف االنتقال إىل نموذج
للنمو بقيادة القطاع اخلاص واحلد من االعتماد على املواد الهيدروكربونية .وتدعو خطة
عمل احلكومة التي تولت مهامها مؤخرا إىل إجراء إصالحات لتحسين احلوكمة االقتصادية
وزيادة الشفافية .وستجري احلكومة مشاورات واسعة النطاق إلعطاء دفعة إلصالحات
الدعم واالنتقال بالتدريج إىل اعتماد سياسة للتحويالت االجتماعية.

البحرين

قدم صندوق العمل البحريني وبنك البحرين للتنمية الدعم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
من خالل دعم إدارة األعمال وتقديم قروض مدعمة .وتشجع رؤية البحرين  2030دور
القطاع اخلاص كما تعمل على زيادة تنوع النشاط االقتصادي.

جيبوتي

رؤية  2035هي خطة طموحة الغرض منها حتويل البالد إىل اقتصاد متوسط الدخل يف
غضون العشرين عاما القادمة عن طريق رفع معدالت النمو على املدى املتوسط وجعله
احتواء لكل شرائح اجملتمع واحلد من البطالة.
أكثر
ً
تتضمن رؤية  2030أهدافا لتحقيق النمو االحتوائي ،بما يف ذلك احلد من الفقر ،وزيادة نسب
مشاركة النساء يف سوق العمل ،وتضييق الفجوة بين اجلنسين وحتسين بيئة األعمال.

إيران

تهدف خطة التنمية الوطنية السادسة إىل تنمية القطاع اخلاص واحلد من االعتماد على
النفط .وكجزء من هذه اخلطة ،وضعت السلطات أهدافا حمددة بغرض دمج النساء بصورة
أفضل يف القوى العاملة.

األردن

رؤية  2025هي إطار مدته عشر سنوات يتضمن سياسات اقتصادية واجتماعية ويهدف
إىل إحراز مزيد من التقدم يف ضبط أوضاع املالية العامة وتنفيذ إصالحات هيكلية واسعة
احتواء للجميع.
النطاق لتحسين الظروف املؤدية إىل نمو أكثر
ً
وضعت احلكومة استراتيجية لإلصالح تقوم على ست ركائز وتهدف إىل تعزيز الضبط
املايل التدريجي وتشجيع نمو القطاع اخلاص وزيادة تنوع النشاط االقتصادي ،وذلك
بطرق تشمل الشراكات بين القطاعين العام واخلاص وعمليات اخلصخصة وإصالحات
سوق العمل ومناخ األعمال .كذلك أنشأت السلطات صندوقا لتمويل املشروعات الصغيرة
واملتوسطة من أجل معاجلة مشكلة التمويل التي تواجه هذه املشروعات.

مصر

الكويت

موريتانيا

تتمثل الركيزة األوىل التي تقوم عليها «استراتيجية النمو املتسارع والرفاهة املشتركة
واحتواء للجميع وخلق املزيد
للفترة  »2030-2016يف حتقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية
ً
من فرص العمل.

املغرب

وضعت السلطات خططا متنوعة ملعاجلة قضايا النمو االحتوائي ،بما يف ذلك استراتيجية
التشغيل الوطنية للفترة  ،2025-2015ورؤية التعليم للفترة ،2030-2015
واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

ُعمان

تهدف خطة التنمية اخلمسية التاسعة ( )2016-2020إىل خلق فرص عمل منتجة
للمواطنين العمانيين وحتسين قدراتهم ومهاراتهم من خالل تنويع النشاط االقتصادي،
وذلك بطرق تشمل االستثمار يف البنية التحتية وزيادة دور القطاع اخلاص وتشجيع ريادة
األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
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اإلطار  :1استراتيجيات النمو االحتوائي يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا (تتمة)
باكستان

تستهدف رؤية باكستان  2025واستراتيجية الشمول املايل الوطنية لعام ،2015
واالستراتيجية الوطنية إلصالح ممارسة األعمال لعام  2016خمتلف اجلوانب
التي تتألف منها التحديات املعوقة للنمو االحتوائي.

قطر

تعكف وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء على وضع استراتيجيتها الثانية للتنمية
الوطنية للفترة  ،2022-2017والتي تركز على حتسين جودة التعليم ،وإدارة املالية
العامة ،واإلطار املؤسسي لتسيير سياسة املالية العامة بما يفسح اجملال أمام مشاركة
القطاع اخلاص يف االقتصاد .ويمثل ذلك جزءا مكمال لرؤية قطر الوطنية  2030التي تم
إطالقها عام  2008بهدف «حتويل قطر بحلول عام  2030إىل دولة متقدمة قادرة على
حتقيق التنمية املستدامة».

اململكة العربية السعودية

تتوخى استراتيجية رؤية  2030و»برنامج التحول الوطني» حتقيق تنوع طموح يف
النشاط االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب ،كما يهدفان إىل تعزيز دور القطاع
اخلاص وزيادة مشاركة اإلناث يف سوق العمل ورفع نسبة تملك املساكن وحتويل اململكة
إىل مركز جتاري ومايل.

الصومال

حدد السلطات يف «خطة التنمية الوطنية» استراتيجيتها للتنمية على املديين املتوسط
والطويل ،بما يف ذلك إصالحات شبكات األمان االجتماعي ،ومشاركة الشباب والنساء،
وتنمية القطاع اخلاص ،وإتاحة فرص احلصول على التمويل.

تونس

تهدف الرؤية االقتصادية اخلمسية التي وضعتها السلطات للفترة  2020-2016إىل
احتواء للجميع.
حتقيق نمو أقوى وأكثر
ً

اإلمارات العربية املتحدة

تهدف رؤية  2021إىل خلق اقتصاد أكثر تنوعا يقوم على املعرفة.

الضفة الغربية وغزة

تؤكد أجندة السياسات الوطنية للفترة  2022-2017على أهمية العدالة االجتماعية
والتعليم والرعاية الصحية وبناء جمتمعات قوية.

الق ْطرية يف صندوق النقد الدويل.
املصدر :ال ِفرق ُ
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خلق فرص العمل للماليين

ليس هناك حتد أكبر من خلق فرص العمل يواجه منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف ظل
جهودها لبناء مستقبل على أساس النمو االحتوائي .فأسواق العمل يف املنطقة تعاين من ضغوط
متصاعدة .وعلى مدار األعوام اخلمسة املاضية ،زاد تعداد السكان يف سن العمل باملنطقة بواقع
 50.2مليون نسمة وانضم إىل القوة العاملة  27.6مليون شخص 1.مع ذلك ،مل تسجل فرص العمل
سوى زيادة قدرها  25.4مليون وظيفة .وتشير التوقعات السكانية يف الوقت احلايل إىل دخول قرابة
 5.5مليون عامل جديد إىل سوق العمل سنويا يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على مدار
السنوات اخلمس القادمة — منهم أكثر من  27مليونا من الشباب (الرسم التوضيحي  2.)2والتحدي

إعداد غيل بيير (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،بمساهمة من كارولينا كاستيالنوس .وقدم املساعدة البحثية إريك روس.
1جميع األشكال البيانية واألرقام تستند إىل تقديرات منظمة العمل الدولية ما مل يذكر خالف ذلك.
2منهم  0.5مليون يف االقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،و 3.8ماليين يف األسواق الصاعدة باملنطقة ،و 1.2مليون يف
البلدان منخفضة الدخل .وتشمل هذه االرقام باكستان وأفغانستان ،وإذا استعرضنا املنطقة بدون هذين البلدين جند أن عدد الداخلين اجلدد إىل سوق
العمل يبلغ  3.4ماليين.
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والتحدي الرئيسي الذي يواجه املنطقة على املدى املتوسط هو إيجاد فرص عمل لهذه املاليين.
وتوضح استطالعات الرأي أهمية خلق فرص العمل ،حيث يشير أحدها مؤخرا إىل أن  %35من
الشباب يعتبرون البطالة أكبر عقبة حاليا أمام الشرق األوسط3.
وقد تعذر على النمو توليد فرص العمل الكافية ،حيث تسجل املنطقة واحدا من أدنى معدالت
التوظيف على مستوى العامل .فهناك أقل من واحد من كل اثنين بالغين لديه وظيفة ،مما يرجع إىل
حد كبير النخفاض نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ،فاحتماالت دخولها سوق العمل تقل ثالث
مرات عن الرجل كما أن احتماالت بطالة املرأة تزيد بنحو الضعف عن الرجل .فكل نقطة مئوية من
النمو يف املنطقة أثمرت عن زيادة يف توظيف العمالة قدرها  0.25نقطة مئوية يف بلدان املنطقة
املصدرة للنفط و 0.39نقطة مئوية يف البلدان املستوردة للنفط ،على نحو يتماشى مع األسواق
الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل األخرى ولكنها أقل كثيرا من املستويات الالزمة لتوظيف األعداد
املتزايدة من الشباب (دراسة .)Crivelli and others, 2012
غير أن التطورات الديمغرافية يف املنطقة — ال سيما زيادة سكانها من الشباب واألعداد الكبيرة من
النساء املتعلمات — توفر لها فرصة هائلة .وتشغل املنطقة كذلك موقعا مركزيا كما أنها تتمتع
بالثراء التاريخي ،وهما ميزتان يمكن االستفادة منهما يف التجارة والسياحة .ومن شأن تنفيذ
جمموعة من السياسات التي تيسر النمو والتوظيف اللذين يقودهما القطاع اخلاص أن يؤدي إىل
حتسين دخل الفرد.
ومن شأن وضع مزيد من الناس على مسار العمل أن يعزز الطلب ويمكن أن يؤدي إىل حتقيق
نمو إضايف وخلق املزيد من فرص العمل .فزيادة النمو االقتصادي بنسبة  1.7نقطة مئوية
سنويا (من معدل تاريخي للنمو بلغ  %3.8إىل  )%5.5يمكن أن تؤدي إىل زيادة التوظيف بمقدار
0.5نقطة مئوية إضافية سنويا ،يف املتوسط ،وخفض معدل البطالة بمقدار  6نقاط مئوية
بحلول عام 4 .2030

أربع حقائق مبسطة عن أسواق العمل يف املنطقة
احلقيقة األوىل :املنطقة تتميز بأعداد السكان املتنامية من الشباب يف سن
العمل  -الذي ظل مهمشا حتى اآلن  -وهو ما ينطبق بصفة خاصة على النساء.
حتتل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا املرتبة الثانية عامليا بعد إفريقيا جنوب الصحراء من
حيث التركيبة السكانية الشابة؛ إذ إن  %60من سكانها تقل أعمارهم عن  30عاما .وعلى مدار
العقود القليلة القادمة ،ستنضم إىل سوق العمل أعداد كبيرة من الشباب يف األسواق الصاعدة
والبلدان منخفضة الدخل يف املنطقة .ويف جملس التعاون اخلليجي ستصل نسبة السكان يف سن
العمل إىل ذروتها بحلول عام  2020تقريبا ،لتبدأ بعد ذلك يف االنخفاض (الشكل البياين .)1-3

3الغالبية العظمى من الشباب يف العديد من البلدان يساورهم القلق بشأن البطالة :العراق ( ،)%69واجلزائر ( ،)%64والبحرين ( ،)%60والضفة
الغربية وغزة ( ،)%57ولبنان ( .)%55راجع استطالع أصداء بيرسون-مارستيلر.2017 ،
4يوافق معدل بطالة قدره  %8مقارنة باملعدل املتوقع يف ظل األوضاع احلالية وقدره .%14
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٣اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ

٨٠
٧٥

 -١اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ
)ﺳﻦ  ٦٤-١٥ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن(
MENA LIC
RoW LIC

٨٠

MENA AD
RoW AD

MENA EM
RoW EM

٧٥

٨٠
٧٥

٧٠

٧٠

٧٠

٦٥

٦٥

٦٥

٦٠

٦٠

٦٠

٥٥

٥٥

٥٥

٥٠

٥٠

٥٠

٤٥

٤٥

٤٥

٤٠

٤٠

٤٠

١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠

٦٠

 -٢ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ
)ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن(

١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٥٠

٤٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠

٣٠

٢٠

٢٠

٢٠

١٠
ﺻﻔﺮ

MENA LIC
RoW LIC

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠

MENA AD
RoW AD

MENA EM
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١٠
ﺻﻔﺮ

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠
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ﺻﻔﺮ
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اﳌﺼﺎدر :ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ = MENA LIC .اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  = RoW LICاﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ؛  = MENA EMاﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  = RoW EMاﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ؛  = MENA ADاﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  = RoW ADاﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣أداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻌﻴﻒ

٪٧٫٢
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واجملال يتسع إلدخال التحسينات يف ظل نتائج أسواق العمل يف املنطقة ،نظرا ألنه مل تطرأ عليها
أي تعديالت ملحوظة على مدار األعوام اخلمسة عشر املاضية (الرسم التوضيحي  3واألشكال
البيانية :)5-3 — 2-3
•	املشاركة يف سوق العمل مل حتقق إال زيادة طفيفة ،من  %51.8يف عام  2000إىل  %53.6يف
عام .2016
•	معدالت البطالة مرتفعة باملعايير الدولية .فبعد أن جتاوزت معدالت البطالة يف املنطقة
 %11.5يف أوائل العقد األول من األلفية ،وصلت يف املتوسط إىل  %10.6يف عام ،2016
مقارنة بمعدل قدره  %7.2يف االقتصادات املتقدمة و %9.8يف اقتصادات األسواق الصاعدة.
•	معدالت املشاركة يف سوق العمل أعلى ومتزايدة يف دول جملس التعاون اخلليجي مقارنة
باملنطقتين الفرعيتين األخريين ،ومعدالت البطالة الكلية أقل 5.وبالنسبة لألسواق الصاعدة يف
املنطقة ،فإن أقل من نصف السكان يف سن العمل يشاركون يف سوق العمل ( )%46.5مقارنة
بأكثر من  %60يف اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ،كما أن متوسط البطالة أعلى أيضا
( .)%13.6وهناك بعض االستثناءات يف هذا اخلصوص ،حيث تسجل املغرب وباكستان معدالت
أفضل نسبيا يف توظيف العمالة ،واملشاركة يف سوق العمل ،والبطالة .أما معدالت توظيف
العمالة املرتفعة ومعدالت البطالة املنخفضة املشاهدة عادة يف البلدان منخفضة الدخل مقارنة
باألسواق الصاعدة فهي ال تتضح يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .فمعدل املشاركة يف
سوق العمل يف البلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( )%50.7متوافق أكثر
مع األسواق الصاعدة يف املنطقة ( )%46.5عنه مع البلدان منخفضة الدخل األخرى (.)%71.9
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢-٣ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺴــﻜﺎن ﰲ ﺳــﻦ  ١٥ﻓﻤــﺎ ﻓــﻮق ﰲ
ﺑﻠﺪان ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ٢٠١٦ ،

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺣﺮة
أو ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ
٪١٤
ﻓﻮق  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ
٪٣٥

ﺧﺎرج ﻗﻮة
اﻟﻌﻤﻞ
٪٥٢

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص
٪٢٠

 ٢٤-١٥ﻋﺎﻣﺎ
٪١٦

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم
٪١٠
ﻋﺎﻃﻠﻮن
٪٥

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳋﺒﺮاء.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ وإﻳﺮان
وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻮﻧﺲ.
واﻟﻌﺮاق واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳌﻐﺮب ُ

5تشير هذه النتائج إىل إجمايل تعداد السكان ،ولكن الفروق اجلوهرية تتمثل يف نتائج العمالة على مستوى املواطنين والوافدين نظرا ألن أسواق
العمل يف جملس التعاون اخلليجي جمزأة بدرجة عالية بين هاتين اجملموعتين.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٣اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ
) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻦ  ١٥ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(

اﻹﻧﺎث

اﻟﺸﺒﺎب

٨٠

ا�ﻤﻮع

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦

ﺻﻔﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷوﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٣ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

) ٪ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ(

اﻹﻧﺎث

اﻟﺸﺒﺎب

ا�ﻤﻮع

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺳﻮاق
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻷوﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٣ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن
) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻦ  ١٥ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(

اﻟﺸﺒﺎب

اﻹﻧﺎث

ا�ﻤﻮع

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦
٢٠٠٠
٢٠٠٥
٢٠١٠
٢٠١٦

ﺻﻔﺮ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺒﻠﺪان
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻷوﺳﻂ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وبالتايل جند نسبة توظيف العمالة إىل السكان أكثر انخفاضا أيضا يف البلدان منخفضة الدخل يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( %45.7مقابل  %66.7يف البلدان منخفضة الدخل األخرى).
•	الصراعات لها أثر كبير على أسواق العمل .فال تزال البلدان املتأثرة مباشرة بالصراعات تعاين
من انخفاضات كبيرة يف القوى العاملة ،حيث تتسبب حاالت الوفيات أو اإلصابة أو النزوح أو
انعدام األمن يف منع األفراد من االنتقال إىل مواقع العمل .وعلى املدى املتوسط إىل الطويل،
ربما يفقد العمال مهاراتهم ويضطرون إىل قبول وظائف بأجر أقل .وقد شهدت البلدان التي
تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين ،مثل لبنان واألردن ،كثافة كبيرة يف معروض العمالة،
وال سيما يف القطاع غير الرسمي .ففي األردن ،سجل معدل البطالة ارتفاعا قدره  3.1نقطة
مئوية تقريبا منذ بداية األزمة السورية واقترانها بركود النشاط االقتصادي ،وانخفضت كذلك
نسبة املشاركة يف سوق العمل بنحو  2.0نقطة مئوية6.
•	املرأة ال تزال مستبعدة من النشاط االقتصادي بدرجة كبيرة رغم حتسن مستويات التحصيل
التعليمي لإلناث وتقاربها عموما من مستويات الذكور (حيث توجد أدلة على تفوق البنات على
البنين يف االختبارات املوحدة يف بلدان عديدة) .وبينما ازدادت نسبة مشاركة اإلناث يف سوق
العمل تدريجيا منذ عام  — 2000فارتفعت من  %23.3يف بداية القرن اجلديد لتصل إىل %26.8
يف عام  — 2016فال تزال احتماالت دخول املرأة سوق العمل تقل ثالث مرات عن الرجل وتزيد
احتماالت معاناتها من البطالة إىل الضعف تقريبا .فمنذ عام  ،2011ظل معدل البطالة بين
النساء  %18تقريبا ،وظل يف حدود  %36بالنسبة للشابات (الرسم التوضيحي .)4
6دراسة ”)“Appendino and others (2017؛ ودراسة ”).“Rother and others (2016
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•	الفجوة بين اجلنسين عامل مشترك يف املناطق الفرعية الثالث يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .فالنتائج الطيبة نسبيا يف جملس التعاون اخلليجي حتجب فروقا كبيرة .فمعدل البطالة
بين الرجال منخفض نسبيا عند نسبة  %3.9رغم أن معدل مشاركة الذكور يف سوق العمل مرتفع
( )%86.4مقارنة باالقتصادات املتقدمة ( .)%67.4غير أن احتماالت بطالة املرأة يف جملس
التعاون اخلليجي تزيد ثالثة أضعاف مقارنة بالرجال كما أن معدل مشاركة اإلناث يف سوق
العمل ( )%38.7أقل من مثيله يف االقتصادات املتقدمة ( .)%54.3وبينما قد يبدو هذا أفضل
مقارن ًة باجملموعات الفرعية األخرى يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،جتدر اإلشارة
إىل أن معدالت مشاركة اإلناث من مواطني جملس التعاون اخلليجي يف سوق العمل أقل حتى من
ذلك (حوايل  .)%30أما معدل املشاركة الكلي املنخفض يف األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة
الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالبلدان النظيرة فهو انعكاس لالنخفاض
البالغ يف معدل مشاركة اإلناث يف سوق العمل يف هذه البلدان.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٤اﳌﺮأة ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻐﺒﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﳌﺮأة ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﺪم
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺎد ﺗﺒﻠﻎ
اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ
ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث٢٠١٦ ،
٪١١٫٠ ٪٧٫٢

 ٪١٧٫٤اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

•	ويف الوقت نفسه ،يواجه الشباب (يف سن  24-15عاما) فترات حتول صعبة لالنتقال من
مرحلة الدراسة إىل العمل وتزيد احتماالت البطالة بينهم أكثر من ثالثة أضعاف احتماالت
البطالة بين البالغين .فقد ساءت معدالت البطالة بين الشباب بدرجة كبيرة منذ عام ،2010
كما أن الفجوة بين اجلنسين موجودة كذلك بين الشباب.

احلقيقة الثانية :منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال تخلق القدر الكايف
من فرص العمل عالية اجلودة يف القطاع اخلاص.
يمثل القطاع العام ،بما يف ذلك املؤسسات اململوكة للدولة ،أكبر جهة لتوظيف العمالة يف
العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث يسهم يف توظيف قرابة  %8من السكان
يف سن العمل يف البلدان املستوردة للنفط يف املنطقة والعراق واليمن ،و %13يف جملس التعاون
اخلليجي واجلزائر .ويمكن مقارنة ذلك بنسبة قدرها  %5من السكان يف سن العمل الذين يعملون
يف القطاع العام يف اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية.
23

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٦-٣ﻓﺠــﻮات اﻷﺟــﻮر ﺑﻴــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
١
واﳋﺎص

) ،٪آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ(

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٣اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
)(٪

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻬﻨﻲ

ﺛﺎﻧﻮي

اﺑﺘﺪاﺋﻲ

٦٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٥٠

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٤٠

ﻗﻄﺮ
اﳌﻐﺮب
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

٣٠

ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻌﺮاق

٢٠

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻴﻤﻦ

١٠

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
١
اﻟﺰﻳﺎدة ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺿﻮاﺑﻂ

ﻣﺼﺮ
اﻷردن

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

ﺻﻔﺮ

٥٠-

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻣﺴﻮح اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ”).“World Bank (2011
١اﻷرﻗﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات زﻳﺎدات اﻷﺟﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺒﻂ ﳌﺮاﻋﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ )ﺗﻘﺮﻳﺮ
”.(“IMF 2016a

ﻧﺴﺎء

رﺟﺎل

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳋﺒﺮاء اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ »اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ«
ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺴﻮح أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺼﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة.

وتتجاوز أجور القطاع العام يف العديد من بلدان املنطقة األجور يف القطاع اخلاص وال ترتبط
باإلنتاجية (الشكل البياين  .)6-3ويصدق األمر نفسه لدى مقارنة أجور العمالة يف القطاعين
من احلاصلين على مستويات تعليم مماثلة 7.وبالنسبة للبلدان ذات الفجوات الكبيرة بين أجور
القطاعين العام واخلاص — غالبا ضعف أو ثالثة أضعاف الفجوات يف اقتصادات األسواق
الصاعدة والنامية — فهي تعاين من ارتفاع معدالت البطالة واستمرارها لفترات أطول.
وباإلضافة إىل ذلك ،جند أن القطاع العام يقدم مزايا وضمانات أكثر سخاء من القطاع اخلاص،
كما أنه يعمل بفاعلية يف بعض البلدان على اجتذاب املواهب .وهذا يؤدي إىل ميل الباحثين عن
العمل للبقاء بدون عمل يف انتظار احلصول على فرصة عمل يف القطاع العام (وهو ما يطلق عليه
تعبير «الوقوف يف طوابير العمل احلكومي») .ويفسر هذا إىل حد ما البطالة املرتفعة واألطول
أجال غالبا بين صفوف الشباب املتعلمين تعليما عاليا (الشكل البياين 8.)7-3
والعمل غير الرسمي له كذلك أهمية ملحوظة .فاألنشطة (غير الرسمية) حمدودة النطاق توفر معظم
الوظائف يف املنطقة ،حيث جند أن مؤسسات األعمال التي تضم خمسة موظفين أو أقل تهيمن على
القطاع اخلاص يف كل من مصر والضفة الغربية وغزة ،وتكاد تمثل  %60من توظيف العمالة.
وتتضح هذه الظاهرة بدرجة أقل كثيرا ،ولكنها ملحوظة ،يف كل من األردن ( )%40وتونس (.)%37
وباإلضافة إىل ذلك ،غالبا ما تتركز معظم األنشطة حمدودة النطاق يف القطاعات منخفضة
اإلنتاجية 9.وتمثل األنشطة غير الرسمية ،املعبر عنها بنسبة أصحاب األعمال احلرة والعاملين بدون
7من املرجح حساب زيادات األجور يف القطاع العام بأقل من قيمتها احلقيقية نتيجة عدم إدراج العديد من املزايا واخملصصات غير املرتبطة
باألجور .ومع ندرة البيانات املوثوقة ،فإن مثل هذه املزايا غالبا ما تكون أعلى يف القطاع العام.
8تقرير صندوق النقد الدويل ”)“IMF (2018؛ وتقرير البنك الدويل ”.“World Bank 2013a
9دراسة ”)“Gatti and others (2014؛ وتقرير البنك الدويل ”).“World Bank (2015a
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٥ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻛﺒﻴﺮة
وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺟﺮ
 ٪٢٢ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن

>  ٣٫١٠دوﻻرات

ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
 ٪ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٫١٠دوﻻرات ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

 ٪٢٢اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٪١١اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
> ٪٢اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٦اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ،
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻠﺪان ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٪٧٢

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ

٪٦٠

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ”).“Angel-Urdinola and Tanabe (2012

أجر ،يف املتوسط ،حوايل  %30من العمالة يف األسواق
الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،و %50يف
بلدان املنطقة منخفضة الدخل ،ونسبة ال تكاد تذكر يف
جملس التعاون اخلليجي (حوايل  .)%3ورغم انخفاض
نسبة العمالة التي تتقاضى أجرا أقل من  3.1دوالرا يوميا
(مقيسا بتعادل القوى الشرائية) من  %29يف عام 2000
إىل  %22يف  ،2016فإنها أعلى من املتوسط املسجل يف
اقتصادات األسواق الصاعدة (( )%11الرسم التوضيحي .)5
وتعاين املناطق الريفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا من أوضاع أكثر خطورة على مستوى توظيف العمالة،
ومستويات األنشطة غير الرسمية فيها أعلى ،وخاصة يف
األسواق الصاعدة باملنطقة (الرسم التوضيحي  .)6ويف
حين تعاين املناطق احلضرية غالبا من ارتفاع معدالت
البطالة ،تتسم املناطق الريفية غالبا بارتفاع نسبة العمالة
غير الرسمية وبقطاع زراعي كبير .فعلى سبيل املثال ،بلغ
معدل البطالة يف املناطق الريفية يف باكستان  %3يف
 2015مقارنة بمعدل قدره  %5يف املناطق احلضرية ،بينما
بلغت نسبة التوظيف إىل جمموع السكان يف املناطق الريفية
( %55مقابل  )%42وبلغت نسبة املشاركة يف سوق العمل
يف املناطق الريفية ( %56مقابل  10.)%45ويف اجلزائر،
يعاين توظيف العمالة يف املناطق الزراعية من خطورة أكبر:
فالوظائف الدائمة تمثل نحو  %27من الوظائف ،يف مقابل
 %40يف املناطق احلضرية11.

وال تخلق املنطقة القدر الكايف من الوظائف التي تتطلب
مهارات عالية ،وتهيمن فيها الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة على توظيف العمالة 12.ورغم
أن األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا مماثلة للمجموعات
املقارن بها يف هذا اخلصوص ،فإن دول جملس التعاون اخلليجي تسجل نسبة أعلى من الوظائف
التي تتطلب مهارات متوسطة مقارنة باالقتصادات املتقدمة ( %62مقابل  ،%48على التوايل) ،ونسبة
أقل من العمالة ذات املهارة العالية (الشكل البياين  .)8-3ويف الوقت نفسه ،جند أن نسبة كبيرة من
العاطلين عن العمل يتمتعون بمستوى تعليمي متقدم ،مقارنة بمجموعات النظراء .وقد يرجع ذلك
النتظار أصحاب املستويات التعليمية العالية احلصول على فرص العمل التي حتقق توقعاتهم و/
أو نتيجة التباين الكبير بين املهارات ومتطلبات السوق ،نظرا ألن األنظمة التعليمية ال تزود الطالب
باملهارات املناسبة للعمل يف القطاع اخلاص .ومن األسباب األخرى لهذه النتائج ضعف الطلب على
العمالة املتعلمة نتيجة نقص الديناميكية واالبتكار يف القطاع اخلاص.

10منظمة العمل الدولية.
11دراسة ).Pierre (2014
12منظمة العمل الدولية ُتع ِّرف مستويات املهارة حسب طبيعة وظيفة العاملين :فاملهارات العالية من نصيب املديرين واملتخصصين والفنيين؛
واملهارات املتوسطة من نصيب موظفي األعمال الكتابية واملبيعات؛ أما املهارات املنخفضة فهي من نصيب العمالة يف الوظائف األولية.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٣ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرة
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

٩٠

ﻋﺎﻟﻴﺔ

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

احلقيقة الثالثة :شركات القطاع اخلاص أقل وأصغر من الالزم.
يعتبر معدل دخول شركات جديدة إىل القطاع الرسمي يف املنطقة منخفضاً وفق املعايير الدولية.
وتشهد بلدان املنطقة عدا جملس التعاون اخلليجي أقل عدد من الشركات ذات املسؤولية احملدودة
املسجلة حديثا لكل  1000شخص يف سن العمل من أي منطقة .ورغم أن معدل دخول الشركات إىل
القطاع الرسمي يف دول جملس التعاون اخلليجي أعلى من بلدان املنطقة خارج جملس التعاون،
فإنها ال تزال منخفضة نسبيا باملقارنة الدولية .وعلى مستوى البلدان خارج جملس التعاون
اخلليجي جند أن تونس واملغرب لديهما أعلى معدالت دخول الشركات إىل القطاع الرسمي .غير
أن هذه املعدالت تبدو ضئيلة عند مقارنتها باملعدالت السائدة يف اقتصادات البلدان الصاعدة
سريعة النمو — مثل صربيا والبرازيل وكرواتيا وشيلي وبلغاريا — حيث سجلت معدالت أعلى
بدرجة تتراوح بين ضعفين إىل ثمانية أضعاف .أما أدنى معدالت دخول الشركات إىل القطاع
الرسمي فهي يف اجلزائر والعراق ومصر حيث بلغ عدد الشركات ذات املسؤولية احملدودة املسجلة
أقل من  0.5شركة لكل  1000شخص يف سن العمل.
ولدى دخول الشركات إىل القطاع الرسمي ،تظل معظمها يف الغالب صغيرة وتولد فرص عمل قليلة،
مما يرجع إىل تعذر حصولها على التمويل وضعف حقوقها القانونية (الشكالن البيانيان 9-3
و .)10-3ويف الفترة من  ،2013-2010انخفض معدل التوظيف يف الشركات القائمة التي يقل
عدد موظفيها عن  20موظفا يف سبعة من بلدان املنطقة التي شملها املسح يف حين ارتفع يف كل
املناطق األخرى .كذلك اتسم توليد فرص العمل بالضعف على مستوى الشركات املتوسطة مقارنة
باملناطق األخرى ،يف حين جاء أداء الشركات الكبيرة جيدا يف هذا اخلصوص .ويف العديد من
االقتصادات الصاعدة ،يالحظ انخفاض نسبة الشركات الصغيرة واملتوسطة ،التي تعد مصدر معظم
فرص العمل ،مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة األخرى.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٣ﺗﻮزﻳﻊ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٠-٣ﻧﻤــﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺴــﻨﻮي ،ﺣﺴــﺐ ﺣﺠﻢ
ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ(
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ )(٩-٥
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )(٩٩-٢٠

) ،٪ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٣-٢٠١٠

ﺻﻐﻴﺮة )(٢٠-١٠
ﻛﺒﻴﺮة ) ١٠٠ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(

ﻣﻮﻇﻔﻮن داﺋﻤﻮن
١٠٠-٢٠
+١٠٠

١٠٠

١٠
أﻗﻞ ﻣﻦ ٢٠
٨

٨٠

٦
٤

٦٠

٢

٤٠

ﺻﻔﺮ
٢٠

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

اﻟﻴﻤﻦ

ﻟﺒﻨﺎن اﻷردن ﻣﺼﺮ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﳌﻐﺮب اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

آﺳﻴﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

أوروﺑﺎ
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١١-٣اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع ﺻــﺎﰲ ﻓــﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة

)(٪

اﻟﻐﺰﻻن

٢٠٠

ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺰﻻن

١٥٠

١٠٠

٥٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢-

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

ﻣﺼﺮ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

٥٠-

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ويسهم عدد قليل من الشركات سريعة النمو ،التي يطلق عليها اسم «الغزالن» ( ،)gazellesبنسبة كبيرة
يف خلق فرص العمل باملنطقة (الشكل البياين  .)11-3والغزالن هي شركات تبدأ بخمسة موظفين على
األقل ويتضاعف عدد موظفيها على مدار ثالث سنوات .وبينما تمثل الشركات الغزالن ،يف املتوسط،
 %3.4من شركات القطاع الرسمي ،فإنها تسهم يف خلق ثالثة أرباع صايف فرص العمل الكلية يف
البلدان التي شملها املسح .ففي مصر ،جند أن الشركات الغزالن تعوض فاقد التوظيف يف الشركات
األخرى وتزيد عليه .وهذه الشركات على األرجح هي شركات يقل عدد موظفيها عن  20موظفا وبدأت
الغالبية العظمى منها ( )%75العمل كشركات صغيرة .والشركات الغزالن هي على األرجح شركات
شابة وابتكرت خطوط إنتاجها بنسبة أكبر من الشركات غير املصنفة يف فئة الغزالن ( %32من
الشركات الغزالن ابتكرت خطوط إنتاج مقابل  %19بين الشركات غير املصنفة يف فئة الغزالن).

احلقيقة الرابعة :شركات القطاع اخلاص لديها فرص حمدودة.
على النقيض تماما من بقية العامل ،تواصل إنتاجية العمالة يف املنطقة تراجعها منذ األزمة
املالية العاملية ،وحتى قبل ذلك يف جملس التعاون اخلليجي (الشكل البياين  .)12-3وباإلضافة
إىل ذلك ،فإن زيادة كثافة رأس املال بين الشركات تؤدي إىل انخفاض اإلنتاجية الكلية لعوامل
اإلنتاج (أي فعالية استخدام الشركات لعوامل اإلنتاج) .فالشركات الكبرى أكثر إنتاجية بوجه
عام ،لكنها غالبا ما تكون أكثر كثافة يف استخدام رأس املال .ففي العديد من البلدان — جيبوتي
ومصر ولبنان وتونس — جند أن توليفة إنتاجية العمالة املرتفعة نسبيا وانخفاض اإلنتاجية
الكلية لعوامل اإلنتاج تشير إىل ضعف كفاءة استخدام الشركات لرأس املال والعمالة .ولكن هناك
بعض االستثناءات .ففي األردن ،جند أن العمالة غالبا ما تكون أقل إنتاجية ولكن اإلنتاجية
الكلية مرتفعة .ويف املقابل ،جند أن إنتاجية العمالة املرتفعة نسبيا يف املغرب يصاحبها ارتفاع
نسبي يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ،مما يشير إىل اعتماد نظام يتسم بالكفاءة نسبيا
(تقرير البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير “.)”EBRD, 2016
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٢-٣إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

)اﳌﺆﺷﺮ ٢٠٠٠ ،إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻرات ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ = (١٠٠
 -١اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

١٥٠ ١٥٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠٠٨

٢٠٠٤

 -٢اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

١٥٠

١٢٥ ١٢٥

١٢٥

١٠٠ ١٠٠

١٠٠

٧٥

٧٥

٥٠

٥٠

٢٠٠٠

٢٠١٦

٧٥

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٢٠١٢

٢٠٠٨

٢٠٠٤

 -٣اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠٠٠

٥٠

٢٠١٦

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٢٠١٢

٢٠٠٨

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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٢٠٠٤

٢٠٠٠

خلق فرص العمل للماليين

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٧اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﺴﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ وال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خارج
ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
نطاق موجة التكنولوجيا ،وهو ما يتضح من االنخفاض
الكبير يف معدالت احلصول على خدمة اإلنترنت ذات
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﱂ ﺗﺮﻛﺐ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
النطاق الترددي الواسع ،حيث ال يحصل عليها سوى %6
 ٪٦ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺤﺼﻠﻮن من السكان ،وهي نسبة أقل من تلك املسجلة يف األسواق
 ٪٦اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
الصاعدة األخرى وأقل كثيرا مقارنة باالقتصادات
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮددي
 ٪١١اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
املتقدمة (الرسم التوضيحي  .)7ويف الوقت نفسه ،جند
اﻟﻮاﺳﻊ
أن بلدان املنطقة متأخرة عن نظرائها يف جمال البحث
والتطوير .ففي املتوسط ،تنفق دول جملس التعاون
اخلليجي  %0.5فقط من إجمايل الناجت احمللي على البحث
والتطوير ،يف حين يبلغ املتوسط يف االقتصادات املتقدمة
 ٪٣٣اﻻﻗﺘﺼﺎدات
 .%2وبخالف جملس التعاون اخلليجي ،يبلغ املتوسط يف
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تتوافر
بيانات عنها  %0.4من إجمايل الناجت احمللي ،مقارنة
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
بنسبة قدرها  %0.5يف األسواق الصاعدة 13.كذلك تعتبر
بلدان املنطقة متأخرة عن نظرائها يف تصدير املنتجات
عالية التقنية؛ فالصادرات عالية التقنية تشكل يف املتوسط نسبة قدرها  %2من الصادرات املصنعة
يف املنطقة ،يف حين تشكل  %19يف املتوسط من صادرات األسواق الصاعدة 14.كذلك يمكن تفسير هذا
األمر إىل حد كبير بعدم اندماج بلدان املنطقة يف التجارة ذات القيمة املضافة العالية.
أدى عدم اليقين االقتصادي والسياسي يف املنطقة إىل تثبيط عزم املستثمرين األجانب ،مقيدا القدرة
على االستثمار يف رأس املال والتكنولوجيا .وعلى عكس املناطق الصاعدة األخرى ،مل تشهد منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عودة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر يف الفترة بعد األزمة املالية
العاملية .وعلى سبيل املثال ،زادت التدفقات الوافدة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي خالل
الفترة من  2015-2010بنسبة  %11كما زادت بنسبة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  : ٨اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎزﻓﻮن ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  %76يف إفريقيا جنوب الصحراء .ويف املقابل ،انخفضت
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إىل منطقة الشرق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة نفسها بنسبة قدرها
ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
( %53الرسم التوضيحي  .)8وبالتايل ،مل حتصل املنطقة،
رغم التحسن املشاهد يف بعض البلدان مثل مصر ،إال على
حوايل  %5من جمموع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
الوافدة لالقتصادات النامية يف عام  ،2015مقارنة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﺷﻤﺎل
اﻷوﺳﻂ
بنسبة قدرها  %12يف ( 2008الشكل البياين .)13-3
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ٪١١+
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ٪٥٣- :
ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ولرفع مستوى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر كنسبة
اﻟﺼﺤﺮاء ٪٧٦+
من إجمايل الناجت احمللي للوصول إىل متوسط األسواق
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ٢٠١٥ - ٢٠١٠
الصاعدة يتعين توفير تدفقات بمبلغ  40مليار دوالر (أي
 %1.25من إجمايل الناجت احمللي).
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
13تشمل البلدان مصر وإيران والعراق واألردن وباكستان التي يتراوح فيها اإلنفاق على البحث والتطوير ما بين  %0.04من إجمايل الناجت احمللي يف
العراق إىل  %0.72يف مصر (مؤشرات التنمية العاملية).
14مؤشرات التنمية العاملية.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣-٣اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
١٠

٨

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٨

٦

٦

٤

٤

٢

٢

ﺻﻔﺮ
٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠٠٨

٢٠٠٤

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠٠٨

٢٠٠٤

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٩ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ يمكن لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا االستفادة
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري
من زيادة االندماج يف التجارة العاملية (الرسم
التوضيحي  .)9فالنفط يهيمن على قطاعات التصدير
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ زﻳﺎدة
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
يف بلدان املنطقة املنتجة للنفط ،وبوسع هذه البلدان
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
االستفادة من زيادة تنويع اقتصاداتها .أما البلدان غير
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
النفطية يف املنطقة فهي غالبا أكثر تنوعا وأكثر اندماجا
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
إىل حد ما يف سالسل القيمة العاملية ،حيث يالحظ أن
١٦٠
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
درجة نفاذ صادراتها إىل األسواق مماثلة القتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى ،ولكن
حجم صادراتها ظل يتراجع على مدار اخلمس عشرة سنة
املاضية مقارنة بنظرائها كما يمكنها االستفادة من
٨٠
٢٠١٦
٢٠١٠
حتسين جودة صادرتها .ويمكن أن تستفيد معظم البلدان
اﳌﺼﺪر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
)اﳌﺆﺷﺮ(١٠٠ = ٢٠٠٠ ،
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
من تعزيز فرص النفاذ إىل أسواق الصادرات من خالل
االتفاقات التجارية واستغالل فرص التكامل اجلديدة
مثل «مبادرة احلزام والطريق» الصينية ،و«امليثاق العاملي مع إفريقيا» (تقرير صندوق النقد
الدويل “.)”IMF, 2017a

تصميم استراتيجيات شاملة خللق فرص العمل
يقتضي تشجيع التوسع يف نشاط القطاع اخلاص وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل تنفيذ جمموعة
كبيرة من السياسات االقتصادية واالجتماعية (الرسم التوضيحي  .)10وينبغي أن يكون جدول أعمال
السياسات مالئما لكل بلدان املنطقة ،حيث تسعى البلدان املصدرة للنفط إىل تنويع اقتصاداتها وتسعى
البلدان األخرى لتعزيز قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص العمل الستيعاب العمالة املتنامية .ولكن،
كما هو احلال دائما ،ينبغي أن تكون السياسات املتبناة مصممة وفق ظروف كل بلد على حدة.
30

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

خلق فرص العمل للماليين

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٠ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻤﺎﻣﺎ

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﳋﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ...
 ...ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻋﺎﺋﻢ ...
ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ
اﻟﻔﺮص ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﲢﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪﻓﻊ
ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﲢﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ورأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻹداري
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

أﺳﻮاق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ
ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻹﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﻷﺟﻨﺒﻲ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ وﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺪﻗﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺰﻳﺎدة
اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻴﺲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

...وﺗﺘﺮﺳﺦ ﺟﺬوره ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤-٣رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)درﺟﺎت ،ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ،٧-١اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻋﻠﻰ = زﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺮاء ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

 -١اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
٧
٦
اﻟﺒﻴﺌﺔ
٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
٤
٣
اﻟﻜﻠﻴﺔ
٢
١
اﻟﺼﺤﺔ
ﺻﻔﺮ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل
ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ

 -٢اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
٧
٦
اﻟﺒﻴﺌﺔ
٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
٤
٣
اﻟﻜﻠﻴﺔ
٢
١
اﻟﺼﺤﺔ
ﺻﻔﺮ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل
ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 -٣اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
٧
٦
اﻟﺒﻴﺌﺔ
٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
٤
٣
اﻟﻜﻠﻴﺔ
٢
١
اﻟﺼﺤﺔ
ﺻﻔﺮ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل
ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺼﺎدر :اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ إﻻ ﻋﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.

األولوية األوىل :إرساء بيئة تنظيمية تكفل تكافؤ الفرص بين اجلميع حتى
تصبح الشركات اخلاصة هي احملرك األساسي خللق فرص العمل
من شأن حتسين مناخ األعمال يف املنطقة املساهمة يف تعزيز نمو اإلنتاجية والسماح بتوسع
القطاع اخلاص .فمن املمكن حتسين اإلنتاجية بدرجة كبيرة عن طريق توفير اخلدمات األساسية
ذات الكفاءة العالية ،وتعزيز سيادة القانون ،وضمان حتقيق املنافسة العادلة ،وتقليص هيمنة
الشركات اململوكة للدولة ،واحلد من الفساد ،وتبسيط قواعد تنظيم األعمال .فتنفيذ اإلصالحات
الكفيلة بارتقاء بلد ما درجة لألعلى على مؤشر التنافسية العاملية الكلي( 15حيث  1يمثل أدنى
درجة و 7أعلى درجة (الشكل البياين  ))14-3يمكن أن يؤدي إىل زيادة نمو اإلنتاجية بمقدار
 1.4نقطة مئوية (الرسم التوضيحي ( )11دراسة “.)”Mitra and others, 2016
زيادة فرص احلصول على التمويل ،وخاصة للشركات الصغيرة واملتوسطة :رغم أن املنطقة تتميز
بالقطاعات املالية الكبيرة نسبيا وحصة االئتمان اخلاص املعقولة يف إجمايل الناجت احمللي مقارنة
باملناطق األخرى ،فإن االئتمان يبدو مائال إىل التركز يف الشركات الكبرى (تقرير البنك األوروبي
لإلنشاء والتعمير “ .)”EBRD, 2016وتسجل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أقل درجة من
تركز القروض املقدمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مستوى جميع املناطق (فهي تمثل %2
من إجمايل الناجت احمللي) (الرسم التوضيحي  .)12يمكن أن تؤدي زيادة بمقدار ستة أضعاف (أو
 311مليار دوالر) أن تصل باملنطقة إىل متوسط األسواق الصاعدة .وباإلضافة إىل ذلك ،جند أن فرص
الشركات غير الرسمية ،وهي السائدة يف املنطقة ،يف احلصول على االئتمان حمدودة .وهناك نسبة
كبيرة من الشركات منفصلة عن النظام املايل الرسمي وتعتمد بدال من ذلك على رؤوس أموالها اخلاصة
(الشكل البياين  .)15-3ومن احملتمل يف هذه احلالة أن تفقد هذه الشركات فرص حتقيق النمو.
يمكن للحكومات تعزيز فرص احلصول على التمويل املصريف ،وخاصة للمؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،بتطوير نظم االستعالم االئتماين وتعزيز الترتيبات الضمانية .وقد وضعت بعض
15يتوىل املنتدى االقتصادي العاملي إعداد هذا املؤشر سنويا ويتم نشره يف تقرير التنافسية العاملية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١١ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﻤﻮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

زﻳﺎدة ﻧﻤﻮ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺑﻤﻘﺪار  ١٫٤ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻻرﺗﻘﺎء ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻟﻸﻋﻠﻰ
ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ...

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٥-٣اﻟﻌﻼ ﻗــﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
واﻟﻘﻄــﺎ ع ا ﳌــﺎﱄ

)ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ أو ﻏﻴــﺮ اﶈﺒــﺬة أو اﳌﻮﺻﻮﻟــﺔ
ﻣــﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ(
٨٠

ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ
ﻏﻴﺮ ﳏﺒﺬة
ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

ا

ا

ا

ﻤﻦ
ﻟﻴ

ﻷر
دن

ﳌﻐ

ﻏﺰة
ﺔو

ﺮﺑﻴ

اﻟﻐ

ﺮب

ﺼﺮ
ﻣ

اﻟ
ﻀﻔﺔ

ﺟ
ﻴﺒﻮ
ﺗﻲ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

اﻷردن

اﳌﻐﺮب

ﻣﺼﺮ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بلدان املنطقة برامج لدعم تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،شملت التمويل واملساعدة
الفنية والتدريب 16.ومن املمكن حتقيق الفائدة من مثل هذه البرامج ،وإن كانت هناك برامج
أخرى ،كاالئتمان املوجه أو أسعار الفائدة املدعومة ،قد تؤدي إىل نتائج عكسية .وباإلضافة إىل
ذلك ،هناك أنواع أخرى من التمويل يمكن أن تكون أكثر مالءمة لتشجيع ريادة األعمال واإلقدام
على اخملاطر يف املنطقة .ومن أمثلتها اإليجار ،والتخصيم ،واإلقراض املضمون بأصول،
واإلقراض على أساس السجل االئتماين للمالك ،إلخ .وبينما يواصل رأس املال اخملاطر تطوره
يف املنطقة فإنه يظل حمدودا.
اﻟﺮ ﺳــﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤــﻲ  :١٢اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻮ ﻳــﻞ ﻳﻤﺜــﻞ ﻗﻴــﺪا
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻓﺮص ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان
وﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﺼﺎﻋﺪة

٪٢٥

ﺻﻔﺮ٪

 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ

اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 ٪٢ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ ،وﻫﻲ أﻗﻞ درﺟﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

احلد من الروتين وضمان إنفاذ القواعد التنظيمية يمكن
أن يوفرا احليز الالزم لنمو القطاع اخلاص ،وخاصة
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة :فمعاجلة مسائل
التراخيص وحقوق املستثمرين وأطر تسوية حاالت
اإلعسار هي من أكثر اجملاالت التي تتأخر فيها املنطقة
عن ركب نظرائها (الشكل البياين  .)16-3وقد تؤدي
هذه العوامل إىل تثبيط االستثمار وكبح فرص الدخول
إىل القطاع الرسمي .ويمكن أن تؤدي القواعد التنظيمية
املرهقة أيضا إىل ترك شركات القطاع اخلاص والداخلين
اجلدد إىل السوق يف وضع غير موات مقارنة بالشركات
األكبر أو ذات النفوذ أو اململوكة للدولة .وبالنسبة
لألسواق الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
فإن تبسيط إجراءات احلصول على تراخيص البناء يمكن
أن يساعدها على إحراز التقدم (راجع اإلطار  2حول
كيفية إصالح مناخ األعمال).

األولوية الثانية :اعتماد سياسات لتعزيز كفاءة أسواق العمل
حماية العمالة وليس الوظائف :إن القواعد املنظمة للعمل مفيدة لضمان حماية العمالة ،ولكن
ال ينبغي أن تكون مفرطة يف الصرامة أو التراخي 17.وينبغي أن تكون القواعد املنظمة لسوق
العمل مراعية لالعتبارات ذات اخلصوصية بالنسبة لكل بلد على حدة ،مسترشدة باملبدأ العام
الذي يقضي بأن العمالة ،وليس الوظائف ،هي ما ينبغي حمايته .وهذا هو األمر األكثر األهمية
يف ظل سرعة التقدم التكنولوجي وتزايد استخدام الذكاء االصطناعي والروبوت يف أماكن العمل.
وتتطلب حماية العمالة وضع قواعد تنظيمية للعمل تكون أقل إرهاقا بحيث تسهل حركية
العمالة ،وسياسات اجتماعية تسمح بسالسة انتقال العمالة إىل وظائف جديدة ،مثل إعانات
البطالة و«سياسات سوق العمل النشطة» ( .)Active Labor Market Policiesوعلى وجه التحديد،
يتسع اجملال يف العديد من بلدان املنطقة لتخفيض مدفوعات إنهاء اخلدمة ،التي ال توفر احلماية
16راجع دراسة ) ،Rodriguez and Ananthakrishnan (2015بشأن الكويت.
17تقرير البنك الدويل ”).“World Bank (2013b
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٦-٣ﻗﻴﻮد ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻘﺎرن ﺑﻬﺎ

)اﳌﻘﻴﺎس ﺻﻔﺮ  ١٠٠ ،١٠٠ -ﻫﻮ أﻓﻀﻞ أداء(
 -١اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠٠

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت
اﻹﻋﺴﺎر

اﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود

اﳊﺼﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن أﺻﺤﺎب ﺣﺼﺺ
اﻷﻗﻠﻴﺔ

ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺠﺎري

إﻧﻔﺎذ
اﻟﻌﻘﻮد

اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺒﻨﺎء

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺻﻔﺮ

 -٢اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

اﳊﺼﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن أﺻﺤﺎب ﺣﺼﺺ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود
اﻷﻗﻠﻴﺔ

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت
اﻹﻋﺴﺎر

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺒﻨﺎء

ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺠﺎري

إﻧﻔﺎذ
اﻟﻌﻘﻮد

اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺻﻔﺮ

 -٣اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﳊﺼﻮل
أﺻﺤﺎب ﺣﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻷﻗﻠﻴﺔ

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت
اﻹﻋﺴﺎر

إﻧﻔﺎذ
اﻟﻌﻘﻮد

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺴﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻴﻮد ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻘﺎرن ﺑﻬﺎ إﱃ أﺳﻮأ أداء.
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ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﺻﻔﺮ
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اإلطار  :2كيفية إصالح بيئة األعمال
تعمل إصالحات بيئة األعمال على عدة مستويات وتشمل جمموعة كبيرة من األطراف املعنية .وهي حتما
عملية سياسية .ومن شأن اعتماد استراتيجية قوية للتواصل أن يساعد يف هذه العملية .ويمكن االستفادة
أيضا من بناء التأييد الالزم والتواصل مع الراغبين يف اإلبقاء على الوضع القائم .ويمكن أن تكون عملية
اإلصالح معبرة عن مدخالت ومشاركات جميع األطراف املعنية ،بما فيها رجال السياسة واملسؤولون
وممثلو القطاع اخلاص الرسمي وغير الرسمي وممثلو اجملتمع املدين .ومن الضروري وضع آلية للتشاور
تسمح لألطراف املعنية بتقديم آرائهم التقييمية للقائمين على اإلصالح ألخذها يف االعتبار .وكأنها تعزيز
لقدرات األطراف املعنية.
ففي اإلمارات العربية املتحدة ،تم دمج املناقشات مع األطراف املعنية ذات الصلة يف صياغة مسودة
قانون االستثمار األجنبي .وتم التواصل بين احلكومة واحلكومة (( )G2Gعلى سبيل املثال التواصل بين
وزارة وأخرى أو فيما بين إدارات الوزارة الواحدة)؛ وبين احلكومة ومؤسسة األعمال/احلكومة والقطاع
اخلاص ()G2B/G2P؛ واحلكومة واملواطن/املقيم ( .)G2Cواستخدمت السلطات عدة أدوات للتواصل ،بما
فيها املنشورات واملطبوعات ،واملقاالت الصحفية ،واالجتماعات الدورية مع غرف التجارة والصناعة،
والفتات الشوارع ،وخط الهاتف الساخن لتلقي الشكاوى من املستهلكين ،وظهور كبار املسؤولين على
شاشات التليفزيون.
وينبغي ترتيب تسلسل اإلصالحات وتعديلها حسب ظروف كل بلد على حدة .وبينما يمكن جلني «املكاسب
السريعة» أن يعطي زخما لإلصالحات فمن الضروري أيضا أن يكون هناك منظور طويل األجل لضمان
قابلية استمرارها .وعلى سبيل املثال ،بدأت اإلمارات يف  2007/2006بإصالحات يسيرة نسبيا :فقد تم
إصدار عدة حدود قصوى لإليجارات على مستوى اإلمارات ككل بهدف معاجلة زيادات اإليجارات يف األجل
القصير إىل املتوسط؛ وتمرير قانون حقوق املستهلك يف أواخر  2006لتخفيض أسعار بعض السلع األساسية؛
واإلعالن يف عام  2007عن استراتيجية اإلمارات الوطنية للتنمية .واستغرقت اإلمارات وقتا إضافيا لتغيير
القواعد التنظيمية األكثر تعقيدا ،مثل وضع قانون تنظيم املنافسة الذي يكافح املمارسات االحتكارية وإساءة
استغالل األوضاع املهيمنة؛ وقانون االستثمار األجنبي الذي يعزز منافسة القطاع اخلاص؛ وإنشاء املركز
الوطني لإلحصاء.
وينبغي للقائمين على اإلصالحات استيعاب ومعاجلة فجوة التنفيذ التي تنشأ عادة بين اعتماد القواعد
التنظيمية أو املبادئ من جهة وتغيير املمارسات وإنفاذ القواعد التنظيمية على أرض الواقع من جهة أخرى.
وينبغي أن حترص الهيئات اإلنمائية كذلك على وضع نظم للتنسيق بين اجلهات املانحة وحتمل املسؤولية
بشأن جودة املشورة التي تقدمها واتساقها .وينبغي أن تضمن مشاركة جميع األطراف املعنية.
املصادر :دراسة ”)“Al Farra (2007؛ وتقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ”).“OECD (2008
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خلق فرص العمل للماليين

الفعالة وال العادلة للعمالة ،إىل جانب وضع نظم أكثر كفاءة للحماية/التأمين ضد البطالة
(الشكل البياين .)17-3
إلغاء القواعد التنظيمية التي تؤدي إىل التمييز ضد املرأة والشباب والالجئين :ال ينبغي أن
تؤدي قواعد العمل التنظيمية إىل استبعاد فئات معينة من سوق العمل .وهناك عدة أمثلة على
السياسات التي قد تكون لها آثار غير مقصودة على فئات معينة :ففرض حد أدنى موحد لألجور
قد يؤدي إىل استبعاد العمالة الشابة وغير املاهرة من سوق العمل؛ كما أن فرض قيود على
ساعات عمل املرأة قد يحول دون توظيفها أو أن تصبح رائدة أعمال؛ وقد تؤدي القواعد التنظيمية
التي تفرض أعباء أكبر على العمالة لفترات قصيرة إىل تقييد التعيينات اجلديدة .وبشكل أعم ،فإن
تصميم قواعد العمل التنظيمية التي ُتطبق على اجلميع ويتم تنفيذها على نحو يتسم بالعدالة
واإلنصاف سيحول دون حدوث تشوهات وجتزؤ سوق العمل .ويف البلدان التي تواجه فيها املرأة
والشباب معوقات نتيجة قلة اخلبرة العملية أو تواجه عقبات أخرى أمام احلصول على فرص
العمل ،يمكن النظر يف تنفيذ سياسات توفر احلوافز للشركات لتعيين هذه الفئات (فعلى سبيل
املثال ،اختبرت بعض البلدان تخفيض ضرائب أرباب العمل أو مساهمات الضمان االجتماعي
بصفة مؤقتة لتشجيع الشركات على تعيين العمالة التي تفتقر إىل اخلبرة) .وباإلضافة إىل ذلك،
قد يكون من املفيد مراجعة السياسات االجتماعية التي تث ِّبط قدرة النساء والشباب على املشاركة
يف قوى العمل ،مثل احتمال فقدان األسرة مزايا املساعدات االجتماعية عند دخول أفراد األسرة
من اإلناث إىل سوق العمل .وأخيرا ،يواجه الالجئون غالبا صعوبات معينة تتمثل يف إمكانية
التمتع بالوضع القانوين يف البلدان املضيفة الذ يسمح لهم بالعمل بصفة رسمية .فإيجاد الطرق
الكفيلة بسرعة إدراجهم يف سوق العمل بالبلدان املضيفة سيمكنهم من املساهمة يف النشاط
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٧-٣اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ
 -٢ﻣﺪﻓﻮ ﻋــﺎت ﻧﻬﺎ ﻳــﺔ اﳋﺪ ﻣــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻻ ﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﺎ ﻟــﺔ اﻟﺰا ﺋــﺪة،
ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ
)ﺑﺄﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺮاﺗﺐ(

 -١ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺬار ﻋﻨﺪ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ،ﺣﺴــﺐ ﺳــﻨﻮات ﻣﺪة
اﻟﻌﻤﻞ
)ﺑﺄﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺮاﺗﺐ(
١٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٣٠

٩

٢٥

٨
٧

٢٠

٦
٥

١٥

٤

١٠

٣
٢

٥

١
ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﺔ
٥
١٠
ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات واﺣﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
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االقتصادي ،بما يف ذلك تبسيط إجراءات استخراج تصاريح العمل ،وإتاحة مشاركتهم يف برامج
سوق العمل الفعالة املناسبة ،مثل التدريب.
القضاء على التشوهات الناشئة عن ارتفاع معدالت التوظيف وزيادات األجور يف القطاع العام:
يتعين على كثير من البلدان مراجعة كيفية إدارتها لفواتير أجور القطاع العام ومن ثم إعادة التركيز
على الهدف األساسي املتمثل يف تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ،بدال من استخدام وظائف
وأجور القطاع العام لتحقيق أهداف اجتماعية-اقتصادية متعددة ،مثل توفير فرص العمل أو إعادة
توزيع الثروة النفطية .ويمكن لإلصالحات الهيكلية أن تسهم يف بناء نظام حديث للخدمة املدنية
موجه نحو اخلدمات (تقرير صندوق النقد الدويل “ .)”IMF, 2018ويعد هذا األمر ضروريا ألنه
سيتعين على القطاع اخلاص ،يف عصر يتسم بالقيود على املوازنات العامة والتغير التكنولوجي
السريع ،أن يصبح يف نهاية املطاف اجلهة األساسية لتوفير فرص العمل.
إصالح العملية التعليمية إلعداد العمالة على نحو أفضل لاللتحاق بالقطاع اخلاص والتأكد من
قدرتهم على التكيف يف ظل التغيرات التكنولوجية :يتمثل الهدف من إصالح التعليم يف جتهيز
العمالة ،وخاصة أجيال املستقبل ،باملهارات املناسبة التي جتعلهم أكثر إنتاجية وقدرة على
التكيف .فإىل جنب سد الفجوات املتبقية يف التحصيل الدراسي وحتسين نتائج االختبارات
(الشكل البياين  ،)18-3ينبغي التحول يف املناهج الدراسية بعيدا عن أسلوب التلقين وزيادة
تركيزها على املهارات التكنولوجية وكذلك على املهارات الشخصية ،مثل حل املشكالت
والتفكير النقدي والعمل اجلماعي .ولتحسين التعلم وتعميق فهم الطلبة ألسلوب عمل القطاع
اخلاص وريادة األعمال ،ال بد أن تتكيف األنظمة التعليمية مع التقدم التكنولوجي لتلبية الطلب
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٨-٣اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ودرﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات
 -١اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى
) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ  ٢٥ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ،آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ(

 -٢در ﺟــﺎت اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺎت ﰲ »اﻻﲡﺎ ﻫــﺎت اﻟﻌﺎ ﻣــﺔ ﰲ اﻟﺪرا ﺳــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم« ) ،(TIMSSﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب
١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

MENA MENA
EM
AD

MENA MENA
EM
AD

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺛﺎﻧﻮي

MENA MENA
EM
AD

ﻣﺘﻮﺳﻂ

MENA MENA
EM
AD

درﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ  TIMSSﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٧٠٠

ﺻﻔﺮ

٦٥٠
٦٠٠
٥٥٠
٥٠٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٤٥٠
٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠

اﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻟﺒﻨﺎن
إﻳﺮان
ﻋﻤﺎن
اﳌﻐﺮب
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻷردن

٤٥

اﻹﻣﺎرات
ﻗﻄﺮ

٤٠

٢٥
٣٠
٣٥
 ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن دون  ١٨ﻋﺎﻣﺎ

٢٠

١٥

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENA AD :اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛
 = MENA EMاﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
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اجلديد .كذلك يجب أن تتواصل مع األطراف الفاعلة اخلارجية ،بما يف ذلك القطاع اخلاص
(تقرير البنك الدويل “ .)”World Bank, 2017aوعلى مستوى املنطقة ،جند أن اإلمارات العربية
املتحدة ،التي حتقق نتائج تعليمية منخفضة جدا رغم جتاوز إنفاقها على التعليم نظرائها من
البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،تقوم بتنفيذ إصالحات
لرفع كفاءة اإلنفاق على التعليم وضمان حتقيق نتائج أكثر إنصافا بين السكان على اختالف
مستويات الدخل (دراسة “ .)”Garcia Martinez and Soto, 2017وباإلضافة إىل ذلك ،فإن إقامة
جممعات صناعية ذات أغراض حمددة ولها روابط مع اجلامعات بحيث تستثمر يف تطوير
املهارات والبنية التحتية يمكن أن تكون نقطة بداية جيدة لتحفيز النشاط االقتصادي ،مثلما
يتضح يف حالة املغرب (اإلطار .)3

إعداد سياسات سوق العمل النشطة املوجهة من أجل تيسير البحث عن فرص العمل:
•	يمكن لسياسات سوق العمل النشطة أن تسهم يف تعزيز الشمول يف أسواق العمل ومساعدة الفئات
التي تواجه صعوبات معينة — ال سيما الشباب الذين يفتقرون غالبا للخبرة العملية — يف
احلصول على العمل ،وخاصة يف احلاالت التي تؤدي فيها التكنولوجيا إىل تقادم بعض الوظائف
التي تتطلب مهارات منخفضة .ويف األجل القصير ،يمكن أن تنجح خدمات التوظيف العامة
يف مساعدة الباحثين عن العمل يف العثور على فرص العمل املنشودة ،يف حين تقدم برامج
التدريب املساعدة للمستفيدين على املدى الطويل .ويف حصر أجري مؤخرا ملبادرات تدريب
الشباب وتيسير البحث عن العمل يف املنطقة يتضح أن ُثلُث البرامج تقريبا التي تمت مراجعتها
أدت إىل تعزيز فرص توظيف الشباب أو زيادة دخولهم .فدعم األجور املؤقت (أو تخفيضات
ضرائب أرباب العمل أو مساهمات الضمان االجتماعي) بالنسبة للفئات منخفضة اإلنتاجية أو
التي تفتقر للخبرة العملية ،كالشباب ،يمكن أن يحفز الطلب على العمالة ويساعد هذه الفئات يف
اكتساب اخلبرة العملية املناسبة وبلوغ مستويات إنتاجية مرضية .ويف البلدان التي تطبق نظم
التأمين ضد البطالة ،جند أن املشاركة يف «سياسات سوق العمل النشطة» يصبح عامال مكمال
ملدفوعات اإلعانة.
•	وعلى املستوى الكلي ،غالبا ما تقترن زيادة اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة
بانخفاض البطالة الدورية وطويلة األجل 18.ورغم التباين الكبير حول األدلة على حجم
تأثيرها ،فإن برامج الشباب ( )Jovenesيف أمريكا الالتينية تعد مثاال جيدا .ففي كولومبيا،
على سبيل املثال ،ترك البرنامج تأثيرا إيجابيا على األجور والتوظيف ،وخاصة يف ظل ارتفاع
دخل املرأة من الرواتب بنسبة تناهز ( %20دراسة “.)”Attanasio and others, 2011
•	ويعد تصميم هذه البرامج عنصرا بالغ األهمية .فاألدلة الدولية تبين أن «سياسات سوق العمل
النشطة» تسجل أعلى مستويات أدائها لدى اقترانها بسياسات أخرى تستجيب الحتياجات
املشاركين اخملتلفة .ونظرا ألن سياسات سوق العمل النشطة تتطلب قدرات مؤسسية كبيرة ،فإن
خفض سقف أهدافها قد يسمح بسهولة التعامل مع تلك البرامج .كذلك يمكن لبرامج املتابعة
والتقييم أن تساعد يف حتسين سياسات سوق العمل النشطة وصقلها.
وضع سياسات لسوق العمل موجهة للنازحين والالجئين واجملتمعات التي تستضيفهم :إن دمج
الالجئين واملهاجرين االقتصاديين يف أسواق العمل احمللية هو األسلوب األمثل إلشراكهم يف
18دراسة ”“Card and others, 2017؛ ودراسة ”“Kluve and others, 2016؛ ودراسة ”.“McKenzie, 2017
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اإلطار  :3خلق فرص العمل من خالل التجارة :حالة جممعات صناعة السيارات
تقدم جممعات صناعة السيارات يف املغرب مثاال على كيفية إتاحة احلكومة الفرصة أمام االستثمار األجنبي املباشر
خللق فرص العمل .فقد سعت احلكومة إىل دمج االقتصاد املغربي يف األسواق الدولية عن طريق تطوير صناعة
الصادرات إلعطاء دفعة للنمو االقتصادي واحلد من اعتماده على اإلنتاج الزراعي وسوق العقارات.
وتتركز جممعات صناعة السيارات يف منطقة الدار البيضاء الصناعية واملناطق احلرة يف طنجة والقنيطرة ،وتعد
شركة «رينو» العامل الفاعل الرئيسي فيها ،حيث تمتلك  %80من مصنع سيارات الدار البيضاء كما أنها شركة
التصنيع الوحيدة العاملة يف طنجة .غير أن عمليات هذه اجملمعات الصناعية تتسم بالتنوع وتضم  30نشاطا
خمتلفا يف جماالت األغذية الزراعية ،وصناعة النسيج واجللد ،وصناعات املعادن واآلليات واإللكترونيات
والكيماويات والتقنية العالية.
وتستفيد هذه اجملمعات الصناعية من موقعها اجلغرايف القريب من كبرى األسواق االستهالكية األوروبية وإمكانية
حتولها إىل بوابة لألسواق الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وتستفيد هذه اجملمعات أيضا من اتفاقيات
التجارة احلرة التي وقعتها املغرب ،وال سيما مع االحتاد األوروبي والواليات املتحدة وتركيا وبعض الدول العربية.
وعلى الرغم من البيئة االقتصادية العاملية املليئة بالتحديات ،فقد تمكنت هذه اجملمعات الصناعية من التطور
وحتقيق الربح ،وخاصة مع استهدافها الطرف األدنى من سوق السيارات ،الذي مل يتأثر كثيرا بانخفاض الطلب .فقد
شهدت زيادة مطردة منذ نشأتها ،ويف عام  2013بلغ إنتاجها من السيارات  167ألف سيارة ،وبلغت قيمة صادراتها
 2.8مليار يورو ،كما بلغ عدد شركاتها  200شركة وعدد موظفيها  85ألفا .وقد أثرت هذه اجملمعات إيجابيا أيضا على
االقتصاد احمللي ،حيث يقوم املوردون احملليون بتوفير  %43من قطع السيارات الالزمة للتصنيع.
وقامت احلكومة بدور ريادي يف تيسير عمل هذه اجملمعات الصناعية .فالشركات تتمتع بنظام خاص بمقتضى
القانون :فالبضائع الداخلة إىل املنطقة احلرة يف طنجة واخلارجة منها ال تخضع للتشريعات الوطنية بشأن النقد
األجنبي واألنشطة التجارية والصناعية .وتتمتع اخلدمات يف املنطقة احلرة بطنجة واملقدمة من الشركات األجنبية
للتصدير إىل األسواق اخلارجية باحلرية الكاملة يف جمال الصرف األجنبي بغض النظر عن جنسية القائمين بها أو
حمل إقامتهم .وتقدم املناطق االقتصادية القائمة فيها هذه اجملمعات الصناعية حوافز على مستوى املالية العامة
كما توفر بنية حتتية قوية (شبكة طرق حديثة وموانئ على أعلى درجة من التطور).
وحتى يمكن التغلب على فجوة املهارات يف القوة العاملة احمللية ،أنشئت املعاهد التعليمية لتدريب القوة العاملة
وتأهيلها باملهارات املناسبة يف جمال صناعة السيارات .وتوفر احلكومة كذلك إعانات دعم لتدريب العمال والفنيين
واملديرين .ويف الوقت نفسه ،تعمل معاهد التعاون على وضع وتنفيذ استراتيجية للتعاون بين خمتلف األطراف ونشر
املعرفة واملمارسات املثلى املعتمدة يف هذه الصناعة.
وال يزال هناك املزيد من التحسينات التي يمكن إدخالها ،وخاصة من حيث زيادة توافر العمالة املاهرة؛ وزيادة التركيز
على البحث والتطوير حتى يمكن إضافة قيمة أكبر؛ وتقليص االعتماد املفرط على جهة واحدة لتصنيع السيارات؛
وجذب مزيد من
املوردين ،وخاصة بالنسبة للمنتجات غير املتوفرة على املستوى احمللي؛ والتوسع نحو أسواق جديدة
ِّ
للصادرات؛ ودعم معاهد التعاون.
املصادر :دراسة ”)“Benabdejlil and others (2016؛ ودراسة ”).“Maturana and others (2015
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النشاط االقتصادي .غير أن ظروف البلدان املضيفة هي ما يحدد طبيعة هذا الدمج ووتيرته،
وخاصة حيثما تكون أسواق العمل ضعيفة 19.ومن شأن منح الالجئين حق العمل أن يمكنهم من
االلتحاق بالقطاع الرسمي .ومن خالل إتاحة فرص احلصول على اخلدمات العامة أو االستفادة
من البرامج االجتماعية أو برامج سوق العمل النشطة يمكن تيسير اندماج هذه الفئة يف احلياة
االجتماعية واحلد من احتماالت تدهور رأس املال البشري .كذلك يمكن للسياسات التي تستهدف
الالجئين واجملتمعات املضيفة على السواء أن تساعد يف احملافظة على التماسك االجتماعي.
وسوف يكون التأييد الدويل ضروريا يف مساعدة البلدان املضيفة على حتقيق هذا الصالح العام
العاملي( .دراسة “.)”Rother and others, 2016
إشراك جميع األطراف املعنية من خالل التواصل واحلوار اجملتمعي :تتسم مراجعات وإصالحات
قواعد تنظيم سوق العمل بطبيعتها احلساسة بصفة خاصة ،وال سيما يف سياق متطلبات اإلصالح
االقتصادي واسعة النطاق والتوترات االجتماعية .ولتأمين زخم اإلصالحات واستمرارها ينبغي
ضمان كسب تأييد كل األطراف املعنية ،بما فيها ممثلو العمال وأرباب العمل (يتناول الفصل
اخلامس مناقشة حالة تونس) .ولكن املشاورات الشاملة جلميع األطراف ال تضمن دائما التأييد
لإلصالحات احلساسة .ومع ذلك ،فإن إشراك األطراف األكثر تأثرا مباشرة باإلصالحات من شأنه،
بمرور الوقت ،أن يعزز الثقة ،وخاصة يف االلتزامات املقطوعة للحد من تكلفة اإلصالحات ،ويف
نهاية املطاف ،تعزيز استدامة هذه اإلصالحات وجناحها.

األولوية الثالثة :تعزيز زيادة التجارة واالستثمار واالبتكار
واستخدام التكنولوجيا
التوسع يف التجارة :بمقدور بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،التي يمكنها الوصول
باالنفتاح التجاري إىل مستوى يضاهي أفضل مستويات التحسن املشاهدة تاريخيا يف املنطقة
على أساس سنوي مقارن ،بمقدورها زيادة توقعاتها لنمو إجمايل الناجت احمللي خالل الفترة
من  2022-2018بمقدار نقطة مئوية إضافية .وباقتران زيادة االنفتاح التجاري بجهود
لتعزيز تنويع الصادرات وحتسين جودتها ،وزيادة املشاركة الفعالة يف سالسل القيمة العاملية،
وحتسين تنافسية أسعار الصرف يمكن حتقيق مكاسب يف النمو بنسبة تتراوح بين  2.0إىل
 2.5نقطة مئوية .والتوسع التجاري مرتبط أيضا بمكاسب اإلنتاجية 20.غير أنه قد تكون هناك
تكاليف انتقالية كبيرة ،بما يف ذلك ما يصاحب االنفتاح التجاري من فقدان الوظائف (دراسة
“ .)”Helpman, 2016ومن املمكن أن تسهم السياسات يف احلد من هذه التكاليف بتشجيع التنويع
يف القطاعات ذات القدرات العالية على خلق فرص العمل وتيسير حركية العمالة ،ووضع سياسات
سوق العمل النشطة بغية إعادة تطوير املهارات ،وتوفير برامج التأمين ضد البطالة وغيرها من
برامج احلماية االجتماعية (تقرير صندوق النقد الدويل “.)”IMF, 2017a
جذب االستثمار األجنبي :من شأن وضع سياسات سليمة تعمل على حتسين أطر االقتصاد الكلي
واألعمال والتمويل أن تساعد على جذب االستثمار األجنبي املباشر اخلاص ،يف عدة جماالت
منها البنية التحتية والطاقة اخلضراء 21.وتمثل اإلصالحات الرامية إىل حتسين مناخ األعمال
19راجع على سبيل املثال دراسة ”) “Tiffin (2017لالطالع على حالة لبنان.
20دراسة ”).“Ahn and others (2016
21دراسة ”) ،“Estache and others (2013وتقرير صندوق النقد الدويل ”) ،“IMF (2013d, 2016aودراسة ”).“IMF and others (2016
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وأداء سوق العمل مطلبا ضروريا أيضا .وتلجأ بعض البلدان إىل إقامة مناطق اقتصادية خاصة
لتجربة أسلوب العمل بالقواعد املبسطة لتنظيم األعمال على نحو حمكم .غير أنه يتعين على
البلدان التي تفعل ذلك التركيز على كيفية حتفيز هذه املناطق إلدخال حتسينات دائمة على
االقتصاد ككل (راجع اإلطار  3عن املغرب)22 .
تشجيع االبتكار واستخدام التكنولوجيا :يمكن لتعزيز التكنولوجيا أن يؤدي إىل خلق فرص عمل
جديدة وحتسين اإلنتاجية ،وبإمكانه كذلك تدعيم الشمول والتماسك االجتماعي 23.غير أن ذلك
سيقتضي على األرجح إجراء تعديالت ،وخاصة إذا كانت التكنولوجيا ستضع نهاية للوظائف التي
تتطلب مهارات منخفضة .ومن املمكن احلد من هذه التكلفة عن طريق السياسات التي تيسر للراغبين
البحث عن العمل ،وزيادة فرص احلصول على األفكار والوصول إىل األسواق اجلديدة ،وتعين على
خلق فرص عمل يف قطاعات جديدة .وباإلضافة إىل ذلك ،من خالل إتاحة طرق عمل تتسم باملرونة
يمكن للتكنولوجيا أن تساعد فئات ما كان بوسعها العمل بدونها (كالنساء والعمال الذين يعانون
من صعوبة املواصالت إىل أماكن العمل وطول مدتها) .ومن خالل حتسين قدرات االبتكار والقدرات
البحثية والتوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يمكن حتقيق مكاسب كبيرة ،على
نحو مباشر وباالستفادة من إصالحات أخرى ،على حد سواء .فعلى سبيل املثال ،ستنتفع معظم
البلدان من السياسات االستباقية التي تهدف إىل زيادة فرص احلصول على خدمات اإلنترنت ذات
النطاق الترددي الواسع وحتسين وسائل االتصال بغية تخفيض تكلفة األعمال والتجارة .وهذا
يشمل توسيع نطاق الشبكات وزيادة توافرها ،وتشجيع اعتماد وتطوير استخدام الشبكات على نحو
أكثر فعالية؛ واحلفاظ على البيئة التنافسية لضمان استمرار النمو وإعطاء دفعة لالبتكار وتوفير
املزايا االستهالكية (دراسة “.)”Gelvanovska and others, 2014

22تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ”).“UNCTAD (2015
23تقرير البنك الدويل ”)“World Bank (2016b؛ وتقرير املنتدى االقتصادي العاملي ”).“World Economic Forum (2017
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الفصل

4

كيف يتم إدماج املستبعدين؟

كثيرون للغاية ال يزالون مستبعدين 7 :حقائق أساسية
يقصد باالحتواء االقتصادي تكافؤ الفرص .ويؤكد هذا املفهوم على أن املواطنين ينبغي أن
يكونوا قادرين على االستفادة من الفرص االقتصادية بغض النظر عن أي عوامل ،مثل نوع
اجلنس أو السن أو الوضع االجتماعي االقتصادي أو املكان .غير أن الفقر وعدم املساواة
والبطالة املزمنة وعدم القدرة على االستفادة من اخلدمات املالية جميعها حتديات جسيمة
تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وتتفاقم هذه التحديات بالنسبة للشباب والنساء
وسكان املناطق الريفية والشعوب التي تقع حتت طائلة الصراعات (الرسم التوضيحي .)13
وقد أحرزت بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقدما يف مواجهة الفقر .ويستمر
تراجع االجتاهات العامة للفقر يف عدد من البلدان ،وال يزال مستوى عدم املساواة يف الدخل أقل
منه يف البلدان املقارنة أو مماثال له (الشكالن البيانيان  1-4و.)2-4
غير أنه بسبب التحديات الهيكلية والتنموية ،ال تزال مستويات الفقر مرتفعة للغاية يف بعض
بلدان املنطقة .ففي البلدان الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل األربعة عشر املتوافرة عنها بيانات
يف املنطقة ،يعيش  142مليون شخص (أي حوايل ربع السكان) على أقل من  3.1دوالرات يوميا
(الشكل البياين  .)3-4ويعيش الكثيرون على دخول أعلى قليال من حد الفقر ،وهم معرضون
للعيش دونه .كذلك فإن الفقر متعدد األبعاد — الذي يجمع بين مقاييس الفقر التقليدية القائمة
على الدخل ومقاييس احلرمان من حيث الصحة والتعليم ومستويات املعيشة — ال يزال مرتفعا

من إعداد كارولينا كاستيالنوس (من إدارة نصف الكرة الغربي ،وكانت تعمل سابقا يف إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى سابقا) ،مع مساهمات
فاهرام ستيبانيان (اإلطاران  8و 9ومساهمات بشأن دعم الوقود ورواتب موظفي القطاع العام) وألكسي كيرييف (وكالهما من إدارة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى) .وقدم إريك روس مساعدات بحثية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٣ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺿﺮوري ﳋﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻻﺣﺘﻮاء اﳌﺎﱄ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺗﺎﺣﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص
ودﻋﻢ ا�ﻤﻮﻋﺎت اﶈﺮوﻣﺔ

ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺸﻜﻼت
ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟﻔﺴﺎد وﺿﻌﻒ اﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻳﺤﺪان ﻣﻦ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص

ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ

ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون إﱃ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﺴﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻛﺒﺮ
ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ

ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻋﺒﺎء ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

يف عدة بلدان ،حيث يتراوح ما بين أكثر من  %20يف جيبوتي وأكثر من  %80يف الصومال
(الشكل البياين 1.)4-4
وقد أصبح املواطنون أقل قبوال لعدم املساواة وسط زيادة حالة التشاؤم بشأن املستقبل .ففي
املسوح التي تم إجراؤها يف مصر واألردن واملغرب خالل األعوام  2000و 2008و ،2012أعرب
املواطنون عن رغبة متنامية يف زيادة املساواة بين الدخول (الشكل البياين  .)5-4ويف الوقت
نفسه ،أصبحت تصورات املواطنين بشأن آفاق احلياة املستقبلية متشائمة بصورة ملحوظة
(راجع .)World Bank, 2016c
وتوجد سبع حقائق مهمة تفسر االستبعاد وعدم القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
1يقيس مؤشر الفقر متعدد األبعاد الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عدد الذين يعانون من احلرمان يف  %33أو أكثر من املؤشرات
املرجحة اخلاصة بالعمر املتوقع والتعليم ونصيب الفرد من الدخل.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-٤ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋــﺪم اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﻟﺪ ﺧــﻞ
ﻣﻮاﺗﻴــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪان اﻷﺧﺮى

)ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ(

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٤اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ

)اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ أﻋــﺪاد اﻟﻔﻘــﺮاء اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﻋﻠــﻰ ٣٫٢٠دوﻻرا ﻳﻮﻣﻴــﺎ؛ ﺗﻌــﺎدل
اﻟﻘﻮى اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١١؛  ٪ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴــﻜﺎن(
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠٠٩-٢٠٠٠
آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ

٥٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٧٠
٦٠

٤٥
٤٠

٥٠

٣٥

٤٠

٣٠
٢٥

٣٠

٢٠

٢٠

١٥

١٠

١٠
٥
اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻌﺮاق

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺼﺮ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة
اﻷردن

اﻟﻴﻤﻦ

ﺗﻮﻧﺲ

إﻳﺮان

اﳌﻐﺮب

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺻﻔﺮ

إﻳﺮان

ﻣﺼﺮ

اﻷردن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٤-٤ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘــﺮ ﻣﺘﻌــﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻻ ﺗﺰال
ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٤أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﻻ ﺗﺰال ﺿﺨﻤﺔ
) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(

) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ(

٦٠

ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ  ١٫٩٠دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ  ٣٫٢٠دوﻻرا ﻳﻮﻣﻴﺎ

٩٠
٥٠

٨٠

٤٠

٧٠

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٥٠

دن

ﻷر
ا
ﺎن
ﻟﺒﻨ

٣٠

٦٠

٤٠

٢٠

٣٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠

٢٠
١٠

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة
إﻳﺮان

ﻣﺼﺮ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻌﺮاق

اﳌﻐﺮب

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺴﻮدان

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺴﻮدان

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻌﺮاق

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﻐﺮب

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

ﺻﻔﺮ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٤اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮﺧﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

)ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(

 -١ﻳﻨﺒﻐﻲ زﻳﺎدة اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل
٢٠١٢

٢٠٠٨

 -٢اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
٢٠٠٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٢٠١٠/٢٠٠٨

٢٠١٢/٢٠١٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠
٢٠

٢٠

١٠

١٠

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﳌﻜﺴﻴﻚ

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

اﻷردن

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﻣﺼﺮ

اﳌﻐﺮب

اﻷردن

ﻣﺼﺮ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ .Gallup

احلقيقة األوىل :يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يضع الفقر وحمدودية
الدخل الكثيرين أمام صعوبات بالغة بشأن االستفادة من اخلدمات العامة
األساسية وشبكات األمان االجتماعي.
فالقدرة احملدودة على االستفادة من خدمات الصحة والتعليم وغيرها من اخلدمات األساسية تعوق
حتقيق االحتواء .إذ إن االستفادة احملدودة من خدمات الصحة والتعليم حتد من قدرة الفقراء على
احلفاظ على صحتهم وبناء رأس املال املادي والبشري ،مما يعوق التنمية واإلنتاجية والنمو يف نهاية
املطاف .ويف مصر واألردن وباكستان ،تزيد معدالت وفيات األطفال بأكثر من الضعف بين األطفال
املولودين يف األسر التي تقع يف الشريحة اخلمسية األقل دخال عنها يف الشريحة اخلمسية األعلى دخال.
ويف مصر واملغرب واليمن وسوريا ،فإن ما يزيد على  %25من األطفال يف الشريحة اخلمسية األدنى
من توزيع الدخل يعانون من سوء تغذية مزمن .وعندما يصلون إىل سن  16عاما ،يرجح تسربهم من
نظام التعليم (راجع ( )World Bank, 2016cالرسم التوضيحي  .)14ويف األردن ،فإن الفتاة البالغة
من العمر  10سنوات يف الشريحة اخلمسية األفقر تقل احتماالت استهالكها ملياه معاجلة بنسبة %40
واحتماالت امتالكها لسرير بنسبة  %50مقارنة بفتاة يف الشريحة اخلمسية األغنى (راجع World
 .)Bank, 2016cوال تزال األوضاع االجتماعية واالقتصادية حمددا أساسيا للقدرة على االلتحاق بنظام
التعليم ،ال سيما يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية .وال يزال العامل النامي بأسه
تقريبا يعاين من فجوات ضخمة بين الفئات االجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بمعدالت االلتحاق
بالتعليم يف املراحل السنية املبكرة والتعليم الثانوي وما بعد الثانوي (راجع .)IMF, 2017b
إن عدم االستفادة من شبكات األمان االجتماعي يجعل الفئات الضعيفة عرضة للصدمات
وغير قادرة على حتسين سبل عيشها .وترجع أهمية شبكات األمان االجتماعي الفعالة واحلماية
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ :١٤اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ االجتماعية إىل اخملاوف بشأن عدم املساواة واالستقرار
وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ
االجتماعي والسياسي ،وتزداد هذه األهمية يف ظل التصورات
بشأن تأثير التجارة والهجرة والتقنيات اجلديدة على الفئات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٢٥
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﻌﺎﻧﻮن الضعيفة (راجع Independent Evaluation Office of the IMF,
ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺰﻣﻦ،
 .)2017ويف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تعد شبكات
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﺴﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺒﻞ
األمان االجتماعي حمدودة النطاق مقارنة بالبلدان األخرى.
ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ  ١٦ﻋﺎﻣﺎ
فباستثناء الضفة الغربية وغزة التي تنفق ما يزيد على  %5من
إجمايل الناجت احمللي على شبكات األمان االجتماعي ،تنفق
معظم بلدان املنطقة أقل من  %1.2من إجمايل الناجت احمللي،
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
وهو ما يقل كثيرا عن البلدان ذات مستويات الدخل املماثلة.
وتقتصر االستفادة من هذه البرامج على عدد قليل فقط من
املنتمين إىل تلك الفئات الضعيفة .ففي عدد من بلدان املنطقة ،ال يصل إىل الشريحة اخلمسية األقل
دخال سوى  %7إىل  %14من إنفاق شبكات األمان االجتماعي (الشكل البياين  .)6-4ويف بعض
احلاالت ،ال تتعدى تغطية شبكات األمان االجتماعي للسكان يف شريحة الدخل اخلمسية األدنى %12
إىل  .%20وتعكس هذه االجتاهات الصعوبات التي تواجهها البرامج احلالية يف استهداف الفقراء ،إىل
جانب الوعي احملدود بوجود مثل هذه البرامج بين الفئات املستهدفة (الرسم التوضيحي .)15

احلقيقة الثانية :قضايا احلوكمة والسيطرة على الفساد حتد من تكافؤ الفرص.
فهناك عدة أبعاد تعوق حتقيق االحتواء ،من بينها حمدودية املساءلة يف جهاز اخلدمة العامة،
وأهمية العالقات والروابط (الواسطة) ،وعدم كفاءة اإلنفاق العام وضعف األصوات املؤثرة .ويمكن
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٦ -٤ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻧﺘﻔــﺎ ع ﻣــﻦ ﺷــﺒﻜﺎت اﻷ ﻣــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ وﻧﻄــﺎق ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
)أﻓﻘﺮ(٪٢٠

MENA LIC

ﻣﺘﻮﺳﻂ LIC

٦٠

MENA EM

ﻣﺘﻮﺳﻂ EM

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

٥٠

٣٠
اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮاق
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

١٠٠

٨٠

٦٠

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

٤٠

اﻟﺴﻮدان

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

٢٠

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ) ٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا(

٢٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ) ٪ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق(

٤٠

١٠
ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  Aspireﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENA LIC :اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛
 = LICاﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ؛  = MENA EMاﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  = EMاﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٥ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا

اﻷﻏﻨﻰ

ﺣﻮاﱄ ٪٤٠

ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻷﻓﻘﺮ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

أن يؤدي عدم شفافية اإلجراءات والبيروقراطية االستنسابية املفرطة يف منح تراخيص األعمال
التجارية على سبيل املثال إىل استبعاد من ليس لديهم واسطة .وبالفعل ،فإن  %60إىل  %90من
اجمليبين على مسح أجرته مؤسسة  Gallupيف عام  2013يف خمتلف بلدان املنطقة يعتقدون أن
معرفة األشخاص الذين يشغلون مناصب كبيرة أمر مهم للحصول على وظيفة (الشكل البياين .)7-4
وبوجه أعم ،فإن مؤشرات فعالية احلكومة وجودة القواعد التنظيمية وسيادة القانون والسيطرة
على الفساد جميعها أقل مقارن ًة بالبلدان األخرى ،بل ازداد تراجعها خالل العقد املاضي (راجع
 .)World Bank Worldwide Governance Indicators, 2017cومن بين مناطق العامل ،يبلغ الفساد
املتصور يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ثاين أعلى املستويات يف العامل (منظمة الشفافية
الدولية ،)2017 ،كما تضم املنطقة أعلى نسبة من الشركات التي تعتبر الفساد من أهم معوقات
العمل التجاري (الرسم التوضيحي ( )16راجع .)World Bank Enterprise Surveys, 2017d
ويمكن أن تؤدي أطر توظيف العمالة يف القطاع العام إىل عدم الكفاءة ومشكالت يف نظام احلوكمة.
فغالبا ما تفتقر عملية التعيين يف وظائف القطاع العام إىل الشفافية والتنافسية ،وهو ما يمثل
شاغال مهما ،ال سيما عندما يكون معدل توظيف العمالة يف القطاع العام مرتفعا ،كما ورد يف
الفصل الثالث .ويف بعض احلاالت ،يكون التعيين يف وظائف القطاع العام بغرض مكافأة املؤيدين
السياسيين أو كآلية حماية اجتماعية ،بغض النظر عن احلاجة أو التكلفة أو اإلنتاجية (راجع
 .)World Bank, 2016eوتتم ترقية موظفي القطاع العام يف الغالب على أساس األقدمية ،وليس على
أساس اجلدارة واألداء .ويف معظم البلدان ،ال تستوجب األطر املؤسسية املساءلة فيما يتصل بالتعيين
أو األداء ،ولذلك فإن الفصل بسبب ضعف األداء أمر غير معتاد (راجع .)World Bank, 2016e
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٤أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٦اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﻮق ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

»ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻮاﺳﻄﺔ(«

اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري

) ٪اﳌﺘﻔﻘﻴﻦ/ا�ﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(

أواﻓﻖ

أرﻓﺾ

١٠٠
٩٠
٨٠

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ

٧٠

 ٪٥٥ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٦٠
٥٠

 ٪٣٩ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
 ٪٣٦ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
 ٪٢٤ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 ٪٢٣ﰲ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
 ٪٢٢ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﻟﺒﻨﺎن
اﻷردن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳌﻐﺮب
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻹﻣﺎرات
اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق
ﺳﻮرﻳﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻗﻄﺮ

ﺻﻔﺮ
اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ .2013 Gallup World Poll Survey

احلقيقة الثالثة :ال تزال الغالبية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تفتقر إىل القدرة على احلصول على التمويل من القنوات الرسمية :حوايل %70
من البالغين (أي حوايل  330مليون شخص) ال يمتلكون حسابا مصرفيا.
فاحلصول على اخلدمات املالية يتيح لألفراد واألسر استخدام مواردهم املالية بفعالية أكبر
واالستثمار يف مستقبلهم من خالل التعليم أو الصحة أو الفرص التجارية .وتقل نسبة مالكي
احلسابات املصرفية للغاية عنها يف املناطق املقارنة ،وال يحصل على القروض سوى  %8من
البالغين يف املنطقة من خالل املؤسسات املالية الرسمية (الرسم التوضيحي  17والشكالن
البيانيان  8-4و .)9-4ويعد تغلغل خدمات التأمين حمدودا للغاية ،ال سيما بالنسبة
للسكان منخفضي الدخل (راجع  2 .)Arab Monetary Fund and others, 2017وعدم القدرة على
االستفادة من اخلدمات املالية يف املنطقة ناجت عن األنظمة املصرفية التي غالبا ما تكون
موجهة بقوة نحو القطاع العام والشركات الكبيرة املعروفة ،والتطور احملدود للمؤسسات
املالية غير املصرفية ،واختناقات البنية التحتية يف القطاع املايل (عدم توافر املعلومات
االئتمانية ومشكالت إنفاذ حقوق الدائنين) ،واملنافسة احملدودة بين مقدمي اخلدمات
املالية ،والوعي املايل احملدود لدى العمالء احملتملين.

2تمثل شركات التأمين وصناديق االستثمار أقل من  %5من متوسط إجمايل الناجت احمللي للمنطقة (راجع .)World Bank, 2011
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اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤــﻲ  :١٧أﻋــﺪاد ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﻣﺴــﺘﺒﻌﺪة ﻣﺎﻟﻴــﺎ

 ٪٨ﻓﻘﻂ

ﺣﻮاﱄ
٪٧٠

ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٤ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

) ٪اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳــﺪ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ ﻋﻠــﻰ  ١٥ﻋﺎﻣــﺎ وﻳﻤﺘﻠﻜــﻮن ﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ(
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
 ٪٦٫٢ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
 ٪٩٫٤ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 ٪٩٫٦ﰲ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
 ٪١١٫٥ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
 ٪١٧٫١ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺼﺎﻋﺪة

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٦٠
٥٠
٤٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

٣٠
٢٠
١٠

اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﻄﺮ
إﻳﺮان
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
ﺳﻮرﻳﺎ
ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮاق
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮدان
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
اﻟﻴﻤﻦ

ATM

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٤اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ

) ٪اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳــﺪ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ ﻋﻠــﻰ  ١٥ﻋﺎﻣــﺎ وﺣﺼﻠــﻮا ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮوض
ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ(
٣٥
٣٠
٢٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٢٠
١٥

اﻟﺒﻠﺪانﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٠
٥

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن
إﻳﺮان
ﻟﺒﻨﺎن
اﻷردن
ﺳﻮرﻳﺎ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﺼﺮ
اﳌﻐﺮب
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺴﻮدان
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﺻﻔﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﺻﻔﺮ

كيف يتم إدماج املستبعدين؟

احلقيقة الرابعة :بالرغم من مهارة الشباب يف استخدام الوسائل التكنولوجية
وحصولهم على مؤهالت دراسية رفيعة ،جند أنهم مستبعدون بدرجة كبيرة من
الوظائف الرسمية.
تشهد املنطقة أعلى مستويات بطالة الشباب على مستوى العامل ،حيث تبلغ حوايل %25
يف املتوسط ،كما جتاوزت  %30يف  8بلدان يف املنطقة ،هي السعودية وليبيا والضفة الغربية
وغزة والعراق وتونس واألردن ومصر واليمن (الشكل البياين  10-4والرسم التوضيحي .)18
وتزداد كذلك نسبة الشباب الذين يحتمل أال يكون لديهم فرص تعليم أو عمل أو تدريب يف املنطقة
عنها يف املناطق األخرى .وتبلغ هذه النسبة يف املتوسط حوايل  %30من شباب املنطقة .وحسب
تقديرات وزارة الشباب والرياضة املغربية ،فإن هذه النسبة تزيد على  %50من جميع الشباب
املغربي .ويف الضفة الغربية وغزة ،تصل هذه النسبة إىل  %25بين الشباب و %38بين الشابات،
وإىل  %17و %41يف مصر3.
وال يوجد اتساق بين املؤهالت الدراسية واستخدام التكنولوجيا من ناحية واحتياجات سوق العمل
من الناحية األخرى .وتصل نسبة االلتحاق بالتعليم حوايل  %100يف املرحلة االبتدائية و %70يف
املرحلة الثانوية باملنطقة ،وإن كانت بلدان عديدة يف املنطقة يقل فيها مستوى التحصيل الدراسي
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٠-٤ارﺗﻔــﺎع ﺣــﺎد ﰲ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﺑﻴــﻦ
اﻟﺸــﺒﺎب

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٨أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة

)ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب(٪ ،٢٠١٦ ،

٥٠
60 %

٤٠

50 %

8 countries

fall in this range
exceeding the
average

40 %

24.6%

30 %

MENA average

20 %
10 %
Youth Unemployment
Rate, 2016

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ

٣٠
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
اﻟﻌﺮاق
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
ﻣﺼﺮ
إﻳﺮان
ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺴﻮدان
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٤٥-٪٣٠

ﰲ  ٨ﺑﻠﺪان ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻴﻬﺎ  ٤٠ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

٪٦٠
٢٠

٪٥٠

١٠

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل
ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن وﻣﺎﻫﺮون ﰲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﺈن
 ٪٣٠ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﻋﻤﻞ

ﺻﻔﺮ

٪٤٠

٪٢٤٫٦
Even
though youth
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ
are
educated
 andاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
 30% ofوﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
tech-savvy,

٪٣٠
٪٢٠

youth are neither in ٪١٠
education nor work

ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب٢٠١٦ ،
اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

3البيانات مستمدة من قاعدة البيانات اإلحصائية ( )ILOSTATلدى منظمة العمل الدولية.
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١-٤اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

) ٪اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ،آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

 -١اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﺳﻮرﻳﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻌﺮاق

ﻣﺼﺮ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

إﻳﺮان

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

ﻋﻤﺎن

٢٠

٢٠

اﻹﻣﺎرات

٤٠

٤٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٦٠

٦٠

ﻗﻄﺮ

٨٠

٨٠

 -٢اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٠٠

١٠٠

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

عن االقتصادات النظيرة (الشكل البياين  .)11-4وغالبا ما يتمتع شباب املنطقة بمهارة يف استخدام
الوسائل التكنولوجية ،كما يعتمدون بدرجة كبيرة على تكنولوجيات الهاتف احملمول .ففي األردن
ولبنان والضفة الغربية وغزة وباكستان ،يمتلك  %55من املواطنين يف عمر  34-18عاما هواتف
ذكية ،مقابل  %31من البالغين الذين تزيد أعمارهم على  35عاما (راجع دراسة .)Poushter, 2016
وبالرغم من هذه النسب ،يرى الشباب أن مستواهم التعليمي ضعيف ،ويعتقدون أنهم يفتقرون إىل
املهارات الفنية التي يحتاجها سوق العمل (راجع دراسة .)Demirguc-Kunt and others, 2015
وتعد فجوة توافر اخلدمات املالية للشباب يف املنطقة هي األكبر على اإلطالق على مستوى العامل.
ففي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تقل احتماالت امتالك الشباب حلسابات مصرفية
بنسبة  %50مقارنة باألكبر سنا ،وهي أكبر فجوة نسبية بين خمتلف مناطق العامل (راجع دراسات
.)Demirguc-Kunt and others, 2015

احلقيقة اخلامسة :احتماالت االستفادة من الفرص تقل بين النساء يف املنطقة.
تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكبر فجوة على مستوى العامل بين نسب مشاركة
اجلنسين يف القوة العاملة .ففي حين أن نسب مشاركة الذكور يف القوة العاملة مساوية تقريبا
ملستوياتها يف االقتصادات املتقدمة باملناطق األخرى ،تقتصر مشاركة النساء يف القوة العاملة
على واحدة من كل أربع 4.ويوجد تفاوت كبير بين بلدان املنطقة ،حيث تتراوح هذه النسبة ما بين أقل
4بالرغم من أن نسبة مشاركة الذكور يف القوة العاملة مرتفعة يف املتوسط ،تنطوي هذه النسبة على نسب مشاركة أقل بين املواطنين من الذكور
يف بعض بلدان جملس التعاون اخلليجي.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٢-٤اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺣﺴــﺐ
ﻧــﻮع اﳉﻨﺲ

) ٪اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ(
اﻹﻧﺎث

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣-٤ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳉﻨﺲ

) ٪اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ(
اﻹﻧﺎث

١٠٠

اﻟﺬﻛﻮر

٤٠

اﻟﺬﻛﻮر

٣٥
٣٠

٨٠

٢٥
٦٠

٢٠
١٥

٤٠

١٠
٢٠

اﻟﺴﻮدان
ﻋﻤﺎن
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ.

ﺻﻔﺮ

ﻋﻤﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺼﺮ
اﻷردن
اﻟﻌﺮاق
ﻟﻴﺒﻴﺎ
إﻳﺮان
ﺗﻮﻧﺲ
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
اﳌﻐﺮب
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺒﻠﺪانﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ.

من  %15يف بعض البلدان إىل حوايل  %50أو أكثر يف الكويت وقطر (الشكل البياين .)12-4
وبالرغم من أن مستويات التعليم املرتفعة نسبيا لإلناث ،فإن معدالت البطالة بينهن مرتفعة،
حيث تتجاوز  %30يف بعض البلدان .وتزيد معدالت البطالة بين الشابات عن تلك النسبة ،حيث
تصل إىل  %62يف السعودية ،و %70يف سوريا ،و %65يف ليبيا والعراق (الشكل البياين 6.)13-4
5

وتواجه نساء املنطقة أشكاال صارخة من عدم املساواة ال نراها يف املناطق األخرى .فاملعوقات
القانونية واملؤسسية والثقافية والدينية والتمييزية حتد بدرجة كبيرة من املساواة بين الذكور
اإلناث .ففي بعض البلدان ،ال تضمن القوانين حصول النساء على حقوق مساوية يف احلياة
الدستورية واإلرث وامللكية .وتواجه النساء املتزوجات جمموعة أكبر من املعوقات ،بما يف ذلك
عند السفر ،واحلصول على بطاقات تعريف الهوية ،ونقل اجلنسية إىل األبناء ،والعمل بدون إذن
الزوج ،وتسجيل األنشطة التجارية (راجع  .)World Bank, 2016dويف العراق واملغرب وتونس،
تعطي القوانين الضريبية أفضلية للرجال من خالل منحهم خصومات ضريبية صريحة أو ضمنية
أو تخفيضات ضريبية ألرباب األسر من الذكور .ويمنح العراق خصومات ضريبية إىل األرامل أو
املطلقات ،ولكن يف حالة املتزوجات تمنح اخلصومات إىل الزوج تلقائيا (راجع World Bank,
( )2016dالشكل البياين  .)14-4ويوجد  30بلدا يف العامل يطبق  10اختالفات قانونية أو أكثر على
أساس نوع اجلنس 18 ،منها يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (الرسم التوضيحي .)19
5البيانات مستمدة من قاعدة البيانات اإلحصائية ( )ILOSTATلدى منظمة العمل الدولية.
6البيانات مستمدة من قاعدة البيانات اإلحصائية ( )ILOSTATلدى منظمة العمل الدولية.
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الشكل البياين  :14-4البلدان التي تفتقر إىل املساواة بين املرأة املتزوجة والرجل يف اتخاذ إجراءات خمتلفة
ستان
فغان
أ

بوتي
جي
حرين
الب
جلزائر
ا

مصر

ألردن
ا
عراق
ال
يران
إ

ويت
الك

تانيا
موري
غرب
امل
بنان
ل

عمان

ال
ستان
باك
قطر

ودان
الس
ودية
سع

سوريا

ونس
ت

ليمن
ا

ربية
غ
لضفة ال وغزة
ا
ارات
اإلم

(تظهر الفروق باللون األزرق)

طلب استخراج جواز سفر
إعالة األسرة
اختيار مكان اإلقامة
نقل اجلنسية إىل األبناء
احلصول على وظيفة دون إذن
التنقل خارج املنزل
استخراج بطاقة هوية وطنية
السفر خارج البلد
تسجيل الشركات
املصادر :البنك الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :١٩اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
 ١٨ﺑﻠﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ  ٣٠ﺑﻠﺪا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻄﺒﻖ  ١٠اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﳉﻨﺲ ،ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

AE

SSA
EDE
EDA

LAC

ﻟﺪى اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻛﺒﺮ
اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺮأة

ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻓﻘﻂ ،وﻫﻮ
أﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ﺑﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ

ـ ـ ـ ـ ١ـ
٤

وتقل نسب االستفادة من اخلدمات املالية بين النساء
حتديدا .إذ تقل احتماالت امتالك النساء يف املنطقة
حلسابات مصرفية بنسبة  %50عن الرجال .وتفتقر
 %93من الشابات (بين  15عاما و 25عاما) لفرصة
امتالك حساب مصريف يف إحدى املؤسسات املالية
الرسمية — وهي أعلى نسبة استبعاد يف العامل
(راجع  .)World Bank, 2016fوتفتقر النساء إىل
فرص االستفادة من اخلدمات املالية الرسمية بسبب
املعوقات الهيكلية والتنظيمية ،وندرة املنتجات التي
تستهدف النساء ،وعدم القدرة على الوصول إىل قنوات
توصيل اخلدمات.

احلقيقة السادسة :ازدياد احتماالت الفقر
يف اجملتمعات الريفية بمقدار الضعف.

يف معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يعيش
أكثر من  %20من السكان يف املناطق الريفية .وتتجاوز هذه
MENA
النسبة  %60يف أفغانستان والسودان واليمن وباكستان
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻔﺮ
والصومال 7.ويف بعض البلدان ،مثل مصر والعراق واليمن،
٩٠
ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
اﻟﺬﻛﻮر اﻹﻧﺎث
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
تزداد مستويات الفقر يف املناطق الريفية بمقدار الضعف
اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
عنها يف املناطق احلضرية (الرسم التوضيحي  .)20ويف
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = AE :اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛  = SSAإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء؛  = EDEأوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛  = EDAآﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛  = LACأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ؛  = MENAﻣﻨﻄﻘﺔ بعض األقاليم الريفية يف املغرب ،يزيد معدل الفقر بمقدار
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
 %40عن املتوسط الوطني (اإلطار  .)4وغالبا ما يتركز الفقر
الريفي يف املناطق اجلغرافية البعيدة ،حيث تكون اخلدمات الصحية والتعليمية حمدودة بدرجة أكبر
ومؤشرات التنمية البشرية دون املتوسطات الوطنية.
7البيانات مستمدة من بنك البيانات لدى البنك الدويل ،وتستند التقديرات إىل تقرير آفاق التحضر يف العامل الصادر عن شعبة السكان بمنظمة
األمم املتحدة.
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اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤــﻲ  :٢٠ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻔﻘــﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ
أﻋﻠــﻰ ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
 ،٪أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻮط اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳊﻀﺮﻳﺔ

٧٠
٦٠

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

اﻷردن

اﳌﻐﺮب

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﻌﺮاق

ﻣﺼﺮ

اﻟﻴﻤﻦ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

اإلطار  :4الفقر الريفي يف املغرب
ساعدت معدالت النمو القوية يف املغرب خالل العقد املاضي يف القضاء على الفقر املدقع .ومع ذلك ،ال تزال
مستويات الفقر وعدم املساواة مرتفعة ،ال سيما يف املناطق الريفية .ففي عام  ،2016من بين السكان البالغ عددهم
 14مليون نسمة الذين عاشوا يف املناطق الريفية ( %39من السكان) ،كان حوايل  3ماليين منهم ( %19من سكان
الريف) يعيش على أقل من  3.10دوالرات يوميا (راجع  .)World Bank, 2014ويف عام  ،2011زاد معدل الفقر يف
ثالثة أقاليم ريفية بنسبة  %40عن املتوسط الوطني (راجع .)World Bank, 2015c
ويعد احلصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية األساسية اجليدة حمدودا .وال تزال مستويات
األمية مرتفعة للغاية يف املناطق الريفية (حوايل  ،)%60وقد تصل إىل  %90يف حالة النساء الريفيات (راجع
 .)Project Literacy, 2016وبخالف التعليم االبتدائي ،توجد فجوات ضخمة بين املواطنين يف املناطق الريفية
واحلضرية ،وبين الذكور واإلناث .إذ يبلغ صايف نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي  %79بالنسبة للفتيان يف املناطق
احلضرية ،و %26فقط بالنسبة للفتيات يف املناطق الريفية (راجع  .)World Bank, 2016cويمكن عزو هذه الفروق
إىل ندرة مؤسسات التعليم اجليدة خارج املدن والبلدات ،وإىل األعراف التقليدية (فالعديد من األسر ال تسمح للفتيات
بالذهاب بمفردهن إىل املدرسة أو العيش بعيدا عن منازلهن) ،وزواج القاصرات الذي يعد رغم عدم قانونيته أمرا
معتادا ويؤدي غالبا إىل تسرب الفتيات من املدارس.
وبالنسبة للصحة ،أحرز املغرب تقدما ملحوظا .ففي العشرين سنة األخيرة ،تراجع معدل وفيات األمهات بحوايل
 ،%66كما تراجع معدل وفيات الرضع واألطفال من  84إىل  30من كل ألف مولود حي خالل الفترة .2011-1992
غير أن معدل وفيات األمهات يف املناطق الريفية ضعف املعدل يف املناطق احلضرية ( 148مقابل  73حالة وفاة
من كل  100ألف مولود حي) ،كما أن معدل وفيات األطفال أعلى بنسبة  %40يف املناطق الريفية .ويمكن عزو هذه
الفروق يف اجلزء األكبر منها إىل عدم املساواة يف الوصول إىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وعدم كفاءة توزيع
املوارد بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية يف املناطق الريفية.
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٥-٤اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺣﺴــﺐ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ

احلقيقة السابعة :يعيش يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا حوايل نصف السكان
املهجرين بسبب الصراعات الذين عادة ما
يكونون أفقر من غيرهم ومهمشين بدرجة كبيرة.

)ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ(

٧
٦

يعيش يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عدد
ضخم من الالجئين واملهجرين داخليا .إذ تضم املنطقة
 23.7( %44مليون شخص) من املهجرين بسبب
الصراعات يف العامل 5.5 :مليون الجئ و 18.2مليون
مهجر داخليا (الشكل البياين  .)15-4كذلك تعد املنطقة
مصدرا لعدد من الالجئين يصل إىل  10.3ماليين الجئ
(أي ما يزيد على  %60من جمموع الالجئين يف العامل،
راجع .)UNHCR, 2016d

٥
٤
٣
٢
١

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺴﻮدان

اﻟﺼﻮﻣﺎل

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺳﻮرﻳﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وتزداد احتماالت الفقر والتهميش الشديد يف حالة
الالجئين واملهجرين داخليا .فبعد ست سنوات من احلرب
األهلية ،يعيش  6من كل  10سوريين يف فقر مدقع،
وتراجع العمر املتوقع من  74.4عاما قبل األزمة إىل
 69.5عاما يف  ،2016وهو املستوى األقل على اإلطالق

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢١آﺛﺎر اﻟﺼﺮاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺣﺎدة

ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ

 ٦ﻣﻦ ١٠
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ ﻓﻘﺮ
ﻣﺪﻗﻊ

أرﻏﻤﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
اﳌﺴــﻠﺤﺔ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻃﻔــﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج
ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛
.Lewis and Thacker
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كيف يتم إدماج املستبعدين؟

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٦-٤ﻋــﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ ﺣﺴــﺐ ﺑﻠــﺪ اﳌﻮﻃــﻦ
وﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﻀﻴﻔــﺔ

منذ  30عاما تقريبا (راجع )World Bank, 2017b
(الرسم التوضيحي  .)21وارتفع معدل الفقر يف اليمن
من  %42من السكان يف عام  2009إىل  %56يف عام
( 2015راجع  .)UNCHR, 2016aباإلضافة إىل ذلك،
تشكل تدفقات الالجئين الكبيرة حتديات جسيمة .ففي
بعض البلدان ،ال سيما األردن ولبنان ،يمثل الالجئون
نسبة كبيرة من سكان البلد املضيف (الشكل البياين
 .)16-4وعادة ما يتم استبعاد الالجئين من الفرص،
بما يف ذلك احلصول على خدمات التعليم والرعاية
الصحية واخلدمات املالية والدخول يف سوق العمل (راجع
 .)World Bank, 2016dوقد أجبرت النزاعات املسلحة
ما يزيد على  10ماليين طفل على اخلروج من املدرسة يف
املنطقة (راجع .)Lewis and Thacker, 2016

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،واﻷوﻧﺮوا،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ-
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﰲ ﻋﺎم ١٩٤٨وأﺑﻨﺎءﻫﻢ وأﺣﻔﺎدﻫﻢ.

نحو مزيد من االحتواء
الذي يشمل اجلميع

ﺑﻠﺪان اﳌﻮﻃﻦ

)ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ  ١٠٠٠ﻣﻮاﻃﻦ(

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ

)ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ  ١٠٠٠ﻣﻮاﻃﻦ(

<٢٠٠

ﺳﻮرﻳﺎ

<٢٠٠

اﻷردن ،وﻟﺒﻨﺎن

<١٠

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
واﻟﺼﻮﻣﺎل ،واﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

<١٠

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،وإﻳﺮان،
وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
واﻟﺴﻮدان

<٠٫٥

اﻟﻌﺮاق ،وﻟﻴﺒﻴﺎ،
واﻟﻴﻤﻦ

<٠٫٥

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
واﻟﺼﻮﻣﺎل ،واﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

يجب أن تركز استراتيجيات تعزيز االحتواء الذي يشمل اجلميع على جماالت متعددة على جانب
السياسات .وبعض هذه اإلصالحات يمكن تنفيذها سريعا مقارنة بغيرها ويكون تأثيرها
قصير املدى ،والبعض اآلخر قد يستلزم التخطيط على املدى الطويل ،بما يف ذلك تنمية القدرات
اإلدارية .لذلك ،يجب على السلطات ترتيب اإلصالحات حسب أولويتها ،وحتقيق االتساق بين
اإلصالحات واألهداف الوطنية والقدرات املؤسسية (الرسم التوضيحي .)22

األولوية األوىل :تعزيز احلوكمة
يؤدي تنفيذ اإلصالحات املؤسسية وحتسين آليات املساءلة إىل تعزيز احلوكمة .إذ يمكن تعزيز
احلوكمة من خالل حتسين األطر املؤسسية وأطر توظيف العمالة يف القطاع العام ،وزيادة
كفاءة اإلنفاق العام ،واحلد من فرص حتقيق الريع ،والسماح بتوزيع املوارد على أساس
تنافسي .وحتقيقا لهذه الغاية ،تتضمن بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد قوانين
حديثة يف جماالت اإلدارة املالية العامة والشراء وشفافية املالية العامة (الفصل اخلامس)؛
وضمان شفافية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ واالنخراط يف إصالح اخلدمة املدنية؛ وتعزيز
الضوابط واملوازنات من خالل زيادة فعالية مؤسسات املساءلة والرقابة ،مثل مؤسسات
التدقيق ومكافحة الفساد؛ وتعزيز شفافية احلكومة ،بما يف ذلك من خالل نشر اإلحصاءات
االجتماعية واالقتصادية يف الوقت املالئم؛ وتعزيز سيادة القانون من خالل ضمان فعالية
النظام القضائي واستقالليته.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٢اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹدﻣﺎج ﰲ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

٧

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﻮاء
اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ

ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

١

١

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

٣

٦

زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻬﻨﻲ ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻤﺬة ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك واﺳﺘﺤﺪاث
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ

٢

٢

٤

٥

٧

ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﺗﺴﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

زﻳﺎدة اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ :ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺎﰋ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

زﻳﺎدة
اﻟﻮﻋﻲ
اﳌﺎﱄ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺗﻮﻓﻴﺮ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وإﺟﺎزات
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت آﻣﻨﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ،
إزاﻟﺔ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻮاﻓﺰ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻷرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺻﻴﺮﻓﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل،
واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
واﶈﺎﻓﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(

زﻳﺎدة ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٣

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﲢﻮﻳﻼت
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺔ
إن أﻣﻜﻦ

٤

٥

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻄﺮق وﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎت
اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وزﻳﺎدة
ﻓﺮص اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮﺑﻂ اﳌﺎدي واﻟﺮﻗﻤﻲ

ﲢﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻻﺳﺘﻬﺪاف

اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﶈﺘﻤﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ

دﻋﻢ ا�ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺪوﱄ اﳌﻘﺪم
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
دﻣﺞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٦

٧

وقد بدأت البلدان يف معاجلة هذه املشكالت ،ولكن ال يزال يتعين إحراز مزيد من التقدم يف
هذا الصدد .فقد اعتمدت تونس استراتيجية مكافحة الفساد التي تتصدى لقضية الفساد على
املستوى الوطني ،وتتيح مزيدا من املشاركة واحلريات للمجتمع املدين والصحافة ،وتزيد
من توافر املعلومات (اإلطار  .)5كذلك اعتمد البرملان التونسي قوانين بشأن احملاكم املالية
وحصول اجلمهور على املعلومات .وتطبق مصر قانونا للمشتريات العامة وقانونا ملكافحة

اإلطار  :5قانون مكافحة الفساد يف تونس
تعد قضية الفساد من الشواغل العامة املهمة يف تونس .فوفقا لتقديرات هيئة مراقبي الدولة ،بلغ حجم الرشاوى
املقدمة إىل موظفي القطاع العام  450مليون دينار ( 230مليون دوالر أمريكي) يف سنة  2013وحدها .ويرى معظم
التونسيين أن النظام القضائي يفتقر إىل االستقاللية ،وأن الشرطة فاسدة ،كما أشار أكثر من  %10من الشركات إىل
تقديم رشوة واحدة على األقل (راجع  .)GAN Business Anti-Corruption Portal, 2017وعلى هذه اخللفية ،أعطت
احلكومة أولوية ملكافحة الفساد .ويف فبراير  ،2017اعتمد البرملان التونسي قانونا جديدا ملكافحة الفساد يتضمن
إنشاء «الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة» ،وهي جهاز مستقل يختص باإلشراف على أي قضايا مرتبطة بالفساد
على املستوى الوطني .يتضمن القانون أيضا تقديم مكافآت ملن يدلون على ممارسات الفساد ،ويجرم األعمال
االنتقامية ضدهم ،ويمنح حرية أكبر للصحافة واجملتمع املدين ،وينص على توفير مزيد من املعلومات للجمهور،
ويرسي إطارا قانونيا للمحاكم املالية.
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غسل األموال ،كما يجرم قانونها اجلنائي الرشوة ،والفساد ،وتقديم الهدايا بغرض التأثير
على متلقيها ،واستغالل املناصب ،واستخدام املوارد العامة لتحقيق كسب خاص (راجع
 .)GAN Business Anti-Corruption Portal, 2012ويلتزم مسؤولو القطاع العام بتقديم
إفصاحات مالية بصفة منتظمة (راجع  .)Transparency International, 2015ويمنع قانون
حظر تعارض مصالح املسؤولين يف الدولة مسؤويل القطاع العام من أن يكون لهم أي مصلحة
يف أي من اجملاالت اخلاضعة لسلطتهم (راجع  .)US Department of State, 2014كذلك حتسن
تقييم الفساد املتصور يف باكستان وأفغانستان ،ال سيما أفغانستان التي حتسن تقييمها
بمقدار الضعف تقريبا خالل الفترة ( 2016-2013راجع Transparency International,
 .)2017غير أنه ال يزال اجملال متسع للتحسين بما يتيح للمنطقة اللحاق بركب البلدان النظيرة
يف املناطق األخرى.

األولوية الثانية :توسيع نطاق االستفادة من اخلدمات املالية وتعزيز
االحتواء املايل.
يسهم تعزيز االحتواء املايل يف زيادة القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية .فإىل جانب
تأثير االحتواء املايل على النمو واإلنتاجية من خالل حتسين توزيع املوارد ،فإنه يحد أيضا من
الفقر وعدم املساواة من خالل زيادة الدخول ،واحلد من التعرض للصدمات ،وزيادة االستثمار يف
رأس املال البشري ،مما يساعد أيضا يف تضييق الفجوة بين اجلنسين.
وينبغي أن تستند جهود توسيع نطاق االستفادة من اخلدمات املالية إىل تعزيز املنافسة بين
مقدمي تلك اخلدمات ،وحتسين البنية التحتية املالية ،وزيادة الوعي املايل .وينبغي أن تركز
التدابير على :تشجيع املنافسة والوساطة يف القطاع املايل ،والتشجيع على استحداث منتجات
مالية خملتلف الشرائح السكانية مع ضمان كفاية آليات الرقابة والتنظيم يف القطاع املايل،
وإنشاء نظم تقاعد وأسواق تمويل عقاري فعالة ،وحتسين نظم االستعالم االئتماين ،مثل سجالت
ومكاتب االئتمان ،وتعزيز نظم الضمانات ،وإصالح أطر اإلعسار ،ودعم الشفافية املالية،
ووضع برامج توعية مالية .وقد أطلقت بعض بلدان املنطقة مبادرات ناجحة لتعزيز االحتواء
املايل (اإلطار .)6
وأنشأت مصر واملغرب مكاتب استعالم ائتماين خاصة ،وطورت تونس سجل االئتمان العام،
واعتمدت باكستان قوانين تتيح إنفاذ الضمانات دون اللجوء إىل احملاكم .وتهدف استراتيجية
االحتواء املايل الوطنية يف باكستان إىل تشجيع املعامالت الرقمية ،وزيادة وتنويع منافذ احلصول
على اخلدمات ،وحتسين قدرات مقدمي اخلدمات املالية ،ورفع مستوى الوعي املايل وزيادة القدرة
املالية .وقد منح املغرب رخصة ممارسة العمل املصريف إىل مكاتب البريد ،مما أدى إىل فتح 500
ألف حساب جديد خالل سنوات العمل األوىل .كذلك ألزم املغرب البنوك التجارية بتقديم منتجات
مصرفية حملدودي الدخل .ويعمل جملس التعاون اخلليجي واملغرب على زيادة التوعية املالية من
خالل برامج خمصصة لهذا الغرض.
وتعمل املنظمات غير احلكومية أيضا على تعزيز الوعي املايل .فعلى سبيل املثال ،تقدم منظمة
إجناز ،وهي منظمة أردنية غير حكومية تعمل يف قطر ومصر والسعودية واإلمارات ،برناجماً
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإلطار  :6تعزيز االحتواء املايل :أمثلة قطرية من املنطقة والعامل
مصر :إصالح القطاع املايل .أطلقت احلكومة املصرية برنامج إصالح القطاع املايل يف سبتمبر  2004بغرض تعزيز
سالمة القطاع املايل .وتضمن البرنامج إصالحات كبيرة يف اإلطار القانوين والتنظيمي والرقابي يف املؤسسات
املالية املصرفية وغير املصرفية .وكان الهدف من ذلك هو زيادة املنافسة ،وتعزيز مؤسسات الوساطة امللية،
وتعبئة املدخرات ،وضمان سالمة النظام .وقد بدأ تنفيذ االستراتيجية بتطوير نظم احملاسبة والتدقيق واإلبالغ
يف املؤسسات املالية وفق املعايير الدولية .وإىل جانب تعزيز القطاع املصريف ،وبيع حصص البنوك العامة يف
البنوك املشتركة ،وخصخصة البنوك العامة ،عمل البرنامج أيضا على إعادة هيكلة قطاع التأمين ،وإنشاء سوق
فعالة للتمويل العقاري ،وتعزيز نظم الرقابة والتنظيم يف املؤسسات غير املصرفية ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر (راجع .)World Bank, 2015
باكستان :استراتيجية االحتواء املايل الوطنية .حققت باكستان تقدما ملحوظا يف توسيع نطاق االستفادة من
اخلدمات املالية .ويتعاون بنك باكستان مع القطاع املصريف للوصول إىل املناطق الريفية واحلضرية من خالل
برنامج التوعية املالية وبرنامج االحتواء املايل .وقد ساهمت الصيرفة اإللكترونية يف إحداث حتول يف طريقة
إدارة املواطنين ألصولهم ،ووصل عدد منافذ تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية إىل  360ألفا مقابل  14200فرع
مصريف تقليدي (راجع .)IMF, 2017c

للتوعية املالية عبر اإلنترنت يستهدف الشباب .غير أن اجملال ال يزال متاحا إلحراز مزيد من
التقدم .فقد أنشأت بلدان عديدة سجالت ائتمانية ولكن نطاق تغطيتها ال يزال حمدودا .كذلك يمكن
حتسين القوانين املنظمة ملكاتب االستعالم االئتماين يف املنطقة بحيث تتسق مع أفضل املمارسات
الدولية (راجع .)World Bank, 2018
ومن شأن تطوير الصيرفة اإلسالمية تعزيز االحتواء املايل .فقد شهدت أصول التمويل اإلسالمي
نموا ملحوظا ،من حوايل  200مليار دوالر أمريكي يف عام  2003إىل حوايل  1.9تريليون
دوالر أمريكي يف عام ( 2016الشكل البياين  .)17-4وتتجاوز نسبة تغلغل منتجات الصيرفة
اإلسالمية  %15يف العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ورغم هذا النمو،
ال تزال أصول التمويل اإلسالمي تتركز يف بلدان جملس التعاون اخلليجي وإيران وماليزيا،
كما تمثل أقل من  %1من األصول املالية العاملية (راجع Kammer, A., Mohammed. N, eds.,
 .)2015ومن شأن توسيع نطاق التمويل اإلسالمي املساعدة يف تعزيز االحتواء املايل ،ال سيما
بين الفئات التي ال تستخدم املنتجات املصرفية التقليدية ألسباب دينية.
كذلك ال تزال الفرصة كبيرة لتوسيع نطاق تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر .فحجم
قروض التمويل متناهي الصغر يف بلدان املنطقة ال يزال منخفضا ،حيث يصل إىل %0.7
أو أقل من إجمايل الناجت احمللي ،ويأتي األردن يف مقدمة البلدان التي تقدم هذا النوع من
القروض (الشكل البياين  8 .)18-4ولكن حجم القروض بدأ بالفعل يف النمو سريعا يف مصر
واألردن والضفة الغربية وغزة .وتتوفر إمكانات ضخمة يف هذا اجملال .فعلى سبيل املثال،
8البيانات مستمدة من قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية لدى شبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٧-٤أﺻﻮل اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﱂ

)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

١٦٠٠

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٨-٤ﳎﻤﻮع أﺻﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ
ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن )(MENAP
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٠٫٨

١٤٠٠

٠٫٧

١٢٠٠

٠٫٦

١٠٠٠

٠٫٥

٨٠٠

٠٫٤

٦٠٠

٠٫٣

٤٠٠

٠٫٢

٢٠٠

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻮدان

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻌﺮاق

ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

اﳌﺼﺎدر :ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن*

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٨

اﻷردن

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٠٫١
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ؛ وﻣﺴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻦ ﻋﺎم .٢٠١٦

أدى توفير االئتمان لعمالء مؤسسة األمانة خلدمات التمويل متناهي الصغر يف املغرب إىل
زيادة عدد أيام العمل خارج املنزل بنسبة  ،%52وزيادة املدخرات واالستهالك بنسبة %10
(راجع  .)Duflo and others, 2014وقد أطلقت بلدان كثيرة يف املنطقة عددا من املبادرات على
جانب السياسات بهدف تعزيز التمويل متناهي الصغر ،مثل مصر واألردن واملغرب وسوريا
وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن .وأدخل املغرب حتديثات على قانون مؤسسات التمويل
متناهي الصغر بغرض دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر األقل حجما يف احلد من القروض
اخلطرة واخملاطر املالية ،ويعمل األردن حاليا على االنتهاء من صياغة استراتيجية االحتواء
املايل التي ستسهم يف توسيع نطاق استراتيجية التمويل متناهي الصغر املطبقة.
وتتيح التكنولوجيا سبال جديدة لتعزيز النظم املالية واالحتواء املايل (الشكل البياين .)19-4
فالتكنولوجيات املالية ،بما يف ذلك صيرفة الهاتف احملمول ،والصيرفة اإللكترونية ،واحملافظ
اإللكترونية ،وتقنيات قواعد البيانات املتطورة ،وتكنولوجيا املقاييس احليوية ،وتكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة ،أصبحت أدوات غير مكلفة نسبيا من شأنها مساعدة
املهمشين يف استخدام اخلدمات املصرفية واملشاركة يف السوق املالية .وينطبق ذلك حتديدا
على املواطنين الذين يعيشون يف املناطق التي ينخفض فيها انتشار فروع البنوك وماكينات
الصرف اآليل ويعتبرون مستخدمين حمتملين خلدمات الصيرفة عبر الهاتف احملمول أو اإلنترنت.
ويمكن أن تسهم التكنولوجيات املالية أيضا يف تخفيض تكلفة املعامالت التي تتحملها البنوك
واحلكومات بفضل سهولة توافر بيانات التاريخ االئتماين واملعلومات اخلاصة بالعمالء .ويف
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٩-٤اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل وﺻﻴﺮﻓﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل
 -١ﻧﻤــﻮ ﻋــﺪد ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﺼــﺮف اﻵﱄ وﻓــﺮوع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻬﺎﺗﻒ
اﶈﻤﻮل
)اﳌﺆﺷﺮ(٢٠٠٦ =١٠٠ ،
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮف اﻵﱄ
ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل

 -٢ﺗﻐﻠﻐــﻞ ﺧﺪﻣــﺎت ﺻﻴﺮﻓــﺔ اﻟﻬﺎﺗــﻒ اﶈﻤــﻮل ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان
) ٪اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻬﺎﺗــﻒ اﶈﻤــﻮل ﰲ إر ﺳــﺎل/ﺗﻠﻘﻲ
اﻷﻣﻮال(
٥٠

٢٦٠

اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل
ﰲ إرﺳــﺎل اﻷﻣﻮال
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل
ﰲ ﺗﻠﻘــﻲ اﻷﻣﻮال
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل
ﰲ إرﺳﺎل اﻷﻣﻮال ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل
ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﻮال ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٤٥

٢٤٠

٤٠

٢٢٠

٣٥

٢٠٠

٣٠
٢٥

١٨٠

٢٠

١٦٠

١٥

١٤٠

١٠

اﻟﻴﻤﻦ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺴﻮدان

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﻐﺮب

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮاق

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ واﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﻣﺼﺮ

١٠٠
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

اﳉﺰاﺋﺮ

١٢٠

٥

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

حين يسهم تعزيز الوصول إىل اخلدمات املالية يف زيادة االستفادة من القروض املقدمة من
القطاع اخلاص ،فإنه قد يفرض أيضا حتديات على مؤسسات الرقابة املالية.
ويمضي إحراز التقدم قدما نحو استغالل التكنولوجيا يف تعزيز االحتواء املايل .فقد شهدت
املنطقة زيادة بمقدار سبعة أضعاف يف عدد شركات التكنولوجيات املالية اجلديدة منذ عام
 ،2009وتتركز هذه الشركات يف مصر واألردن ولبنان واإلمارات العربية املتحدة .وتركز
الشركات اجلديدة يف األساس على حلول الدفع والتمويل .وتستثمر البنوك أيضا يف التكنولوجيات
الرقمية بغرض زيادة التركيز على احتياجات عمالئها .ويف بعض البلدان (جيبوتي ومصر
والعراق وباكستان والصومال والسودان) ،يزداد عدد شركات االتصاالت التي تقدم خدمات
الدفع عبر الهاتف احملمول (راجع  .)IMF, 2017aويف السودان ،يستخدم ما يقرب من نصف
السكان خدمات الصيرفة عبر الهاتف احملمول .ويف باكستان ،يرتفع عدد حسابات الهاتف
احملمول بمعدالت سريعة .وكما جاء يف الفصل األول ،فقد أنشأ األردن موقع — eFawateerCom
وهو منصة إلكترونية تتيح للمواطنين سداد الفواتير عبر اإلنترنت ومن خالل ماكينات الصرف
اآليل ونقاط البيع واألكشاك — وموقع  ،GreenWalletوهو منصة ائتمانية عبر اإلنترنت تتيح
للمستخدمين طلب قرض واحلصول عليه خالل  15دقيقة .وقد شهدت شركة الشرق األوسط
خلدمات الدفع نموا ملحوظا ،وهي شركة تعمل يف جمال التكنولوجيات املالية يف األردن
والعراق والضفة الغربية وغزة .وتقدم هذه الشركة خدمات املعاجلة اآلمنة ملدفوعات الهاتف
احملمول ،وإدارة ماكينات الصرف اآليل ،وإدارة مشتريات بطاقات االئتمان واخلصم (راجع
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 .)Coleman, 2016ويف مصر ،تعاونت اجلامعة األمريكية بالقاهرة مع البنك التجاري الدويل
إلطالق «حاضنة األعمال يف جمال التكنولوجيا املالية» .ويهدف هذا البرنامج إىل تنمية ودعم
شركات التكنولوجيات املالية املنشأة حديثا يف جماالت مثل املدفوعات الرقمية ومدفوعات
الهاتف احملمول ،واإلقراض بين النظراء ،وتطوير واجهات التعامل مع العمالء ،والتخطيط املايل
الشخصي ،وجتارة التجزئة ،واالستثمار ،وحتويالت العاملين باخلارج (راجع .)Arabnet, 2017

األولوية الثالثة :تعزيز شبكات األمان االجتماعي وتوسيع نطاقها.
يتمثل أحد أهم التحديات التي تواجه بلدان املنطقة يف توسيع نطاق تغطية إنفاق شبكات األمان
االجتماعي ،وتعزيز جودته ،وزيادته غالبا .ويف ظل الضغوط الكبيرة املفروضة على املالية
العامة ،يمكن للبلدان على املدى القصير العمل أوال على تعزيز البرامج املوجهة بغرض توسيع
نطاق تغطية هذه الشبكات االجتماعية للوصول إىل مزيد من الفقراء .ولتحسين أثر هذه الشبكات
على املستفيدين ،يمكن للحكومات أيضا إلغاء البرامج املكررة ومنع التشتت من خالل دمج البرامج
أو املزايا املقدمة .وعلى املدى األطول ،يمكن املضي يف توسيع نطاق التغطية وتمويلها على نحو
قابل لالستمرار من خالل إصالح اإلنفاق على نحو يمنع إهدار املوارد (مثل إصالحات دعم الطاقة)
وعدالة تعبئة املوارد احمللية (راجع الفصل اخلامس).

تستخدم الضفة الغربية وغزة برناجما ناجحا للتحويالت النقدية يمكن توسيع
نطاقه .ويتيح البرنامج ملتلقي التحويالت زيادة مشترياتهم من الغذاء واحلصول
على خدمات التأمين الصحي .وقد اتسع نطاق تغطية البرنامج بدرجة ملحوظة:
حيث حقق زيادة بنسبة  %8يف عدد األسر التي استطاعت دفع رسوم خدمات
الكهرباء وإجراء اإلصالحات الالزمة ،كما أشار املراهقون إىل أنهم أصبحوا
يشعرون بمزيد من التفاؤل حيال املستقبل (راجع .)UNICEF, 2015
ويتعين تصميم شبكات األمان االجتماعي على نحو يتناسب مع مستوى القدرات اإلدارية لكل بلد
بغرض التقليل قدر اإلمكان من خطر إهدار النفقات والفساد (راجع  .)IMF, 2017dويف حالة كفاءة
النظم اإلدارية ،يمكن تخصيص بعض التحويالت النقدية لدعم األولويات اإلنمائية ،مثل حضور
برامج التدريب على تقديم خدمات الرعاية الصحية لألمهات ،أو تنمية قدرات األطفال ،أو التعليم،
أو التدريب املهني .كذلك يتعين وضع آليات مالئمة للرقابة والتقييم .وسوف يسهم ذلك يف تعزيز
املساءلة اجملتمعية واحلوكمة ،كما سيتيح إعادة تصميم البرامج وإعادة توجيهها عند الضرورة.
ويتعين أن تتضمن جميع أنواع البرامج باختالف أنواعها استراتيجية تواصل لزيادة الوعي بين
املستفيدين احملتملين الذين تكون معرفتهم بالبرامج حمدودة غالبا.
وقد تم إحراز بعض التقدم ،ولكن ال يزال من املمكن عمل املزيد .فقد أنشأ كل من األردن وباكستان
والضفة الغربية وغزة واليمن شبكات أمان اجتماعي لتقديم مزيد من املزايا للفقراء ،مع تضمين هذه
الشبكات عناصر لقياس الدخل أو اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي ،التي تستند تقييماتها إىل
العوامل املرتبطة بالفقر .وكان اليمن قبل النزاعات احلالية التي يشهدها قد تمكن من توسيع نطاق
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اإلطار  :7صندوق الرعاية االجتماعية يف اليمن
صندوق الرعاية االجتماعية يف اليمن هو برنامج حتويالت نقدية يهدف إىل زيادة نسبة األسر الفقيرة ضمن
املستفيدين ،واملساهمة يف تكوين رأس مال بشري يف جمموعة خمتارة من املناطق (راجع .)World Bank, 2010
ويف البداية ،كان لبرنامج التحويالت النقدية نطاق تغطية ضيق وتأثير حمدود على دخول الفقراء .ويف عام ،2010
ويف خضم أوضاع مالية ،واجتماعية واقتصادية صعبة ،قرر اليمن اتخاذ تدابير لزيادة كفاءة صندوق الرعاية
االجتماعية .فقد وضعت السلطات اليمنية (بمساعدة البنك الدويل) استراتيجية لقياس مستوى الدخل الفعلي بغرض
حتسين آليات حتديد الفقراء واحملتاجين ،كما اتخذت يف الوقت نفسه خطوات نحو حتسين إدارة البرنامج واحلد
من النفقات املهدرة .وتضمنت االستراتيجية إجراء مسوح تقييم ميدانية ،وتدريب املوظفين على تقديم الدعم
للمستفيدين وزيادة وعيهم بالبرنامج ،ومراقبة التنفيذ بصفة منتظمة إما عبر اإلنترنت أو بمعرفة موظفي البرنامج.
ويف عام  ،2012وصلت مزايا صندوق الرعاية االجتماعية إىل  1.5مليون أسرة.
تغطية صندوق الرعاية االجتماعية ،حيث وصل إىل  1.5مليون أسرة يف عام ( 2012اإلطار .) 7
وأنشأت باكستان سجال وطنيا للمستفيدين باستخدام آليات االستهداف املوضوعي ،يضم قاعدة
بيانات تشمل ما يزيد على  167مليون مواطن (راجع  .)World Bank, 2015bوتهدف تونس التي
تشهد قيودا على ماليتها العامة إىل إيجاد حيز لتوسيع نطاق تغطية الفقراء من خالل شبكات األمان
االجتماعي ،لذا ُيتوقع ترشيد الدعم العام الذي يقدم حاليا على منتجات الطاقة وتقديمه من خالل
برامج موجهة يبدأ تطبيقها يف عام  2018بمساعدة البنك الدويل.
وينبغي أن تستغل البلدان البيانات واملؤشرات بصورة أفضل لضمان تغطية مزيد من الفقراء
وانتفاعهم باملزايا التي تقدمها شبكات األمان االجتماعي .وبالنسبة لبرامج «التحويالت النقدية
املشروطة» (مثل تلك املطبقة يف البرازيل واملكسيك) التي تستهدف األسر األكثر فقرا وتقصر
استخدام التحويالت على احلصول على خدمات التعليم والصحة ،فمن املمكن أن تكون أداة مفيدة
للمساعدة يف حتفيز الفقراء على االستفادة من البرامج االجتماعية .ويتمثل أحد أهم التحديات
التي تواجه هذه البرامج يف حتديد الفقراء بدقة .ورغم أن هذه البرامج قد يصعب تنفيذها يف
بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تفتقر إىل القدرات والبيانات الالزمة،
أو قد تكون أقل أهمية يف اقتصادات جملس التعاون اخلليجي التي حتقق نتائج عالية املستوى
على جانب التعليم والصحة ،يتضح من حالة باكستان (اإلطار  )8اإلمكانات التي يمكن حتقيقها
للفقراء نتيجة توسيع نطاق تغطية شبكات األمان االجتماعي ،حتى يف البلدان منخفضة الدخل
التي تواجه قيودا على قدراتها .ويمكن كذلك زيادة فعالية املساعدات االجتماعية وتوسيع نطاق
تغطيتها من خالل احلد من التشتت واالزدواجية يف برامج املساعدات االجتماعية.
وللمضي يف توسيع نطاق تغطية شبكات األمان االجتماعي وزيادة املزايا التي تقدمها ،يتعين
على البلدان على املدى املتوسط أن توفر موارد لتمويل التوسع يف نطاق التغطية على أساس قابل
لالستمرار وأن تقوم بذلك على نحو عادل .ومن اخليارات املتاحة إلغاء دعم الوقود لتوفير موارد
مالية إضافية بهدف تنفيذ برامج أكبر حجما يف إطار شبكات األمان االجتماعي ،أو تمويل أوجه
اإلنفاق األخرى ذات األولوية أو االحتياجات املالية .فعلى سبيل املثال ،يؤدي وقف اإلنفاق على
جميع أشكال دعم الوقود يف املنطقة يف أكثر السيناريوهات تطرفا إىل توفير موارد كافية لتحقيق
زيادة بمقدار  %2من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق على برامج احلماية االجتماعية ،مما
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اإلطار  :8حتسين شبكات األمان االجتماعي :حالة باكستان
عززت باكستان برامج احلماية االجتماعية بغرض احلد من الفقر .وأحرزت احلكومة تقدما يف ظل معظم البرامج
األخيرة التي يدعمها صندوق النقد الدويل ،مما ساهم يف احلد من عجز املالية العامة ،ويف تعزيز شبكات األمان
االجتماعي وحماية التمويل املتاح لها يف الوقت نفسه والذي أمكن حتقيقه يف إطار البرنامج من خالل وضع
حد أدنى لإلنفاق على التحويالت النقدية املوجهة كجزء من برنامج بينظير لدعم الدخل.
ويقدم برنامج بينظير لدعم الدخل ،وهو البرنامج الرئيسي شبكة األمان االجتماعي ،حتويالت نقدية غير مشروطة
وحتويالت نقدية دراسية لألسر الفقيرة (لألسر التي لديها أطفال يف عمر  5إىل  12عاما بغرض مساعدة األطفال
على االلتحاق باملدارس االبتدائية واالنتظام يف حضورها والتخرج منها) .ويستخدم البرنامج آلية استهداف
تعتمد على قياس القدرة املالية باملؤشرات البديلة وآلية توصيل تقوم على استخدام معظم املستفيدين لبطاقات
خصم خمصصة لهذا الغرض .وقد ساعد البرنامج يف حترير األسر املستهدفة من دائرة الفقر ،حيث تراجعت
نسبة املستفيدين الذين يعيشون حتت خط الفقر بمقدار  20نقطة مئوية تقريبا مقارنة بغير املستفيدين .غير
أن صغر حجم البرنامج يحد من تأثيره .لذلك فإن تعزيز شبكات األمان االجتماعي يف باكستان يتطلب توسيع
نطاق تغطية برنامج بينظير لدعم الدخل ،بما يف ذلك لضمان كفاية تغطية الفقراء ،وزيادة التحويالت الدراسية
(راجع .)IMF, 2017e
سينتج عنه زيادة اإلنفاق االجتماعي الكلي بنسبة  .%40ويكفي ذلك على سبيل املثال لزيادة
اإلنفاق يف املنطقة بحيث يصل إىل متوسط مستويات اإلنفاق على احلماية االجتماعية يف
أمريكا الالتينية واالقتصادات الصاعدة األوروبية الذي يبلغ نحو  %7من إجمايل الناجت احمللي
(الرسم التوضيحي  .)23غير أنه قد توجد أيضا احتياجات اجتماعية أخرى يتعين استخدام هذه
املدخرات يف تلبيتها .لذلك ،كما يشير الفصل اخلامس ،يمكن أيضا توفير حيز مايل وتمويل
بغرض توسيع نطاق شبكات األمان االجتماعي ،وذلك من خالل توسيع األوعية الضريبية التي
تسهم يف زيادة الضرائب التصاعدية على الدخل والثروات والعقارات ،وزيادة عدالتها.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٣ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻟﻐﺎء دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻼزم ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٤٠ﻟﻴﺼﻞ إﱃ

 ٪٧ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻻزدواﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﻴﺰ اﻟﻼزم ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪٢٠٠+
اﺣﺘﻮاء اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﺎت ـ ـ ـ ـ١ـ ـ
ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ٥

أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع
أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم ﰲ
اﳋﺎص ﰲ
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص واﻟﻌﺎم
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كذلك يتعين التصدي للضغوط املتزايدة على فاتورة أجور القطاع العام يف املنطقة بغرض تأمين
احليز الالزم ألوجه اإلنفاق االجتماعي الداعم للنمو ذات األولوية ،بما يف ذلك اإلنفاق املتاح
لشبكات األمان االجتماعي .ويف حين أن اإلنفاق على األجور أمر مهم لتوفير اخلدمات احلكومية،
مثل الصحة والتعليم ،يحد نمو فواتير األجور من احليز املتاح ألوجه اإلنفاق العام األخرى (بما
يف ذلك شبكات األمان االجتماعي واإلنفاق على البنية التحتية) ،و/أو يؤدي إىل زيادة العجز
والدين .ويف حين أن وقف التعيينات ونمو األجور أو تخفيض األجور يف خمتلف القطاعات من
شأنه التصدي ملشكلة ارتفاع وتنامي حجم فواتير األجور يف القطاع العام على املدى القصير،
فإن هذه اإلجراءات عادة ما تكون غير فعالة أو قابلة لالستمرار .ويتعين بالتايل أن حتل حمل هذه
التدابير جمموعة من اإلصالحات اخملططة بعناية يف جهاز اخلدمة املدنية والتي تراعي ،ضمن
أمور أخرى ،تركيبة فاتورة أجور القطاع العام والربط بين التعويضات واألداء (اإلطار  .)9ويتعين
أيضا دراسة تأثير هذه اإلصالحات على عدم املساواة بين األجور.

اإلطار  :9تونس :احتواء فاتورة األجور بغرض توفير احليز الالزم لالستثمار
ارتفع حجم فاتورة األجور يف تونس إىل  %14.1من إجمايل الناجت احمللي يف عام ( 2016مقابل  %10يف
عام  .)2010ونتج هذا االرتفاع احلاد عن زيادة التعيينات خالل الفترة  ،2014-2011وعن زيادة األجور احلقيقية
مؤخرا .لذلك مل يتبق سوى موارد حمدودة لتمويل االستثمارات العامة .واقترنت زيادة عدد موظفي احلكومة بتراجع
يف اإلنتاجية وتداعيات يف القطاع اخلاص .فقد انخفضت إنتاجية العمالة يف جهاز اخلدمة املدنية (مقيسة بالقيمة
املضافة لكل عامل) بنسبة  %10خالل الفترة  .2015-2010وال يزال اخلريجون التونسيون يفضلون العمل بجهاز
اخلدمة املدنية ،وعادة ما يؤدي ارتفاع أجور القبول الناجت عن ذلك إىل التأثير سلبا على مبادرات ريادة األعمال
وتراجع التنافسية الكلية وإبطاء معدل خلق الوظائف اجلديدة يف القطاع اخلاص.
وقد اعتمدت السلطات مؤخرا استراتيجية شاملة إلصالح جهاز اخلدمة املدنية من شأنها املساعدة يف احتواء
فاتورة األجور ،وتعد هذه اإلصالحات جزءا من برنامج الصندوق الذي تنفذه تونس .وتركز االستراتيجية على
إصالح عملية حتديد األجور وآليات التعويض ،وإحكام الرقابة على عملية التعيين ،واحلد من العمالة من خالل
التسريح الطوعي والتقاعد املبكر.
وتنطوي عملية إصالح جهاز اخلدمة املدنية على عدد من التحديات .ففي ظل ارتفاع معدالت البطالة ،وبطء معدالت
خلق الوظائف اجلديدة ،والضغوط االجتماعية الشديدة لسرعة حتسين األوضاع املعيشية ،تشكك أطراف معنية
عديدة يف مسوغات احلد من دور جهاز اخلدمة املدنية بوصفه جهة التوظيف األكثر استقرارا يف البالد .وقد عارضت
النقابات حماوالت اإلصالح السابقة التي ركزت على وقف زيادة األجور والتعيينات .وستتطلب اإلصالحات
الوشيكة يف جهاز اخلدمة املدنية من السلطات كسب تأييد واسع لها .ولهذا السبب ،ستشدد اإلصالحات على التحسن
املتوقع يف جودة اخلدمات العامة ،واملكاسب التي سيمكن حتقيقها بفضل زيادة االستثمارات العامة ،بما يف ذلك
خلق وظائف جديدة يف القطاع اخلاص.
يستند هذا اإلطار إىل تقرير ).IMF (2018
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األولوية الرابعة :تمكين الشباب من االستفادة من الفرص
إن حتسين جودة التعليم والقدرة على احلصول عليه أمر أساسي لزيادة الفرص املتاحة للشباب.
ويمكن حتقيق قدر أكبر من االتساق بين البرامج التعليمية واحتياجات سوق العمل اخلاص من
خالل التعاون مع القطاع اخلاص يف تبسيط املناهج وتعديلها .ويمكن حتقيق ذلك من خالل
التركيز على حتسين مهارات التواصل ،والتفكير املستقل ،وحل املشكالت ،وزيادة التركيز على
مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واملهارات الفنية اخلاصة بالقطاعات
اخملتلفة .ويمكن لقياس التقدم الدراسي وأداء املعلمين بطريقة منتظمة ومنهجية وتطبيق سياسات
ملعاجلة الفجوات التعليمية أن يساعد يف حتسين خمرجات العملية التعليمية .كذلك فإن توفير مزيد
من برامج التعليم املبكر لألطفال وتخفيض تكلفة الدراسة (من خالل توفير وجبات غذائية يف
املدارس أو تقديم حتويالت نقدية موجهة) قد يسهمان يف حتسين نسب االلتحاق واالستمرار يف
املدارس (راجع .)World Bank, 2017a
ويمكن أن يكون لسياسات سوق العمل النشطة واحلوافز املوجهة دور كبير أيضا يف هذا الصدد.
فبرامج التدريب املهني والتلمذة ،وبرامج التدريب الداخلي بأجر أو بدون أجر ،واستشارات التوظيف،
والوساطة ،وخدمات التوظيف ،من شأنها جميعها املساهمة يف تطوير مهارات الشباب لتتناسب
مع متطلبات سوق العمل .وتنفذ مصر واألردن وتونس برامج ممولة من احلكومة لدعم سوق العمل،
وإن كانت مل تصل بعد إىل عدد كبير من املستفيدين (راجع  .)IMF, 2014وتعمل اإلمارات العربية
املتحدة بقوة على تشجيع برامج التدريب املهني (راجع  .)Hamdan, 2013وقد تتضمن السياسات
البديلة األخرى التصميم الفعال لبرامج دعم األجور ،وتقديم املزايا الضريبية ،وإلزام أرباب األعمال
بتعيين نسب حمددة من الشباب والفئات احملرومة .ويف إطار برنامج صندوق النقد الدويل يف
األردن للفترة  ،2019-2016جتري دراسة بعض اخليارات املطروحة لتخفيض ضرائب األجور
املفروضة على النساء والشباب بصورة مؤقتة.

األولوية اخلامسة :إزالة الفروق بين اجلنسين
يتيح تعزيز احتواء اجلنسين إمكانات اقتصادية ضخمة .فقد كان من املمكن أن يصل الناجت
التراكمي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إىل تريليون دوالر أمريكي (أي ضعف متوسط
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي) خالل العشر سنوات املاضية لو كانت تمت زيادة نسبة مشاركة
اإلناث يف القوة العاملة لتضييق الفجوة بين اجلنسين من ثالثة أضعاف إىل ضعفي متوسط الفجوة
يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى (راجع .)IMF, 2013d
ويعد تعزيز احلقوق املؤسسية والقانونية أمرا ضروريا للحد من الفروق بين اجلنسين .فأوجه عدم
املساواة املؤسسية والقانونية من شأنها احلد من مستويات الرخاء والنمو االقتصادي وزيادة
مستويات الفقر بين األجيال .وتظهر عدم املساواة يف صور عديدة ،منها املعاملة غير العادلة
للنساء ،وانخفاض عدد الفتيات يف املدارس مقارنة بالفتيان ،وانخفاض عدد النساء العامالت
أو الالتي تدرن الشركات ،واتساع فجوة األجور بين اجلنسين .وينبغي أن تعمل البلدان جاهدة
على إزالة املعوقات القانونية التي حتد من حقوق املرأة ،بما يف ذلك يف اجملاالت التي تؤثر على
حرية التنقل ،وحقوق اإلرث ،وقبول الوظائف ،وتسجيل الشركات .وينبغي باملثل إزالة املعوقات
املؤسسية ،مثل القدرة على اللجوء إىل القنوات القانونية.
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كذلك يتعين تقديم دعم موجه للنساء للحد من الفجوة بين اجلنسين .ومن الضروري ضمان مساواة
الفتيات والنساء يف احلصول على التعليم بغرض تعزيز دور املرأة يف االقتصاد (راجع Kochhar
 .)et al, 2016ويمكن النظر أيضا يف حتديد جمموعة مصممة بعناية وموجهة من نسب التوظيف
اإللزامية وتقديم دعم أو حوافز ضريبية للشركات القائمة بالتوظيف .وينبغي أن تتضمن التدابير
األخرى إطالق حمالت اجتماعية للتأكيد على أهمية تعليم الفتيات ومشاركة النساء يف القوة
العاملة؛ وتقديم خدمات رعاية الطفل لألمهات ،ومنح إجازات رعاية األطفال ،وتوفير فرص
التطوير املهني؛ واعتماد تدابير لتوفير مزيد من األمان للنساء يف وسائل النقل العامة.
وبالرغم من عمق الفجوة بين اجلنسين فيما يتعلق باحلقوق القانونية ،تم إحراز تقدم كبير
يف هذا الصدد .إذ يحظر املغرب أي تمييز بين اجلنسين يف احلصول على اخلدمات املالية.
واعتمد األردن قانونا يمنع النساء من التنازل عن اإلرث ويلزم بتسجيل أي ممتلكات تؤول
إليهن باسمهن وقت تنفيذ الوصية (راجع  .)World Bank, 2016dويتضمن الدستور املصري
اجلديد مادة تنص على عدم التمييز ،وعلى نسبة حمددة ملشاركة النساء يف البرملان ()%10
واجملالس احمللية ( .)%25كذلك طبقت مصر قانونا يجرم التحرش اجلنسي يف أماكن العمل
وقاعات الدراسة واألماكن العامة .ويف إطار برناجمها الذي يدعمه صندوق النقد الدويل
للفترة  ،2019-2016تم إنفاق  250مليون جنيه مصري على حتسين إتاحة دور احلضانة
العامة واملرافق األخرى التي من شأنها تعزيز قدرة النساء على البحث النشط عن وظائف،
كما يجري حاليا العمل على توفير مزيد من األمان للنساء يف وسائل النقل العامة .وقامت
إيران بمد فترة اإلجازة مدفوعة األجر املمنوحة لألمهات لرعاية أطفالهن ،وأجازت حصول
األب على إجازة مدفوعة األجر لرعاية األطفال (ولكنها تطبق يف حاالت حمدودة إىل اآلن).
كذلك مد لبنان فترة اإلجازة مدفوعة األجر املمنوحة لألمهات لرعاية أطفالهن ،وجرم
العنف املنزيل .وينص القانون يف اجلزائر واملغرب وإيران وجيبوتي على املساواة يف األجر
للوظائف املتساوية .وطبقت باكستان نسبة إلزامية لتعيين النساء يف احلكومات احمللية
( ،)%22ورفعت السن القانونية للزواج إىل  18عاما ،وفرضت عقوبات على اخملالفين .وطبقت
السعودية نسبة إلزامية ملشاركة النساء يف جملس الشورى ( ،)%20وأصدرت قانونا يجرم

اخلطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ( )2022-2013هي استراتيجية
املساواة بين اجلنسين املطبقة يف البحرين .وتضم االستراتيجية خمسة نواجت
لألثر :استقرار األسرة ،وتكافؤ الفرص ،والتعلم مدى احلياة ،وجودة احلياة ،وبناء
بيت اخلبرة الوطنية بشأن قضايا اجلنسين .وتهدف االستراتيجية إىل تمكين
املرأة وتعليمها وتوفير مزيد من الفرص املتكافئة لها .وتتضمن االستراتيجية
أهدافا حمددة وإجنازات قابلة للقياس .وقد ساهمت االستراتيجية حتى اآلن يف
إحراز تقدم كبير بشأن حتسين وإصدار القوانين والقرارات التي تدعم املساواة
بين اجلنسين ،وتسهم يف زيادة التمويل املتاح ملبادرات التعليم والصحة اخلاصة
باملرأة (راجع اخلطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية.)2013 ،
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طبقت تونس والعراق ومصر والضفة الغربية وغزة حصصا للنساء يف
املناصب العامة .وهذه احلصص عبارة عن حصص طوعية يف األحزاب،
ومقاعد خمصصة ،وقوانين تنص على حصص حمددة لتعيين الرجال والنساء
بغرض زيادة التمثيل السياسي للمرأة .وقد ارتفعت نسبة مشاركة اإلناث يف
الهيئات التمثيلية على مستوى املنطقة إىل  %13يف املتوسط ،مقارنة باملتوسط
العاملي البالغ  .%23وتشارك  %8من النساء يف جمالس الوزراء ببلدان املنطقة.
وبلغت نسبة النساء يف البرملان اجلزائري  .%30وبدون تطبيق هذه احلصص،
كان حتقيق املساواة بين اجلنسين ليستغرق من احلكومات  70عاما ،مقابل
 20عاما يف ظل تطبيق احلصص .وتطبق بلدان أخرى حصصا إلزامية
ملشاركة النساء يف البرملان ،مثل جيبوتي واألردن واملغرب (راجع OECD,
.)CAWTAR, 2017
العنف املنزيل (راجع  ،)World Bank, 2016dوسمحت للنساء مؤخرا بقيادة السيارات بدءا
من يونيو  ،2018غير أن إنفاذ بعض هذه القوانين ال يزال ضعيفا ،واجملال واسع أمام تعزيز
اإلنفاذ وتنفيذ إصالحات قانونية إضافية.
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢٠-٤ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻹ ﻧــﺎث ﰲ وﻇﺎ ﺋــﻒ
اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﺎم
) ،٪آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺴﻮدان

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻷردن

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﻗﻄﺮ

إﻳﺮان

اﳌﻐﺮب

ﻣﺼﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷردن ﻋﻦ ﻋﺎم  .٢٠٠٤ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٠أو ﺑﻌﺪه.

وقد وضعت بعض البلدان استراتيجيات وطنية
لتحقيق املساواة بين اجلنسين .ففي البحرين ومصر
واألردن واملغرب ،تركز االستراتيجيات على املوازنة
بين العمل واحلياة الشخصية ،ويف البحرين ومصر
واألردن ولبنان واملغرب والضفة الغربية وغزة تركز
االستراتيجيات كذلك على تعزيز التنوع بين اجلنسين.
غير أن اجملال متاح لتعزيز هذه االستراتيجيات نظرا
ألنها غالبا ما تركز على حماية دور األمومة لدى
املرأة (راجع .)OECD, CAWTAR, 2016
وينبغي تعيين مزيد من النساء يف املناصب التنفيذية
العليا (الشكالن البيانيان  20-4و  .)21-4فنجد أنه يف
الضفة الغربية وغزة واملغرب واجلزائر واألردن ،تم تعيين
عدد من الوزيرات ،ولدى مصر والعراق واألردن والكويت
واملغرب ولبنان وعمان والسلطة الفلسطينية وسوريا
وتونس واليمن عدد من السفيرات باخلارج ،وعينت مصر
ِ
واألردن واملغرب والسلطة الفلسطينية
حمافظات يف عدد
من املدن .ولدى إيران نائبتان لرئيس اجلمهورية .ولكن
ال يزال يتعين إحراز مزيد من التقدم.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢١-٤ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ

)ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(

 -٢ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﰲ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻮزراء
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻋﻀﺎء(

 -١اﻟﻨﺴــﺎء اﳌﻌﻴﱠﻨﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺟﻬﺎز
اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
)(٢٠١٠ ،٪
٧٠

اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٢٠

٢٠١٠

٢٠٠٤

٢٠٠٧

٦٠
١٥

٥٠
٤٠

١٠
٣٠
٢٠

٥

١٠

اﳌﻐﺮب

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﻣﺼﺮ

اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻴﻤﻦ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻷردن

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

األولوية السادسة :دعم اجملتمعات الريفية احملرومة
يتعين تطبيق سياسات موجهة لتعزيز فرص احلصول على الوظائف واخلدمات العامة بغرض
دعم اجملتمعات الريفية احملرومة .ويمكن معاجلة الفوارق والتهميش يف املناطق الريفية من
خالل التركيز على تقديم ما يكفي(من حيث الكم واجلودة) من خدمات التعليم والرعاية الصحية
والكهرباء واملياه والصرف الصحي والطرق ،إىل جانب ضمان االستفادة من شبكات األمان
االجتماعي املوجهة .ويتعين متابعة تنفيذ اإلنفاق العام املوجه يف هذه اجملاالت بغرض ضمان
كفاءة استخدام األموال العامة .فضال عن ذلك ،من شأن تعزيز شبكات الربط املادي والرقمي
زيادة فرص الوصول إىل أسواق املنتجات والعمل .وقد تتضمن التدابير األخرى على مستوى
السياسات ( )1استهداف االستثمارات الريفية ،و( )2دعم الشركات الزراعية من خالل برامج
التمويل متناهي الصغر والتثقيف ،و( )3حتسين مناخ األعمال من خالل معاجلة مشكالت البنية
التحتية واالختناقات يف سالسل العرض ،و( )4إشراك املزارعين والقطاع اخلاص يف تقديم
اخلدمات الزراعية ،مثل البحوث واإلدارة واالبتكار .ويف املغرب ،قامت مؤسسة الكرامة للتمويل
األصغر بتمويل عدد من املشروعات الزراعية التجارية .ويف لبنان ،تقدم مؤسسة خمزومي ،مع
مؤسسات أخرى ،عددا من البرامج ،بما يف ذلك برامج التدريب املهني املوجهة نحو اجملتمعات
الريفية واملشروعات البيئية.
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األولوية السابعة :مساعدة الالجئين وإدماجهم
يتعين تطبيق استراتيجيات شاملة حلماية الالجئين وإدماجهم يف اجملتمعات وتوفير الغذاء
لهم .ويف حين يفرض الالجئون حتديات مالية ،واجتماعية سياسية ،ومؤسسية على البلدان
التي تستقبل هؤالء الالجئين ،يتعين على جميع حكومات العامل وحكومات منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا واملؤسسات املالية الدولية واجملتمع املدين العمل معا على تعزيز
أدوارها يف مواجهة أزمة التهجير .ومن املهم للغاية حماية املهجرين من التعرض ملزيد من
العنف ،مع تقديم الدعم املايل واللوجيستي يف الوقت نفسه للمجتمعات املضيفة لتمكينها من
التعامل بفعالية مع األعداد الكبيرة من الالجئين دون التسبب يف أي ضغوط على سكان هذه
اجملتمعات .وعقب تلبية احلاجة امللحة لتقديم اخلدمات األساسية ،ينبغي التركيز ،مع مراعاة
القيود االجتماعية والسياسية ،على دمج الالجئين يف النظام التعليمي وسوق العمل من خالل
توفير فرص للتدريب واملشورة وتبسيط املتطلبات املستندية .ويمكن عند الضرورة النظر يف
منح حوافز ضريبية أو دعم مؤقت على األجور جلهات التوظيف .ومن جوانب الدمج املهمة
مراعاة معايير العمل عند التعامل مع الالجئين والعمالة الوطنية والعمالة الزائرة.
ويمكن دعم االقتصاد من خالل خلق فرص عمل لالجئين .ففي األردن على سبيل املثال،
توصلت دراسة أجراها صندوق النقد الدويل إىل أن توظيف الالجئين من شأنه زيادة النمو
وتعزيز رخاء الالجئين (راجع  .)Aiyar et al, 2016ويعتبر الالجئون السوريون يف األردن
مواطنين أردنيين ،وأحرزت احلكومة تقدما نحو إدماجهم يف سوق العمل الرسمي من خالل
تزويدهم بتصاريح عمل.
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الفصل

5

كيف تستطيع احلكومات تمكين النمو
االحتوائي األعلى؟

ترى قطاعات كبيرة من العامل العربي أن احلكومات بوسعها بذل جهد أكبر ملعاجلة تنامي عدم
املساواة يف الدخول (الرسم التوضيحي  .)24وهذا انعكاس ملشاعر عدم الرضا بين الكثيرين
إزاء جودة اخلدمات العامة — أي التعليم والصحة واملياه والصرف الصحي والطاقة — وسهولة
احلصول عليها نظرا ألهميتها يف زيادة الفرص املتاحة يف املنطقة وضمان توفير مستويات
معيشية مرتفعة للمواطنين .وفيما يلي بعض أبرز النتائج التي خلص إليها مسح الباروميتر
العربي لعام ( 2014الشكل البياين :)1-5
•	يرى سبعون يف املئة من املستجيبين أن «أداء احلكومة سيئ» أو «سيئ جدا» يف تضييق
الفجوة بين األغنياء والفقراء ».والكويت فقط هي التي سجلت معدل عدم رضا أقل من %50
(عند مستوى .)%30
•	ويرى ستون يف املئة من املستجيبين أن «أداء احلكومة سيئ» أو «سيئ جدا» يف حتسين
اخلدمات الصحية األساسية .وتراوحت معدالت عدم الرضا بين  %30يف اجلزائر واألردن
والكويت إىل أكثر من  %80يف مصر ولبنان.
وباإلضافة إىل ذلك ،يخ ُلص «مسح القيم العاملي» يف أحدث استطالعاته إىل أن نسبة كبيرة من
مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( )%40تؤيد زيادة إعادة توزيع الدخل من األغنياء
إىل الفقراء (الشكل البياين .)2-5
غير أن احلكومات تواجه حتديات بشأن قدرتها على تلبية مطالب تعزيز الشمول وحتقيق نمو أعلى
من خالل زيادة اإلنفاق على االحتياجات االجتماعية ومشروعات البنية التحتية ذات األولوية،
وذلك نتيجة تزايد عجوزات املالية العامة ومستويات الدين (الشكل البياين  .)3-5فقد يتعذر على
البلدان منخفضة الدخل وبلدان الصراع يف املنطقة حتمل كامل تكلفة سياسات النمو االحتوائي
وقد جتد نفسها بحاجة إىل مزيد من الدعم من اجملتمع الدويل.
 .إعداد فاهرام ستيبانيان ،بمساهمة من بنيديكت بادويل (كالهما من إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،وقدم إريك روس املساعدة البحثية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٤ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ وأﻛﺜﺮ اﺣﺘﻮاء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

•	سجلت مستويات العجز والدين ارتفاعا حادا يف االقتصادات الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .فقد تسببت زيادات اإلنفاق بعد عام  2011يف اتساع مستويات العجز والدين لتبلغ
يف عام  2016متوسطا قدره  %7و %73من إجمايل الناجت احمللي ،على التوايل ،صعودا من
 %2و %58من إجمايل الناجت احمللي يف  .2008ويف بعض البلدان ،أدت مثل هذه الزيادات إىل
زعزعة استقرار االقتصاد الكلي — الذي يمثل أحد املتطلبات الرئيسية للنمو املستمر — واقتضت
تنفيذ تخفيضات يف اإلنفاق أو فرض ضرائب أعلى للحد من اخملاطر.
•	وقد شهدت البلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا تدهور مستويات العجز والدين،
مما يرجع غالبا لتأثير الصراعات واحتياجات التعمير .فقد بلغ متوسط العجز  %7من إجمايل الناجت
احمللي مسجال زيادة بأكثر من ضعف املستويات املسجلة يف عام  ،2008ويتجاوز مستوى الدين
حاليا  %50من إجمايل الناجت احمللي .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك تراجع مستمر يف مبالغ املساعدات
اإلنمائية الرسمية املنصرفة إىل املنطقة (تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
“ ،)”OECD, 2017كما تتصاعد تكلفة االقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة العاملية.
•	أما يف االقتصادات الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فقد أدت أسعار النفط املنخفضة
إىل خفض النمو واتساع فجوة عجز املوازنة .وبينما جتاوزت اإليرادات احلكومية املصروفات يف
الفترة بين عامي  2008و 2013بنحو  %10من إجمايل الناجت احمللي ،فقد حتولت هذه الفوائض
يف املوازنات العامة تدريجيا إىل عجوزات خالل األعوام الثالثة التالية وبلغت يف عام  2016متوسطا
جتاوز  %10من إجمايل الناجت احمللي .ويف أقل من أربع سنوات زاد الدين احلكومي أكثر من ثالثة
أضعاف ليتجاوز  %35من إجمايل الناجت احمللي.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٥اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻮاﺋﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٥اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ

) ٪ﻣﻦ ا�ﻴﺒﻴﻦ(

)(٢٠١٤-٢٠١٠ ،٪

٦٠

٥٠

ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء
ﲢﺴﻴﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

٥٠

٤٠

٤٠
٣٠
٣٠
٢٠

٢٠

١٠

ﺳﻴﺊ

ﺳﻴﺊ ﺟﺪا

ﺟﻴﺪ ﺟﺪا

ﺟﻴﺪ

١٠

ﺻﻔﺮ

أﺳﻮاق ﺻﺎﻋﺪة
أﺧﺮى

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺑﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎم ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٠١٤-٢٠١٢ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﱃ
 ١٢ﺑﻠﺪا ،ﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ واﳌﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﺴﻮدان وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة.

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻃُ ﻠﺐ إﱃ ا�ﻴﺒﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ١٠-١ﺣﻴﺚ  ١ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺒﺎرة »ﻳﻨﺒﻐﻲ زﻳﺎدة اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ« أو  ١٠ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﻊ ﻋﺒﺎرة »ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﻓﺮوق أﻛﺒﺮ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻔﺮدي« .واﻋﺘﺒﺮت اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻣﻦ  ٥-١ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ .ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺸﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة واﻷردن واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ واﳌﻐﺮب
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٥أرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 -٢إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ

 -١أرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٢

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٨

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٨٠

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٦٠

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٤
٤٠
ﺻﻔﺮ
٢٠

٤-

-٢٠١٤
٢٠١٦

-٢٠٠٨
٢٠١٣

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

-٢٠١٤
٢٠١٦

-٢٠٠٨
٢٠١٣

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

-٢٠١٤
٢٠١٦

-٢٠٠٨
٢٠١٣

٨-

ﺻﻔﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠١٦

٢٠١٨

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠١٦

٢٠١٨

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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٢٠١٦

٢٠١٨

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

هل سياسات املالية العامة داعمة بالقدر الكايف لتحقيق النمو االحتوائي؟
تؤثر اختيارات احلكومات لسياسات الضرائب واإلنفاق على النمو ودخل املواطنين وإمكانية
احلصول على الفرص .ويف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تشير األدلة إىل أن بلدان املنطقة
بوسعها تخصيص مزيد من املوارد لبرامج املالية العامة التي يشترك يف ثمارها اجلميع وحتفز
النمو األعلى .ويجب أن يوفر ما ينفق من موارد نتائج أفضل للمواطنين ،وهو ما يتسع اجملال
لتحقيقه بتحسين جودة اخلدمات املقدمة واحلد من أوجه عدم الكفاءة .ولكن مستويات التحصيل
الضريبي املنخفضة تقيد قدرة احلكومات على زيادة إنفاقها على االحتياجات االجتماعية
ومشروعات البنية التحتية ذات األولوية دون تعريض استقرار االقتصاد الكلي للخطر.

احلقيقة األوىل :احلكومات تنفق القليل جدا على اخلدمات االجتماعية،
وال يحصل عليها كثير من املواطنين
يتسم اإلنفاق االجتماعي — الذي ُيع َّر ف باملصروفات احلكومية على احلماية االجتماعية
(ومنها معاشات الضمان االجتماعي) والصحة ،واخلدمات التعليمية — بانخفاضه يف بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا (الرسمان التوضيحيان  25و .)26فقد بلغ متوسطا قدره %11
فقط من إجمايل الناجت احمللي بين خمتلف بلدان املنطقة وظل بدون تغيير يذكر خالل العقد
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٥اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ . . .

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻨﻔﻖ

 ٪١١ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

٪١١

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
وﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  . . . :٢٦وﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﳏﺪودي اﻟﺪﺧﻞ

ـ ـ ـ ـ١ـ ـ
٥

اﻷﻏﻨﻰ

ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت
اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺼﻞ
إﱃ أﻓﻘﺮ ـ ـ ـ ـ٢٥ـ ـ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

اﻷﻓﻘﺮ

٪٢١

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٥اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻟﺼﺤﺔ

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٣٥
٣٠

٢٠
١٥

 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

٢٥

١٠
٥
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
)(١٥

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ
)(١٧

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
)(٨

أوروﺑﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
)(٣٠
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
)(١٧
)(١٧

ﺻﻔﺮ

املاضي (الشكل البياين  .)4-5ويف املقابل ،يبلغ
اإلنفاق االجتماعي يف أمريكا الالتينية  %14من
إجمايل الناجت احمللي ،ويبلغ ما يعادل  %19يف بلدان
أوروبا الصاعدة .وسوف يتعين على منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا إنفاق مبلغ إضايف قدره 70
مليار دوالر أمريكي (حوايل  %4.5من إجمايل الناجت
احمللي) للوصول بإنفاقها االجتماعي إىل مستوى
يتسق عموما مع متوسط األسواق الصاعدة.
وبالنسبة لبلدان املنطقة التي تتوافر عنها بيانات،
وعددها  11بلدا ،جند أن  %21فقط من اإلنفاق على
احلماية االجتماعية (وتشمل املساعدة االجتماعية
والتأمين االجتماعي وبرامج سوق العمل) تصل إىل
أفقر  %40من السكان ،وأن  %41منه تذهب إىل الشريحة
العليا التي تمثل  %20من السكان (الشكل البياين .)5-5
وهذا يشير إىل انتفاع الفئات األقل احتياجا بقدر أكبر
من نظم احلماية االجتماعية.

وتتسم املنطقة بارتفاع مستويات عدم املساواة
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮاﺻﺪ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٧
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ .ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
التعليمية مقارنة بمعظم األسواق الصاعدة .وحتى على
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ وإﻳﺮان وﻟﺒﻨﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ.
الرغم من التحسن الكبير يف فرص احلصول على التعليم
يف العقدين املاضيين (الفصل الرابع) ،فال تزال الفئات األكثر فقرا تعاين من االنخفاض الكبير يف
الفرص املتاحة لها.
اخلمس
وعلى سبيل املثال ،بالنسبة للشباب يف الفئة العمرية بين  20و 24عاما ضمن شريحة ُ
األكثر فقرا يف توزيع الدخل ،هناك حوايل  5 — %60ماليين شاب تقريبا — يحصلون على أقل
من أربع سنوات من التعليم (الرسم التوضيحي  .)27وتمثل هذه النسبة ستة أضعاف النسبة يف
العشر يحصلون على أقل من أربع سنوات من التعليم
الشريحة ُ
اخلمسية األكثر ثراء حيث أقل من ُ
(الشكل البياين  .)6-5ويف البلدان املتأثرة بالصراعات ،جند أن احتماالت االستبعاد من التعليم

77

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٦-٥اﻟﺴــﻜﺎن اﳊﺎﺻﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ أﻗــﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ
ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﰲ ﺳــﻦ ٢٤-٢٠

)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ،٪ ،ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﻓﻘﺮ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﻏﻨﻰ

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

أوروﺑﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺼﺤﺮاء وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واﻷردن
وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺴﻮدان وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة واﻟﻴﻤﻦ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٧ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٢١

٪٦٠

 ٪٦٠ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻘﺮاء
ﺣﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٤ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺳﻦ  ٢٤-٢٠ﻋﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﳊﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ  ٤ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺷﺎب

 ٠٫٧ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺎب

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﻓﻘﺮ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﻏﻨﻰ

ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺳﺘﺔ
أﺿﻌﺎف ﻋﺪد اﻟﺸﺒﺎب
اﻷﻏﻨﻴﺎء اﳊﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٥اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم

) ٪ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ،ﻣﺮﺟﺤــﺎ ﺑــﺪوﻻرات ﻋــﺎم  ٢٠١١وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺎدل
اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٤
١٢

أكبر حتى من ذلك .فهناك طفل من كل طفلين الجئين
يحصل على فرصة االلتحاق بالتعليم االبتدائي،
وتتجاوز احتماالت عدم استمرار األطفال الالجئين
باملدارس خمسة أضعاف األطفال العاديين (تقرير
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين
“.)”UNHCR, 2016a

١٠
ويتراجع اإلنفاق على االستثمارات العامة يف خمتلف
بلدان املنطقة .فقد انخفض اإلنفاق الرأسمايل يف
٨
االقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عن مستوى الذروة الذي بلغه يف عام  2011وقدره
٦
 ،%11.6وإن ظل مرتفعا نسبيا يف  2015عند مستوى
٤
( %8.9الشكل البياين  .)7-5وظل اإلنفاق الرأسمايل يف
اجتاه هبوطي يف األسواق الصاعدة يف الشرق األوسط
٢
وشمال إفريقيا منذ عام  ،2008حيث يبلغ حاليا %5.9
مسجال نسبة أقل من متوسط األسواق الصاعدة وقدرها
ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠
٢٠٠٣
٢٠٠٦
٢٠٠٩
٢٠١٢
٢٠١٥
 .%7.5أما معدل اإلنفاق الرأسمايل يف البلدان منخفضة
الدخل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( ،)%2.2فهو
اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات وأرﺻﺪة رأس اﳌﺎل؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
أقل بكثير من البلدان النظيرة (حيث يبلغ متوسط البلدان
منخفضة الدخل  .)%5.2ويوضح تقرير «آفاق البنية
التحتية العاملية» 1مدى عدم كفاية مستويات االستثمار احلالية لدعم النمو والرخاء يف خمتلف
بلدان املنطقة .وتشير التقديرات إىل ارتفاع فجوات االستثمار التراكمية يف مصر واألردن واملغرب
وباكستان بحلول عام  ،2040بحيث تتراوح بين  %36من إجمايل الناجت احمللي يف املغرب وبين
نسبة مرتفعة قدرها  %69يف مصر .وتشير تقديرات البنك الدويل إىل أن الضرر الناجم عن الصراع يف
ليبيا وسوريا واليمن يبلغ  300مليار دوالر.

ولكن ملاذا ال تخصص بلدان املنطقة موارد أكثر للبرامج واخلدمات التي بوسعها حتقيق نمو
أعلى يشترك يف ثماره اجلميع؟ أحد األسباب يف ذلك هو أن املنطقة تنفق أكثر وتخصص نسبة
أعلى كثيرا من إجمايل اإلنفاق العام على األجور وإعانات الدعم غير املوجهة للمستحقين،
وهي تنازلية يف الغالب .وهذا اإلنفاق يف العادة يزاحم اإلنفاق على االحتياجات االجتماعية
ومشروعات البنية التحتية.

احلقيقة الثانية :مستويات اإلنفاق املرتفعة على الدعم واألجور تخفض احليز
املتاح لإلنفاق االجتماعي واالستثماري
يف عام  ،2016أنفقت بلدان املنطقة  74مليار دوالر على دعم الوقود أو ما يعادل  %2.2من إجمايل
الناجت احمللي .ورغم أن هذه النسبة تعادل نصف مستوى إنفاق املنطقة يف  — 2010فال تزال
املنطقة مسؤولة عن أكثر من ُربع اإلنفاق العاملي على دعم الوقود وغيره من أشكال دعم الطاقة
«1آفاق البنية التحتية العاملية» ،الصادرة عن مبادرة جمموعة العشرين :تنبؤات احتياجات وفجوات االستثمار يف البنية التحتية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٨إﻧﻔﺎق اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٥دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺪﻳﺰل واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ـ ـ ـ ـ ١٤ـ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ

٧
٦
٥

إﻧﻔﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٧٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

٤
٣
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻮردو اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺼﺪرو اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢
١
ﺻﻔﺮ
٢٠١٠

اﳌﺼﺎدر :وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺼﻞ إﱃ

ﺷﺮﻳﺤﺔ أدﻧﻰ٪٧ :٪٢٠

ﺷﺮﻳﺤﺔ أﻋﻠﻰ٪٤٣ :٪٢٠
اﻷﻏﻨﻰ

اﻷﻓﻘﺮ
اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ Fedelino et al., 2017؛ وﺗﻘﺮﻳﺮ .IMF 2013

(دراسة “ ،”Fedelino et al. 2017والشكل البياين  .)8-5فقد ظلت إعانات الدعم املعممة الكبيرة (على
أسعار الطاقة غالبا) القاطرة الرئيسية للحماية االجتماعية وإعادة توزيع الدخل يف املنطقة .ولكن
غالبا ما يستفيد األغنياء من هذه اإلعانات أكثر من الفقراء (الرسم التوضيحي  .)28ويف الواقع،
تذهب نسبة قدرها  %43من هذه اإلعانات إىل أغنى  %20من السكان ألن الفقراء أقل استهالكا للوقود
(تقرير صندوق النقد الدويل “ .)”IMF, 2013bويف املقابل ،جند أن شريحة أقل  %20يف توزيع الدخل
ال حتصل إال على  %7فقط من هذه اإلعانات .وقد أوجدت إعانات الدعم هذه احلوافز لالستثمار يف
الصناعات كثيفة استخدام رأس املال والطاقة على حساب الصناعات الغنية بفرص العمل.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٢٩إﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر

اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻳﺒﻠﻎ

٪٣٢

٪٣٢

اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻮﻇﻒ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ .IMF 2018

٥

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٪٢٧
٪٢٣

ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ

ـ ـ ـ ـ ١ـ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺗﻴﺮ
اﻷﺟﻮر ﰲ ٢٠١٦
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ويستأثر اإلنفاق على أجور املوظفين احلكوميين يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة أعلى
من اإلنفاق احلكومي مقارنة بنظرائها .فاملصروفات احلكومية على األجور شكلت يف املتوسط %32
من جمموع النفقات احلكومية يف عام  ،2016مقارنة بنسبة قدرها  %27و %23يف االقتصادات
الصاعدة واملتقدمة على التوايل يف املناطق األخرى (الرسم التوضيحي  .)29ويتضح أن مستوى
اإلنفاق هذا كان مرتفعا أيضا عند قياسه كنسبة من إجمايل الناجت احمللي :فكان  %11مقارنة
بنسبة قدرها  %9و %10يف االقتصادات الصاعدة واملتقدمة ،على التوايل .كذلك هناك نسبة أكبر
من قوة العمل يف املنطقة تعمل يف قطاع اخلدمة املدنية مقارنة باملناطق النظيرة (الفصل الثالث).

احلقيقة الثالثة :اخلدمات العامة تفتقر إىل الكفاءة وتتسم بانخفاض اجلودة
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٥أداء اﻟﻄﻼب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
٦٠٠

٥٠٠

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺴﻮدان

اﳉﺰاﺋﺮ
اﳌﻐﺮب

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن إﻳﺮان
ﻟﺒﻨﺎن

٤٥٠
٤٠٠
٣٥٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
١١ ١٢

١٠

٥ ٦ ٧ ٨ ٩
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٣٠٠
٤

٣

٢

١

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ
درﺟﺎت »اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
واﻟﻌﻠﻮم« ) (TIMSSﻟﻌﺎم ٢٠١٥

٥٥٠

٢٥٠

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت »اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم« )،(TIMSS
و»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب دوﻟﻴﺎ« )،(PISA
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﳌﻜﺴﻴﻚ ،درﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ” “PISAﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﻘﺎرن
ﺑﻬﺎ؛ وﺗﺴﺘﻨﺪ درﺟﺎت ” “TIMSSإﱃ أداء اﻟﻨﻈﺮاء ﰲ ﻛﻼ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻦ.

ال يؤدي اإلنفاق على التعليم والصحة غالبا إىل النتائج
التي صمم لتحقيقها .وبينما تتميز بلدان منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا باالرتفاع النسبي يف
مستويات التحصيل العلمي ،فإن نتائج التعليم أقل
كثيرا منها يف البلدان النظيرة املقارن بها ،حتى
بالرغم من تفوق بلدان املنطقة يف مستوى اإلنفاق
(راجع الشكل البياين  9-5والرسم التوضيحي .)30
وباملثل ،جند أن اإلنفاق على الصحة يف كثير من
بلدان املنطقة أقل كثيرا من حد كفاءة اخلدمات
الصحية التقديري (الشكل البياين  .)10-5وكان من
املمكن حتقيق نتائج أفضل يف اخلدمات الصحية
بنفس املبالغ التي أُنفقت (رغم احتمال وجود عوامل
أخرى من خارج النظام الصحي تؤثر على النتائج).
واملنطقة متأخرة أيضا عن االقتصادات الصاعدة
واالقتصادات املتقدمة على السواء من حيث بعض
ضع ،وعدد ِ
أس َّرة
املؤشرات ،مثل وفيات األطفال ال ُّر َّ
املستشفيات ،وعدد املمرضات.

وغالبا ما تكون جودة االستثمارات العامة منخفضة
يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا .فعلى سبيل
املثال ،تخلص دراسة ”) “Albino-War et al. (2014إىل اتساع اجملال لرفع كفاءة االستثمارات العامة
يف بلدان املنطقة املصدرة للنفط ،بما فيها بلدان جملس التعاون اخلليجي .فاجملال يتسع يف املنطقة
لتحسين مرحلتي تقييم واختيار مشروعات االستثمار .وينعكس انخفاض جودة االستثمارات العامة
يف كثير من بلدان املنطقة على جودة البنية التحتية فيها (وفق تقييم منظور مؤسسات األعمال
احمللية جلودة النقل البري والبحري واجلوي وشبكات السكك احلديدية وشبكتي الكهرباء واالتصاالت
الالسلكية) وربما يرجع جزئيا ألعمال الفساد يف املشتريات العامة .ووفقا ملؤشر تصور الفساد لعام
 2016الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ،مل حترز املنطقة تقدما كبيرا يف مكافحة الفساد :فقد
سجلت معظم البلدان العربية هبوطا حادا يف مراكزها على مؤشر تصور الفساد ،مما يشير إىل ارتفاع
مستوى الفساد (دراسة منظمة الشفافية الدولية “.)”Transparency International, 2017
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣٠ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻷﺧﺮى ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ
• أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟ ﱡﺮ ﱠ
ﺿﻊ
• أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ

 ٣ ٧٣٥دوﻻرا ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

وﻓﻴﺎت اﻟ ﱡﺮ ﱠ
ﺿﻊ
ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮ ﱠ
ﺿﻊ
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ

 ١ ٠٣٣دوﻻرا اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٩٧٧دوﻻرا اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ٢٥٫٩
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ١٧٫٠

إﺟﻤﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ٥٫٩

ﻟﻠﻔﺮد ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر وﻓﻘﺎ
ﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻚاﻟﺪوﱄ.
اﳌﺼﺪر:اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺼﺪر:
اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠-٥اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﺣﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،أﺣﺪث ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ١

٨٠

١٠

٩٠

٧٥

٩

٨٠

٧٠

٨

٦٠

٥٠
٤٥

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

ﺻﻔﺮ

٦

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

٥
٤
٣

٤٠

٢

٣٥

١
ﺻﻔﺮ
اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت
أﺳ ﱠﺮة
اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻜﻞ اﳌﻤﺮﺿﺎت
اﻷﻃﻔﺎل
أﻟﻒ ﺷﺨﺺ واﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
اﻟﺮﱡﺿﻊ ﻟﻜﻞ
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ
)اﳌﻘﻴﺎس أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
)اﳌﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ )اﳌﻘﻴﺎس
اﻷﻳﻤﻦ(
اﻷﻳﻤﻦ(
اﻷﻳﻤﻦ(

٣٠

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

أﻋﺪاد

٥٥

ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻴﺪة٢ ٢٠١٥ ،

٦٥

٧

أﻋﺪاد

-١

 -٢ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﺼﺤــﺔ وﻣﺆﺷــﺮات ﺧﺼﺎﺋــﺺ ﻧﻈــﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ،
أﺣــﺪث ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ

٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق ) (EATﻣﻦ إﻋﺪاد إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
١اﳋﻄﻮط اﳌﺘﻘﻄﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
٢ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳊﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﻴﺪة ) (HALEﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻷوزان اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﻌﺪد اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
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كيف تستطيع احلكومات تمكين النمو االحتوائي األعلى؟

احلقيقة الرابعة :التحصيل الضريبي منخفض لدرجة ال تسمح بتمويل اإلنفاق
الداعم للنمو االحتوائي األعلى مما يعني أن هناك حيزا كبيرا العتماد نظم
ضريبية أكثر عدالة
مل يتجاوز متوسط اإليرادات الضريبية  %9من إجمايل الناجت احمللي يف عام ( 2016وإن كان
هناك تباين كبير بين جمموعات البلدان يف املنطقة) (الرسم التوضيحي  .)31فقد بلغ التحصيل
الضريبي يف االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا  %5و %12و %7من إجمايل الناجت احمللي ،على التوايل ،مقارنة بمتوسط قدره %23
من إجمايل الناجت احمللي يف االقتصادات املتقدمة ،و %18يف األسواق الصاعدة و %11يف البلدان
منخفضة الدخل (الشكل البياين  .)11-5وباإلضافة إىل ذلك ،ظلت اإليرادات الضريبية ثابتة بوجه
عام على مدار العقدين املاضيين ،يف حين أنها استمرت يف االرتفاع يف البلدان النظيرة .ومن العوامل
التي تعوق تعبئة اإليرادات يف املنطقة وتشير إىل وجود حيز كبير لتطبيق نظم ضريبية أكثر عدالة
ضيق األوعية الضريبية (التي غالبا ما تستثني العقار والثروة وغيرها من األصول) ،وانخفاض
معدالت الضريبة ،واإلعفاءات املتعددة والسخية ،وضعف اإلدارة الضريبية .ففي االقتصادات
املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث تسهم اإليرادات النفطية يف تعزيز اإليرادات
احلكومية الكلية ،جند أن اإليرادات غير النفطية منخفضة وضرائب الدخل الشخصي وضرائب
القيمة املضافة ال تكاد تكون مطبقة فعليا (باستثناء ضريبة القيمة املضافة املستحدثة مؤخرا يف
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣١اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺪره

٪٩

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ﰲ ٢٠١٦

•

ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ :ﻓﺎﻷﻏﻨﻴﺎء ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺿﺮاﺋﺐ
أﻗﻞ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ
اﻟﻌﺎدي

•
•

اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺜﺮوة ﻣﻦ
ﺻﺎﰲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

 ٪١٨اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
 ٪١١اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
 ٪٩اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١-٥اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) .وقد
أدى هبوط أسعار النفط وما اقترن به من تراجع يف النمو
إىل انخفاض العائدات النفطية يف االقتصادات املتقدمة
يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا من  %40إىل  %27من
إجمايل الناجت احمللي بين عامي  2010و.2016

)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻨﻄﻘﺔ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٢٥

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠

٢٠١٦-٢٠١١

٢٠١٠-٢٠٠٦

٢٠٠٥-٢٠٠١

٢٠١٦-٢٠١١

٢٠١٠-٢٠٠٦

٢٠٠٥-٢٠٠١

٢٠١٦-٢٠١١

٢٠١٠-٢٠٠٦

٢٠٠٥-٢٠٠١

وال تتسم ضرائب الدخل الشخصي بالتصاعدية الكافية.
وتقيس التصاعدية نسبة ما تدفعه خمتلف شرائح الدخل
١٥
لصالح الضرائب من الدخل الذي تتحصل عليه .ولكن
املالحظ أن ميسوري احلال يدفعون غالبا نسبة أقل
١٠
كثيرا من دخلهم للضرائب مقارنة باألشخاص العاديين
أو الفقراء .ويف بعض بلدان الشرق األوسط وشمال
إفريقيا جند أن أعلى املعدالت الضريبية تصل إىل أدنى
٥
املستويات نسبيا (على سبيل املثال ،يبلغ متوسط أعلى
ﺻﻔﺮ معدل ضريبي يف البلدان منخفضة الدخل يف الشرق
األوسط وشمال إفريقيا  %24مقابل متوسط قدره  %30يف
ويطبق حد
البلدان منخفضة الدخل ككل) (اجلدول ُ .)1-5
اإلعفاء الضريبي (أي دخل الفرد اخلاضع لضريبة صفرية)
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
يف البلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وشمال
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
إفريقيا على مستويات دخل منخفضة للغاية ( 0.5من
متوسط الدخل مقابل متوسط البلدان منخفضة الدخل
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
وقدره  5أضعاف متوسط الدخل) .ويف الوقت نفسه ،جند
أن متوسط احلد بالنسبة ألدنى وأعلى معدالت الضريبة
(عند  2.3و 9أضعاف متوسط الدخل ،على التوايل) هو أعلى يف األسواق الصاعدة يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا مقارنة باألسواق الصاعدة األخرى ( 1.9و 6.2أضعاف الدخل ،على التوايل) ،مما
يفيد بانخفاض درجة التصاعدية إىل حد ما يف األسواق الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ونظرا لقلة البيانات املتاحة ،فإن الدراسات التجريبية عن املنطقة ليست متوفرة إال فيما ندر ،ولكن
يتضح من الدراسات القليلة التي أجريت أن اجملال يتسع لتحسين تصاعدية ضرائب الدخل .فعلى
سبيل املثال ،تخلص دراسة ”) “Sarangi et al (2015إىل أنه رغم زيادة املساهمة الضريبية يف األردن
العشرية العليا يف توزيع الدخل ،فإن األمر يختلف بالنسبة ألعلى شريحة ُعشرية —
من جانب الشرائح ُ
العشرية املتوسطة.
مما يفيد بأن األغنياء غالبا ما يدفعون ضرائب أقل من هؤالء ضمن شرائح الدخل ُ
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن اإليرادات من غير األجور — كالدخل من الفوائد ،واملكاسب الرأسمالية،
واألرباح املوزعة — غالبا ما تستبعد من صايف الضريبة يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ويستغل األغنياء يف أغلب األحيان التخطيط الضريبي لتخفيض أعبائهم الضريبية إىل أدنى حد.
وتتسم ضرائب دخل الشركات يف املنطقة باتساع نطاق اإلعفاءات ،التي يتم منحها غالبا بدون
مراعاة الشفافية وعلى نحو استنسابي ،مما يخلق مناخا غير متكافئ بين مؤسسات األعمال (دراسة
“ .)”Jewell et al, 2015ويف البلدان التي تطبق ضريبة القيمة املضافة ،أدى تعدد معدالت الضريبة
واإلعفاءات إىل انخفاض حصيلة اإليرادات ،وقد تصبح ضريبة القيمة املضافة تنازلية إذا فرضت
على املواد الغذائية واخلدمات األساسية التي تشكل نسبة أكبر من سلة استهالك الفقراء (اجلدول .)2-5
ويف معظم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا جند أن الضرائب على دخل االستثمار (الفوائد،
واألرباح املوزعة ،واملكاسب الرأسمالية التي تتراكم أساسا لدى األثرياء) إما غير كافية أو معدومة،
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اجلدول  :1-5معدالت ضريبة الدخل الشخصي2014 ،
معدالت الضريبة
)(%
األدنى

البلدان الغنية باملوارد الطبيعية

اجلزائر
ليبيا
إيران
العراق
اليمن
البلدان غير الغنية باملوارد الطبيعية
موريتانيا
املغرب
تونس
مصر
األردن
لبنان
سوريا

األعلى

الشرائح الضريبية
)مضروبا يف نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي(
بمعدل صفري

بأدنى معدل

بأعلى معدل

20
5
10
3
10

35
10
20
15
20

0.3
0.1
1.5
0.6
0.4

0.6
0.5
6.7
0.7
0.6

3.5
0.8
12.0
0.9
2.9

5
10
15
10
7
2
5

33
38
35
25
14
20
22

0.8
1.2
0.2
0.3
3.5
0.5
0.1

1.6
1.6
0.5
0.9
5.2
0.7
0.1

8.1
7.1
7.6
12.8
6.9
8.7
0.6

املصدر :دراسة .Mansour 2015

كما أن املكاسب الرأسمالية على املمتلكات العقارية واألصول املالية معفاة عموما من ضريبة
الدخل — وتستخدم بدال منها رسوم التسجيل .وحيثما تفرض الضرائب على دخل االستثمار فإن
املشكلة األساسية ليست معدل الضريبة بقدر ما هي اإلعفاءات ،والتمييز يف املعدالت الضريبية،
وعدم اتساق املعاملة مما يتيح ألصحاب الدخول املرتفعة فرصة التخطيط الضريبي (دراسة
“.)”Mansour, 2015
اجلدول  2-5ضرائب القيمة املضافة :معدالتها ومساهماتها يف اإليرادات
معدالت ضريبة القيمة املضافة

البلدان الغنية باملوارد الطبيعية

اجلزائر
إيران
اليمن ()2013
البلدان غير الغنية باملوارد الطبيعية
موريتانيا
املغرب
تونس
األردن
لبنان

إيرادات ضريبة القيمة املضافة
من إجمايل %
الناجت
احمللي

املعدل املوحد
)(%

معدالت أخرى
)(%

19
9
5

9
12؛ 20
2؛ 3؛ 10

4.2
2.7
2.3

16
20
18
16
10

18
7؛ 14 :10
6؛ 12
صفر؛ 4

6.4
10.5
5.8
10.5
4.3

2016

2016

من إجمايل %
الناجت احمللي
لكل نقطة من
املعدل

كفاءة
التحصيل1

30.3
33.2
34.2

0.22
0.29
0.46

ال ينطبق
0.45
ال ينطبق

37.3
48.6
27.4
64.3
30.5

0.40
0.53
0.40
0.66
0.43

ال ينطبق
0.66
0.40
0.63
0.33

من إجمايل %
الضرائب

متوسط 2016 - 2015

املصادر :دراسة Mansour 2015؛ وتقديرات ال ِف َرق ال ُق ْطرِية التابعة لصندوق النقد الدويل.
1كفاءة التحصيل هي نسبة إيرادات ضريبة القيمة املضافة الفعلية إىل اإليرادات احملتملة ويتم تقديرها باستخدام معدل الضريبة املوحد.
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احلقيقة اخلامسة :الفساد وانعدام الشفافية يف كيفية حتصيل احلكومات
األموال وكيفية إنفاقها يضعفان الثقة واملساءلة
ال تشغل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا مراتب جيدة يف مؤشر احلوكمة العاملي ،كما تراجعت
مراتبها على مدار العقد املاضي .فحصول املنطقة على  23من  100نقطة حمتملة بشأن شفافية
املوازنة هو تقريبا نصف ما حصلت عليه األسواق الصاعدة يف املناطق األخرى (بيانات «شراكة
املوازنة الدولية» (( ))IBPالرسم التوضيحي  .)32ويرى مستخدمو بيانات املوازنات ،كمنظمات
اجملتمع املدين ،أن بيانات املالية العامة غالبا ما ُتنشر يف وقت متأخر وال تشمل األقاليم،
واحلكومات احمللية ،ونظم معاشات التقاعد ،وصناديق الثروة السيادية (الشكل البياين .)12-5
وقد سجلت املنطقة  9درجات من  100درجة يف املشاركة العامة يف إعداد املوازنة وهي درجة
متأخرة أيضا عن درجة األسواق الصاعدة يف املناطق األخرى بمتوسط قدره  26درجة .وهناك
تصور سائد يف كثير من بلدان املنطقة أن اإلدارات الضريبية تمارس قدرا كبيرا من التقدير
االستنسابي الذي يؤدي إىل عدم العدالة يف معاملة دافعي الضرائب (دراسة “.)”Jewell et al., 2015
وقد يكون هذا التصور ،إىل جانب عدم الثقة يف قدرة احلكومة على إنفاق املوارد بكفاءة ،من
العوامل التي ساهمت يف التهرب الضريبي.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣٢اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
درﺟﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺗﺪﻫﻮرت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ
٢٠١٦

٣٨٫٥
٣٦٫٨

٣٦٫٢

٢٠١٠
٣٤٫٠

٣٣,٧

ﺳﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن

٣٦٫٦
٣٤٫٦
٣٢٫٧

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٢-٥أﺑﻌــﺎد ذات دﻻ ﻟــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ا ﳌــﺪﱐ
ﰲ ﺑﻴﺎ ﻧــﺎت اﳌﻮاز ﻧــﺔ

٣٩
٣٨
٣٧
٣٦
٣٥
٣٤
٣٣
٣٢
٣١

)(٪

٪٣٢

ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل واﳊﺪاﺛﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎق واﻟﺪﻗﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻹﺳﻨﺎد اﳌﺮﺟﻌﻲ إﻟﻴﻬﺎ

١٠٠
٩٠
٨٠

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﳉﻮدة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ

٧٠
٦٠

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ـ ـ ـ١ـ
٢

ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
ﰲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى

٥٠

 ٢٣٫٤اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٠

 ٤٥٫٧اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

٣٠
٢٠
١٠

ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت«٢٠١٦ ،؛ وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و.٢٠١٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﻬﺎدئ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت«.٢٠١٦ ،
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وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٣-٥ﺣﺪاﺛــﺔ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼــﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ إﱃ إدارة اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ اﻟﺼﻨــﺪوق :ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٨
٧
٦

٤
٣

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ

٥

٢
١
٧

٣
٤
٥
٦
اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات )ﻧﻬﺎﻳﺔ (٢٠١٦

٢

١

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :إدارة اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ومن حيث مستوى الشفافية ،جند أن املنطقة متأخرة
كذلك يف تطبيق معايير نشر البيانات التي وضعها
صندوق النقد الدويل .فال يوجد سوى أربعة بلدان يف
املنطقة مشتركة يف «املعيار اخلاص لنشر البيانات»
( ،)SDDSومل يعتمد أي بلد «النظام العام املعزز لنشر
البيانات ( .)e-GDDSوهناك خمسة بلدان فقط تقوم
بإبالغ بياناتها يف «الكتاب السنوي إلحصاءات مالية
احلكومة» على أساس االستحقاق ،و 11بلدا على أساس
نقدي .وبنهاية عام  ،2016مل يكن هناك سوى سبعة
من هذه البلدان (مصر واألردن والكويت ولبنان واملغرب
واإلمارات العربية املتحدة وتونس) تنشر هذه البيانات
يف غضون سنة واحدة ،مما يحد من نفعها بالنسبة
لصناع السياسات (الشكل البياين  .)13-5وال يقوم أي
من بلدان املنطقة بإبالغ البيانات املتعلقة بصناديق
الثروة السيادية يف «الكتاب السنوي إلحصاءات مالية
احلكومة» أو يف «وضع االستثمار الدويل».

كيف يمكن للحكومات دعم النمو االحتوائي بصورة أفضل من خالل سياسة املالية العامة؟
هناك جمال واسع أمام منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حلفز النمو االحتوائي األعلى من خالل
تعزيز الكفاءة والعدالة يف اإلنفاق .وباإلضافة إىل ذلك ،بإمكان املنطقة من خالل توسيع نطاق
الضرائب تعبئة املزيد من اإليرادات على نحو يتسم باملساواة بغية تمويل برامج النمو االحتوائي
والبنية التحتية والبرامج االجتماعية .وتشير احلقائق املبينة أعاله إىل بعض املبادئ لكي يسترشد
بها صناع السياسات يف استخدام موازناتهم العامة لدعم النمو االحتوائي األعلى .وقد ظلت هذه
املبادئ لفترة طويلة تشكل جزءا من املناقشات بشأن السياسات يف املنطقة ،ويعمل حاليا كثير
من البلدان على تنفيذ سياسات تتماشى معها .ورغم التحديات احمليطة بالتنفيذ يف أغلب األحيان،
نستعرض فيما يلي أمثلة على كيفية اتباع بلدان املنطقة سياسات تتماشى مع هذه املبادئ.

«سياسة املالية العامة هي أقوى أدوات احلكومة لتحقيق أهدافها لتوزيع الدخل.
وينبغي توخي احلصافة يف تصميم السياسات الضريبية وسياسات اإلنفاق للحد
من أي آثار عكسية على حوافز العمل واالدخار واالستثمار .وعلى جانب اإليرادات،
فإن ذلك ينطوي على إعداد وعاء ضريبي أوسع نطاقا وأكثر ثباتا من خالل احلد من
اإلعفاءات ومكافحة التهرب وتقوية اإلدارة الضريبية .وعلى جانب النفقات ،تشمل
األولويات زيادة فرص احلصول على التعليم والرعاية الصحية — مما سيعزز من
املساواة يف الفرص — وحتسين توجيه املنافع االجتماعية إىل الفقراء».

كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدويل
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األولوية األوىل :حتديد أولويات اإلنفاق الذي يخلق الفرص للجميع
يمكن لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوياتهما ،حيثما تكون منخفضة،
تخفيض مستويات عدم املساواة وحتفيز النمو املمكن يف األجل الطويل عن طريق تنمية رأس املال
البشري بين جميع فئات املواطنين .وقد ساهمت زيادة الفرص التعليمية بالفعل يف تخفيض عدم
املساواة يف الدخل إىل حد كبير يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .فعلى مدار األعوام اخلمسة
عشر املاضية أدى حتسن فرص احلصول على التعليم إىل خفض معامل جيني بقرابة  5نقاط ،وهو
ما يتجاوز االنخفاض املسجل يف أي منطقة أخرى يف العامل (دراسة “،”Coady and Dizioli, 2017
والشكل البياين  .)14-5وبذلك تتضح إمكانية زيادة فرص احلصول على التعليم وحتسين جودته
لتضييق الفجوة أكثر يف املرحلة القادمة .ويوضح تقرير صندوق النقد الدويل ( ))IMF (2017cأن
القضاء على عدم املساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية يف املنطقة يمكن أن يحقق زيادة يف
متوسط العمر املتوقع قدرها  1.6سنة ليصل إىل  73عاما (الشكل البياين  .)15-5وهذا هو ثاين أعلى
مردود يف العامل بعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء .وبالتايل ،ينبغي تتركز اجلهود على زيادة فرص
احلصول على اخلدمات التعليمية والصحية عالية اجلودة وضمان حتقيق نتائج أفضل .ويوضح
اإلطار  10كيفية استخدام املغرب وباكستان لعملية إعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي للتأكد
من مراعاة السياسات لتأثير سياسات املالية العامة على الفتيات والنساء.
كذلك يمكن إلعادة توجيه اإلنفاق العام نحو االستثمارات العامة املنتجة أن يساعد يف حتفيز نشاط
القطاع اخلاص وتعزيز النمو املمكن على املدى الطويل عن طريق زيادة إنتاجية العمالة .وعندما تكون

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٤-٥أﺛــﺮ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻋــﺪم اﳌﺴــﺎواة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ٢٠٠٥-١٩٩٠ ،

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٥-٥اﳌﻜﺎﺳــﺐ ﰲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
)اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٢٫٠

)(٪

١٫٨

٦

١٫٦
١٫٤

٥

١,٢

٢

ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ

٣

ﺳﻨﻮات

٤

١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢

١

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ آﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
وﺷﻤﺎل
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

أوروﺑﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﺼﺎﻋﺪة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
أوروﺑﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة ودول اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺻﻔﺮ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل
واﶈﻴﻂ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

٠٫٠

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮاﺻﺪ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٧
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء )(٣٧؛ وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )(١٠؛ وﰲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ )(٩؛ وﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ )(١٣؛
وﰲ أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة ودول اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ).(١٠

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ”.“Coady and Dizioli, 2017
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كيف تستطيع احلكومات تمكين النمو االحتوائي األعلى؟

اإلطار  :10إعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي :التأكد من أن ثمار اإلنفاق العام
تشمل فئة الفتيات والنساء املستبعدة
رغم التقدم احملرز مؤخرا ،ال تزال عدم املساواة بين اجلنسين متأصلة يف معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .ويعتبر إعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي منهجا يضمن ارتباط سياسات املالية العامة باألهداف
املتعلقة باجلنسين وأن ممارسات اإلدارة املالية العامة تسمح بتفعيل هذه السياسات على نحو يتسم بالفعالية
والكفاءة (تقرير صندوق النقد الدويل “.)”IMF 2017e
وتعمل املغرب وأفغانستان حاليا على تطبيق إعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي (دراسة
 .)Shibuya, 2016وتعمل البلدان على حتديد أولويات اإلنفاق من املوازنة بحيث تدعم أهداف التنمية الوطنية
لتحسين فرص املرأة يف احلصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف مدفوعة األجر .وتقوم وزارة املالية يف
كل من البلدين بدور أساسي لضمان قيام الوزارات التنفيذية بتطبيق السياسات املتفق عليها للحد من الفجوات بين
اجلنسين .ويجمع هذان البلدان كذلك بيانات مقسمة حسب النوع لالسترشاد بها يف صنع قرارات املالية العامة.
ورغم التقدم الذي أحرزته املغرب يف أهم مؤشرات املساواة بين اجلنسين ،فإنها ال تزال متأخرة عن ركب نظرائها
على املستوى اإلقليمي .وقد أحرزت أفغانستان قدرا أكبر من التقدم يف املساواة بين اجلنسين وتقدم أوضاع املرأة
مقابل البلدان املقارن بها على املستوى الدويل ،وإن كانت قد بدأت من أساس منخفض يف ظل وضعها يف مرحلة
ما بعد الصراع .وتمضي مصر واإلمارات قدما نحو استحداث العمل بإعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي.
Kolovich and

معدالت االستثمار اخلاص منخفضة أيضا ،يمكن أن تؤدي معدالت االستثمار العام املرتفعة ،ومنها
يف جمال البحث والتطوير ،إىل رفع معدالت االستثمار الكلي ،وحتفيز االبتكار ،وزيادة اإلنتاجية،
ويف نهاية املطاف زيادة النمو .وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل إىل أن البلدان التي تقوم
بإصالح نظام دعم الطاقة (الذي بلغ يف العامل العربي يف  2016حسب التقديرات نحو  %3من إجمايل
الناجت احمللي يف املتوسط ،بما فيه دعم الوقود) يمكن أن تعزز الناجت بنسبة قدرها  2نقطة مئوية
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣٣إﺻﻼح ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

زﻳﺎدة إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ

ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ...

ـــــ
١ـ ـ ﻣﻠﻴﻮن
 ٢وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة

وﻳﻌﺎد ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﱃ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﰲ ﻏﻀﻮن  ٦ﺳﻨﻮات ...

ﺧﻠﻖ
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تقريبا على مدار ست سنوات مقابل كل تخفيض يف الدعم قدره نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت
احمللي إذا أعيد توجيه هذه املوارد إىل االستثمار اإلنتاجي (دراسة ( )Fedelino et al., 2017الرسم
التوضيحي  .)33ومثال على ذلك ،إذا تم تخفيض الدعم إىل النصف وأعيد توجيه الوفورات إىل
البنية التحتية ،فإن الناجت االقتصادي يمكن أن يرتفع بنسبة قدرها  %3بعد ست سنوات ،مما قد يؤدي
إىل خلق مليون فرصة جديدة تقريبا يف العامل العربي .وتشير هذه التقديرات إىل املكاسب احملتملة
من إصالحات دعم الطاقة اجلارية يف املنطقة (اإلطار  ،)11رغم أن املوارد التي يتم حتريرها لن
تكون كافية لتمويل كل النفقات ذات األولوية على البنية التحتية واالحتياجات االجتماعية.

اإلطار  :11كيفية إيجاد احليز املايل يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من خالل إصالحات دعم الطاقة
رفعت جميع البلدان العربية املصدرة للنفط أسعار الوقود احمللية ،مع تعهد كثير منها بمواصلة اإلصالحات بغية
إلغاء دعم الطاقة تدريجيا واستعواضه ببرامج موجهة بدقة أكثر إىل املستحقين .ففي إيران ،على سبيل املثال ،ألغت
احلكومة الدعم على البنزين يف  2010واستخدمت اإليرادات املتحققة من ذلك يف تطبيق نظام شامل للتحويالت
النقدية .وبذلك حصل كل مواطن على حتويل نقدي قدره  45دوالرا أمريكيا ،مما زاد دخل األسر الكبيرة والفقيرة إىل
الضعف وتراجع على إثره مكافئ جيني من  0.41إىل  .0.37وقد أدى هذا التحويل أيضا هبوط حاد يف درجة عدم
املساواة يف املناطق الريفية.
وبدءا من عام  ،2015أجرت دول جملس التعاون اخلليجي تعديالت كبيرة على أسعار الوقود احمللية (املنتجات
البترولية والغاز الطبيعي) :فقد تم إلغاء الدعم إىل حد كبير على البنزين والديزل يف اإلمارات العربية املتحدة
وعمان حتى اقترب سعراهما من املستوى الدويل .ورغم تنفيذ زيادات كبيرة أيضا يف األسعار يف كل من الكويت
ُ
واململكة العربية السعودية وقطر والبحرين فال تزال أسعار الوقود فيها أقل بكثير من املستويات الدولية .ورفعت
اجلزائر الضرائب على البنزين والغاز يف عامي  2016و .2017كذلك تم تعديل تعريفة الكهرباء بالزيادة يف دول
جملس التعاون اخلليجي .وقامت اجلزائر برفع ضريبة القيمة املضافة على الكهرباء والغاز يف  ،2016ورفع العراق
تعريفة الكهرباء يف أوائل  ،2015وإن كانت فئات املستهلكين األكثر فقرا قد استبعدت من هذه الزيادات يف األسعار
يف إطار البرنامج مع الصندوق.
كذلك شهدت االقتصادات املستوردة للنفط تصحيحات كبيرة يف أسعار الطاقة ،كانت غالبا مصحوبة بتدابير
تخفيفية حلماية األسر الفقيرة وحمدودة الدخل .فقد قامت مصر يف ظل برناجمها االقتصادي الذي يدعمه الصندوق
برفع أسعار الوقود على نحو يتماشى مع خطة متعددة السنوات إللغاء معظم دعم الوقود بنهاية عام  .2018وقامت
كذلك بإدخال تعديالت على أسعار الكهرباء منذ عام  ،2014وتعتزم تنفيذ زيادات أخرى على تعريفة الكهرباء
يف السنوات القليلة القادمة .وقد اقترن إصالح نظام دعم الطاقة بإجراء حتول يف النفقات العامة نحو اإلنفاق
االجتماعي املوجه للمستحقين للمساعدة يف وقاية الفقراء من أثر زيادات األسعار .وجدير بالذكر ،أن برنامج
التحويالت النقدية املوجهة للمستحقين «تكافل وكرامة» ،بعد أن قدم املعونة إىل  160ألف أسرة منذ عامين فقط،
سوف يصل إىل  1.7مليون أسرة يف عام  ،2018/2017وإن كان اجملال ال يزال يتسع لتحسين تغطية هذه البرامج
وتوسيع نطاقها لتوفير احلماية الكافية لألسر املصرية الفقيرة .كذلك قامت املغرب واألردن بإلغاء الدعم على
الوقود بالكامل باستخدام تصحيحات األسعار على املستوى احمللي .وقامت السودان وتونس بتنفيذ عدة تغييرات
استنسابية خمصصة يف األسعار احمللية ،لكنهما توقفا دون تنفيذ التأشير الكامل لألسعار العاملية .وقامت األردن
باإللغاء التدريجي للدعم على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي .وقامت تونس بتطبيق زيادات على تعريفة الكهرباء
يف األعوام  2012و 2013و.2017
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األولوية الثانية :بناء قواعد ضريبية أوسع وأكثر إنصافا
السياسة الضريبية املصممة على نحو أفضل هي مطلب ضروري لزيادة التحصيل الضريبي
على نحو يتسم بالعدالة من أجل تمويل مستويات مرتفعة من اإلنفاق االجتماعي واإلنفاق
املوجه ملشروعات البنية التحتية (دراسة  .)Jewell et al., 2015ومن اخليارات املطروحة لتنفيذ
ذلك توسيع قاعدتي ضريبة الدخل واالستهالك عن طريق احلد من اإلعفاءات واالمتيازات التي
غالبا ما تنتفع منها الشركات الكبيرة ،والشركات متعددة اجلنسيات ،واملستهلكون ميسورو
احلال (يعرض اإلطار  12أمثلة على اإلصالحات الضريبية اجلاري تنفيذها يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا) (الرسم التوضيحي  .)34وينبغي إعطاء األولوية أيضا لزيادة معدالت
ضريبة الدخل عند الطرف األعلى من سلم الدخل .وباإلضافة إىل ذلك ،من شأن زيادة ضرائب
العقارات والثروة واملكاسب الرأسمالية (واستحداثها يف حالة كثير من البلدان) أن تؤدي إىل
حتسين تصاعدية النظام الضريبي عن طريق رصد أصول األثرياء يف الشبكة الضريبية .واألمر
ال يقتصر فقط على زيادة املعدالت الضريبية أو زيادة سماتها التصاعدية :فمن شأن إغالق

اإلطار  :12توسيع القواعد الضريبية مع حماية حمدودي الدخل
األردن :يحث الصندوق األردن على إدخال تعديالت على قانون ضريبة الدخل لتوسيع الوعاء الضريبي
وزيادة تصاعدية النظام الضريبي .وبينما ال يدفع ضريبة الدخل حوايل  %95من السكان ،فإن التعديالت
على قانون ضريبة الدخل تهدف إىل ( )1خفض حد التكليف بضريبة الدخل على األفراد واألسر للوصول إىل
املعايير الدولية ،و( )2زيادة الضرائب على مصادر الدخل األخرى .وإذا ما تم تنفيذ هذه اإلصالحات فإنها
ستجعل أيضا جدول معدالت ضريبة الدخل الشخصي أكثر تصاعدية ،وستعمل على توحيد معدالت ضريبة
دخل الشركات بالنسبة للشركات غير املصرفية ،ومواءمة هذه املعدالت املوحدة مع احلد األقصى ملعدل
ضريبة الدخل الشخصي.
مصر :رفعت السلطات املصرية يف  2017حد التكليف بضريبة الدخل واستحدثت خصومات ضريبية كبيرة
للعاملين بأجر من ذوي الدخل املنخفض .واستحدثت السلطات ضريبة على القيمة املضافة لتعزيز اإليرادات
احلكومية يف ظل دعم القدرات من صندوق النقد الدويل .وتضمنت ضريبة القيمة املضافة اجلديدة إعفاءات على
املنتجات األساسية حلماية األسر حمدودة الدخل .ومن املتوقع أن استخدام عائدات حصيلة ضريبة القيمة املضافة
خللق حيز لزيادة اإلنفاق على دعم املواد الغذائية واملنافع االجتماعية.
جملس التعاون اخلليجي :هنا تستحدث البلدان ضرائب انتقائية وضريبة القيمة املضافة لتنويع اإليرادات
احلكومية واحلد من اعتماد امليزانية العامة على اإليرادات الهيدروكربونية .وتستهدف الضرائب االنتقائية
التبغ واملشروبات الكحولية واملشروبات احملالة بالسكر .وقد طُ بقت ضريبة القيمة املضافة يف اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف عام  2018بمعدل موحد قدره  ،%5ويمكن ملواطني جملس التعاون أن
يحصلوا على معدل صفري وإعفاء املواد الغذائية األساسية ،والدواء ،إىل جانب قطاعات وخدمات معينة .وقد
تمت زيادة رسوم حكومية متنوعة ،ورفعت ُعمان ضريبة دخل الشركات من  %12إىل  .%15ومن املتوقع استخدام
اإليرادات اإلضافية من هذه التدابير يف تخفيض العجوزات مع حماية اإلنفاق من أجل مشروعات البنية التحتية
احليوية وتمويل آليات التعويضات املوجهة للمستحقين من الفئات الضعيفة املتأثرة باإلصالحات املوازية
لنظام دعم الطاقة.
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الفرصة للجميع :تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ  :٣٤ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ وأﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ
• ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠﻰ
• وﺿﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺜﺮوة
• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﳌﻮاد اﻟﻐﺬاء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات
واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
واﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳌﺆﻗﺖ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب

ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
وﲢﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻜﻠﻔﻴﻦ

السبل أمام التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي املكثف عبر القنوات احمللية والدولية يمكن
أن يخلق املوارد الالزمة ويوسع نطاق اإليرادات الضريبية كما أنه قد يساهم مساهمة حيوية
يف إضفاء مزيد من املشروعية على اإلصالح الضريبي .وبالنسبة للضرائب االستهالكية ،تعد
ضريبة القيمة املضافة من أقلها إحداثا للتشوهات (تقرير  ،)IMF 2013cوتوسيع نطاقها
(واعتمادها يف البلدان التي مل تعتمدها بعد) يمكن أن يشكل مصدرا مهما لإليرادات للعديد من
حكومات الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وخاصة إذا كانت ضرائب الدخل والثروة والعقارات
التصاعدية غير كافية .وباعتماد حد للتسجيل يف ضريبة القيمة املضافة بحيث يستبعد صغار
التجار (تقرير  )IMF, 2015ويعفي املواد الغذائية األساسية الضرورية للفقراء من شبكات
ضريبة القيمة املضافة يف البلدان التي ليس لديها أدوات فعالة كافية إلعادة توزيع املنافع،
يمكن التأكد من أن ضرائب القيمة املضافة ال تثقل كاهل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
والفقراء على نحو يفتقر للعدالة .وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا التي تعتمد إىل حد كبير على إيرادات املوارد ،ينبغي أن ينصب التركيز يف املدى القريب
على التنفيذ الكامل لضريبة القيمة املضافة والضرائب االنتقائية على السلع ،باإلضافة إىل
إقامة إدارات ضريبية فعالة .وبمرور الوقت ،يمكن أن تنظر دول جملس التعاون اخلليجي يف
استحداث ضريبة على أرباح الشركات والعقارات أو توسيع نطاقها للحد أكثر من االعتماد على
اإليرادات الهيدروكربونية.
ومن شأن إجراءات تعزيز اإلدارة الضريبية وزيادة درجة امتثال املكلفين أن تساهم يف توسيع
نطاق التحصيالت الضريبية على نحو يتسم بالعدالة .فاإلدارة الضريبية القوية ،والقوانين
الضريبية املبسطة ،وزيادة درجة اليقين يف السياسات يمكنها تعزيز التحصيل الضريبي من
خالل حتسين احلوافز المتثال املكلفين ومكافحة التهرب والتحايل الضريبي .وسيحقق هذا
أيضا تكافؤ الفرص من خالل ضمان املساواة يف معاملة الشركات كما يساعد يف تقوية التأييد
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اجلماهيري لإلصالحات الضريبية واملتعلقة باإلنفاق .وباإلضافة إىل ذلك ،يتضح من تقرير
صندوق النقد الدويل ”)  “IMF (2017fأن السياسة الضريبية واإلدارة الضريبية على السواء يمكن
أن يتسببا يف تشوهات كبيرة يف تخصيص املوارد ،وأن رفع كفاءة النظام الضريبي يمكن أن
يعزز اإلنتاجية على مستوى الشركات .أما «منبر التعاون بشأن الضرائب» الذي أطلقه صندوق
النقد الدويل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واألمم املتحدة ،وجمموعة
البنك الدويل ،فيقدم اإلرشادات والتجارب الدولية بشأن القضايا الضريبية بما يف ذلك التعامل
مع مسائل مثل التهرب الضريبي والتحايل الضريبي عبر احلدود .وينبغي لبلدان منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا املشاركة يف مثل تلك املنابر املتخصصة وتنفيذ اإلجراءات التي ،من
بين جملة أمور ،تساعدها على االلتزام باملعايير التي ترمي إىل احليلولة دون تآكل القواعد
الضريبية ونقل األرباح.

األولوية الثالثة :معاجلة الفساد وتشجيع الشفافية

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ
)اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ(

من شأن اإلجراءات املتخذة لزيادة السيطرة على الفساد ،وتعزيز سيادة القانون ،وحتسين جودة
القواعد التنظيمية واعتمادها مسار واضح أن تساعد على حتسين احلوكمة .ولدى اقتران ذلك
بتحسين إدارة املالية العامة فإنه سيدعم ثقة املواطنين يف حكوماتهم ،كما أنه سيعود بالنفع
على الدول (اإلطار  .)13وال تتوقف هذه التدابير على ضمان توجيه كل األموال املنفقة إىل
املستفيدين املستهدفين ،لكنها تساعد كذلك على حتديد
حجم الهدر وتخفيض تكاليف االقتراض السيادي (الشكل
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٦-٥ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
البياين  .)16-5وعلى سبيل املثال ،تستعرض دراسة
اﻟﺴﻴﺎدي١
“) “de Renzio and Wehner (2017أدلة على أن زيادة
١٠٠
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
مشاركة املواطنين وانفتاح املوازنة العامة — بما يف
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٩٠
ذلك أدلة من جتارب ميدانية يف أفغانستان — يمكنها
٨٠
أن ترفع مستوى تخصيص املوارد العامة وذلك بالتأكد
من أن البرامج العامة التي يقع عليها االختيار لتنفيذها
٧٠
تتصدى ألفضليات أكثر الفئات احملرومة ،وأن زيادة
٦٠
االنفتاح يمكن أن تعالج التسريبات وتتصدى للفساد.
٥٠
وتوضح دراسة بحثية أجريت مؤخرا أيضا أن زيادة
٤٠
درجة الشفافية — بدعم من مبادرات معايير البيانات
٣٠
يف الصندوق — أدت إىل تخفيض قدره  %15يف فروق
٢٠
العائد على السندات السيادية يف األسواق الصاعدة.
١٠
وشملت هذه الدراسة مصر واألردن والعراق ولبنان
ﺻﻔﺮ
واملغرب وباكستان وتونس ،وأربعة من هذه البلدان
ﺻﻔﺮ
٢٠٠٤
٢٠٠٨
٢٠١٢
٢٠١٦
مشاركة يف «املعيار اخلاص لنشر البيانات» الذي أعده
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮر
)اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻗﻞ أﻓﻀﻞ(
الصندوق (مصر واألردن واملغرب وتونس) .فبيانات
املوازنة الشاملة تسمح للحكومات واملواطنين بمتابعة
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮر؛ وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
١اﻟﺒﻠﺪان أﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﱐ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ
قنوات إنفاق املوارد وتقييم تأثيرها على االقتصاد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ.
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اإلطار ُ :13عمان :منهج تشاركي لتصميم السياسات
صمم برنامج «تنفيذ» يف ُعمان بهدف احلصول على آراء اجلمهور واجلهات املعنية على نطاق واسع من أجل
ُ
تطوير السياسات لدعم «خطة التنمية اخلمسية التاسعة» يف عمان ( .)2020-2016وقد صمم البرنامج
بالتعاون مع «وحدة إدارة األداء وتوصيل اخلدمات العامة» ( )PEMANDUالتابعة للحكومة املاليزية.
ومن خالل سلسلة من حلقات العمل ،أو «اخملتبرات» ،التي استمرت بمدة ستة أسابيع ،جمع برنامج «تنفيذ»
مسؤولين حكوميين رفيعي املستوى ،وممثلي القطاع اخلاص ،والدوائر األكاديمية ،واجملتمع املدين ملناقشة
أهم العقبات والتعرف على احللول املمكنة ،واالتفاق على إطار زمني لتنفيذها مع حتديد مؤشرات األداء
الرئيسية لكل قطاع .وقد حددت هذه «اخملتبرات»  121مبادرة يف القطاعات اخلمسة تهدف إىل تمكين التنويع
االقتصادي وحتسين القواعد التنظيمية احلكومية .وقد عرضت هذه املبادرات تباعا يف معرض شامل ملدة ثالثة
أيام مفتوح للجمهور العماين .ومن املتوقع أن يطلق برنامج «تنفيذ» أول تقرير سنوي يف شهر إبريل 2018
(.)www.tanfeedh.gov.om
واملواطنين .وينبغي أن تشمل بيانات املالية العامة يف املنطقة أنشطة املؤسسات العامة،
وصناديق الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية ،وااللتزامات االحتمالية ،واملتأخرات.
ومن شأن حتسين البيانات عن توزيع الدخل ،بما يف ذلك من خالل مسح األسرة الشامل ويف الوقت
املناسب ،أن يسمح بتحليل مدى تأثير املالية العامة لتقييم األثر التوزيعي لسياسات اإلصالح
الهيكلي واملايل املقترحة .ويمكن أن يساهم هذا يف توفير معلومات أفضل تستنير بها عملية اختيار
السياسات وتصميم التدابير التخفيفية حلماية حمدودي الدخل واملتضررين من اإلصالحات.
ويمكن أن تؤدي زيادة استخدام التكنولوجيا إىل حتسين مستوى الشفافية وتخفيض التكاليف
اإلدارية وضمان دقة توجيه املنافع إىل املستحقين .وعلى سبيل املثال ،جند أن التحويالت النقدية
اإللكترونية بإمكانها تخفيض تكلفة تقديم املساعدة االجتماعية وتشجيع االندماج املايل .وباملثل
جند أن برجميات منصات املصادر املفتوحة يمكنها زيادة فرص احلصول على التعليم عايل
اجلودة بتكلفة منخفضة (منتدى املالية العامة  .)2017ومن شأن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت جلمع ونشر بيانات مسح األسرة واملسوح االجتماعية واالقتصادية أن يتيح لصناع
السياسات إجراء تقييم أدق لألثر التوزيعي الختيارات سياسات املالية العامة .فالشفافية واملساءلة
واملشاركة يف عملية صنع القرار بوسعها أيضا تعزيز ثقة املواطنين (اإلطار .)13

األولوية الرابعة :زيادة الدعم الدويل للبلدان اخلارجة من دائرة الصراع
والتي تتعامل مع الالجئين
على غرار ما ورد يف الفصل اخلامس ،تواجه البلدان الواقعة يف دائرة الصراع والبلدان التي
تستضيف الالجئين حتديات أعمق يف تشجيع النمو االحتوائي والفرص للجميع .فقد تسبب الصراع
يف إضعاف االستقرار االقتصادي الكلي وخلق أجواء من عدم اليقين يف خمتلف بلدان املنطقة ،مما
أضعف ثقة دوائر األعمال واألسر .ومع ذلك ،هناك بلدان كالعراق تقدم مثاال على كيفية مساهمة
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إصالحات املالية العامة يف إيجاد احليز الالزم لتغطية تكاليف إعادة التعمير يف أعقاب الصراع
وتلبية احتياجات حمدودي الدخل (اإلطار .)14
وال تزال البلدان التي تتعايش مع تدفقات كبيرة من الالجئين تواجه عددا من التحديات،
بما يف ذلك الضغوط على البنية التحتية احمللية ،ومستوى جودة اخلدمات ،واملالية العامة،
باإلضافة إىل املشكالت املكثفة يف أسواق العمل احمللية .ففي لبنان على سبيل املثال ،زاد حجم
النظام التعليمي العام بنحو  %50منذ عام  ،2011مما يرجع غالبا للصراع الدائر يف سوريا.
ويشكل الالجئون يف لبنان حوايل ال ُّثلث من جمموع امللتحقين بالنظام التعليمي (تقرير البنك
الدويل“.)”World Bank, 2017b
وحتتاج البلدان الواقعة يف دائرة الصراع والبلدان التي تشهد تدفقات كبيرة من الالجئين إىل دعم
اجملتمع الدويل .وتتمثل األولويات يف التصدي لتحديات معينة مصاحبة للصراعات وتداعياتها
عبر احلدود بهدف حماية املؤسسات االقتصادية ،ومواصلة توفير االحتياجات األساسية العامة،

اإلطار  :14جتارب بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
يف تنفيذ إصالحات النمو االحتوائي
باشرت السلطات العراقية إجراءات الضبط املايل الضرورية بهدف خفض اإلنفاق العام إىل مستويات يمكن
االستمرار يف حتملها بما يتماشى مع أسعار النفط املنخفضة .ويجري حاليا دعم اإلصالحات التي تقوم بها
احلكومة باتفاق لالستعداد االئتماين ملدة ثالث سنوات من صندوق النقد الدويل1.
ومع مراعاة التأثير الواقع على الفقراء ،فإن هذه اإلصالحات تهدف إىل حماية اإلنفاق االجتماعي .ولتحقيق
هذه الغاية ،يتضمن اتفاق االستعداد االئتماين حدا أدنى لإلنفاق االجتماعي (أي اإلنفاق اجلاري على الصحة
والتعليم)؛ ودعم املواد الغذائية؛ والتحويالت النقدية إىل الفئات األكثر فقرا والنازحين داخليا والالجئين .وتهدف
اإلصالحات التي تقوم بها احلكومة كذلك إىل احتواء بنود إنفاق أخرى ،بما يف ذلك تخفيض فاتورة أجور القطاع
العام املتضخمة ،بأقل قدر من األمل االجتماعي ،كالتناقص الطبيعي يف عدد املوظفين وجتميد األجور االسمية،
بدال من التسريح من العمل .وهناك هدف آخر وهو خفض سخاء نظام املعاشات التقاعدية العامة غير املتوازن
جلعله قابال لالستمرار ماليا وخلق حوافز للتوظيف يف القطاع اخلاص.
وتتصدى السلطات حاليا للحاجة إىل تعبئة اإليرادات غير النفطية إليجاد احليز املايل الالزم لالستثمار والتعمير.
ويتألف هذا االجتاه من عنصرين ،هما توسيع قاعدة ضريبة الدخل الشخصي لثلثي املوظفين احلكوميين أصحاب
األجور األعلى وفرض الضرائب على السلع واخلدمات التي يستهلكها غالبا ميسورو احلال (كالهواتف احملمولة،
وخدمة اإلنترنت ،ومبيعات جممعات التسوق ،واملطاعم والفنادق ،والسيارات ،واملشروبات الكحولية ،والتبغ،
واملشروبات الغازية) .وهناك كذلك وفورات يمكن إعادة توجيهها إىل االستثمار ومن املتوقع احلصول عليها من
خالل حتسين توجيه التحويالت االجتماعية إىل املستحقين وزيادة تعريفة الكهرباء بالتدريج على جميع املواطنين
باستثناء الفقراء.
1وافق اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف يوليو  2016على اتفاق لالستعداد االئتماين بمبلغ قدره  5.3مليارات دوالر.
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وتلبية االحتياجات املباشرة للسكان املتضررين وتمويل التكاليف ذات الصلة ،بما فيها التكاليف
املتعلقة باحتياجات التعمير (دراسة .)Rother et al., 2016
وال بد من مواجهة احتياجات التعمير يف البلدان املتأثرة بالصراعات بقوة أكبر .وتشير تقديرات البنك
الدويل إىل أن األضرار الناجمة عن الصراعات يف ليبيا وسوريا واليمن تبلغ حوايل  300مليار دوالر
أمريكي (تقرير  .)World Bank, 2017bوبمجرد أن تسمح الظروف ستظهر احلاجة للتعمير السريع
واملنسق .وسوف يتعين تكملة جهود البلدان بتوفير دعم كبير من اجملتمع الدويل.
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أصبحت دعوة مؤتمر عمان  2014لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل وإتاحة الفرص
املتكافئة وحماية الفقراء مطلبا أكثر إحلاحا من أي وقت مضى .فوفقا ملا يرد يف هذه الدراسة،
هناك  27مليون شاب من املنطقة سينضمون إىل القوى العاملة على مدار األعوام اخلمسة
القادمة وهم غير متيقنين من إمكانية عثورهم على فرصة عمل ،واألمر نفسه يصدق بالنسبة
للمرأة بصفة خاصة.
ومن منطلق احلاجة للتحرك السريع ،اجتمع مسؤولون وخبراء من  20بلدا يف مراكش يف
يناير  2018سعيا للبناء على ما سبق إحرازه من تقدم .وتتناول هذه الدراسة استعراض
الشوط الذي قطعه صندوق النقد الدويل وبلدانه األعضاء يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا منذ مؤتمر ع َّمان ،وما أعقبه من جهود يف مؤتمر مراكش ،بغية تنفيذ جدول أعمال
النمو االحتوائي.
وقد ُبذلت اجلهود كذلك لترسيخ أنشطة تشخيص حالة السياسات وبناء القدرات ضمن جماالت
خبرة الصندوق الرئيسية لتكون انعكاسا ألهم عناصر جدول األعمال هذا .وعلى سبيل املثال،
شملت مشاورات املادة الرابعة قضايا مثل تمكين املرأة اقتصاديا وعدم املساواة يف كل من
جيبوتي وإيران واألردن وموريتانيا واملغرب وباكستان والسودان.
ويف برامج الصندوق ،تضمنت املبادرات املتخذة ملعاجلة حتديات النمو االحتوائي وتوفير
حماية أفضل حملدودي الدخل من أثر اإلصالحات وضع حد أدنى لإلنفاق االجتماعي ،أو زيادة
املوارد اخملصصة يف املوازنة خلدمات رعاية األطفال ،أو دعم تدابير مكافحة الفساد يف كل من
أفغانستان ومصر والعراق واألردن وباكستان وتونس.
ويف الوقت نفسه ،فإن مركز الصندوق للمساعدة الفنية يف الشرق األوسط ،ومقره لبنان ،يقدم
الدعم إلصالحات النمو االحتوائي يف كل من اجلزائر ومصر واألردن والعراق ولبنان واملغرب
والسودان .ويقدم مركز الصندوق لالقتصاد والتمويل يف الشرق األوسط ،ومقره الكويت ،التدريب
حول نظرية النمو االحتوائي وسياساته.
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وسوف تتركز جهودنا يف الصندوق خالل املرحلة القادمة على مساعدة بلدان املنطقة للمضي
قدما بمبادئ «حترك اآلن» إىل املستوى التايل — أي التنفيذ .ونأمل أن يكون هذا الكتاب معلما
مهما لالسترشاد به يف الرحلة من عمان إىل مراكش للوصول إىل مستقبل الرخاء الذي يحتوي
الناس جميعا يف املنطقة .وقد أفاد الكتاب من عدة مدخالت مل تقتصر فقط على تلك املدخالت
من احلضور يف مؤتمر مراكش ،بل من عمليات التشاور أيضا مع ممثلي منظمات اجملتمع املدين
الدولية واإلقليمية والوطنية (اإلطار .)15
غير أن التوسع يف تنفيذ جدول أعمال النمو االحتوائي وتسريع وتيرته سيكون مسؤولية مشتركة.
وبينما ينبغي للمؤسسات املالية الدولية مساعدة البلدان على نحو أفضل ،فال بد لها أن تقوم
بذلك من خالل جهود شراكة مع حكومات البلدان وأطراف أخرى .وسيضمن هذا وضع سياسات
متوافقة على نحو أفضل مع احتياجات كل بلد على حدة .فالعمل بالتوازي مع األطراف املعنية
األخرى سيعزز من االستفادة من اخلبرات ذات الصلة ويضمن توسيع نطاق التضافر والتكامل
لتحسين تصميم اإلصالحات وتنفيذها .كذلك ينبغي للشركات ومنظمات اجملتمع املدين القيام
بدورها يف حتفيز تنمية القطاع اخلاص وضمان املساءلة ،بل العمل اجلماعي أيضا مع صانعي
السياسات القتراح وصياغة احللول التي يمكن أن جتلب الرخاء االقتصادي للجميع.
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اإلطار  :15آراء منظمات اجملتمع املدين
أجرى خبراء الصندوق مشاورات مع ممثلي منظمات اجملتمع املدين الدولية واإلقليمية والوطنية 1.ويلخص هذا
اإلطار أهم ما أثاروه من نقاط ،كما يتضمن هذا التقرير اآلراء التي أدلوا بها يف هذا السياق.
رحبت منظمات اجملتمع املدين بالتقرير واتفقت إىل حد كبير مع تشخيصه األساسي للوضع يف املنطقة ،والذي يفيد بأن على
احتواء خملتلف شرائح اجملتمع وتشجيع خلق الوظائف يف القطاع اخلاص .ويف
املنطقة العمل على حتقيق نمو أعلى وأكثر
ً

حين تقر املنظمات بأن املنطقة يمكنها االستفادة من إتاحة حيز أكبر للقطاع اخلاص ،ترى الفساد ،وضعف سيادة
القانون واملساءلة ،واإلنفاق املفرط على النواحي العسكرية ،وكذلك بطء وتيرة اإلصالح االقتصادي باعتبارها
أسباب غياب التقدم امللموس يف حتقيق اإلصالحات االقتصادية الشاملة .وأكدت املنظمات أيضا أن حتقيق النمو
الشامل يتطلب تنفيذ سياسات تراعي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وحثت الصندوق على إيالء اهتمام
أكبر لهذه القضايا ،بما يف ذلك االقتصاد السياسي للبلدان يف املنطقة.

وأشارت املنظمات إىل أن احلجم الكبير للقطاع العام أدى إىل مزاحمة القطاع اخلاص يف املنطقة من خالل
احلد من جودة الوظائف يف القطاع اخلاص ،غير أنها أكدت عل حاجة القطاع العام إىل ضمان املساواة يف
إتاحة اخلدمات العامة ذات النوعية اجليدة ،وخاصة يف جمايل التعليم والصحة .لكنها نبهت أيضا على ضرورة
أن تتم إصالحات القطاع العام ،بما فيها إدارة فاتورة األجور العامة ،عن طريق رفع الكفاءة وحتسين جودة
اخلدمات العامة بد ًال من التركيز على تخفيض األجور والوظائف .وأكدت أن التسلسل سيكون بالغ األهمية لنجاح
اإلصالحات .وحتتاج إصالحات فاتورة األجور العامة إىل أن تسبق بإصالحات لتعزيز القطاع اخلاص ،وخلق
الوظائف ،وتوفير احلماية االجتماعية.
حتركا واسع النطاق .فبالنسبة لتشجيع
كذلك أقرت منظمات اجملتمع املدين بأن تشجيع تنمية القطاع اخلاص سيتطلب
ً
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،ركزت املنظمات بشكل خاص على احتياج هذه املشروعات إىل الدعم يف تطوير
املنتجات (أنشطة البحوث والتطوير) ،واللوجستيات ،والتسويق ،واملهارات الشخصية ،أكثر حتى من احتياجها
للتمويل .ونبهت إىل أن تشجيع ريادة األعمال من خالل العمل احلر ليس هو احلل السحري ملسألة خلق الوظائف.
واتفقت على احلاجة إىل حتسين االستفادة من التكنولوجيا ،لكنها اقترحت أن تركز البلدان بالدرجة األوىل على
حتسين نتائج التعليم واالستثمار يف البنية التحتية .وباإلضافة إىل ذلك ،اقترحت املنظمات أن يشمل التقرير تغطية
أكبر آلثار البيئة االقتصادية العاملية والتجارة على اقتصادات املنطقة.

1شاركت منظمات اجملتمع املدين يف مؤتمر الصندوق اإلقليمي «االزدهار للجميع :تعزيز النمو والوظائف والشمول يف العامل العربي» حيث
تبادلت وجهات النظر حول خمتلف القضايا التي أثيرت يف هذه الدراسة .ثم ُعرضت مسودة الدراسة على هذه املنظمات إلبداء تعليقاتها
من خالل دعوة للتشاور وإبداء التعليقات املكتوبة .وفيما يلي منظمات اجملتمع املدين التي أبدت تعليقاتها على الدراسة :املبادرة املصرية
للحقوق الشخصية ( ،)EIPR Egyptاملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
يف األردن ،ترانسبرانسي املغرب ،شبكة املنظمات العربية غير احلكومية للتنمية ،مركز العقاد للشؤون االستراتيجية والدراسات املستقبلية
يف العراق ،جمعية الشفافية الليبية ،منظمة أوكسفام الدولية ،الفضاء اجلمعوي يف املغرب ،معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط ،جمعية
شموع للمساواة يف املغرب ،مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي ،منظمة الشفافية الدولية-األردن ،االحتاد العام لنقابات العمال يف
األردن ،مشروع بريتون وودز.
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اإلطار  :15آراء منظمات اجملتمع املدين (تتمة)
أكثر على الضرائب املباشرة التصاعدية وأقل على الضرائب غير املباشرة ،مثل ضريبة القيمة املضافة .واقترحت
أيضاً أن يتناول الصندوق بمزيد من الدقة قضيتي الضرائب الدولية والتحايل الضريبي من خالل املراكز اخلارجية؛
لتقليص زيادات املعدالت الضريبية .ويمكن أن يوجه الصندوق مزيداً من التركيز أيضاً إىل تصميم أدوات لتشجيع
الشفافية واحلوكمة ومكافحة الفساد.
وعن دور النساء ومشاركتهن يف سوق العمل ،حددت منظمات اجملتمع املدين العوامل التي تساهم يف إبعادهن عن
املشاركة ،وهي االفتقار إىل وظائف كريمة ،والقواعد التنظيمية التي تشكل حوافز سلبية (خسارة املنافع يف املقابل)،
ووسائل املواصالت ،وفجوة األجور الكبيرة بين اجلنسين يف القطاع اخلاص .وذكرت أن إعداد امليزانيات املراعية
لنوع اجلنس هو أداة مفيدة يمكن استخدامها يف برامج الصندوق حيثما كان ذلك مالئماً.
احتواء خملتلف شرائح اجملتمع قد يكون أمراً بعيد املنال ما
وشددت منظمات اجملتمع املدين على أن حتقيق نمو أعلى وأكثر
ً
دامت الصراعات اخملتلفة تهز أرجاء املنطقة .وأكدت أن حتقيق السالم الدائم شرط أساسي ال غنى عنه لتحسين األوضاع

يف املنطقة ودعت إىل تقديم مساعدات أكبر للبلدان التي تتحمل العبء األكبر ألزمة الالجئين .وتؤمن املنظمات بأنه
من املهم استكشاف املزيد بشأن العالقة بين عدم املساواة والصراع ،وذلك بالنظر إىل عدم املساواة باعتباره حمركا
للصراع ،وإىل أثر الصراع على زيادة عدم املساواة ،على حد سواء.
وأكدت املنظمات ضرورة أن تعالج احلكومة قضايا البحث عن الريع ،والفساد ،والشللية ،والتقدم يف اإلصالحات .ولن يؤدي
هذا إىل املساهمة يف بناء ثقة اجلماهير فقط ،وهي ثقة ستدعم بدورها جهود اإلصالح ،لكنه سيؤدي أيضاً إىل الدفع
لتهيئة الظروف املالئمة لزيادة التنافسية والتكامل اإلقليمي .ويف نفس الوقت ،رصدت املنظمات االفتقار إىل إرادة
سياسية داعمة لإلصالح ،وهو ما اعتبرته السبب وراء تأخر جهود اإلصالح ككل .وبوجه عام ،رأت املنظمات أنه من
األهمية بمكان إتاحة فرصة إبداء الرأي خملتلف األطراف املعنية والتشاور معها بشأن عملية اإلصالح ،كما اقترحت
إجراء مزيد من التحليل للرابطة بين احلوكمة والنمو االقتصادي.

وقالت منظمات اجملتمع املدين أنها ترى دورها كشريك يف جهود تشجيع النمو االحتوائي يف بلدان املنطقة ،بما يف ذلك
دورها يف موضوعات مثل اإلصالحات الضريبية .ولذلك كان تهميش اجملتمع املدين أمراً مؤسفاً ،نظراً ملا يمكن أن
يسفر عنه من تفاقم الشعور باإلحباط لدى الشباب .وارتأت املنظمات أن لها دوراً يف تعزيز املساءلة والشفافية ،عن
طريق عقد جلسات السماع العامة ،أو تتبع اإلنفاق العام واستخداماته ،أو الدفع إلعداد امليزانية على أساس تشاركي،
وذلك على سبيل املثال ال احلصر .ويمكنها أيضاً دعم عملية جمع البيانات على املستوى اجلزئي ،وهي البيانات التي
تساعد يف صنع القرار .ودعت املنظمات الصندوق إىل استخدام ما يتمتع به من قوة جامعة لتعزيز احلوار بين خمتلف
األطراف املعنية ،بما يف ذلك منظمات اجملتمع املدين.
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