
 

 

2021 أبریل/نیسان -مؤتمر وزاري     

  الراھن السیاق

على الحیاة وعطلت  خطراً شكلت  إذأزمة اجتماعیة واقتصادیة لم یُسبَق لھا مثیل في جمیع أنحاء العالم،  19-جائحة كوفید ترافق
المالیین من الناس  الضرر برفاھیة وألحقتثقة الشعوب في حكومات بالدھا،  واختبرتالخدمات العامة،  وتوفیرالنشاط االقتصادي 

تبادل  فیُشكلتمعاتنا حواًرا متعدد األطراف. مستقبل أفضل القتصاداتنا ومج إلى التوّصلوإلى االنتعاش  یتطلب المسار لذاووظائفھم. 
ً أساسی عنصراً  أفضل الممارسات إلیجاد الحلول الخبرات وتحدید لتي تكمن في تقدیم ا ةاالقتصادی والتنمیة منظمة التعاونمھمة  من ا

 خارطةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا و ةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیةیدعم الحوار بین موحیاة أفضل". "سیاسات أفضل ل
 طریق لتحقیق انتعاش شامل ومستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.ال

 األزمة

مواجھةَ لھذا الوباء، سارعت حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا إلى فرض تدابیر احتوائیة، بما في ذلك حظر التجول 
الضغوط على والتباعد االجتماعي وإغالق الحدود. وقد أثبتت ھذه التدابیر فعالیتھا إلى حد ما في الحد من الخسائر البشریة وتخفیف 

نطقة الشرق األوسط وشمال قد وضعت اقتصادات م جتماعیة واالقتصادیة لقیود اإلقفاللكن العواقب اال ،أنظمة الرعایة الصحیة
 .، تحت ضغط كبیرإفریقیا، وكذلك بقیة العالم

من  ، الذي یوظف أعدادًا ضخمةتأثر قطاع الخدماتوقد تعاني المنطقة من انخفاض في الطلب على المستویین اإلقلیمي والعالمي. 
وقد . التدابیر االحتوائیةاء من جرّ  وال سیما في القطاع السیاحي، تأثراً كبیراً ، نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیالعاملة في ما ةالقو

 ،حصة كبیرة من إجمالي الناتج المحلي اإلقلیميتشكل  التي، نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاإلى م المالیة انخفضت التحویالت
 OECD, (2020a.(، حتى بالنسبة للدول األكثر ثراًء في المنطقة سعار النفط الخام في ضغوط إضافیةانخفاض أتسبب وبشكل كبیر. 

مرونة القطاعات العامة وقدرتھا على ضمان استمراریة تقدیم الخدمات  19-، اختبرت أزمة كوفید باإلضافة إلى اآلثار االقتصادیة
ادة القانون والمساءلة حول ضمانات سی القیود المفروضة على التنقل تساؤالتو لطارئةالتدابیر اعندما تشتد الحاجة إلیھا. أثارت 

 االتجاه العالمي. ، عاكسةً بذلكنین إلى الخدمات العامة األساسیة، مثل الصحة والعدلتأثیرھا على وصول المواطحول ، ووالشفافیة
، فضالً عن عن االستجابة العامة لألزمة رضاھا درجة خفاضان، أعربت مجتمعات الشرق األوسط وشمال إفریقیا عن ونتیجة لذلك

على ضرورة قیام الحكومات بإنشاء  الجائحة ت). وبالتالي فقد أكد2020، داء الحكومي (البارومیتر العربياالفتقار العام للثقة في األ
 والحوكمة الرشیدة من أجل إعادة بناء الثقة.استجابتھا للمتطلبات  ومدىمؤسسات مسؤولة وشفافة وتحسین كفاءة تقدیم الخدمات 

 أخیًرا، ال یمكن المبالغة في العواقب االجتماعیة لألزمة. على الرغم من الجھود التي تبذلھا الحكومات لزیادة شبكات األمان االجتماعي
بشكل خاص األكثر  طالائمة، مما إلى تفاقم عدم المساواة وأوجھ الضعف الق 19-كوفید جائحة تومزایا الرعایة االجتماعیة، فقد أد

، مثل النساء والشباب والعمال والشركات في القطاع غیر الرسمي والالجئین واألشخاص الذین یعیشون في المناطق التي تشھد ھشاشةً 
 نزاعات.

  التوقعات

نتعاش االوونشر اللقاح التقدم في إنتاج  حولمشجعة النباء األ بفضل، ادیة العالمیة في األشھر األخیرةاالقتص فاقتحسنت اآل لقد
ً  كان مما بأسرععالمي ال ٪ في 5.5. ومن المتوقع أن یبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 2020في النصف األخیر من عام  متوقعا

قتصادات (منظمة عالمات على زیادة االختالف في تطورات األنشطة عبر القطاعات واال ، ولكن ثمة2022٪ في عام 4و 2021عام 
 . )2021، ةالقتصادیوالتنمیة االتعاون 

تتوقع أحدث أرقام التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا انتعاًشا في نمو الناتج المحلي 
لشباب اللذین من المتوقع أن یزداد لسكان ال. یجب أن یوفر النمو المستقبلي الوظائف والفرص 2021٪ في عام 3.1اإلجمالي بنسبة 

 ).2019، (معھد الشرق األوسط 2030ملیون بحلول عام  600 یقاربإلى ما  لیصل٪ 40بنسبة  عددھم

وتیرة انتعاش قطاعات الخدمات األكثر  فير الفیروس مبھٌم، فإن القیود الجدیدة المفروضة على التنقل والنشاط ستؤثر وبما أن تطوّ 
، حیث تظھر حمالت التطعیم نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیامذلك بالتأكید  یخصت المعتمدة على السیاحة. تضرًرا واالقتصادا

ن التي تعاني خاصة في البلدا أخرى ناحیة من مأساویةأوجھ قصور و، من ناحیة أیًضا مستوى عاٍل من عدم التجانس، مع أداء ممتاز
 وعدم االستقرار. من الحروب والنزاعات

 إلیھ  المستقبل الذي نصبو

، ثمة إلحاح متزاید نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاالعالم وم الجائحةفي الوقت الذي تضرب فیھ الموجتان الثانیة والثالثة من 
ً  مصممةق طری خارطةلتصمیم  ، إلى الطویلالمدى المتوسط عواقب األزمة على ل فقط تتطرق البطریقة  ،إلنتعاشا لتحقیق خصیصا



 

فرصة للتفكیر في النموذج  الجائحةیوفر مسار الخروج من أزمة . و19-كوفید أیًضا التحدیات الھیكلیة التي سبقت جائحة تعالجبل 
 ، كانت مبادرة منظمة التعاون2005الحات الالزمة. منذ عام منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا واإلص إلیھ االقتصادي الذي تحتاج

حوكمة والقدرة التنافسیة من أجل التنمیة أداة رئیسیة للمضي قدًما ودعم الشرق األوسط وشمال إفریقیا لللمنطقة  ةوالتنمیة االقتصادی
 ھذهالجدید للسنوات الخمس المقبلة، ستساھم  تنفیذ إصالحات القطاعین العام والخاص الرئیسیة في المنطقة. من خالل تفویضھا

 .والمستقبل إلنتعاشالمنطقة إلى ا في تصمیم مسار الكبادرة

 :ألوسط وشمال إفریقیا خالل الحلقتین الوزاریتین التالیتینوالمستقبل في منطقة الشرق ا الطریق لإلنتعاش خارطةستتم مناقشة 

استثمارات الغد في منطقة الشرق األوسط  : إدارة19-األولى: نموذج نمو جدید لإلنتعاش لما بعد فیروس كوفید الحلقة
من  اخضراًرا وشمولیةً اقتصاد ومجتمع أكثر عدالً و التصورات والتدابیر لتحقیقسیناقش  والذي وشمال إفریقیا

 .ثمارات الضخمة المخطط لھا لإلنتعاشاالست

 األھمیة الحیویةستناقش  والتيوشمولیة ر مرونة من أجل مجتمعات أكث السیاسات المتمحورة حول اإلنسانالثانیة:  الحلقة
 . فیھ ، وطرق المشاركةمتمحور حول اإلنسانالشامل والإلصالح الجدول أعمال 

في منطقة الشرق األوسط والعامة  الخاصة: إدارة استثمارات الغد 19-األولى: نموذج نمو جدید لإلنتعاش لما بعد فیروس كوفید حلقةال
 وشمال إفریقیا

خصصت حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، كغیرھا من الحكومات في جمیع أنحاء العالم، موارد الجائحة،  لمكافحة
ً إضافیة لقطاع الرعایة الصحیة. كما قدمت  ، وال سیما قتصادي لألزمة على قطاع األعمالللتخفیف من األثر اال دعًما خاصا

جتماعیة الموسعة لدعم العمال في القطاع غیر الرسمي واألسر األكثر ، وبرامج المساعدة االلمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجما
وسیؤدي إلى زیادة الدین العام  2019مما كان علیھ في عام  2020أن یكون عجز المیزانیة أكبر بكثیر في عام  من المتوقع  .ھشاشةً 

ي الضروري إلى زیادة االختالالت المالیة الموجودة ، یؤدي ھذا اإلنفاق اإلضافد الدولي). بالنسبة لبعض الدول(تقدیرات صندوق النق
 االستدامة المالیة.حیث  منتحدیات الالمزید من  تولیدإلى ، وبالتالي جھود السابقةالتھدید  إلى أو أصالً 

تواجھ  .البروزفي  الجائحة، حیث ستستمر آثار 2021من المرجح أن یستمر التحفیز المالي في جمیع دول المنطقة تقریبًا في عام 
یمكن  حیث تحدید خاصةً  ،أنحاء العالم كافةفي الدول األخرى في  القائمةمجتمعات الشرق األوسط وشمال إفریقیا تحدیات مماثلة لتلك 

خفض اإلنفاق وتخصیص الموارد للسیاسات ذات األولویة العالیة لدعم االقتصاد واألسر. وفي الوقت نفسھ، یمكن لالستثمارات العامة 
 .للبیئة ومراعاةً  تساعد في جذب استثمارات أجنبیة مباشرة جدیدة لدعم اقتصادات ومجتمعات أكثر عدالً وشمولیةً  الضخمة أن

، تقدمت العدید من حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بإصالحات مھمة لتحسین مناخ االستثمار، بما في في العقد الماضي
 من لالستفادةالجھود  من المزید بذل یجبللمستثمرین. ومع ذلك،  األنظمةنبیة وتبسیط ذلك تدابیر لتسھیل دخول الشركات األج

 تحول إلى نموذج اقتصادي یدعم إنتعاشاً ، مما یتیح الین اإلنتاجیة والتنویع االقتصاديفرص العمل وتحس خلق یدعماالستثمار الذي 
 .وشمولیةً  أكثر استدامةَ 

 ، حیث بلغتانخفاض حاد في االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، سُجل الجائحةومع ذلك، في أعقاب 
٪ مما كانت علیھ في 80أقل بنسبة  2020في ثمانیة اقتصادات في النصف األول من عام  التأسیسیةالقیمة اإلجمالیة لالستثمارات 

 لكنفي ذلك السیاحة والطاقة والصناعة.  ، بماي على القطاعات الحیویةالتأسیس االستثمار انخفاض. أثر 2019الفترة نفسھا من عام 
حب االستثمارات أو إلغاء المشاریع ، بدالً من سر في المنطقة إلى تعلیق المشاریع، أدى التباطؤ في االستثمابعض الحاالت في

.(OECD,2020a)  قارنة م 2020في النصف األول من عام  ٪50، بلغ انخفاض االستثمار األجنبي المباشر على المستوى العالمي
 ).OECD, 2020a( 2013نصف عام منذ فترة  على، وھو أدنى مستوى 2019بالنصف الثاني من عام 

 واالندماجمعالجة عدم المساواة  علىاألخضر لتعزیز النمو والمساعدة االقتصاد االستثمار في التكنولوجیا الرقمیة واالتصال و

ت االمنھجي لالستدامة واعتبار االدماجفرصة لالستثمار في التحول واالبتكار في القطاعین العام والخاص، مع  االنتعاشتُعد تدابیر 
، والمدن الخضراء الذكیة وأنظمة النقل العام الخضراء. كان الطاقة الشمسیة والطاقة الریحیة تكنولوجیااالقتصاد األخضر، مثل دعم 

عملیة اإلنتعاش لما  تكونوسیكون ضروریًا ل 19-كوفید یة في مواجھة أزمةول الوبائیة والمناعاالبتكار أمًرا حاسًما في تطویر الحل
 .تحقق التأثیر المرجولو ناجحةً بعد الجائحة 

تسریع التحول الرقمي ألنشطة القطاعین العام  بھدفاالستثمارات المخطط لھا في البنیة التحتیة العامة في الشبكات الرقمیة  إن
تكون أیًضا  قد كمافي دعم الطلب وتحسین اإلنتاجیة وتقدیم الخدمات. تساھم  قد عن االستثمارات في النقل والطاقة، والخاص، فضالً 

تُعتبر األدوات  لذا). OECD, 2021أو تقلیص حجمھا ( الشركاتبسبب إغالق  النازحینمصدًرا مھًما للوظائف الجدیدة للعمال 
في  لجعل مكاسب جھود اإلنتعاشللوصول إلى جمیع طبقات المجتمع، حتى األكثر تھمیًشا، ووالخدمات الرقمیة فرصة للحكومات 

وخاصة لألسر الفقیرة والفئات المحرومة والشركات  ،الشبكي الربطمتناول الجمیع على نطاق أوسع. ومن ھنا تأتي الحاجة إلى تعزیز 
، یمكن للحكومات المساعدة في تعزیز یا والرقمنة في المؤسسات العامةجالتكنولو من االستفادةومن خالل الصغیرة والمناطق النائیة. 

 .والتأھبالخدمات المبتكرة التي تركز على المواطن وضمان قدر أكبر من المرونة 



 

 االستخدام یكثف حیثفي القطاع الخاص، تجد العدید من الشركات، وخاصة الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم في القطاعات 
الرقمیة. ومع ذلك، فإن االستثمارات في األدوات  للتكنولوجیاالتحول الرقمي أیًضا بسبب التعقید المتزاید تحقیق  فيعوبة ، صالرقمي

یتطلب التحول الرقمي  كماة لإلنتاجیة، مثل الحوسبة السحابیة، ضروریة لزیادة نمو اإلنتاجیة. زَ عزِ والتطبیقات الرقمیة المتقدمة والمُ 
من قبل قطاع األعمال في المھارات الرقمیة، والتغییر التنظیمي، وعملیة االبتكار، وكذلك نماذج األعمال  استثمارات تكمیلیة

)OECD  ،2019.( 

 االستثمار في التكامل اإلقلیمي
باإلضافة إلى  ،المتوسطي وإمكانیة تطویر سالسل القیمة اإلقلیمیة-االنتباه إلى أھمیة تعزیز التكامل األوروبي 19-كوفیدأزمة  لفتت

 .التوریدسالسل تعمیق عملیة التنویع الصناعي في دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا لدخول قطاعات ذات قیمة أعلى في 

إعادة تنظیم التوزیع الجغرافي والقطاعي ألنشطتھا اإلنتاجیة، ب المتعلقةعلى قرارات الشركات متعددة الجنسیات  الجائحةقد تؤثر أزمة 
المتوسطیة تقصیر -متعددة الجنسیات في المنطقة األوروبیة الشركاتًصا لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. وقد تقرر مما یوفر فر

 البلدإلى  أنشطة الصناعة إعادة حتى تختار قدأو  )nearshoringوتقلیل المسافة بین الموردین والعمالء (بھا  الخاصةسالسل التورید 
في مواجھة  ، قد تقوم بعض الشركات بتنویع شبكات التورید الخاصة بھا من أجل زیادة المرونةثل). وبالمbackshoringاألم (

 .(OECD, 2020a)أخرى  مواقعفي  وتوسیعھا، والتي ستشمل سحب االستثمارات من بعض المواقع الصدمات

 الحوار بین القطاعین العام والخاصواالستثمار 
ي المنطقة التركیز على ف ، أعادت معظم وكاالت ترویج االستثماریواجھھا المستثمرون خالل األزمة ستجابة للمخاوف التيبھدف اال

تنظر بعض الحكومات أیًضا في مراجعة الحوافز لجذب االستثمار في والمستثمرین الحالیین.  وحفظ خدمات الرعایة الالحقة لدعم
 الزراعة. قطاع ذلك ، بما فيالتورید سالسل في لالختالالتالمعرضة القطاعات 

اء والشامل بین القطاعین العام الحوار البنّ  ، حیث یُثريد لالستدامة في إدارة االستثماراتویدعو الوضع الحالي إلى اتباع نھج مؤیّ 
 .النوعيل جذب االستثمار األجنبي المباشر والخاص جدول أعمال اإلصالح ویسھّ 

 سان من أجل مجتمعات أكثر مرونة وشمولیة الحلقة الثانیة: السیاسات المتمحورة حول اإلن

. اتخذت الحكومات في جمیع الحیاة وأفقطویلة المدى على صحة الناس  في معاناة إنسانیة خطیرة لھا آثار 19-كوفید جائحة تتسبب
شبكات االجتماعیة وأنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا خطوات غیر مسبوقة لتوسیع خطط اإلنقاذ وكذلك برامج الرعایة 

 ، ال تزال الفئات الضعیفة والمحرومة تتأثر بشدة باألزمة.ر والشركات طوال األزمة. ومع ذلكدعم األساألمان االجتماعي سعیاً إلى 

 إنشاء مؤسسات أكثر انفتاًحا وشفافیةً 
اءلة ومشاركة أصحاب الشفافیة والنزاھة والمسإلدارات العامة ا تعزیزھناك دعوة متزایدة لمزید من االنفتاح في الحكومات، وبالتالي 

، ة بناء ثقة المواطنین. في الواقعإلعاد أساسي شرطوھو مشترك،  بشكلحلول اإلنتعاش  بلورة المفتوحةالمصلحة. فقد تدعم الحكومة 
ة والرضا عن جودة وجود عالقة إیجابیة بین المشاركة والثقة في المؤسسات العام ةاالقتصادی والتنمیة تُظھر أدلة منظمة التعاون

دوًرا محوریًا في دعم  بأن مبادرات الحكومة المفتوحة قد تؤدي اعتراف متزاید .كما أن ھناكOECD, 2020b)( الخدمات العامة
 والدیمقراطیة والنمو الشامل. ةالرشید الحوكمة

 
 المواطنین والشركات في صمیم العمل الحكومي من أجل اإلنتعاش وضع

 
 تنظمأدوات حكومیة قویة  ھيالمیزانیات العامة والمخططات المالیة واإلصالح التنظیمي وأنظمة المشتریات العامة إعداد  إن

 الجائحة بعد لمانتعاش االوفاء بوعود االستفادة منھا كجزء من عملیة االنتعاش وذلك لل ویمكنتخصیص األولویات والموارد العامة، 
 المخصصةموال األفي تقدیم  ةاإلداری القیودالتنظیمیة للحد من  اتالرفاه االجتماعي. على سبیل المثال، یمكن تحسین السیاس ولتحقیق

ل أكثر استدامةً لدعم تحوّ  الضریبیة والسیاساتالمیزانیة العامة  إعداد سیاساتیمكن االستفادة من  كما (OECD,2020c). لمساعدةل
 .(OECD,2020d) لألجیال القادمة للبیئة ومراعةً 

تعمیم نھج یتمحور حول  إن. وجدواھاالجھود  ھذهإدارة المخاطر والرؤیة االستراتیجیة لضمان استدامة  كفاءات تطویركما یجب 
إدارات عامة أكثر شموالً، قادرة على ضمان  قد یؤول إلى الحكومة في تنفیذ خطط االنتعاش آلیاتاألشخاص والمستخدمین عبر 

 .والخدمات العامة المصممة خصیًصا الحتیاجات وتطلعات المواطنین الشاملالتنسیق الحكومي 
 

 المساھمة المھمة للشباب واألجیال القادمة من واالستفادةالنھوض بتمكین المرأة والمساواة بین الجنسین في جھود اإلنتعاش 
 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. ویُعتبر تعزیز تمكین المرأة  فيتستمر النساء والشباب في تمثیل إمكانات وموارد غیر مستغلة 
منظمة التعاون والتنمیة عن  الصادرةألدلة لوالشباب ومشاركتھم أمر بالغ األھمیة لتحفیز النمو الشامل والتنمیة االجتماعیة. ووفقًا 

فئات ال ودعمخدمات للشباب ال تقدیمخالل  من، للجائحةمنطقة في االستجابة الساھمت المنظمات التي یقودھا الشباب في االقتصادیة، 
 (OECD,2020e). ھشاشةً األكثر 

المعدالت اإلقلیمیة لبطالة  إنومع ذلك، ال یزال الشباب والنساء یواجھون عقبات ھیكلیة تحول دون اندماجھم السیاسي واالقتصادي. 
بینما تمثل  (OECD,2020a) الشباب ھي األعلى في العالم وال تزال ثقة الشباب في المؤسسات العامة منخفضة بشكل واضح



 

). كما 2019تریلیون دوالر أمریكي في الناتج التراكمي (البنك الدولي،  1العاملة خسارة تقدر بنحو  ةمشاركة المرأة المحدودة في القو
٪ من إجمالي العمالة في منطقة الشرق األوسط 68یشكل الذي  في القطاع غیر الرسمي زائداً  تمثیالً  النساء والشبابتمثیل  یشكل

تغطیة الحمایة االجتماعیة الرسمیة، ل افتقارھم، كانوا أكثر عرضة للفقر بسبب 19-). خالل أزمة كوفیدILO, 2018وشمال إفریقیا (
 (Oxfam,2020). ةغیر الرسمی بالعمالةوھي حالة مرتبطة عادةً 

 خلق یجب كمالجعل تمكین المرأة والشباب الركن األساسي لالنتعاش  والسیاساتیةعلى الحكومات استخدام األدوات اإلستراتیجیة 
في تصمیم خطط االنتعاش. كما یجب أن تتمتع  ومنظوراتھم شواغلھمتعزیز دمج  بغیة بشكل أكبر والشباب النساءفرص لمشاركة 

ً مكاسب مستدامة ومنصفة  تحقیقمؤسسات إذا أردنا ال إلىالقرار والوصول  صنععملیات  فيبفرص متساویة  المرأة . نتعاشلال فعلیا
المبادرات التي تعزز  أن من للتأكد ھاوتنفیذتصمیم خطط االنتعاش  في وراسخة معممة الجنسانیة القضایا تكونولذلك ینبغي أن 

الشباب  توظیف إمكانیةالخطط. وبالمثل، یجب أن تكون  ھذهجزء ال یتجزأ من  ةالمھنیفرص الوصول المرأة إلى الوظائف الالئقة و
تعزیز  سیساھممحوریة في االنتعاش. باإلضافة الى ذلك، للبیئة  والمراعیةمھارات ذات الصلة لدعم التحوالت الرقمیة لل ھمواكتساب

احتیاجات ومخاوف الفئات العمریة المختلفة بشكل أفضل عكس  فيالتنوع العمري في صنع القرار والمشاورات والمؤسسات العامة 
 .ضمان رفاھیة األجیال القادمة فيفي خطط االنتعاش و

 
 االبتعاد عن االقتصاد غیر الرسمي، وتوفیر قدر أكبر من المرونة االجتماعیة

 
ة في اقتصادات منطقة الشرق األوسط نظًرا للتكالیف الكبیرة لجھود اإلغاثة من األزمة والضیق النسبي للقواعد الضریبیة الرسمی

اإلیرادات اإلضافیة. وینبغي أن یشمل  جمعوشمال إفریقیا مع ارتفاع معدل انتشار االقتصاد غیر الرسمي، ستحتاج الحكومات إلى 
أي تحسین ، السیاساتیةذلك إیجاد حوافز إلضفاء الطابع الرسمي على القطاع غیر الرسمي، من خالل مجموعة شاملة من اإلجراءات 

الوعي بفوائد إضفاء الطابع الرسمي، وتبسیط اإلجراءات اإلداریة، وتقلیل تكالیف االمتثال الضریبي، وسد فجوة المھارات للعاملین 
 .في االقتصاد غیر الرسمي

قدرة اإلدارات  عدم عن ینجموكما ذكرنا سابقًا، ینتشر االقتصاد غیر الرسمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وغالبًا ما 
العاملة التي تم  ة. عادة، یُعد القطاع غیر الرسمي بمثابة عازل للصدمات السلبیة، حیث یستوعب مؤقتًا القوالمتطلبات توفیرالعامة على 

سیاسات التباعد  أدتالعازل وبدالً من ذلك،  تأثیره، لم یظھر 19-إخراجھا من القطاع الرسمي. ومع ذلك، خالل أزمة كوفید
خیاًرا مجدیاً،  في معظم وظائف القطاع غیر الرسمي ال یعد العمل عن بُعدإذ  ،نقاط الضعفتفاقم  إلىتماعي وتدابیر اإلقفال االج

 .فقد الكثیر من الناس سبل عیشھم بسبب التدابیر االحتوائیة وبالتالي
االستقرار  توفرو لألزمات التصدي تتیحسیة التي الحمایة االجتماعیة األسابعموًما  الرسمیونالعمال غیر  یتمتععالوة على ذلك، ال 

سبل عیش في  أيمخاطر الفقر بالنسبة لألفراد الذین ال یتمتعون ب ارتفعت لذا. 19-أثناء االضطرابات غیر المتوقعة مثل أزمة كوفید
بین تتراوح في المتوسط  إذمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، التي تتمیز بانخفاض مستویات اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة، 

 .٪ من الناتج المحلي اإلجمالي7.6٪ و 2.5
فرصة ب تتمتع فھي، 19-كوفیدعد وباء في الوقت الذي تستعد فیھ اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لالستجابة ألزمة ما ب

 لتعزیز المرونة االجتماعیة من خالل تعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة وتشجیع االبتعاد عن االقتصاد غیر الرسمي.
 


