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  لمحة عن المقال

المفتاح إلصالحات ناجحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقضي  •

 . باعتماد الروابط بين اإلدارة الديمقراطية واقتصادات السوق

الضغوط الديموغرافية، القطاع العام العاجز، والحاجة إلى تنوع اقتصادي  •

ان يقوده القطاع الخاص هي مواضيع تشكّل قمة التّحديات التي تواجهها بلد

 . الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االحتكارية التي تطوق   الحكومات اإلصالحات المجدية تستدعي االبتعاد عن  •

 . القوى السياسية واالقتصادية
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  المقدمة

  

فى منطقة الشرق يستدعى الحراك الديموغرافى النشط 

مليون فرصة  ١٠٠األوسط وشمال أفريقيا خلق ما يصل إلى 

 األعداداستيعاب  وذلك من اجل عمل، فى العشر سنوات القادمة،

فان  وفى مقابل ذلك. سوق العملإلى من الداخلين  ةالمتزايد

 يبديان لمقيد فى هذه الدولالقطاع العام العاجز، والقطاع الخاص ا

 . قدرة ضئيلة فى تأمين فرص العمل الكافية

 

اليوم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ان خيارات

تنذر التى لم تستكمل سابقااإلصالحات االقتصادية ف على المحك،

نتيجة تفشى عدم استقرار اجتماعى محتمل ببأزمة عمالة كبيرة و

غير ان الفرصة . شباب المنطقةبين لة بطاالالموجة المتزايدة من 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتحقيق مازالت سانحة لدول 

الصالحات  بتطبيق لكن ذلك مرهون،ينالنمو والتطور المستمر

وقت ل تأخر تطبيقهاالتى  -االقتصادية والسياسية معا –المؤسساتية 

 موغرافية تجاوز هذه الضغوط الديمن الممكن كما انه . طويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة النمو  شريطةبسرعة 

  .االقتصادى وخلق فرص العمل

 CIPEالخبرة الواسعة التى تتمتع بها منظمة  وتشير

أن سر نجاح  اإلصالحات يكمن فى إدراك إلى  حول العالم،

 ةالتى تحكمها آليات واضحة محددالروابط العميقة بين األسواق 

كالهما يرتكزان على نفس مجموعة القيم ف ،والحوكمة الديمقراطية

 التزامويستدعيان هيكليات حوكمة شاملة وجيدة تسهل  ،الجوهرية

والقول بأن . باإلصالحات على اتساعه، ،مجتمع رجال األعمال

فى تقبل  متسعا وشديد البطء اكيانيمثل األعمال التجارية عالم 

، أكثرية من فعليا، إذ أن هناك، عليه مردودالتغيير، هو قول 

تمثيلها فى العملية  يتمالمصالح التجارية الشرعية التى غالبا ما ال  

الحال فى منطقة الشرق األوسط وشمال  هذا هو واقعو. السياسية

حيث هناك حفنة من النخب القوية، تحتكر الوصول إلى  ـ أفريقيا

ألصغر وأصحاب الحكومة، بينما ال تلقى مصاعب الشركات ا

 ، فى حيناإلطالق آذان مصغية علىأى  الرسميةالمشاريع غير 

بدعم الشرائح المهملة منذ وقت   ـوالفرصة  ـيقضى التحدى 

 وبناء  ،مجتمعات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا قبل من بعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد السوقالحوآمة الديمقراطية

االقتراع العام
انتخابات تجري بشكل دوري

قابلة للطعن و ةعادلو  ةحر
فصل السلطات

  )التنفيذية والقضائية و التشريعية(  
لحرية في تنظيم ورفعا
التماس إلى الحكومة  
عالمو إستقاللية اإلحرية التعبير 

حقوق ملكّية وعقود مضمونة
االقتصاد قودمشروعات خاصة ت 

تخصيص موارد مناِفسة وفعالة
)السوق عارأسمرتكزة على (    

دور الحكومة محدود في االقتصاد
تجارة واستثمار حر 

سيادة القانون
المنافسة
المشارآة
الشفافية

المسؤولية
الحرية

المساواة 
االستجابة

القيم الجوهرية المشترآة بين األنظمة الديمقراطية وأنظمة السوق. 1الصورة رقم 
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عوب منطقة الشرق لم تعتمد ش"

األوسط وشمال أفريقيا على القطاع 

العام في غضون الثالثينات 

واألربعينات وأوائل الخمسينات من 

فعلى سبيل المثال، . القرن المنصرم

عمل معظم المصريين في القطاع 

الخاص في ذلك الوقت، وهم نفس 

.  المصريين الموجدون اآلن

ومازالوا مسلمون  إذن، ما الذي قد 

؟ أعتقد انه الحالة التنموية ؛ فقد تغير

أحدثت معايير وتوقعات جديدة مثل 

أعتقاد أن الحكومة  تحمي كل 

يمكنك أن تعرف هذا التوجه . مواطن

على أنه ثقافة  ولكن تجريبياً ال 

يمكن مناصرة هذا التوجه ألن الثقافة 

فالمقصود هنا . ال تتغير بهذه السرعة

هو انتشار " الثقافة"من مصطلح 

عايير وتوقعات معينة  هي نتاج م

الخمسون عام الماضية حين تحكمت 

  ."وأدارت دول المنطقة اقتصادياتها

  الدكتور طارق يوسف
   جامعة جورجتاون

 مقابلة مع سايب: المصدر

البعد قادرة على االستفادة من  انتاجيةت أكثر اقتصاديا

  .للمنطقةالديموغرافى  النشط .غرافى  النشط للمنطقةالديمو

 

  التحديات التى تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

، كان نمو إجمالى ٢٠٠٦فى العام 

منطقة الشرق األوسط وشمال ل المحلى الناتج

 على مدىاألعلى  وهوبالمائة،  ٦.٣أفريقيا 

ارتفع أيضا  كما. أكثر من عشر سنوات

خالل تلك  ،مار األجنبى المباشر بحدةاالستث

 ،مليار دوالر أميركى ٢٤.٤ مسجالًالسنة 

بالمائة عن السنة  ٤٠مثل زيادة بحوالى لي

، وثالث مرات أكبر بالمقارنة مع سنة السابقة

٢٠٠٤i .ا، وباستثناء المغرب الذى سجل عجز

، مع استثمار ٢٠٠٧بقى النمو قويا فى عام 

وفى الوقت نفسه، . أعلى مستوى من السابق

بينما حققت منطقة الشرق األوسط وشمال 

مستوى  أفريقيا هذه االنجازات االقتصادية، فان

 بالنظر الىإلى الحضيض  نزل ذات المنطقة

فكيف  !..مؤشرات الحوكمة والحرية السياسية

تم التوفيق بين هاذين االتجاهين اللذين يبدوان 

  متناقضين؟ 

لنمو تلك، دفعت إن أرقام االستثمار وا

البعض إلى اعتبار اإلصالحات االقتصادية فى 

 ،منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ناجحـة 

واعتبار غياب اإلصالحات السياسية أمـرا ال  

وال بد من النظـر إليهـا    ،صلة له بالموضوع

 خلف هذا المنطـق  كمنيولكن . بصفة مستقلة
افتراضات خاطئة عن جوهر إصالحات السوق 

ت حـرة فـى   اقتصـاديا ال يمكن أن توجد ف ،الديمقراطية ومعنى

مـن  وتمكّن  ،دون أنظمة ديمقراطية تحمى حقوق الملكيةبالسوق 

وال . مفتوحة فى االقتصاد للجميع على قدم المسـاواة الالمشاركة 

 ،غياب األسـواق الحـرة  فى يمكن للديمقراطية بدورها أن تتحقّق 

ـ  ألن النظام المرتكـز علـى    والحوكمـة   وق،اقتصـاديات الس

ويتشاركان القـيم الجوهريـة    يكمل كل منهما اآلخر ،الديمقراطية

ت السوق اقتصاديااإلصالحات التى تساعد على بناء فلذلك، . ذاتها

معـا دون  سـيرهما   وتحتم ،تعزز أيضا المؤسسات الديمقراطية

 .وجهى نفس العملةبشكل أساسى يمثالن الفصل بينهما، كونهما 

ى تم تحقيقها مؤخَّرا بحسب إن الذروة الت

مدعومة كانت مؤشرات االقتصاد الكلى للمنطقة 

انتعاش سعر النفط بدال من زيادة اإلنتاجية أو ب

فى حين يصبح اإلصالح  ،الحوكمة األفضل

ا ال أمر المؤسساتى لهذين التوأمين المتالزمين

 تضم. لتقدم إلى األمامحراز اإل مناص منه

 iiمال أفريقيا اقتصاداتمنطقة الشرق األوسط وش

مشتقّة  ـ بشكل كبير بالريع الخارجى ترتبط

ويقوم هذا الريع بتمويل العقد . معظمها من النفط

منذ عشرات السنين فى  المطبق سلفًااالجتماعى 

المنطقة، حيث تسيطر الدولة على االقتصاد 

وتحد من الحريات السياسية مقابل تأمين فرص 

التحول الديمغرافى  ويجعل . العمل والرفاهية

عية  غير فعال وغير االجارى نموذج الدولة الر

. قادر على استيعاب القوى العاملة سريعة النمو

 فىالتى تتسارع لمؤشرات األخرى ل المتابعإن 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ب االرتفاع

د الشباب العاطلين عن العمل والناقمين اعدأ ـ

ل واضح أن الحاجة ال بشك ىيستطيع أن يرو ـ

صالحات الكبيرة لتجنّب أزمة اإلتزال ملحة إلى 

  . البطالة التى تلوح فى األفق

  

  سيناريو يوم الدينونة أو الفرصة السانحة؟ 

إن صفوف الباحثين عن العمل تتضخّم فى أنحاء منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ضاغطةً على األنظمة االقتصادية 

فى السنوات اآلتية ستسمر هذه الزيادة و ،وجودةوالسياسية الم

ويستدعى  ،بإضافة الماليين من الداخلين الجدد لسوق العمل

مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام  ٨٠استيعابهم إطالق 

أولئك الذين هم حاليا  اذا ما ضيف اليهممليون  ١٠٠أو  ،٢٠٢٠
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ج المتفّجرات في تحدي العمالة في منطقة مزي. ٢الصورة رقم 
  الشرق األوسط وشمال أفرقيا

  مقيدال الخاصالقطاع   القطاع العام العاجز

  هيكليات حوآمة غير مالئمة

  الضغوط الديموغرافية

لبطالة بشكل لتصدى اللم يتم ما إذا فى حال و ،iiiعاطلين عن العمل

، فقد ينتج عن ذلك سيناريوهات معتمة من النزاعات فورى

  .ivاالجتماعية المكثّفة أو حتى عنفًا داخليا

نه من ا إذ. ولكن ذلك ليس بالمستقبل الوحيد المحتمل

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن بالممكن للنمو السكانى 

، اثابتً نموا اقتصادياتتيح يتحول إلى فرصة لم يسبق لها مثيل، 

على أن يتم توظيف الداخلين الجدد بشكل منتج ، بزيادة المدخرات 

وهذا ما جرى فى دول آسيا الشرقية فى الثمانينات . vواالستثمار

استفادت هذه ". بالنمور اآلسيوية"والتسعينات، وأدى إلى تسميتها 

لتربية، البلدان من االستثمارات المسبقة فى مجاالت الصحة وا

وتوصلت إلى مستويات نمو  ،وحاولت أن تخلق فرص عمل وافرة

وتتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال . ضربت الرقم القياسى

ولكن ال بد قبل أى شيء، من معالجة  ،أفريقيا اليوم بالفرصة ذاتها

 .العناصر األساسية من مزيج المتفجرات فى المنطقة

 

الشرق األوسط وشمال مزيج المتفجرات الخاص بمنطقة 

  أفريقيا
إن حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا غير 

مع الضغوطات السكانية المتنامية، ال يمكنها ى القادرة على التماش

القطاع العام للتحكّم ى بعد اآلن أن تؤمن مستويات توظيف كافية ف

لألسف، هناك جماعات واسعة من و. بالتوقعات االجتماعية

ى ليس لديهم الرغبة للعمل ف جين ال يتمتّعون بالمهارات أوالمتخر

وطغيان الفساد  ،ىرسمال غيرقطاع ال انتشارإن . مكان آخر

والمحسوبية بشكل ملحوظ، يعيقان القطاع الخاص كمجال عمل 

الديمـقراطية فيجعل من الصعب على  الحوكمةبديل، أما غياب 

كيفية إصالح ى ة فحكومات المنطقة البحث عن مداخالت اجتماعي

أن اإلصالحات كانت وال تزال  بال عجف ، ومن ثماالقتصاد

 .محدودة وناقصة

لقد أدى هبوط معدالت وفيات الرضع وزيادة متوسط 

الحاد ى السبعينات والثمانينات، إلى النمو السكانى المتوقّع، ف العمر

ق منطقة الشرى ، كانت القوى العاملة ف٢٠٠٠العام ى فف .ىالحال

مليون عامل، ولكن  ١٠٤ى األوسط وشمال أفريقيا مؤلفة من حوال

. viمليون ١٨٥يتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى  ٢٠٢٠بحلول العام 

خلق فرص العمل، فالحصيلة ستكون ى ومن دون زيادة مقابلة ف

وتختلف التقديرات الدقيقة بحسب . مرتفع بشكل انتشار البطالة

فى بطالة الال جدال فيه بأن ى لذالمصدر، ولكن يبقى الواقع ا

ا ووفقً. منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرتفعة جدا

نسبة  ، تبلغ٢٠٠٧للتقديرات التمهيدية لمنظمة العمل الدولية للعام 

ى بالمائة ف ١٠.٩و ،الشرق األوسطى بالمائة ف ١١.٨ البطالة

ارتفع شمال أفريقيا، ى ف. العالمى األعلى فى وه ،شمال أفريقيا

الربع خالل السنوات ى عن العمل بحوال العاطلينعدد ى إجمال

إن منطقة . الثلثى الشرق األوسط بحوالى العشرة األخيرة، وف

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لديها أيضا أدنى نسبة من العمال 

ى سن العمل، وأدنى نسبة من المشاركة فى بالنسبة للمواطنين ف

 .viiمع، السيما من بين النساء والشبابالعالم أجى سوق العمل ف

إذا  إن البطالة بين النساء والشباب ملحوظةً بشكٍل أكثر

عدد السكان العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال ب ما قارناها

ى شمال أفريقيا، بلغ معدل نسب البطالة لدى النساء فى فف. أفريقيا

الرجال،  بالمائة لدى ٩بالمائة مقارنةً مع  ١٦.٢، ٢٠٠٧العام 

مرات أعلى من لدى  ٣.٥وكان خطر البطالة لدى الشباب 

 العاطالتالشرق األوسط فارتفع عدد النساء ى أما ف. الراشدين

، وبلغت البطالة لدى ١٩٩٧بالمائة منذ العام  ٥٠عن العمل بنسبة 

األمر، ى والغريب ف. viiiبالمائة ٢٣.٨ تبلغالشباب نسبة صاعقة 

على لدى الشباب الحائزين على األى هو أن نسب البطالة ه

ى فى ومع ارتفاع التحصيل التعليم. الشهادات المتوسطة والعالية

الشرق األوسط بشكل كبير، على مدار العقدين األخيرين من 
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عندما تندفع الوكاالت الدولية "

وترسل مستشاريها لمقابلة القطاع 

الخاص المحلي الذي يقطن األبراج 

الزجاجية الشاهقة في األحياء 

الراقية، فإنهم يتحدثون مع كسر 

عشري من مجموع رواد األعمال 

القوى االقتصادية ف.  في العالم

الصاعدة للدول النامية تكمن في 

الزبالين وصناع األدوات المنزلية 

وشركات البناء الغير شرعية قاطني 

  ."قاع الشوارع

  هرناندو دي سوتو

رئيس معهد الحرية والديمقراطية في 

  بيرو
من مجلة " قالع الرأسمالية الميتة"مقالة : المصدر

  ٢٠٠١ريزنز، مايو 
 

الزمن، ارتفعت أيضا طموحات الشباب بضمان وظائف حكومية 

 .عالية األجر

 

  القطاع العام ضعيف المردودية
الشرق الوسط وشمال أفريقيا  منطقةى أجور الدولة ف

 التسعينات كانت أعلى من أجور القطاع الخاصى فف: مرتفعة جدا

وهذا أمر فريد من . ix ثالثين بالمائةى بحوال

أجور  حيث تكون ى،عالمالنطاق النوعه على 

منطقة الشرق ى فف. القطاع العام نموذجيا أقّل

األوسط وشمال أفريقيا هؤالء اللذين لديهم 

ت أقل من غيرهم، ال يكونون مؤهلين شهادا

للوظيفة الحكومية ولكن يحاولون العثور على 

وظائف ذات أجورٍ بأدنى مرتبة، بينما أولئك 

الذين يتمتعون بشهادات أكاديمية أفضل، 

عن  عاطلينفيفضلون حماية رهاناتهم والبقاء 

القطاع ى العمل وهم ينتظرون اغتنام الفرص ف

 .العام

ى يف الحكومإن ضمان التوظ

لمنطقة ى للمتعلّمين هو جزء من العقد االجتماع

تم ى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذ

بعض الحاالت، كسياسة ى ترسيخه فعليا ف

أصبح  ى،وبالتال). مصر، مثالى ف(رسمية 

القطاع العام مصدرا رئيسيا للتوظيف، بالنسبة 

أفريقيا،  لشريحة واسعة من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال

لألنظمة االستبدادية، بأجور عالية، ومنافع، وأمانٍ  الوالءموطّدا 

تؤمن الحكومة المركزية الحجم الكبير من . لمدى الحياةى وظيف

 ٣٣ى القطاع العام حوالى يشكل التوظيف فف ،وظائف القطاع العام

من بين % ٧٠المنطقة، وأكثر من ى التوظيف فى بالمائة من إجمال

وأغلبية هذه النسبة  ى،مجلس التعاون الخليجى ف ينالمواطن

 ٢٧إنّه أمر مبالغ فيه مقارنةً مع . الحكومة المركزيةى موجودة ف

بلدان منظمة ى بالمائة ف ١٣.٥العالم أجمع، وفقط ى بالمائة ف

 .xوالتنميةى التعاون االقتصاد

 سقط نتيجةً لعشرات لسنوات من هذه الحوافز المعوجة،

فبالرغم . الإلنتاجية هوة ىالمنطقة فى فى مال البشرأغلبية الرأس

بسبب ما تم ذكره، غير ى من أن درجة انخفاض النمو االقتصاد

 ١٩٨٥واضحة بشكل تام، قدرت بعض الدراسات أنه بين العام 

بسبب التوظيف  ،ىالناتج المحلى كانت خسارة نمو إجمال ١٩٩٥و

إن فواتير األجور . xiبالمائة ٨.٤القطاع العام، بالمبالغ فيه 

آخر ى ف ،الخارجة عن نطاق السيطرة أجبرت

المطاف، حكومات دول الشرق األوسط وشمال 

 ،القطاع العامى أفريقيا على تقييد نمو التوظيف ف

ال تزال توظّف  على الرغم من ان هذه الدول

 ،بشكل غير متكافئ خدمات مدنية واسعة

وتسيطر على االقتصاد من خالل مؤسسات 

 .من الدولة مملوكة

 

  القطاع الخاص المقّيد
المرتكز علـى  ى إن النموذج االقتصاد

يسود منطقة الشرق األوسط وشمال ى الدولة، الذ

كمعـدٍل  وأفريقيا، أعاق القطاع الخاص بشـدة،  

بالمائـة   ٥٠عام، يشكّل القطاع الخاص أقل من 

ويبقـى   ،المنطقةى فى الناتج المحلى من إجمال

من الشركات الكبرى عدد صغير ى محصورا ف

بخالف ذلك، و ،تستفيد من حماية الحكومةى الت

يؤمن عدد كبير من المؤسسات الصغيرة وغير 

ولكن يبقـى   ،الرسمية جزءا كبيرا من التوظيف

مقيدا بسبب غياب حق الوصـول إلـى االعتمـادات واألسـواق     

 .xiiوالحقوق القانونية
 معظم منطقة الشرق األوسطى األعمال فى إن تولّ

مجاالت مثل تلك ى وشمال أفريقيا هو عبارة عن تحد، السيما ف

وإنفاذ  ،حماية المستثمرينو ى،ببدء مشروع تجارى تقضى الت

لمؤشرات الحديثة لممارسة األعمال التجارية لوفقا ف. العقود

(Doing Business)   ـتُصنَّف الدول الثالث األكثر سكّانا 

على  ١٢٥و ١٣٥، ١٢٦ة المرتبى ف ـمصر، إيران، والجزائر 

بالرغم من تسمية مصر، المصلح . بلد ١٧٨من أصل  ى،التوال

 Doing)األول وفقًا لتصنيف ممارسة األعمال التجارية ى العالم
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االقتصادات الحالية لمنطقة 
  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  
  

 المسيطر عليها والمنظمة 
 بشكل مبالغ به من الدولة

 مرتبطة بالموارد 
 إيرادات عامة مرتكزة 

 على الريع الخارجي
 بطالة مرتفعة 
 قطاع غير رسمي واسع 
 فساد ومحسوبية 
 مؤسسات ضعيفة 
 سخط اجتماعي متنامي 

  االقتصادات األقوى واألآثر إنتاجية
  

لنمو االقتصادي الرائد للقطاع ا 
  الخاص الُممّكن

  التدّخل المحدود للدولة في االقتصاد 
  ّوعة بما يفوق حدود النفطمتن 
  سوق عمل ديناميكي 
  تخفيض نسبة ما هو غير رسمي 

المؤسسات المعّززة للحرية 
  االقتصادية

  الحوآمة الديمقراطية األفضل
  

  االنطالق من سيطرة الشرآات
  أآثر شفافية وشموليةعملية سياسية 

التعددية األوسع، المجتمع المدني  
  األقوى

  دولة منّظمة من بعيد 
  مسؤولية أآبر 
  مؤسسات ُمعّززة للحرية السياسية 

  الضغوط الديمغرافية

 القطاع العام العاجز

 القطاع الخاص المقيَّد

إدخال القطاع الخاص 
األوسع في حوار 
السياسة واإلصالحات 

  المؤسساتية

  حو عقد اجتماعي جديد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيان. ٣الصورة 

Business)  من ى ، مع تحسينات جرت ف٢٠٠٨للعام خمسة

، بغية يظل القيام بالمزيد أمرا مطلوباالمجاالت العشرة المدروسة، 

 وفى هذا المجال ،ىالحات االقتصادية بالتغيير السياسإكمال اإلص

العالم ى تقرير الحرية فى ف متدنيةعالمات على مصر  حصلت

Freedom in the World  بسبب القمع المتزايد  ٢٠٠٨لعام

  . ٢٠٠٥االنتخابات الرئاسية للعام  الذى أعقبللمعارضة السياسية 

راث ميى ولقيود نمو القطاع الخاص جذور عميقة ف

ى الالعب األهم فى المنطقة، كون الدولة هى سيطرة الشركات ف

زعد غير متحيا عن بإن . االقتصاد، بدال من أن تكون منظّم

الحكوميين  المسئولينلها عالقات مع ى الشركات الكبرى الت

حين أن الشركات ى تستطيع التالعب بالقواعد لمصلحتها، ف

ساوٍ وعليها أن تعمل بشكل ملعب غير متى األصغر تجد نفسها ف

هو ى بالفعل، القطاع غير الرسم. أو تلجأ للرشوةى غير رسم

المنطقة ى األعداد المهمة من مواطن الذى تحصل منهالمكان 

 منطقة ى ف القطاع الرسمىالتفسير األول لطغيان غياب . رزقهم

ضعف المؤسسات التى  ى الشرق األوسط وشمال أفريقيا يكمن ف

لملكية الخاصة وتمكّن األعمال الحرة القانونية، تضمن حقوق ا

نتيجةً لذلك، نجد و ،قط شروط ال يمكن أن يصل إليها الفقراءى وه

 .، يتعايشان،  فعليا، جنبا إلى جنباالختالف نظامين مختلفين جد

 

  السبيل لإلصالحات الفعالة
ى ستضطلع بها اإلصالحات فى مهما بدت المهمة الت

الفتراض أن منطقة الشرق  ما يدعوك العمق صعبة، ليس هنا

ال يوجد . األوسط وشمال أفريقيا ال تستطيع القيام بمثل هذه المهمة

 فى الترتيبات السياسية واالقتصادية الحاليةـ  ىجوهر سببى أ
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يتم التذرع بها ، والحجج الثقافية التى ـ يمنع القيام بهذه المهمة

حجج ى هإنما ة، الربيعيالستمرارية نموذج الدولة  كعذّر

الحوكمة ى المفقودة ه الحلقةإن . غير محلهاى موضوعة ف

الضرورية، اإلصالحات  ،فهى  السبيل لضمان تطبيقالديمقراطية

 .والمشاركة األساسية ،حس من الملكية االجتماعية باإلضافة إلى

 البعدأن يستفيد من عليه ناجحٍ لإلصالحات،  تطبيقى أف

ق األوسط وشمال أفريقيا وأن يحول منطقة الشرى فى الديموغراف

، إلـى  تنذر بالشـر من أزمة بطالة  الضغوط الديموغرافيةنتيجة 

بحسـب مـا   و .ىالباطنى فرصة فريدة من نوعها للنمو االقتصاد

يشير صندوق األمم المتحدة للسكان، فـإن مثـل هـذه الفرصـة     

 مرة واحدة فقط بالنسبة لبلـد لالديموغرافية السانحة تكون مفتوحة 

وخصوبة عالية إلى نسبة  متدنية إن التغيير من نسبة وفيات. معين

قـد  " مكافـأة ديموغرافيـة  " ينـتج وخصوبة متدنية  عالية وفيات

ى سن العمل فى كلما زاد عدد السكان فـ فى  أصبحت من الماض

ما يخص المعالين من الشباب والمسنين، تصـل إمكانيـة النمـو    

لـذلك،  ى رط المسبق الضـرور إنما الش. إلى ذروتهاى االقتصاد

ى بخلق فرص عمل كافية، وال يمكن تحقيق هذا األمر إال فى يقض

 .xiiiبيئة ذات حوكمة مفتوحة ومستجيبة
تحتاج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى عقد 

جهود ف. جديد يجعل من الممكن تحقيق الحوكمة األفضلى اجتماع

قبل كل وملة فقط، بل اإلصالح الماضية لم تكن انتقائية وغير كا

لقد تم اتّخاذ السياسات . المشاركة المجتمعيةشيء، كان ينقصها 

فى  من قبل النُّخب الحاكمة والتكنوقراطيين األجانب، مما ساهم

ومن . انعدام الترابط بين المصلحين والمجتمع ككلباإلحساس تولد 

إلصالح األكثر لمقاربة على  ـ تهاوفق خبرـ   CIPEكزترثم 

  : على المبادئ التاليةترتكز الية فع

إن اإلصالحات االقتصادية والسياسية  •

العميقة، متشابكة بشكل وثيق مع بعضها البعض، 

 . نفس الوقتى فووال بد من اتّخاذها معا 
إن اإلصالحات المتّخذة من أصحاب السلطة  •

 بعيدا عن أن تعيش يمكن لهاالمسيِطرين، ال 

سع نطاقًا، المعرفة المحلية المشاركة االجتماعية األو

 . والملكية

عملية ى إشراكه ف ةحالى يستطيع القطاع الخاص ف •

الشركات المحسوبة فقط ى بتخط(صناعة السياسة 

ى أن يمنح الحلول لتحديات العمالة ف) على الدولة

 . منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ى يستطيع القطاع الخاص أن يقدم نظرات جديدة ف

وقبل كل شيء، يستطيع أصحاب  ،لسياسة االقتصاديةصناعة ا

المشاريع المحليين أن يحددوا بشكل أفضل قيود ممارسة األعمال 

هناك طريقة . ويمكنهم أن يصوغوا توصيات السياسة ،التجارية

من خالل الدفاع  وذلكلتمكين أصحاب المشاريع المحليين  وحيدة

التجارية المستقلة، تقوم بها الجمعيات ى عن السياسة العامة الت

مع العلم أن . غرف التجارة، ومجموعات المفكّرين المختصينو

مجهود لتشكيل سياسات عامة معينة  المتمثل فى هذا الدفاع،

بطريقة شفافة ومفتوحة، يجوز له أن يستهدف القوانين والنصوص 

المراسيم أو القرارات التنفيذية، واألنظمة، والتشريعية األخرى، 

، لجعلها تعكس بشكل أفضل الحاجة االجتماعية إلى وغير ذلك

  .وسياسات أكثر فعالية أفضلى عملية صنع قرار سياس

ذلك، المشاريع ى بما ف(يستطيع مجتمع األعمال 

أن يدعم ويطلب ) الصغيرة، غير الرسمية والمملوكة من النساء

تُفيد مجموعة  ـوليس خدمات  ـبشكل منفتح وشفاف سياسات 

تعود بالفائدة  مثل هذه السياساتو ،حاب المشاريعواسعة من أص

إن إشراك . ككل وتعزز الحوكمة الديمقراطية على االقتصاد

حوار السياسات يستطيع أن ى القطاع الخاص بهذه الطريقة ف

 صياغةإعادة ى يساعد منطقة الشرق األوسط وشما أفريقيا ف

 .ىعقدها االجتماع

 

  وفرصة اإلصالحى التحّد
أن منطقة الشرق األوسط وشمال ى ك الدوليقدر البن

ى السنوى المحل الناتجى أفريقيا تحتاج إلى نسب ثابتة لنمو إجمال

لقد . بالمائة، الستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل ٧إلى  ٦من 

- ١٩٩٦ الفترةمعدل ب مقارنةا سريع ٢٠٠٠العام كان النمو بعد 

هذا االنتعاش  ولكن .بالمائة ٣.٦من  والذى كان ادنى ١٩٩٩

بالنفط يفيد بشكل غير متكافئ دول الخليج المستوردة  المرتبط

حيث ، الوفيرة البلدان ذات العمالةى أما ف ،للعمالة والغنية بالنفط
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تشكل المؤسسات، الهيكلية الحافزة "

للمجتمع، وتكون بالتالي المؤسسات 

السياسية واالقتصادية، المحدِّد 

. (...) الضمني لألداء االقتصادي

بشكل  تصوغ األنظمة السياسية

كبير، األداء االقتصادي، ألنها 

تحدد وتجعل القواعد االقتصادية 

إن صعوبة إنجاح . (...) نافذة

االقتصادات تتعلق بطبيعة األسواق 

السياسية، وضمنيا، بنظم عقيدة 

 ". الجهات الفاعلة
نورث، رابح . دوغالس س –

  االقتصادجائزة نوبل في 

محاضرة " تاألداء االقتصادي عبر الوق: "المصدر(
 ).١٩٩٣ديسمبر  ٣جائزة نوبل، 

النمو متقلّبا أو ى بقخلق فرص عمل جديدة هو الشاغل األكبر، 

كل ى فتغيير هذا النموذج ودعم نسب نمو عالية ف. حتى بطيًئا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بغية استيعاب داخلين جدد 

  . لسوق العمل هو من أهم أولويات المنطقة

تقر بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد، 

أنه من أجل دعم النمو وخلق فرص العمل، 

ولكن . عليها أن توسع نشاط القطاع الخاص

ية استهداف األسباب الجذر  عناليبد

المؤسساتية، ركّزت بشكل واسع على سياسات 

متنوعة ألسواق عمل ناشطة ومدعومة من 

األشغال (الدولة، ذات الفعالية المشكوك فيها 

العامة، اإلقراض الصغير لتعزيز المهنة الحرة، 

بالرغم من .). تأميم القوى العاملة، الخسياسات 

أن هذه السياسات تدعم بشكل مؤقت عددا من 

ال يمكنها أن تخلق فرص عمل ى ف، فهالوظائ

ذات نوعية كافية وال أن تعالج األسباب الهيكلية 

 .الضمنية للبطالة

اإلصالحات المجدية باالبتعاد ى تقتض

 ،عن احتكار الدولة للطاقة السياسية واالقتصادية

الدولة محيطًا يمكّن  فيه والتوجه إلى نظام تخلق

إن تلك اإلصالحات  .ىتصادالقطاع الخاص من قيادة النمو االق

اآلن  فحتى ،آخر المطاف النخب القائمةى صعبة ألنها تهدد ف

التسبب "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدم  قادةفضل 

، وبدل ذلك، حافظوا على الوضع الراهن غير المثبت مع "بمشاكل

هذا أصبح   ولكن مع انعدام اإلصالح ،بعض التغييرات السطحية

  . قبلذى أكثر من  ارار اليوم مهدداالستق

 ال وجود هنا لطرقات مختصرة وحلول سريعة؛ إذ أن

إن سن القوانين األكثر دعوة للديمقراطية . اإلصالحات تأخذ وقتًا

واألكثر مناصرة لألسواق، لن تكون ذات جدوى كبيرة، إن لم 

ن لن يكون إدخال القواني .ىالميدانى تحاول تغيير السلوك البشر

األشخاص ى خلفها غير مرسخة فى الجيدة كافيا إذا كانت القيم الت

فاإلصالحات الناجحة على  ى،وبالتال. اللذين تتعلق بهم هذه القيم

القيم لتحقيق مبادئ العدالة، ى المدى البعيد، تُعنى بإنجاز تغيير ف

 ،تنشر الديمقراطيات ذات األداء الفعالى المسؤولية، والشفافية التو

  .قّق األمر نفسه لألسواقوتح

نفس الوقت، الفرصة لتشكيل تحالفات اجتماعية واسعة مهتمة ى وف

تستطيع . لم تكن أهم على اإلطالقى إنجاح اإلصالح المؤسساتى ف

القطاع الخاص  فىتمكّن الشرائح األوسع ى اقتصادات السوق الت

للمنطقة، ولكن ى الديمغرافى للتحدى التصدمن 

عزيز تطبيق مبادئ الحوكمة خلقها سيتطلب ت

يصبح القطاع الخاص مشاركًا ى لكو. الرشيدة

اإلصالحات، ال  علىناشطا، موثوقا به، ومطّلعا 

  : المجاالت التاليةى بد من إجراء تحسينات ف

 بناء مؤسسات السوق •
 تطوير المؤسسات السياسية •
 تعزيز سيادة القانون  •
 تمكين النساء والشباب •
 خاصمكان للقطاع ال إفساح •
تحسين حق الوصول  •

 للمعلومات
تمكين مداخلة القطاع  •

 الخاص
 مكافحة الفساد •

 
منطقة الشرق األوسط ى فى مستقبل اإلصالح االقتصاد

  وشمال أفريقيا
  

لخلق ى إن أرقام النمو العالية الناجمة عن تصديرات النفط لن تكف

ما لم يتم إصالح الهيكليات  المطلوبةالماليين من فرص العمل 

نية القتصادات وحوكمة منطقة الشرق األوسط وشمال الضم

التوظيفات وكون اإلصالحات ى نظرا لضخامة تحد. أفريقيا

ماركوس نوالند وهاوورد  فحسب قولمحدود،  ذات طابعالماضية 

لولب يشدها ى ليس من الصعب تصور المنطقة عالقة ف" :باك

ل منهم كى القتالية والقمع يغذّوالسخط، ونزوال، حيث الفقر، 

ى إذا تم معالجة تحد. ولكنه ليس بالمستقبل المحتمل الوحيد. اآلخر

المنطقة بشكل ناجح، فمن الممكن تحويل ى التوظيف ف

من و. xiv"ديموغرافيتها من مسؤولية محتملة إلى مصدر قوة قيِّم
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هذه الفرصة، تحتاج اإلصالحات ألن تكون مرتكزة  اغتنامأجل 

مج معا السوق الحرة وعناصر على نطاق أوسع وعليها أن تد

 .الحوكمة الديمقراطية
 
 

  نجاحات الُمصلحين المحليين
  
تؤمن منّصة تعاون  (EJB) الجمعية المصرية لشباب األعمالإّن 

عملت . بين رجال األعمال الشباب وَمن يفكرون في اإلصالح
سايب مع هذه الجمعية في تطوير أول جدول وطني لألعمال 

إذ يتم نشره سنويا، أصبح . لشباب في مصرالتجارية الخاص با
الجدول أداة أساسية للدفاع، ونقطة تحّول في حوار السياسة 

لقد جذب انتباه صانعي السياسة إلى الحاجة لتحقيق . العامة- الخاصة
" محّالت تجارية في محطة واحدة"المرآزية الوآاالت الحكومية، 

ستهلك، وإصالحات للمستثمرين، منافسة أفضل وقوانين حماية الم
عملت سايب أيًضا مع هذه . الرسوم الجمرآية والنظام الضريبي

الجمعية على وضع دليل لحوآمة الشرآات في األعمال التجارية 
العائلية، مدخلًة في اإلصالحات، بشكل خاص الشباب، النساء، 

  . والقطاعات التي ال تملك االمتيازات من المجتمع المصري
  :جى زيارة إحدى الموقعين اإللكترونّيينلمعرفة المزيد، ُير

www.cipe.org  و.www.ejb.org.eg   
  

   (CPSD)مرآز تنمية القطاع الخاص 
هو فرع من جمعية رجال األعمال الفلسطينية ومن المؤسسة الرائدة 

عمل هذا المرآز مع  ٢٠٠١يسه في العام منذ تأس. في مجال الدفاع
سايب على تحسين مناخ األعمال التجارية، حوآمة الشرآات، 

يحّدد المرآز مسائل ذات األولوية . ومنافسة الشرآات المحلية
األعلى، التي تكون بالتالي خاضعة لجدال عام حيوي، ويصوغ 
لك توصياٍت بسياسة تّتبعها وآاالٍت ذات الصلة، عادة ما يكون ذ

إّن هذا المرآز عبارة أيًضا عن لجنة . على أعلى مستوى تنفيذي
. رقابة، محترمة، ألداء مؤسسات وسياسات القطاع العام الفلسطيني

لقد تعاونت سايب مع المرآز لتعزيز بشكل ناجح ثقافة حوآمة 
الشرآات الرشيدة، وأخالقيات التجارة من خالل مبادرات متنّوعة 

في البورصة الفلسطينية، المؤسسات  تتضمن الشرآات المدرجة
  . الصغيرة والمتوسطة، ومعاهد التعليم العالي

  :لمعرفة المزيد، ُيرجى زيارة  إحدى الموقعين اإللكترونّيين
www.cipe.org  وwww.cpsd.ps   

  
  الجمعية اللبنانية للشفافية 

، أطلقت ٢٠٠٦في العام . هي جزء من منظمة الشفافية الدولية
الجمعية اللبنانية للشفافية وفرقة العمل اللبنانية حول حوآمة 
الشرآات، بالتعاون مع سايب، القانون اللبناني لحوآمة الشرآات 

إن الجمعية اللبنانية . الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  اعتماد تلك للشفافية تساعد الشرآات في 

  
  
  

ى أجزاء متنوعة من المجتمع المدن  إشراكال بد كخطوة أولى من 

حول ى الجدال العلنى فـ ذلك منظمات القطاع الخاص ى بما ف ـ

  عدة أماكن، كما هو مبين من ى وهذا ما يحصل ف ،اإلصالحات
  
  

قوانين مماثلة للمؤسسات العائلية والشرآات  والعمل على المبادئ،
ة بالبورصة التي يجب أن يتم نشرها، والتي يجب أن ُتدعم المسّجل

. من خالل معهد حوآمة الشرآات المؤّسس مؤّخرا في لبنان
باإلضافة إلى ذلك، تقوم الجمعية اللبنانية للشفافية و وفرقة العمل 
اللبنانية حول حوآمة الشرآات بمساعدة الحكومة على صياغة 

  . اللبناني معايير الحوآمة في القانون التجاري
  

هو مجموعة من  (IACE)  المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
المفّكرين األخصائيين القاديمن من مجموعة من أصحاب المشاريع 

لقد . الذين يبذلون الجهود لتعزيز ثقافة تنظيم المشاريع في تونس
تعاونت سايب مع المعهد العربي في دراسٍة، على مستوى الدولة، 

أبرزت . أول دراسة من هذا النوع في تونس –لحوآمة الشرآات 
النتائج أنه في حين وافقت العديد من هذه الشرآات مبدئيا، على 
الحاجة إلى الشفافية، المسؤولية والمعايير األخالقية ذات النطاق 

بالمائة منها، آان  ٦٣األوسع، في ممارساتها ألعراف المهنة، 
التكاليف العالية للمطاَوَعة  مكرًها على تطبيق ذلك عمليا، خوًفا من

ويعمل المعهد . ومعّبًرا عن عدم اليقين بكيفية تطبيق هذه التغييرات
العربي اآلن على تطوير المبادئ التوجيهية العملّية لمديري 

  . الشرآات لتسهيل اعتماد معايير حوآمة الشرآات
  :لمعرفة المزيد، ُيرجى زيارة  إحدى الموقعين اإللكترونّيين 

www.cipe.org  وwww.iace.org.tn أو  
 mag.com-www.gouvernance )بالفرنسية .(  
  

هو عبارة عن منظمة  (YPC)المرآز اليمني لقياس الرأي العام 
ية، تكّرس نفسها لبناء مجتمع حر، منفتح أبحاث غير حكوم

بدعٍم من سايب، توّلى هذا المرآز . وديمقراطي في اليمن
استطالعات رأي مهمة حول مسائل الرشوة وعوائق ممارسة 

تّم إبراز . وهي المبادرة األولى من نوعها في اليمن –األعمال 
 النتائج في المؤتمرات الصحفية الوطنية متبوعة بحلقات دراسية
حيث ناقش المعنيون من أصحاب المصالح المتعددين، النتيجة 

وقد استعملت أيًضا أحزاب سياسية بيانات . والحلول المقترحة
استطالع الرأي هذا، التي ساعدتها في تشكيل منصاتها وتلبية بشكل 

إّنه تقّدما مفاجئا في التنمية الديمقراطية . أفضل حاجات ناخبيها
كون استطالع الرأي أوضح في جولة العام اليمنية، وُيتوّقع أن ي

  . من االنتخابات البرلمانية والمجالس المحلية ٢٠٠٩
  :لمعرفة المزيد، ُيرجى زيارة  إحدى الموقعين اإللكترونّيين

www.cipe.org  وwww.yemenpolling.org 
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المعهد واألعمال ،  المصرية لشبابجمعية المع  CIPEمن أعمال 

 .المنطقةى ، ومنظمات عديدة أخرى ف لرؤساء المؤسساتى العرب
أن سر النمو  بإقرارفرودريك، ى على غرار دان

التجديدات المؤسساتية الخاصة بالبلد، الناجمة ى يكمن فى االقتصاد

هذه المنظمات جاهدة  ، تعملxvعن المعرفة واالختبار المحليين

على تمثيل األصوات األساسية ألصحاب المشاريع المتنوعين من 

هذه المنظمات شرائح واسعة  تضم. أجل البحث عن حلول محلية

. تصميم وتطبيق اإلصالحات االقتصاديةى من القطاع الخاص ف

 ،خاص، حول مسائل السياسة-عام ى،حوار ديمقراطى تشارك ف

ات االقتصادية الناجحة تتطلب إرادة مع علمها بأن اإلصالح

بالثقة بأنّه من ى نجاحات هذه المنظمات توحفان أخيرا، . سياسية

مكان آخر، وبأن ى مبادرات مماثلة ناجحة ف تظهرالممكن أن 

ى فى قد يساعد على حثّ تغيير إيجابنطاقًا القطاع الخاص األوسع 

 .كل المنطقة
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هى مديرة برنامج  Anna Nagrodkiewiczالكاتبة، أّنا ناغرودآيوفيتس 
روعات الدولية الخاصة ومتخّرجة من آلية البرامج العالمية فى مرآز المش

  . الخدمات األجنبية لجامعة جورج تاون
  

إّن اآلراء الُمعّبر عنها من الكاتبة هى آرائها الخاصة وال تمثل بشكل ضرورى 
يمنح مرآز المشروعات الدولية . آراء مرآز المشروعات الدولية الخاصة
شر مقاالت أصلية من مجلة أو ن/الخاصة اإلجازة بإعادة الطبع، الترجمة، و

يتم منح اإلسناد الصحيح للكاتب األصلى ) ١(اإلصالح االقتصادى شرط أن 
أن يتم تبليغ سايب عن مكان وضع المقال ومنح نسخة لمكتب ) ٢(، وCIPEلـو

  . سايب فى واشنطن
  

إن مرآز المشروعات الدولية الخاصة هو فرع غير ربحى من غرفة التجارة 
. للديمقراطية الصندوق الوطنىالمعاهد الرئيسية األربعة من األميرآية وإحدى 

بلد ناٍم  ١٠٠مبادرة محلية فى أآثر من  ١,٠٠٠بدعم أآثر من  CIPEلقد قامت 
بإدخال القطاع الخاص فى الدفاع عن السياسة واإلصالح المؤسساتى، بتحسين 

. سواقالحوآمة والتوعية على إدراك األنظمة الديمقراطية المرتكزة على األ
تؤمن سايب المساعدة اإلدارية، الخبرة العملية، والدعم المالى للمنظمات المحلية 

إّن برامج . لتعزيز قدرتها على تطبيق اإلصالحات الديمقراطية واالقتصادية
   .سايب مدعوًما أيًضا من وآالة األمم المتحدة للتنمية الدولية


