ضمان انتعاش يتسم بالمرونة والشمولية بعد جائحة كوفيد19-
انعقدت قمة الحكومات والشركات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بعنوان "تصميم خارطة طريق لالنتعاش" افتراضيا ً في  30و 31آذار/مارس  ،2021في سياق األسبوع الوزاري
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام  .2021واستضافت القمة كل من
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( )UTICAواالتحاد
اإلسباني لمنظمات أصحاب العمل ) ،(CEOEبوصفهم رؤساء مشاركين للمجلس االستشاري لألعمال في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
سعادة السيد علي كولي

وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار في
تونس ،الرئيس المشارك لبرنامج منظمة
الﺘعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط
وشمال إفريقيا للتنافسية

حشدت القمة أكثر من  200مشارك من  16اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و 22اقتصاد من
منطقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -باإلضافة إلى  35من كبار صانعي القرار  -يمثلون الحكومات
وجمعيات األعمال والنقابات العمالية والمجتمع المدني ،فضالً عن المؤسسات اإلقليمية والدولية.
بنا ًء على توافق اآلراء حول الحاجة إلى أن يكون القطاع الخاص جز ًءا ال يتجزأ من عملية صنع السياسات،
عززت القمة الحاجة الملحة التخاذ قرارات شاملة من أجل االنتعاش المستدام من جائحة كوفيد.19-
من خالل حوار فعال وشامل ،توصل ممثلو الحكومات والقطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى طرق لتصميم نموذج اقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد 19-يركز على
التكامل اإلقليمي والتحوالت الخضراء والرقمية باإلضافة إلى تمكين الشباب والنساء .وهذا يستلزم تعزيز مناخ
األعمال السليم وحوكمة الشركات ،وتعزيز الترابط والمشاركة في سالسل القيمة بهدف جذب االستثمار عالي
الجودة ودعم تنمية القطاع الخاص  -وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة األعمال .باإلضافة
إلى ذلك ،ستعتمد المرونة االقتصادية واالجتماعية على االقتصادات التنافسية التي توفر وظائف الئقة وتدعم
دمج األنشطة غير الرسمية في االقتصاد الرسمي.

السيد ماساميتشي كونو

نائب األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية

السيدة هنريكي تراوتمان
المديرة باإلنابةNeighbourhood ،
 ،Southاإلدارة العا ّمة للجوار ومفاوضات
التوسّع بالمفوضيّة األوروبيّة

ذ ّكر المشاركون أن اإلصالحات السياساتية الرامية إلى تحقيق هذه األهداف تتطلب نهج يقوم على تعدد أصحاب
المصلحة .على وجه الخصوص ،يعد الحوار بين القطاعين العام
أمرا بالغ األهمية لعملية التحول االقتصادي واالجتماعي
والخاص ً
في المنطقة .كما يجب أيضًا تصميم طريق االنتعاش بشكل يناسب
الظروف الخاصة بكل بلد ،ال سيما في المناطق الهشة والتي تعاني
من النزاعات ،والتي ينتج عنها آثار غير مباشرة على جميع أنحاء
المنطقة.

وأطلقت القمة المنشور بعنوان "التطلعات السياساتية لالستثمار
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" .يستعرض هذا التقرير عشر
سنوات من التجارب المتعلقة بسياسات االستثمار في المنطقة،
ويبرز التحديات المشتركة .كما يقدم المشورة بشأن أولويات
اإلصالح مع أربعة أهداف )1( :تحسين الوضوح واالتساق
والشفافية في قواعد وإجراءات االستثمار )2( ،دفع اإلصالحات
بهدف تعزيز المنافسة وتنمية القطاع الخاص )3( ،استهداف
سياسات االستثمار بشكل أفضل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة،
( )4تعزيز الحوكمة الرشيدة لتقديم سياسات استثمار أفضل .تدعم
المرحلة الثانية من "برنامج دعم االستثمار في منطقة البحر
المتوسط لالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية"
حاليًا تنفيذ هذه التوصيات من خالل المشورة السياساتية والحوار بين
القطاعين العام والخاص وآليات الرصد والتقييم.

الرسائل الرئيسية :التكامل االقتصادي في صميم االنتعاش والنمو

من الضروري التوصّل إلى سياسات سليمة لمناخ األعمال واالستثمار بهدف
المنافسة في السوق العالمية وجذب االستثمار األجنبي المباشر عالي الجودة

السيد هشام اللومي

نائب رئيس االتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية ،تونس،
الرئيس المشارك للمجلس االستشاري
لألعمال لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية

 تتسم االستثمارات األجنبية والمحلية بأهمية حاسمة في تنمية القطاع الخاص ،وتسهم في الرفاه
االقتصادي واالجتماعي .انخفضت مستويات االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل
حاد في عام  2020بسبب جائحة كوفيد ،19-مما أثر على قطاعات مهمة في اقتصادات منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،مثل قطاع السياحة والطاقة والتصنيع.
 تحتاج حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى إزالة القيود القانونية واإلدارية من أجل تعزيز
التكامل االقتصادي اإلقليمي .وهذا من شأنه أن يخلق فرص للنمو في حلقة مثمرة حيث تدعم
االستثمارات العامة والخاصة التكامل اإلقليمي ،مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من االستثمار.
 تعتبر التحوالت الخضراء والرقمية أساسية لتعزيز المرونة والنمو والقدرة التنافسية واإلنتاجية ولكنها
تتطلب استثمارات حسنة التخطيط والتنسيق ،مع التركيز على الجودة .يمكن أن يؤدي تعزيز ممارسات
حوكمة الشركات ودمج معايير االستثمار المتوافقة مع المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة إلى دعم
سالسل التوريد الخضراء ،وتعزيز الروابط مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات
متعددة الجنسيات ،فضالً عن جذب االستثمار األجنبي المباشر عالي الجودة.

تتوفر من جديد فرصة للنمو القائم على التصدير وزيادة الترابط وتكامل سالسل
القيمة
أمرا مه ًما للعديد من االقتصادات في منطقة الشرق
 يعد تعزيز الترابط والمشاركة في سلسلة القيمة ً
األوسط وشمال إفريقيا الهادفة إلى تعزيز مكانتها كبوابة لألسواق األفريقية واألوروبية واآلسيوية.

السيد فتح هللا السجلماسي

األمين العام السابق لالتحاد من أجل
المتوسط

 جعل الوباء صانعي السياسات يدركون أهمية تعزيز التكامل األورومتوسطي .فتتمثل إحدى
الفرص المحتملة في مواصلة تطوير سالسل القيمة العالمية وفق الميزة النسبية القتصادات
الشاطئين .تتر ّكز سالسل القيمة بين الشمال والجنوب في المنطقة ولكن هناك مجال كبير لتعميق
عملية التنويع الصناعي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك بهدف الدخول في
سالسل القيمة األعلى.
 تتمتع االتفاقات متعددة األطراف األوسع نطاقا ً والتكامل اإلقليمي األكبر مع المناطق المجاورة بالقدرة
على توسيع آفاق التجارة وفرص األعمال للجميع في القطاعات االقتصادية ذات األولوية مثل الزراعة
والتصنيع والخدمات.

السيد فريدون حرتوقة

أمين عام هيئة االستثمار األردنية

الرسائل الرئيسية :اقتصاد تنافسي وشامل لمرحلة ما بعد كوفيد 19-يوفر وظائف الئقة
إن تعزيز التمكين االقتصادي للشباب أمر بالغ األهمية لتحفيز النمو الشامل والتنمية
االجتماعية
 يعيش حوالي  100مليون شاب (بين  24-15عا ًما) في المنطقة ،مما يمثل عددًا من الفرص والتحديات.
وعلى الرغم من زيادة فرص الحصول على التعليم ،فإن  ٪23من هؤالء الشباب عاطلون عن العمل،
وتصل نسبة الشابات العاطالت عن العمل إلى  .٪42عززت جائحة كوفيد 19-العقبات الهيكلية التي
تحول دون اندماج الشباب بنجاح في سوق العمل.
السيدة مارتا بالنكو

رئيسة االتحاد اإلسباني لمنظمات أصحاب
العمل ،إسبانيا ،والرئيسة المشاركة
للمجلس االستشاري لألعمال لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 تحتاج حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى دمج الوظائف النوعية للشباب كهدف رئيسي
لبرامج اإلصالح االقتصادي الشاملة وال سيما سياسات العمل .يستلزم خلق فرص العمل للشباب تحفيز
أصحاب العمل من أجل توظيف الشباب ،مع توفير شبكة أمان مناسبة للشباب العاطلين عن العمل.
صا لرواد األعمال الشباب وتحسين الوصول إلى التمويل ،مع التركيز
 إن تطوير أدوات مصممة خصي ً
بشكل خاص على الشابات ،من شأنه تحسين اندماج الشباب في االقتصاد الرسمي .إن معالجة قيود
التمويل اإلضافية والعوائق القانونية التي تحول دون ملكية النساء لألعمال من شأنه أن يساعد الشركات
التي تقودها النساء الشابات على تغيير تركيزها الحالي على البقاء نحو التركيز على النمو.
 يجب أن تعتمد معالجة عدم تطابق المهارات وتعزيز تنمية المهارات على شراكات فعالة بين القطاع
الخاص والحكومة ومؤسسات التعليم المحلية .ومن شأن توفير التعليم ذي الصلة بالسوق والتعليم
والتدريب المهني ( )VETوالتلمذة أن يتيح للشابات والشبان تطوير المعرفة والمهارات التي يحتاجون
إليها الغتنام فرص عمل أو خلقها.

تتمتع اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بفرصة االبتعاد عن
الطابع غير الرسمي وتعزيز المرونة االجتماعية من خالل التوجه نحو وظائف
وشركات بطابع رسمي.
سعادة السيدة رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي ،مصر

 تنتشر العمالة غير الرسمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث تمثل حوالي  ٪68من
إجمالي العمالة ،ويمكن أن تصل إلى  ٪80من عمالة الشباب .على الرغم من أن االقتصاد غير الرسمي
يعرض
صا لكسب الرزق عندما تكون معدالت خلق الوظائف الرسمية منخفضة ،إال أنه ّ
يوفر فر ً
الشركات والعمال لدرجة عالية من الهشاشة ومخاطر الفقر ،ال سيما أثناء أزمة كوفيد .19-عالوة ً على
ذلك ،يضيق الطابع غير الرسمي الوعاء الضريبي ويقلل من تحصيل الضرائب.
 تحتاج حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى تصميم مجموعة من الحوافز ،تشمل الحلول
الضريبية ،وذلك بهدف مساعدة العمال والشركات غير الرسمية على االنتقال إلى القطاع الرسمي ،مع
خلق وظائف جيدة في القطاع الخاص الرسمي .يجب أن تستهدف التدخالت المحددة العمال ورجال
األعمال غير الرسميين األكثر هشاشةً ،مثل النساء والشباب والمهاجرين.
 يمكن أن يضطلع توفير التدريب على المهارات الذي يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص ،وتعزيز
االقتصاد الدائري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة األعمال ،فضالً عن االبتكار الرقمي،
مهم في االنتقال إلى العمالة وريادة األعمال الرسمية.
بدور ٍ
ٍ

د .ماري قعوار

الوزيرة السابقة للتخطيط والتعاون الدولي،
األردن ،والمديرة السابقة لمنظمة العمل
الدولية

الخطوات المقبلة
تأتي الوالية الجديدة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للفترة
الممتدة من  2021إلى  2025في وقت بالغ األهمية .تحتاج حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى
مواصلة الجهود الرامية إلى التخفيف من وطأة األزمة ،فضالً عن التطلع إلى األمام وبناء خطة عمل لالنتعاش
وإشراك القطاع الخاص في صنع السياسات .يوفر برنامج منظمة الﺘعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط
وشمال إفريقيا للتنافسية جسرا ً يربط بين القطاعين العام والخاص ،ويدعم تصميم وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية
والمجتمعية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .استنادًا إلى أساليب وأدوات منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية التي أثبتت فعاليتها ،بما في ذلك التحليل السياساتي والمشورة القائمة على معايير وممارسات
المنظمة ،وآليات المراقبة لتقييم النتائج ،سيدعم البرنامج اإلصالحات الفعالة.
سعادة السيد ياسين وليد

وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات
الناشئة ،الجزائر

سيغطي برنامج التنافسية للفترة الممتدة من  2021إلى  2025أولويتين استراتيجيتين )1( :القدرة التنافسية
والتكامل االقتصادي وتنمية القطاع الخاص؛ و( )2الوظائف الالئقة والتمكين االقتصادي واإلدماج.
سيعتمد اإلطار الجديد للبرنامج على:


إنشاء منصات استراتيجية للحوار السياساتي ترمي إلى تعزيز اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية الفعالة
من خالل تنظيم حوار سنوي رفيع المستوى حول السياسات اإلقليمية.



بناء تحالفات فعالة من أجل اإلصالح توحّد الحوار بين القطاعين العام والخاص والحوار االجتماعي
بهدف تحقيق توافق أكبر في اآلراء بشأن استراتيجيات االنتعاش والتنمية الوطنية على المدى الطويل.



تحويل طريقة تقديم المشاريع الخاصة بمجموعات العمل الراسخة لتأخذ شكل "جماعات من
الممارسين" ،من أجل تعزيز تبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة والتعلم من األقران.



اتباع النهج دون اإلقليمية والقطرية.

سيعمل البرنامج على تعزيز استراتيجية شاملة رامية إلى تعزيز التنافسية وتنمية القطاع الخاص من خالل:

سعادة السيدة زيانا مارجريدا مينديز
بيرتولو



تعزيز وصول المرأة إلى الفرص االقتصادية من خالل معالجة مشاركة المرأة في سوق العمل والحوكمة
الفعالة لجمع البيانات واإلحصاءات الجنسانية وتحليلها ونشرها ،مع االستمرار في مكافحة التمييز
القانوني.



تعزيز جدول أعمال طموح يرمي إلى اإلصالح في مجال التجارة واالستثمار من خالل التركيز على
الديناميات الجديدة لسالسل القيمة العالمية والتكامل االقتصادي اإلقليمي ،والتي تتمحور حول
األولويات المواضيعية التي تركز على إعادة تنظيم سالسل التوريد والترابط.



تعزيز الدور الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اإلدماج والتنويع وخلق فرص
العمل مع زيادة استخدام التقنيات الرقمية للتغلب على الطابع غير الرسمي.



تعزيز مناخ أعمال أقوى وأكثر عدالً ،وتعزيز حوكمة الشركات من أجل دعم تنمية القطاع الخاص،
فضالً عن نزاهة األعمال من أجل مكافحة الرشوة والفساد.



إثراء المجاالت القائمة بنهج مستعرض لالعتبارات الرقمية والبيئية.

وزيرة الدولة للتجارة ،إسبانيا

سعادة السيدة إيمان الزهواني هويمل
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار
السن ،تونس

االتصال:
فيانا جوردانت
مستشارة عليا ،قسم الشرق األوسط وأفريقيا
Fianna.Jurdant@oecd.org

