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WWWالعربيـةWالمنطقـةWفيWاالقتصاديWالهيــكل

أسعارWالصرف

فـي دول المنطقـة العربيـة التـي 

تعتمـد اعتمـادا كبيـرًا عـىل النفـط، 

تتبـع نظـم أسـعار الصـرف نظامـا 

ثابتـا لسعر الصـرف. يحــرم عــدم 

وجــود قطــاع تصديــر نابــض 

بالحيــاة بالنسبة للســلع المتداولــة، 

االقتصاد السياســي لهــذه الــدول 

مــن مصالــح المجموعـة الناميـة 

التـي مـن شـأنها أن تدفـع نحـو نظـام 

أكثـر مرونـة لجهة أسعار الصـرف.

WالرأسمالWواستنفادWاالستثمار
الطبيعي

إن ضمــان االستثمار المطــرد، 

يلــزم تحقيــق النمــو واالنتاجية 

عـىل المــدى الطويــل مــع زيــادة 

معــدالت االستثمار مــن أجــل 

احتسـاب اسـتنفاد المـوارد وضمـان 

وجـود رصيـد مـادي كاف مـن 

الرأسـمال فـي المسـتقبل.

WالتصنيعWعنWاالبتعاد

لقد عانت االقتصادات العربية 

من تراجع التصنيع وهيمنة قطاع 

الخدمات بسبب وجود عائدات 

النفط، مـن دون أن تمـر بتجربـة 

مناسبة في التصنيع. وهـذا االتجـاه 

يضـر بالنمــو االقتصــادي ونمــو 

االنتاجية ويــؤدي إىل زيــادات فــي 

الطابــع غير الرسمي. 

التصنيع

يعد التحول في النشاط االقتصادي 

من الزراعة إىل التصنيع مصدراً 

رئيسياً لزيادة االنتاجية في البلدان 

النامية، في حين أن التحول اىل 

الخدمات سيعيق نمو االنتاجية بحيث 

أن الخدمات هي أقل كلفة لجهة رأس 

المال وأقل عرضة للمنافسة الدولية 

بسبب الطابع غير القابل للتداول 

التجاري في القطاع.

التحولWالهيكلي

لم تؤد التنمية االقتصادية العربية 

بعد إىل إعادة توزيع العمالة مــن 

القطاعــات المنخفضــة االنتاجية 

إىل األنشطة االقتصادية األعىل التي 

تعتمد إىل حد كبير عىل عائدات 

النفط؛ يميل الهيــكل االقتصادي 

ليكون أقل تنوعاً حيث يسيطر قطاع 

الخدمات ويكون قطاع التصنيع 

مهمشاً.   

Wالتنويع

سيؤدي التنويع وإعادة تخصيص 

الموارد من األنشطة اإلقتصادية 

منخفضة اإلنتاجية اىل األنشطة 

اإلقتصادية ذات اإلنتاجية اإلجمالية في 

االقتصاد إىل زيادة اإلنتاجية االجمالية 

في االقتصاد. قد تلعب إعادة تخصيص 

الموارد من خالل النظام المالي دوراً 

رئيسياً في هذه العملية. يعتبر تعزيز 

جودة القوى العاملة ومدى مالءمة 

مهارات العمال لألنشطة اإلقتصادية 

ذات القيمة المضافة العالية 

وإحتياجات الدولة من العوامل الرئيسية 

األخرى لتعزيز التنويع والتغير الهيكلي.  
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اقتصادات عربية أخرى مجلس دول الخليج العالم

1951 - 19601961 - 19701971 - 19821983 - 19921993 - 20092010 - 2019

WWWWWWWWWW1950-2019W،العربيةWالدولWفيWاالنتاجيةWاتجاهات

تتميــز ديناميكيــات النمــو االقتصادي فــي المنطقــة العربيــة بمســتويات دخــل مرتفعــة، إال أنها متدنيــة فــي اقتصـادات 

دول  مجلـس التعـاون الخليجـي الغنيـة بالنفـط، حيث تتميز بمسـتويات ضحلـة لكـن متهاويـة فـي الـدول العربيـة األخرى. ال تــزال 

االنتاجية تشــكل تحديــا لالقتصادات العربية منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى الوقــت الحاضــر. خالل العقــد الماضــي، 

الــذي بــدأ فــي عــام 2010، بقيــت المنطقــة تعانــي انخفاضــا فــي االنتاجية حيث شــهدت انقطاعــا بيــن االنتاجية ونمــو 

نصيــب الفــرد فــي الدخــل، ممــا يعنــي زيــادة االعتماد عـىل الوظائــف أألقــل إنتاجيــة.

 إن أفضـل أداء للنمــو مــن حيــث الدخــل 

واإلنتاجية والنمــو شهدته الفتــرة الممتدة 

بيــن عامي

1960 و1970، بعــد اكتشــاف النفـطـ؛ وفــي 
االقتصادات الغنية بالنفـط التي تستفيد 

بشـكل مباشـر مـن تصدير النفط، صـدرت 

دول عربيـة أخـرى عماال لدعـم مشـاريع جديـدة 

مختلفـة تمولهـا عائـدات النفـط واقتصـادات 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي.         

أثر ارتفاع أسـعار 

النفـط  فـي 

سـبعينيات القـرن 

العشـرين بشكل 

سـلبي علـى نمـو 

اإلنتاجية عىل الصعيـد 

العالمـي. بقــي نمو 

اإلنتاجية أعىل مــن 

نمــو نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل  في 

الشــرق األوسط،  

وأيضــا فــي دول 

مجلــس التعــاون 

الخليجــي وغيرهــا  

مــن االقتصادات 

العربيـة.         

إنها فتــرة الخسائر 

االقتصادية في الـدول 

العربيـة. علـى الرغـم 

من أن نمـو الناتــج 

اإلجمالي حافــظ 

عـلـى الجانــب 

اإليجابي منــه فــي 

االقتصادات العربيــة، 

فقــد انخفــض 

نصيــب الفــرد مــن 

الدخـل ومستوياته، 

حيث زاد االنخفاض 

الكبير في إنتاجيـة 

العمل من تدهــور 

الرفــاه القتصادي 

للســكان.

كانت األزمة الماليــة 

العالميــة سببا فــي 

خفــض وتيــرة النمــو 

عىل مســتوى العالــم.  

بيــد أن تحسن 

نمو الناتج المحلــي 

اإلجمالي عىل المدى 

الطويل في الدول 

العربية لــم يســاعد  

كثيــرا لجهة متوســط 

مســتويات الدخــل 

وإنتاجيــة العمــل، 

حيث أن  تحســن 

النمــو فــي دول 

مجلــس التعــاون 

الخليجي لــم يكــن 

كافيــا للتعويــض 

عــن تسارع النمــو 

الســكاني.

اســتمرت معانــاة  

الدخــل واإلنتاجية 

فــي االقتصادات 

العربيــة، في ظل 

وجود حــد أدنــى مــن 

النمــو فـي نصيـب 

الفـرد مـن الناتـج 

المحلـي اإلجمالي 

واسـتمرار تـآكل 

اإلنتاجية.

)1950-2019(WالكليـةWالعمـلWإنتاجيـةWنمـوWW

WW  فــي الــدول العربيــة، كان النمــو االقتصادي

مدفوعــا بشــكل أساســي بزيــادة العمالــة 

وليس بنمــو اإلنتاجية  المســتدام. في الواقع، 

انخفضـت إنتاجيـة العمالـة باسـتمرار منـذ 

أواخـر الســبعينيات بينمـا تقلصــت اإلنتاجية 

الكليــة لعوامــل االنتاج TFP منــذ عــام 2005. 

ليـس مـن المسـتغرب أن تكـون إنتاجيـة العمـل 

العامــة فــي المنطقــة هــي األسوأ عـلـى 

مســتوى العالــم.
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WالعربيةWالدولWفيWالمقلقةWاإلنتاجيةWأنماط

بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، فإن المنطقة العربية هي األسوأ أداء من حيث نمو اإلنتاجية. ويعود ذلك لضعف الكفاءة العامة بالنسبة 

لتحويل المدخالت إىل مخرجات، للفجوات في المهارات ولحاالت عدم التطابق، إضافة اىل عجز المنطقة عن ترجمة استثماراتها الرأسمالية 

إىل مكاسب إنتاجية. إن التحديات المستمرة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص لجهة تطوير نماذج أعمال نابضة بالحياة وتنافسية بسبب 

التدخالت الحكومية واإلنجازات المحدودة لسياسات التنويع الهادفة إىل تعزيز التغيير الهيكلي القائم عىل اإلنتاجية، هي أيضا عوامل جوهرية 

أخرى مساهمة.

لقد أدى ذلك إىل ضعف نمو دخل الفرد مقارنة باالقتصادات المتقدمة ، وهذا أمر مقلق بشكل خاص في االقتصادات العربية الفقيرة نسبياً.

WWالنتائجWالرئيسية

W  لـم يعـد االزدهار االقتصادي المدعـوم بالنفـط قـادرا عىل

االستمرار، حيـث بـدا األمر وكأن اقتصادات دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي وقعـت فـي مسـار المـوارد فـي ظل 

غيـاب التنويع االقتصادي. 

W  أتـى انخفاض الدخـل والنمو نتيجـة العتماد المنطقـة المفرط

علـى النمـو القائـم علـى العمالـة، واالستفادة مـن العمـال 

األجانب الذيــن يتقاضون أجرا زهيدا. وفــي حيــن جمعـت 

مناطــق أخــرى مــن العالــم بيــن نمــو العمالــة ونمـو 

اإلنتاجية مـن أجـل دفـع الناتـج المحلـي اإلجمالي، فـإن كل 

مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي والـدول العربيـة األخرى 

منحت األولوية بشكل كبير لإلنتاجية.

W  هذا وكان النمو في الناتج ونصيب الفرد من الدخل

وانتاجية العمل مثقالً إىل حــد كبيــر فــي المنطقــة 

العربيـة، تحديـًدا فـي اقتصادات دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي، حيـث اعتمدت هـذه االتجاهـات بشـكل كبيـر 

علـى االتجاهـات العالميـة فـي أسـعار النفـط والطلب عىل 

النفط.

W  في حين كان النمــو فــي الناتــج ونصيــب الفــرد مــن

الدخــل وإنتاجيــة العمــل مثقال إىل حــد كبيــر فــي المنطقــة 

العربيـة، تحديـدا فـي اقتصادات دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي، حيـث اعتمدت هـذه االتجاهات بشـكل كبيـر علـى 

االتجاهات العالميـة فـي أسـعار النفـط والطلب عىل النفط.

W  في حين يشكل تدهور الدخل النسبي ومستويات اإلنتاجية

في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ناتجاً حتميا 

بحيث أن تلك الدول هي في صدد االنتقال من االقتصادات 

القائمة عىل الموارد اىل اقتصادات أكثر تنوعا، أصبح 

االنزالق في الدول العربية األخرى ينذر بالقلق بشكل كبير.

W  إن االفتقار إىل قطـاع تصنيـع قـوي قـادر عـىل استيعاب

العمال مـن ذوي المهارات شـبه الماهرة والمهارات 

المدنيــة، واالفتقار اىل قطــاع خــاص نابــض بالحيــاة فــي 

كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن 

الــدول العربيــة، مــن شــأنه أن يزيــد مــن التحديــات 

التــي تواجههــا فــي تحقيــق ازدهار فـي نمـو اإلنتاجية.

WWإن تعزيز االنتعاش الحافل بفرص العمل الالئق، وضمان استمرارية األعمـال التجاريـة ورفع 
االنتاجية من خالل اإلبداع والتغييرWالبنيوي يشكل أهمية قصوى.

W  نــداء عالمــي للعمــل مــن أجــل تحقيــق ٍ تعــاف مــن أزمــة جائحــة كوفيــد-19 محــوره اإلنســان يشــمل الجميــع، ويتميــز

باالستدامة، والمرونــة. اعتمد في مؤتمر العمل الدولي 2021
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WWالمستدامةWالمشاريعWتنميةWتعترضWالتيWالحواجز

يهدف النظام البيئي لإلنتاجية في منظمة العمل الدولية إىل تحديد وتقييم العوائق الرئيسية أمام نمو اإلنتاجية التي تنشأ من بيئات 

األعمال التجارية الهشة )المستوى الكلي(، واالحتكاكات والتحديات القطاعية )المستوى المتوسط(، إضافة اىل الممارسات اإلدارية غير 

المالئمة )المستوى الجزئي(

حدد قادة األعمال التجارية في الدول العربية المعوقات التالية:

WWالمستوىWالكلي:

WWWالسياسيWاالستقرارWعـدم

WWالتمويـلWعلـىWالحصـولWفـرصWكفايـةWعـدم

W  ال يســهل اإلطار المؤسســي الحصــول علـى التمويـل

لالستثمار ورأســمال العمــل، الــذي يؤثــر أساســا عـلـى 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. لقـد عدلـت الشـركات 

اسـتراتيجياتها التمويليـة بحيـث تعتمـد بدرجـة أكبـر عــىل 

التمويــل الداخلــي ومؤخــرا عـلـى تمويــل األسهم الخاصــة.

W  لقد نمت الشــركات التــي تتوفر لديهــا فــرص كافيــة

للحصــول علــى التمويــل )مــن حيــث العمالــة( وباعــت 

المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات.

WWWالضرائبWمعدالت

W .إن الدول العربية ليس لديها نظام ضريبي متطلب بشكل خاص

W  أمـا الشـركات التـي أبلغـت عـن وجـود عقبـات متصلـة

بالضرائـب باعتبارها قيدا رئيسيا فقـد شهدت انخفاضا فــي 

اإلنتاجية.

WWWالكهرباءWاىلWالوصول

W  ًتقضي االقتصادات خارج دول مجلس التعاون الخليجي وقتا

أطول في الحصول عىل إمدادات كافية من الكهرباء مقارنة 

بنظرائها من ذوي الدخل المتوسط األدنى واألعىل من المتوسط. 

يعتبر الحصول عىل الكهرباء من أهم االهتمامات في األردن 

والعراق ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة.

 X 70%  X 97%
عالمياً  في الدول العربية - حيث 

تسيطر المشاريع الصغيرة 

WWأكبرWالحجمWوالمتوسطةWالصغيرةWالمؤسساتWتوظفW
عددWمنWالعمال:

WWالمنطقةWصادراتW

 X 1/3
إمكاناتها

ينبغي أن تكون بيئة األعمال 

التجارية والتصدير أكثر 

مالءمة، مما قد يشجع عىل 

تمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة الحجم ونموها.
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W	نمو اإلنتاجية، التنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

WWالمستوىWالوسطيW)القطاعي(

W  خدمـات القطـاع االقتصادي الرئيسـي. تعمـل المؤسسـات

الصغيـرة أساسـا فـي مجـال البيع بالتجزئة بينمـا تعمـل الشـركات 

الكبيـرة فـي خـدمـات أخـرى )مثـل التمويـل والتأميـن( تتسـم 

بإنتاجيـة أعىل.

W  هنـاك فجـوة فـي األجور بيـن المشـاريع الكبيـرة والمشـاريع

الصغيرة والمتوسطة الحجـم وليـس بيـن القطاعات المختلفــة. 

تميـل المؤسسـات الكبيــرة إىل دفــع أجــور أعلــى مقارنــة 

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

W  إن المشـاريع األكبر حجمـا و/أو األقدم )أن يكون عمرها أكثـر مـن

خمس سـنوات( هي أكثـر إنتاجية مـن المشـاريع الصغيـرة و/أو 

األعمال التجاريــة الصغيــرة. 

:W)المشاريع(WالجزئيWالمستوىWW

WWاإلداريةWالممارسات

W .تتميز المؤسسات التي يتمتع مديروها بخبرة أكبر، بإنتاجية أعىل

W  إن المؤسسـات التـي تبتكر ممارسات إداريـة جيـدة وتطبقها

تستطيع أن تعالج عـدم االستقرار السياسـي بطريقـة أفضــل.

WWWالتكنولوجياWاعتماد

W  مــا زالــت المؤسســات تناضــل مــن أجــل تبنــي العمــل

مــن بعــد وتكييف عملياتها مــع الخدمــات التي تجري عبــر 

اإلنترنت ودمــج الحلــول الرقميــة فـي عملياتها.

W  تؤثـر التفاوتات فــي الوصــول إىل اإلنترنت، والعمـل بصفة

غيــر رسمية وغيــر ذلــك مــن العوامــل عـلـى قــدرة 

االقتصادات المنخفضــة الدخــل علــى العمــل مــن المنــزل 

وتبنــي الحلــول الرقميــة.

W  إن لقطاعات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة حيزاً كبيرا لجهة

تحسين وضعها نحو الوصول اىل الحدود التكنولوجية.

سياساتWتعزيزWاإلنتاجية:

Wالسياسـات الضريبيـة للبحـث والتطويـر ودعـم االبتكار 

W تعتبــر سياســات تنميــة اإلنتاجية الزمــة لتحقيــق النمــو الشــامل وزيــادة اإلنتاجية  

والتحول الهيكلــي

W المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل؛ تؤثــر الفجــوات بيــن الجنســين  

فــي معدالت المشــاركة فــي العمــل عــىل دخــل المــرأة، واالهتمام برفاهها المادي وراتبها 

التقاعــدي

W.المنافسة في أسواق المنتجات والعمل  

Wربط نمو األجور بنمو اإلنتاجية  

W سد فجوات المهارات وعدم التطابق من خالل االستثمار في تعزيز المهارات وإعادة تأهيلها وفقا  

لحاجات السوق. 

W تتضمن المهارات التي يكثر عليها الطلب: المعارف التقنية، مهارات العمل ضمن فريق  

ومهارات التعاون، مهارات التنظيم ومراعاة التفاصيل إضافة اىل مهارات التواصل والمهارات 

الرقمية.

W اعتماد التكنولوجيا من قبل المؤسسات عىل المديين القريب والمتوسط بغية تعزيز نمو  

اإلنتاجية والتنويع ومرونة األعمال التجارية.

W ،تحديث الممارسات اإلدارية نحو تعزيز فعالية اإلنتاج، وريادة األعمال، وأداء األعمال التجارية  

إضافة اىل تحسين ظروف العمل.   
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W	نمو اإلنتاجية، التنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

WWالعربيةWالمنطقةWفيWالوطنيةWالتنميةWخطط

WمعWالوطنيةWوالرؤىWالخططWبينWالتوافقWWW
WنموWلتعزيزWالعامـةWالسياسـاتWكامـل

WWاإلنتاجية

W  الخطـط ضعيفـة فـي نطـاق السياسـة الصناعيـة والمؤسسـات

االجتماعية والعماليـة، وفـي نطـاق المسـاواة بيـن الجنسيـن.

W  ،الخطـط جيــدة فــي مجاالت التنويــع، تنميــة المهــارات والتعليــم

االستثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، إضافــة إىل 

البيئــة.

1 راجـع المبادئ التوجيهية لمنظمـة العمـل الدوليـة )2015( التحـول العـادل نحـو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميـع. متوفر عىل الرابط
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf.

WWما هي التغييرات التـي يمكـن أن تأخذها الـدول العربيـة المختـارة فـي االعتبار عند وضع 
خطـط التنميـة الوطنيـة لزيـادة اإلنتاجية وبالتالـي لضمان تحقيق نموWاإلنتاجية؟اإلنتاجية؟

بشكلWعام:

W االفتقار اىل اإلنتاجية التي تعتبر هدفا من أهداف خطط ورؤى التنمية الوطنية  

Wالتركيز بشكل جوهري عىل االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Wإدماج عنصر هام يتعلق بتنمية رأس المال البشري 

W.ال تتناول الخطط والرؤى الوطنية مسألة الطابع غير الرسمي في االقتصادات واالنتاجية 
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W	نمو اإلنتاجية، التنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

22%
قطاع التصنيع

15%
أنشطة الخدمات األخرى

14%
قطاع التجزئة

7%
قطاع البنـاء

5%
قطاع المعلومات

واالتصاالت

WWWالتجاريةWاألعمالWعىلW19-كوفيدWجائحةWأثر

1  أجـري المسـح عبـر اإلنترنت فـي الفتـرة الممتدة بيـن أغسطس ونوفمبـر 2021، مـع 586 مؤسسـة فـي خمـس دول تحديـدا االردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة 
وعمــان واليمــن. لقد قامــت خمــس منظمـات أصحــاب عمــل وعضوية الشــركات بتوزيــع نتائج المسـح عـلـى أعضائها. وهــذه المنظمــات هــي غرفــة الصناعــة في 

األردن، جمعيــة الصناعييــن اللبنانيين، اتحــاد الغـرف التجاريـة الفلسـطينية، غرفـة التجـارة والصناعـة في عمـان، واتحـاد الغـرف التجاريـة والصناعية فـي اليمـن.

2 ال يعـرض هـذا الرسـم القطاعـات االقتصاديـة التـي تمثـل أقـل مـن 8 فـي المائـة مـن العينـة االقليميـة. تشمل هذه القطاعات الخدمــات االداريــة أو خدمــات الدعــم 
والزراعــة أو الحراجــة أو صيد االسماك والفنــون أو الترفيه والتعليــم واألنشطة الماليـة أو التأمينية والفنادق أو المطاعم والصحـة البشـرية أو العمـل االجتماعـي والتعدين أو 

المحاجـر واألنشطة المهنيــة أو العلميــة أو التقنيــة واإلدارة العامــة أو الدفــاع واألنشــطة العقاريــة وتوفيــر الكهربــاء أو الغــاز أو المياه أو إدارة النفايات وخدمات النقل أو التخزين

االردنWولبنانWواليمنWوعمانWوWاألراضيWالفلسطينيةWالمحتلة1 

أجرت منظمــة العمــل الدوليــة مســحًا للمؤسسات فــي دول عربيــة مختارة حيث أجــرى مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة مسحا 

ألصحــاب العمــل يحدد التحديـات والفـرص التـي تواجـه تنميـة المشـاريع المستدامة والنمو االقتصادي فـي خضـم جائحـة كوفيـد-19

WالمئويةWالنسبة(WالبلدWحسبWالمسحWعينة
للمؤسساتWالمشمولةWبالمسح(

WالمئويةWالنسبة(WاالقتصاديWالقطاع
W)بالمسحWالمشمولةWللمؤسسات

WللمؤسساتWالمئويةWالنسبة(WالملكيةWنوع
المشمولةWبالمسح(

WللمؤسساتWالمئويةWالنسبة(WالمؤسسةWحجم
W)بالمسحWالمشمولة

%31 االردن

%26 األراضـي الفلسطينية المحتلة

%23 اليمن

%13 لبنان

%7 عمان 

%90 رأس مال خاص وطني

%4 رأس المال أجنبي خاص

%1 أمالك للدولة

%1 رأس مال مختلط

%3 غير ذلك 

%21 �مؤسسـات متناهية الصغر )تضـم 
أقـل مـن خمسة موظفين(

%32 �مؤسسـات صغيرة )تضـم مـا بيـن 5 
و19 موظفـا(

%33 �مؤسسات متوسطة )تضـم مـا بيـن  
20 و99 موظفـا(

%14 �مؤسسـات كبيـرة )تضـم أكثـر مـن  
100 موظـف(
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WالمؤسساتWعىلW19-كوفيدWجائحةWأثر

أدت جائحـة كوفيـد-19 إىل تفاقم هشاشة المنطقـة العربيـة بمـا فـي ذلـك ضعـف المؤسسـات العامـة، وعـدم االستقرار االقتصادي 

والسياسي، وانتشار االقتصادات غيــر المتنوعــة، وارتفاع معدالت البطالة.

WW 39% من المؤسسات ترى أن الحكومات 
ليس لديها سياسات مناسبة لتعزيز 

االبتكار.

يمكن للحكومات أن تشجع عىل اعتماد وتطويـر تكنولوجيـات 

جديـدة تتضمن حوافز ماليـة )مثـل التخفيضـات الضريبيـة 

والمنـح( عــن طريــق التعــاون الستنباط هــذه االبتكارات 

وشــرائها و/أو الحــد مــن المخاطر ذات الصلة. مــن الممكــن أن 

يخلــق مــدى قــدرة الحكومــات عىل التأثير عىل اإلبداع وتشجيعه 

تأثيـرات كبــرى عىل نمــو المؤسسـات وإنتاجيتها

WWWفـيWانخفاض

Wالعمالة

WWWفـيWانخفـاض

Wاإليرادات

WWالنقـدW

WالكافـيWغيـر

WWWالتحديات

التشغيليةWاألخرى

أبلـغ نحـوWثلثـي 

المؤسسات المشمولة في 

المسح عن انخفاض العمالة 

بين يناير 2020 ويوليو 2021

أفـادت أغلبيـة 

المؤسسـات المشـمولة 

بالمسـح )63 فـي المائـة(  

عـن انخفـاض فـي اإليرادات 

بين يناير ويونيو 2021

56% من الشركات 
التي شملتها الدراسة كان 

تواجه تدفقا نقديا غير كاف 

للتشغيل 

W  زيادات في أسعار مواد

المدخالت 

W  إلغاء الطلبات

W  صعوبة في الوصول اىل

العمالء 

W غياب العمال عن العمل

W  الفساد ودعم الكفاءة في

النظام العام 

WجائحــةWأثنــاءWالتشغيليةWالتحديــات
كوفيــد-W19)عىلWاختالفWالقطــاعات(

W  لقــد تأثرت مؤسسـات البيع بالتجزئة بشــكل خــاص بعـدم

كفايـة التدفق النقدي الالزم إلنجاز العمل فيهـا.

W .أبلغـت مؤسسـات التصنيـع عـن ارتفـاع أسـعار مـواد المدخالت

W  تأثرت مؤسسات الخدمات بانخفاض  الطلب بسـبب إلغاء

الطلبات.

W  لقـد عانت المؤسسـات التـي تعنـى بمجـال البنـاء بســبب

غيــاب العمال.

لقـد أثـرت جائحـة كوفيـد-19 بشـكل أساسـي 

عىل المؤسسـات المتناهيـة الصغـر والصغيـرة 

والمتوسـطة الحجـم مـن حيـث خسـائرWالتوظيـف.

لقـد ضربـت جائحـة كوفيـد-19 إيرادات المؤسسـات 

الصغيرة والمتناهية الصغر بشـكل أكبـر. والواقـع 

أن نسـب المؤسســات التــي أبلغــت عــن خسائر 

ضخمة أو متوســطة فــي اإليرادات انخفضــت مــع 

كبر حجــم المؤسســة.

فـيWدولWالعينـة،WلـمWتوافـقWسـوى 
WعىلWمؤسسـاتWمؤسسـتين مـن أصـل عشر

WسياسـاتWلديهـاWبلدانهـاWفـيWالحكومـاتWأن
W.التكنولوجيـاWواعتمادWاالبتكارWلتعزيزWكافيـه
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W	نمو اإلنتاجية، التنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

1. �جعل نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في مقدمة 
خطط التنمية الوطنية.

2. �اعتماد أهداف كمية اإلنتاجية عىل نطاق االقتصاد ككل 
واإلنتاجية عىل نطاق القطاعات. إرساء القدرات لجمع 

بيانات اإلنتاجية وقياسها عىل المستوى الحكومي 

الوطني.

3. �مواصلة جهود التنويع في البلدان المعتمدة عىل النفط  
وتلك غير المعتمدة عىل النفط والتغيير الهيكلي األوسع 

نطاقا، من خالل الخصخصة وتصميم وتنفيذ سياسات 

التنمية الصناعية واإلنتاجية وإرساء القدرات لجمع بيانات 

اإلنتاجية وقياسها عىل المستوى الحكومي الوطني.

4. �تشجيع اإلصالحات الرامية إىل تحسـين بيئـة األعمـال 
التجاريـة الرامية إىل إعادة تخصيص الموارد األهـم في 

قطاعات اإلنتاجية.

5. �قـد تسـاعد محاوالت إدمـاج اقتصادات المنطقـة نحو 
العمـل كسـوق واحـدة فـي نمـو اإلنتاجيـة. مـن شـأن 

التكامل اإلقليمي أن يحفـز مؤسسـات القطـاع الخـاص 

عىل االستيالء عىل االقتصادات الضخمة ورفــع اإلنتاجية، 

وهو يشـجع أيضاً عىل إعطاء األولوية لتدابير محددة تدعم 

تمويـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم ونموهـا.

7.  إن االستثمار فـي الرأسمال المعرفـي وتنميـة المهـارات 
والتكنولوجيات الالزمة لجهـة تحسـين الكفـاءة اإلجمالية 

بهدف استخدام المدخالت يشــكل أهميــة قصــوى. 

أما بالنسبة لصناع السياسات، ومنظمات األعمـال 

التجاريـة، والمؤسسـات التعليميـة حيث يكون 

المنـاخ االسـتثماري أفضـل تنسـيقا، يعتبر هذا األمـر 

بالغ األهميـة بالنسـبة للقطـاع الخـاص لجهة تطويـر 

استراتيجيات أعمال تجارية موجهة نحـو اإلنتاجية.

8.  تقديم حوافز لتحفيز ودعم المؤسسات بهدف تحديث 
ممارسات اإلدارة.

9.  وضع سياسات لتعزيز الوصول اىل االئتمان والتعميق 
المالي و الشمول  المالي.

6. �وضع سياسات توظيف وطنية استباقية وشاملة تجعل 
سوق العمل أكثر كفاءة مع التركيز عىل تعزيز المساواة 

بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل والحد من 

الطابع غير النظامي مع تشجيع نمو االقتصاد الرسمي.

WWWالمتعلقWالسياسةWإطارWهوWما
WيجبWوالذيWاالقتصاديةWبالبيئة
WبعدWماWلفترةWأفضلWبشكلWبناؤه

كوفيـد-19؟
توصياتW//WموجهةWللحكومات

10



W	نمو اإلنتاجية، التنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

     Contact details International Labour Organization
Route des Morillons 4 
CH-1211 Geneva 22  
Switzerland

T: +41 22 799 7239  
E: actemp@ilo.org

© International Labour Organization 2022

1. �اعتماد نمو اإلنتاجية كأولوية.

3. وضع جدول أعمال بحثي بشأن اإلنتاجية.

5.  تقديم دورات تدريبية وإرشادات وأدوات عملية 
لتحسين ممارسات االدارة األساسية، من كيفية تصميم 

استراتيجية عمل احترافية إىل منهجيات اإلدارة الرشيدة 

وما شابهها من أجل التحسين المستمر.

2. �الدعوة اىل وضع سياسات تعزيز االبتكار.

4. �مواصلة المشاركة في الحوار االجتماعي للتوصل إىل 
حلول مبتكرة لتعزيز االنتعاش االقتصادي.

6. �يمكن أن تكون الدورات التدريبية والتوجيهية والكتيبات 
حول كيفية تقليل الهدر عن طريق تحديد األنشطة 

ذات القيمة المضافة وتبسيط العمليات والقضاء عىل 

ترتيبات العمل السيئة مفيدة لتعزيز األداء واإلنتاجية 

واالبتكار والتطوير.

7. �تقييم احتياجات بناء قدرات المؤسسات من أجل تقديم 
فرص التدريب والخدمات العملية اىل األعضاء، وتحديد 

المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، لتحسين 

اإلنتاجية عىل أساس منتظم.

WWWالذيWالسياسةWإطارWهوWما
WفيWأفضلWبشكلWبناؤهWيجب

WبعدWلماWاالقتصاديةWالبيئة
كوفيـد-19؟

WوعضويةWالعملWأصحابWلمنظماتWموجهةW//Wتوصيات

الشركات
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