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توطئة

توجد أجندة أكثر أهمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم من خلق المزيد من فرص العمل ذات النوعية األفضل، وخاصة للشباب. ال 
فأكثر من نصف السكان – ما يقرب من 250 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة – تقل أعمارهم عن 30 عاما، وتتنامى طموحاتهم 

ومستوياتهم التعليمية. وهم يتطلعون نحو الخارج إلى أقرانهم في جميع أنحاء العالم، مطالبين بحياة كريمة وخدمات حكومية أفضل.
بيد أنه بعد انقضاء عقد من الزمان على واحدة من أهم الحركات في المنطقة، ال تزال اإلحباطات التي أشعلت ما أصبح يطلق عليه “الربيع العربي” 
تهيمن على اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فالعديد من الشباب مازالوا عاطلين عن العمل. ويعاني آخرون من البطالة الكاملة أو الجزئية، 
بما في ذلك بين الفئات األفضل تعليما؛ وال تزال المرأة مستبعدة من النشاط االقتصادي؛ ومازالت العمالة غير الرسمية، وبالتالي غير المحمية، سائدة. 
ويشعر الناس في المنطقة بهذه الضغوط االقتصادية. ورأى ما يقرب من ثالثة أرباع المشاركين في موجة الباروميتر العربي 2018، وخاصة بين 

األجيال الشابة، أن ظروفهم االقتصادية سيئة أو سيئة للغاية وتزداد سوءا بشكل واضح بمرور الوقت.
هذه األوضاع، التي كانت قائمة من قبل، تتضخم اآلن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. فقد دمرت الجائحة الشركات وخفضت الوظائف، 
وتدفع ماليين المواطنين إلى دائرة الفقر في المنطقة، وأصبح تأثيرها على العمال والنساء المستضعفين مثيرا للقلق. كل هذا يهدد بحدوث انتكاسة 

لسنوات من اإلصالحات.
 يؤكد هذا التقرير أن السبب الرئيسي لنشوء التحدي المتمثل في عدم خلق فرص العمل الكافية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو غياب 
تنافسية السوق. وتبّين شواهد جديدة، ظهرت أثناء إعداد هذا التقرير، أن حكومات بلدان المنطقة نشطة بشكل جلّي في العديد من القطاعات االقتصادية 
من خالل الشركات المملوكة للدولة، وعلى نحٍو أقوى كثيرا من البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل المناظرة. إن مجرد وجود تلك الشركات المملوكة 
للدولة قد ال يشكل مسألة رئيسية إذا تهيأت فرص متكافئة في السوق، لكن تلك الشركات المملوكة للدولة بالمنطقة تلقى معاملة تفضيلية وُتعفى من 

قوانين المنافسة التي تنظم الشركات الخاصة.
 ويظهر وجود الدولة جليا بأشكال أخرى أيضا. إذ يبين هذا التقرير أن شركات التصنيع الرسمية في المنطقة تتمتع على األرجح بروابط سياسية 

أقوى كثيرا مما هو عليه الحال في البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة. وعلى المستوى الكلي، ال تزال مساهمة القطاع العام في تراكم رأس المال 
ضخمة في العديد من البلدان. في الوقت نفسه، ال تزال اللوائح التنظيمية للعمل التي وضعتها الدولة ُمقيدة نسبيا، حيث تعوق انتقال العمال إلى وظائف 
أفضل وال توفر لهم حماية كافية. وعلى الرغم من التحسينات التي تم تطبيقها على الجبهة القانونية للمرأة، مازال الشوط طويال أمام إطالق العنان 

إلمكاناتها غير المستغلة.
ويمكن لحكومات المنطقة أن تتجنب عقدا ضائعا آخر لألجيال الحالية والمقبلة. وال وقت أفضل من الوقت الحاضر. كما أن جائحة كورونا، 
رغم صعوبتها، تمثل هي أيضا فرصة لمساندة تعاٍف شامل وقادر على الصمود يمكنه خلق فرص عمل أفضل مع التصدي، في الوقت ذاته، للدمار 
السريع الذي خلفته الجائحة والتحديات األطول أمدا. والواقع أن العديد من حكومات المنطقة أظهرت مرونة تتسم باالبتكار في مواجهة هذه األزمة، 
حيث اتخذت بعض أسرع المبادرات التي شهدها العقد الماضي. إذ تم توزيع تحويالت نقدية طارئة على وجه السرعة لصالح الفقراء والمستضعفين 
في مصر واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويجسد هذا العمل بنواٍح عديدة القول المأثور، “إذا صدق العزم، وضح السبيل”. 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليست باالستثناء.
وتتطلب إعادة تصور تعاٍف جديد إصالحات شجاعة ومجدية سياسيا في الوقت ذاته، وكل ذلك يبدأ بعقد اجتماعي جديد. ويرى هذا التقرير أنه 
يجب على الحكومات إعادة تشكيل عالقاتها مع القطاع الخاص، والعمال، وعلى القدر نفسه من األهمية مع المرأة. ويجب أن يحل العقد االجتماعي 
الجديد محل مشاركة الدولة بتنظيم عادل وإنفاذه بشفافية. فبدال من أن تكون الدولة نشطة في القطاعات االقتصادية، يجب أن تطلق العنان لقطاع خاص 
قادر على المنافسة جيد التنظيم. وبدال من السيطرة على تحوالت العمال من خالل قانون للعمل ُمصّمم للقرن التاسع عشر، يجب على الدولة إعادة 
النظر في برامج الحماية االجتماعية وسوق العمل. وبدال من حماية إرث بعض األعراف التاريخية واالجتماعية، يجب أن تكون الدول في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا هي الوصي األمين على المساواة بين الجنسين.
والحقيقة هي أن شباب هذه المنطقة المفعمة بالحيوية هم من يمهدون الطريق بالفعل. فهم ال يواصلون فرض آمالهم وإرادتهم على حكومات 
المنطقة فحسب، بل إنهم يبدعون أيضا ويتحملون المخاطر في السوق. ويعرض هذا التقرير قصص سبعة رواد أعمال من الشباب من حوض البحر 
المتوسط إلى الخليج، حيث قاموا ببناء شركات وخلقوا فرص عمل - ال سيما في المجال الرقمي - على الرغم مما يحيط بهم من ظروف شاقة. فنسمع 
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أصوات شاب أردني أنشأ منصة إلكترونية تشجع جودة التعليم، ورائدة أعمال في مجال تصنيع المواد الغذائية من الضفة الغربية تدعو إلى تمكين 
المرأة، ومصّنع مشروبات تونسي مبتكر، وشاب مغربي أنشأ نظاما آمنا للسيارات لتقاسم تكلفة االنتقال بالسيارة، ومطورة مصرية متحمسة  أنشأت 
منصة لتوصيل المستحضرات الصيدالنية، ورائدة أعمال لبنانية تعمل منصتها على تحسين ربحية المطاعم وخبرات تناول الطعام في مختلف أنحاء 

العالم، و شاب سعودي أنشأ تطبيقا يساعد النساء وغيرهن من العمالء على تنفيذ المهام الصغيرة.
إن الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال ينتظرون أحدا.

فريد بلحاج
نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي
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شكر وتقدير 

التقرير الرئيسي الصادر عن إدارة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام 2022 بعنوان وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات إ
تجاه األسواق والعمالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وقطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والوظائف بالبنك الدولي. بدأ العمل في هذا التقرير تحت قيادة رباح أرزقي 
(رئيس الخبراء االقتصاديين السابق لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)، واسُتكمل تحت اإلشراف العام لروبرتا جاتي (رئيسة الخبراء االقتصاديين 

الحالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) وإيان ووكر )مدير مجموعة الوظائف(. وشارك في إعداد التقرير عاصف م. إسالم ودالل موسى 
وفيديريكا ساليوال.

ويتقدم الفريق بالشكر إلى ماهو هاتاياما على عملها في مجال “تنظيم العمل” (انظر ورقة العمل المخصصة لهذا التقرير المعنونة “إعادة النظر 
في لوائح سوق العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” ]هاتاياما 2021[) والمساعدة التي قدمتها طوال فترة إعداد التقرير. ويتقدم الفريق 
أيضا بالشكر إلى المتعاونين من فريق المنافسة بقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية واالبتكار، ومن بينهم سيدو داودا، وجراسييال ميراليس 
مورسيجو، وجورجيانا بوب، وعزة رسالن، على جمع وتحليل بيانات اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات (انظر ورقة المعلومات األساسية المعنونة 
“اللوائح التنظيمية التقييدية بوصفها تحديا للمنافسة واإلنتاجية والوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: سد الفجوة” ]داودا وآخرون، قيد 
اإلصدار[) ولما قدموه من مساعدة في وضع تصور للروابط بين التنافسية في السوق والمنافسة ونواتج الوظائف. ويعبر الفريق عن امتنانه لماريانا 
فيوالز وهيرنان وينكلر لما قاما به من عمل بشأن محتوى المهارات في الوظائف وعلى عملهما في وضع تصور للبرنامج الرئيسي من خالل 
استعراض المفاهيم وبدء العمل البحثي. ويتقدم الفريق بالشكر إلى هشام جابي على عمله في دراسات الحاالت السبع، ورواد األعمال الشباب الذين 
عرضوا قصصهم ومعلوماتهم من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مصر واألردن ولبنان والمغرب والسعودية وتونس والضفة 
الغربية. ويتقدم الفريق بالشكر إلى جوسيبي بيرتوال على مساعدته في وضع تصور لالقتصاد السياسي في هذا التقرير الرئيسي. ويتوجه الفريق بالشكر 
أيضا إلى مجموعة تقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون على ما قدمته من دعم في تحليل القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وأخيرا، يشكر 

الفريق شيماء ياسين على عملها في تحليل أسواق العمل.
ويتوجه الفريق بالشكر أيضا على اإلسهامات والمالحظات التقييمية أثناء مراحل المفاهيم والمراجعة الالحقة من أنجيال إلزير أسي، وأندريا 
بارون، وكاثلين بيجل، وأنوش بيزانيان، ودوروثي بوكانفوسو، وكامل براهام، وهنا بريكسي، وليلى داغر، وأندرياس إيبرهارد، وأحمد جالل، 
ودورينا بيتيفا جورجييفا، وألفارو جونزاليز، وكارين جرون، وأرفو كودو، وبراكاش لونجاني، ومحمد علي مرواني، ودينيس ميدفيديف،  ودينو 
ميروتو، ومصطفى نابلي، وكريستوبال ريداو-كانو، وبوب ريكرز، وخافيير سانشيز-ريزا، وتى ترومبيك، وهوليا أولكو، ومايكل ويبر. ويشكر 
الفريق أيضا دانيال ليدرمان ومديرو مكاتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عصام أ. أبو سليمان وجيسكو إس. هنتشل وساروج كومار جاه 

ومارينا ويس على ما أبدوه من إسهامات ومساندة.
وقدم فريد بلحاج (نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة) وميكال روتكوفسكي (المدير العالمي، الحماية االجتماعية والوظائف) توجيهات 
ومالحظات مفيدة. ويتقدم الفريق بالشكر للمناقشين وغيرهم من المشاركين في حلقة العمل التي عقدها المؤلفون في شهر مايو/أيار 2021 على 
مالحظاتهم التقييمية القيمة. ويتقدم الفريق بالشكر لمجموعة الوظائف بالبنك الدولي على ما أجرته من مشاورات مكثفة. ويتقدم الفريق أيضا بالشكر 
للمشاركين في ورشة العمل التشاورية االفتراضية التي نظمها مركز التكامل المتوسطي ومركز السياسات للجنوب الجديد في يونيو/حزيران 2021، 

والمنظمين جوليا مارشيسيني وبالنكا مورينو-دودسون.
وأخيرا، وليس آخرا، يشكر الفريق فريق إنتاج النشر على رفعه هذا التقرير إلى مرحلته النهائية - ويضم ستيف بازدان إلدارة إنتاج التقرير 
ونانسي موريسون لتحرير المخطوطة، وكذلك جيهان الخوري رويدرر وكريستيل الصانع لتصميمهما التقرير وإنشاء الرسوم التوضيحية اإلبداعية. 

وقدم الدعم اإلداري هاريفيرا راوبليسون وسواتي رايشودوري.

ن
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نبذة عن المؤلفين

عاصف م. إسالم هو خبير اقتصادي أول بمكتب رئيس الخبراء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. وقد وضع إسالم 
مؤلفات عن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتنمية االقتصادية، مع التركيز على القطاع الخاص. وُنشرت له أعمال في مجالت ُمحّكمة عن 
ريادة األعمال والتكنولوجيا والعمل غير الرسمي والمساواة بين الجنسين. وشارك في إعداد العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير عن التنمية في العالم 
2019: الطبيعة المتغيرة للعمل وما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ الدروس المستفادة من الدراسة المسحية 

لمؤسسات األعمال. ويحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد التطبيقي من جامعة ماريالند بكوليدج بارك.

دالل موسى خبيرة اقتصادية في قطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، وتركز على منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وقد عملت في عمليات بالعديد من بلدان المنطقة ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز على المجاالت المتصلة بالحماية االجتماعية 
وسوق العمل والشمول المنتج. وأطلقت العديد من المسوح لرصد الطلب على األيدي العاملة والمهارات في القطاع الخاص، فضال عن تأثير جائحة 
كورونا على الشركات. وانضمت إلى البنك الدولي كمهنية شابة وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة باريس 1- بانثيون 

السوربون في فرنسا والجامعة الكاثوليكية بلوفان في بلجيكا.

فيديريكا ساليوال كبيرة خبراء اقتصاديين بقطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والوظائف في البنك الدولي. وكانت المدير المشارك في الفريق 
األساسي الذي أعد تقرير عن التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيِّرة للعمل. وفي ظل قيادتها الفكرية، تم نشر العديد من التقارير العالمية للبنك 
الدولي، بما في ذلك تقارير في سلسلة تمكين أنشطة الزراعة ووضع المعايير المرجعية للمشتريات العامة. وقد نشرت في مجالت ُمحّكمة، بما في ذلك 
دراسات عن إنتاجية الشركات، وسالسل القيمة العالمية، وتأثير اللوائح التنظيمية على النمو والمنافسة. كما ساهمت في العديد من تقارير البنك الدولي، 
بما في ذلك تقرير البيئة من أجل ريادة األعمال النسائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والنمو الذهبي: استعادة بريق النموذج االقتصادي 

األوروبي. وتحمل ساليوال درجة الدكتوراه في االقتصاد مع مرتبة الشرف ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة روما، ال سابينزا.
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موجز واٍف

عقد من انطالق الشرارة األولى للربيع العربي، ال تزال نسبة كبيرة من السكان األصحاء القادرين في سن العمل ُمستبعدة من قوة العمل بعد 
ومن التوظيف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويتضح هذا بجالء في أوضاع الشباب والنساء. فنحو شاب واحد من بين كل 
ثالثة شباب (32%) في الفئة العمرية 15-24 عاما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقع خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب. 
ومعدل البطالة بين الشباب في المنطقة هو األعلى في العالم - يقدر بنحو 26% (حتى عام 2019) - وهو مستمر على ذلك طوال العقدين الماضيين. 
وتتفاوت نسبة العمالة غير الرسمية (التي ُتعّرف بأنها تفتقر إلى اشتراكات الضمان االجتماعي، سواء للمعاشات التقاعدية أو اإلعاقة أو المرض أو 
المخاطر األخرى) داخل المنطقة لكنها ال تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية تصل إلى 77% من إجمالي 
العمالة في المغرب، و69% في مصر، و64% في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي 16% في البحرين. كما أن القيود المفروضة على النساء 
في سوق العمل مازالت قائمة. وال تزال مشاركة النساء في القوى العاملة التي تبلغ في المتوسط نحو 20% هي األدنى على مستوى العالم. وأخيرا، 
فإن الوظائف المتاحة ليست وظائف المستقبل بشكل قاطع. ويحلل هذا التقرير محتوى مهام الوظائف، ويخلص إلى أن العمال في بلدان المنطقة التي 
أُتيحت عنها بيانات، ومنها مصر واألردن وتونس، يؤدون مهام قليلة للغاية تتطلب مهارات غير روتينية للتعامل مع اآلخرين ومهارات تحليلية، وهذه 

هي وظائف المستقبل سواء في القطاع العام أو الخاص.
 هذه األوضاع، التي كانت قائمة من قبل، تتضخم اآلن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. فقد دمرت الجائحة الشركات وخفضت الوظائف، 

وتدفع ماليين المواطنين إلى دائرة الفقر في المنطقة، وأصبح تأثيرها على العمال الشباب والنساء مثيرا للقلق. كل هذا يهدد بحدوث انتكاسة لسنوات 
من اإلصالحات.

وعلى الرغم من التحديات الهائلة، فإن شباب هذه المنطقة المفعمة بالحيوية ال ُتثبط هممهم وهم بالفعل يشقون مسارات مضنية. فهم ال يواصلون 
فرض آمالهم وإرادتهم على حكومات المنطقة فحسب، بل إنهم يبدعون أيضا ويتحملون المخاطر في السوق. ويعرض هذا التقرير قصص سبعة رواد 
أعمال من الشباب من حوض البحر المتوسط إلى الخليج، حيث قاموا ببناء شركات وخلقوا فرص عمل - ال سيما في المجال الرقمي - على الرغم مما 
يحيط بهم من ظروف شاقة. ويتراوح رواد األعمال الواردة قصصهم في دراسات الحالة من شاب أردني أنشأ منصة إلكترونية تشجع جودة التعليم، 
ورائدة أعمال في مجال تصنيع المواد الغذائية تدعو إلى تمكين المرأة في الضفة الغربية، إلى مصّنع مشروبات تونسي مبتكر، وشاب مغربي أنشأ 
نظاما آمنا لركوب السيارات، ومطورة مصرية متحمسة أنشأت منصة لتوصيل المستحضرات الصيدالنية، ورائدة أعمال لبنانية وجدت وسيلة لتحسين 

تجربة تناول الطعام في مختلف أنحاء العالم، و شاب سعودي أنشأ تطبيقا يساعد النساء وغيرهن على تنفيذ المهام الصغيرة بأمان.
 ويجب على حكومات المنطقة أن تتجنب عقدا ضائعا آخر لألجيال الحالية والمقبلة. لقد حان الوقت لتحقيق اإلمكانات االقتصادية لقوة عاملة 

متنامية تتسم بالكفاءة والطموح. فإن لم يتحقق ذلك اآلن، فمتى يتحقق؟
 ينظر هذا التقرير إلى المسألة من منظور أوسع ويسأل: لماذا لم يتم التصدي لتحدي الوظائف؟ لإلجابة عن هذا السؤال، يستخدم التقرير إطارا 
شامال لبحث الوظائف في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الطلب على األيدي العاملة وخلق المزيد من الوظائف المنتجة. ولفعل ذلك، يعتمد 
التقرير على عدة مصادر جديدة للبيانات. وباإلضافة إلى هذا التحليل المتعمق لسوق العمل وأداء االقتصاد الكلي في المنطقة، يقدم التقرير ثالثة 

إسهامات رئيسية.
أوال، يقدم إطار المفاهيم بالتقرير نهجا لشرح كيفية تأثير أسواق المنتجات في المنطقة على نواتج سوق العمل. ويشير هذا النهج إلى أن عدد 
الوظائف وجودتها يتوقفان على سهولة دخول الشركات إلى االقتصاد ونموها وخروجها منها، أي ما يسمى بالتنافسية في السوق. ويفتقر معظم 
اقتصادات المنطقة إلى التنافسية في السوق. ويؤكد التقرير على أن االفتقار إلى التنافسية يجعل من الصعب على الشركات الجديدة أن تبدأ وتتوسع، 

وبالتالي ال يمكن أن تنمو العمالة بسرعة كافية لمواكبة نمو السكان في سن العمل.
ثانيا، يعرض هذا التقرير لمحة جديدة عن تطور القطاع الخاص على مر السنين، وذلك باستخدام جولتين اثنتين من مسوح البنك الدولي لمؤسسات 
األعمال المتاحة ألول مرة لعدة اقتصادات في المنطقة. ويوضح التقرير أن الديناميكية المحدودة للسوق وضعف القدرات الالزمة لخلق فرص العمل 
مازاال يعمالن على تقويض القطاع الخاص المتحجر بالمنطقة. ففي عام 2019، كان 6% فقط من الشركات التي شملتها المسوح في بلدان الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا شركات ناشئة (عمرها خمس سنوات على األكثر)، وانخفضت تلك النسبة في المتوسط بين عامي 2012 و2019. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن نسبة منخفضة من شركات القطاع الخاص في المنطقة تستثمر في رأس المال المادي (األصول الثابتة) أو في قواها العاملة. ولم تستثمر 
سوى شركة واحدة فقط من بين كل أربع شركات في المتوسط في رأس المال المادي حتى عام 2019. كما أن حجم اإلنفاق على البحوث والتطوير 
بالمنطقة منخفض وآخذ في التراجع. وباستخدام مقياس االرتباط السياسي المتاح ألول مرة في مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال، يظهر هذا 
التقرير أن حوالي 8% من الشركات، في المتوسط، بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكدت أن المالك أو المسؤول التنفيذي األول أو أكبر مدير 
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(أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة) قد تم انتخابهم أو تعيينهم لشغل منصب سياسي في البالد. وتتفاوت النسب فيما بين البلدان، حيث تصل أعلى 
نسبة إلى 28% من الشركات في تونس. وأخيرا، ال يزال القطاع الخاص في المنطقة يفرض حواجز أمام النساء. وتنعكس أوجه القصور هذه أيضا 
في أداء االقتصاد الكلي في المنطقة. فقدر ضئيل فحسب من النمو الذي شهدته المنطقة مؤخرا جاء من نمو إنتاجية العمالة، وقدر ضئيل منه جاء من 

التغيير الهيكلي (تحرك العمال نحو قطاعات أكثر إنتاجية).
ثالثا، يسلط التقرير الضوء على أهمية فهم السياسات واللوائح التنظيمية التي يمكن أن تعوق تنافسية السوق. واللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات 
لها أهمية خاصة ألنها تؤثر على التكلفة التي تتحملها الشركات عند دخولها السوق، ودرجة المنافسة فيما بين الشركات القائمة بالفعل في هذه السوق. 
ويؤثر جمود هذه اللوائح التنظيمية أو مرونتها تأثيرا مباشرا على عدد الشركات التي تعمل، ونموها، وقدرتها على خلق فرص العمل. يعرض هذا 
التقرير أدلة جديدة على اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات في مصر واألردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس واإلمارات والضفة الغربية 
وقطاع غزة. وألول مرة، تتيح البيانات المجمعة عن اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات إجراء مقارنات مع مجموعتين من البلدان: 37 بلدا مرتفع 

الدخل و14 بلدا في الشريحة األعلى للبلدان متوسطة الدخل.
ويكشف تحليل اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات عن ثالثة جوانب تضعف القطاع الخاص وتحد من قدرة معظم بلدان المنطقة على تنافسية 
السوق. أوال، ال يزال وجود الدولة من خالل الشركات المملوكة للدولة ملموسا، حتى في القطاعات التي يكون فيها المبرر االقتصادي لذلك غير 
واضح ويمكن أن يستفيد القطاع المعني من مشاركة القطاع الخاص، مثل الصناعات التحويلية، وخدمات اإلقامة واألغذية والمشروبات، والتجارة، 

والبناء والتشييد.
ثانيا، هناك قدر ضئيل من الحياد التنافسي الذي من شأنه تحقيق تكافؤ الفرص بين هذه الشركات المملوكة للدولة ونظيراتها من القطاع الخاص. 
ويؤدي قرب هذه الشركات المملوكة للدولة من الحكومات إلى المحسوبية واإلعفاءات. فالحياد التنافسي يضعف بسبب وجود هيئات تعمل كجهات 
تنظيمية ومشغلة على حد سواء في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وال تزال هناك استثناءات ضريبية لصالح الشركات المملوكة 
للدولة. عالوة على ذلك، فإن المزايا التي تجنيها الشركات المملوكة للدولة من قربها من الحكومة تؤدي أيضا إلى تفضيل حصول تلك المؤسسات 

على التمويل والدعم.
ثالثا، ال تزال ضوابط األسعار سائدة. حيث تتحكم جميع اقتصادات المنطقة التي خضعت للتحليل في أسعار المواد الغذائية األساسية (كالحليب 
والخبز) وغاز البترول المسال. وكلها تقريبا تتحكم في أسعار البنزين واألدوية. وهذا أعلى بكثير من نسبة البلدان التي تفعل ذلك بين الشريحة العليا من 
البلدان متوسطة الدخل (40%) والبلدان المرتفعة الدخل (10%). وغالبا ما ينظر إلى هذه الضوابط على أنها ركيزة من ركائز دولة الرفاهة، وهي تحد 

من الحوافز المشجعة على زيادة اإلنتاجية والكفاءة. وفي الوقت نفسه، ال تزال آليات تقييم األثر السلبي للوائح التنظيمية محدودة.
ويفحص هذا التقرير الدور التنظيمي للدولة من خالل بعدين إضافيين: لوائح العمل والضرائب، وقوانين تمايز بين الرجال والنساء. ويظهر 
التحليل أنه في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحد لوائح العمل - بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة العالية نسبيا - من قدرة الشركات 
على فصل العمال الحاليين أو تعيين عمال جدد، في حين أن نقص إعانات البطالة يضر بمن يفقدون وظائفهم. وضرائب العمل ُتعد مرتفعة وتشكل 
نسبة كبيرة من االلتزامات الضريبية للشركات والعمال؛ والعقود المحددة المدة، التي من شأنها أن تتيح فرصا للعمال اآلخرين، ليست شائعة؛ ونطاق 
التغطية وإنفاذ الحد األدنى لألجور محدود. عندما يتعلق األمر بالقوانين المتمايزة بين الجنسين، ال تزال النساء في المنطقة تواجه قوانين غير عادلة ال 
تمكنهن اقتصاديا، على الرغم من اإلصالحات التي تم تطبيقها في السنوات القليلة الماضية. ومن الناحية العملية، تواجه النساء مستويات متعددة من 

القيود القانونية وعدم المساواة في الدخول إلى أسواق العمل والمشاركة فيها.
وتتطلب إعادة تصور تعاٍف جديد إصالحات شجاعة ومجدية سياسيا في الوقت ذاته، وكل ذلك يبدأ بعقد اجتماعي جديد. ويرى هذا التقرير أنه 
يجب تطبيق تنافسية األسواق وتحسين فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل نهج متعدد الجوانب في ثالثة مجاالت رئيسية 
لإلصالح: (1) تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المنتجات، بالنظر إلى التواجد الكبير للدولة (اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات)؛ (2) إعادة تشكيل 
العالقة بين الحكومة والعمال (لوائح سوق العمل وأنظمة الحماية االجتماعية)؛ (3) تعزيز إشراك المرأة في جميع المجاالت االقتصادية (قوانين تراعي 
المساواة بين الجنسين). وتعتبر اإلجراءات التدخلية على هذه الجبهات الثالث ضرورية لوضع عقد اجتماعي جديد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا (الشكل موجز واٍف-1).
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الجمع بین اإلصالحات الجریئة والتدریجیة

استھداف السیاسات واللوائح التنظیمیة
الرئیسیة مع إصالح الصناعات والمھن الناشئة

  تحقیق تكافؤ الفرص
في سوق المنتجات بین

المؤسسات
المملوكة للدولة
ونظیراتھا من

 القطاع الخاص

إعادة تشكیل
العالقة مع العمال

من خالل االستعاضة
عن لوائح العمل
التقییدیة بالحمایة

االجتماعیة السلیمة
وبرامج سوق العمل

إطالق العنان
إلمكانات المرأة من

خالل التمكین 
.االقتصادي للقوانین

یبدأ كل شيء بتحسین شفافیة البیانات وقدراتھا

نحو عقد اجتماعي جدید

المصدر: إعداد فريق التقرير الرئيسي.

وتنفيذها  باإلصالحات   في الوقت نفسه، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه االقتصاد السياسي في االضطالع 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يرى التقرير أنه من المهم ترتيب اإلصالحات في تسلسل دقيق من أجل التشجيع 
على زيادة التنافسية في السوق، وفي بعض األحيان اعتماد نهج تدريجي .وثمة نهج آخر ممكن إليجاد مسار ذي جدوى 
سياسية لإلصالح يتمثل في التركيز أوال على القطاعات الناشئة التي ال يوجد فيها سوى عدد قليل من الشركات، وحيث 
ل العمال الحاليين وأصحاب المصالح المكتسبة. ويمكن أن يسهل  تتمتع جماعات المصالح بسلطة أقل، ومن ثم يقل تعطُّ
هذا التركيز ظهور مهن جديدة - بل يمكن أن تكون األنشطة الجديدة مكملة للوظائف القائمة بدال من أن تحل محلها. 
فاالقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر مثاالن جيدان على القطاعات الجديدة اآلخذة في الظهور على وجه السرعة 
حيث يمكن لإلصالحات اإلضافية أن تبدأ تحوالت هيكلية. وأخيرا، وليس آخرا، فإن الطريق إلى التنافسية يحتاج إلى 
بيانات أفضل وشفافية أعلى، وهو ما يفتقر إليه معظم بلدان المنطقة، مما يحد من عملية وضع السياسات المستندة إلى 

الشواهد والتنفيذ الفعال.
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المراجعة البيئية
بيان المنافع البيئية

تلتزم مجموعة البنك الدولي بالحد من آثار أنشطتها على البيئة. ودعماً لهذا االلتزام، نستغل خيارات النشر 
اإللكتروني وتكنولوجيا الطبع عند الطلب، والموجودة في مراكز إقليمية حول العالم. وتتيح هذه المبادرات 
الورق، واستخدام  استهالك  الحد من  إلى  يؤدي  بما  الشحن،  وتقليص مسافات  الطباعة  تقليل مرات  معاً 

الكيماويات، وانبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري، والنفايات.
وتلتزم هذه المطبوعة بالمعايير الموصى بها الستخدام الورق التي وضعتها مبادرة الصحافة الخضراء. 
الغابات، وتحتوي كلها تقريبا على محتوى معاد  وتُطبَع أغلب كتبنا على ورق ُموثَّق من مجلس رعاية 
تدويره بنسبة 50-100%. واأللياف المعاد تدويرها في أوراق كتبنا إما غير ُمبيّضة أو ُمبيضة باستخدام 

عمليات خالية تماما من الكلور، أو خالية من الكلور المعالج، أو خالية من الكلور األولي المعزز.
التالي: الموقع  إلى  الرجوع  يمكن  البيئية،  البنك  فلسفة  عن  المعلومات  من   وللمزيد 

http://www.worldbank.org/corporateresponsibility 

http://www.worldbank.org/corporateresponsibility


بعد مرور ِعْقد على اندالع أحداث الربيع العربي، ال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعاني من محدودية خلق 
المزيد من فرص العمل ذات النوعية األفضل. ويواجه الشباب حالة من البطالة وتعّطل القدرات. أما من يعثرون على فرص 
عمل، فإن العمل ينتظرهم في القطاع غير الرسمي. وال يحاول سوى القليل من النساء دخول عالم العمل. في الوقت نفسه، 

فإن فرص العمل المتاحة ليست من قبيل وظائف المستقبل. وتتفاقم نواتج سوق العمل هذه بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويستكشف تقرير وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه األسواق والعمالة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا سبل الخروج من هذا الجمود، وذلك باالستفادة من البحوث األصلية، وبيانات المسوح، والدراسات واسعة النطاق، 
وأصوات رواد األعمال الشباب من المنطقة. ويخلص التقرير إلى أن أحد األسباب البارزة للتحدي الذي لم تتغلب عليه منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال توفير فرص العمل هو االفتقار إلى تنافسية األسواق في القطاع الخاص الرسمي. 
فالقليل من الشركات بالمنطقة يدخل السوق، والقليل منها ينمو، والشركات التي تخرج من السوق ليست بالضرورة هي األقل 
إنتاجية. عالوة على ذلك، ال تستثمر الشركات في المنطقة إال القليل في رأس المال المادي، أو رأس المال البشري، أو البحث 
والتطوير، وعادة ما يكون لها ارتباطات سياسية. وعلى المستوى الكلي، كان النمو االقتصادي متواضعا، وإنتاجية العمالة ال 

تحركها تغيرات هيكلية، كما تراجع نصيب الفرد من نمو رصيد رأس المال.

وتظهر الشواهد الجديدة التي تم تجميعها لهذا التقرير أن غياب الديناميكية يرجع إلى انتشار الشركات المملوكة للدولة، التي 
تعمل في قطاعات ال يوجد فيها مبررات اقتصادية ُتذكر للنشاط العام وتتمتع بمعاملة تفضيلية، حيث تستهين بمبادئ الحياد 
التنافسي. وفي الوقت نفسه، تزيد لوائح العمل من جمود األسواق، في حين تقيد القوانين التي تراعي المساواة بين الجنسين 

إمكانات المرأة.

ويتطلب تغيير هذا الواقع أن تعيد الدولة تشكيل عالقتها باألسواق، وبالعمال، وبالمرأة. كما يجب على المنطقة تهيئة تكافؤ 
الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، واالستعاضة عن أوجه الجمود في العمالة ببرامج مالئمة للحماية 
االجتماعية وسوق العمل، وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي. ويمكن للحكومات أيضا 
تشجيع قطاعات ومهن جديدة، مما يؤدي تدريجيا إلى تعزيز التنافسية في األسواق وخلق فرص العمل. ويجب أن تعتمد جميع 
اإلصالحات على تحسين قدرات البيانات وشفافيتها من أجل وضع عقد اجتماعي جديد بين الحكومات والشعوب في المنطقة.
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