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 چکيده
  لزوم دگرگونيهاي اساسي براي روياروئي با کالن ترين چالش هاي             

 منطقه خاورميانه و شمال آفريقا                                
 

 بايد بين هشتاد تا يکصد ميليون   ٢٠٠٢تا سال 

فرصت شغلي جديد در منطقه خاورميانه و شمال 

يستي از نرخ    رشد اقتصادي ميبا .آفريقا ايجاد گردد

   ١٩٩٠ درصد طي سال هاي پاياني دهه ٤/٣ناپوياي 

اسلوب .  درصد در سال برسد٧ تا ٦دست کم به 

زمامداري بايد از حکومت مطلقه سنتي بسوي 

پيدايش دولت هائي حرکت کند که مردم را بيشتر در 

روند تصميم گيري بحساب آورند و در برابر آنها 

 منصفانه تري در   زنان بايد بگونه  . پاسخگو باشند

فعاليتهاي اقتصادي مشارکت داشته باشند و کشورها  

بايد از نيروي بالقوه زنان تحصيل کرده تر  و سالمتر  

بخش هاي . در اقتصاد خود بهره برداري کنند

عمومي درها را براي ابتکار افزون تر بخش 

اقتصادهاي متکي به درآمد نفت    . خصوصي بگشايند  

لين در خارج از کشور ، به و انتقال وجوه توسط شاغ

رژيم . سوي بخش هاي صنعت و خدمات رو آورند 

هاي بسته تجاري با شرکاي درون منطقه و پهنه   

آيا اينگونه دگرگونيها ناممکن     . جهان ادغام گردند 

زيرا اين مراتب درست . واجب است؟ آري. است ؟ نه

همان تغييراتي است که براي باال بردن سطح زندگي  

طقه خاورميانه و شمال آفريقا ظرف دو در سراسر من

در اين حال که بيکاري و    . دهه آينده ضرورت دارد

ُکندي رشد اقتصادي ، حفظ و ادامه روش سابق را    

غيرعملي ساخته ، به نظر ميرسد که کشورهاي 

 . منطقه به اعمال اصالحات تمايل نشان ميدهند  
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بستگي    "             نيک بختي و رفاه منطقه شديدا

مناقشات .  ه استقرار امنيت و ثبات در آن داردب

داخلي و منطقه اي، جنگها و تحريم ها  همگي    

رشد اقتصادي منطقه را کاهش داده اند و اين به   

سبب آن است که منابع اقتصادي منطقه بسوي   

مصارف نظامي و امنيتي منحرف شده ، به فضاي   

سرمايه گذاري آسيب وارد آمده و به جذابيت  

ر اثر وجود مناقشات در همسايگي آن منطقه د

همراه با اين ساختارهاي  .لطمه خورده است

سياسي و اقتصادي کشورهاي منطقه نامتناسب با   

. حکومت مطلوب و توسعه اقتصادي باقي مانده اند 

حل اين مناقشات و بازگرداندن امنيت و ثبات مهم     

است ولي برنامه انجام اصالحات در عرصه   

 و نهادهاي ذيربط حتي  سياستگذاري داخلي

سرنوشت سازتر است و از اين رو گزارش حاضر  

مناقشات . توجه خود را به آن معطوف ميدارد

منطقه اي و نگراني هاي امنيتي ممکن است دالئل    

ُکندي آهنگ اصالحات يا فقدان آن باشد ولي همين  

دالئل، اصالحات را مبدل به امري ضروري تر و      

 . فوري تر ميسازد

 

 اشتغال در يک فضاي متحول مسئله 
 

ظرف دو دهه آينده منطقه با چالش بي سابقه اي 

با توجه به اين که   . در عرصه اشتغال روبروست

 بالغ بر   ٢٠٠٠نيروهاي کار منطقه که در سال 

 ميليون ميشد و انتظار ميرود که در سال    ١٠٤

 به ٢٠٢٠ ميليون و در سال ١٤٦ به ٢٠١٠

ي کشورهاي ذيربط   ميليون برسد ، اقتصادها   ١٨٥

 ميليون شغل تازه در دو دهه  ٨٠نيازمند ايجاد 
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اين واردين جديد بگونه  . نخست سده بيست و يکم ميباشند تا بتوانند واردين تازه به نيروي کار را جذب کنند

بين . فزاينده اي جوان ، تحصيلکرده و زن ميباشند

 ميانگين ساالنه نرخ  ٢٠٠٠ و ١٩٧٠سال هاي 

پيش بيني اين    .  درصد بود٣ کار هاي رشد نيروي

 ٥/٣ به ميزان  ٢٠١٠ تا  ٢٠٠٠نرخ براي دوره 

 فشار روي بازار ٢٠٢٠درصد است و تنها از سال   

  ١٩٦٠کار به سطح نرخهاي متعادل تري که در دهه 

  ٥ظرف همين دروه ، . شاهد بوديم فرو خواهد افتاد

درصد نرخ رشد ساالنه پيش بيني شده براي نيروي  

 کشورهاي منطقه را با مشکالت بزرگ کار زنان

هيچ منطقه در حال توسعه ديگر . تري مواجه ميکند

، مقياس و تداوم فشارهاي بازار کار منطقه 

با . خاورميانه و شمال آفريقا را تجربه نکرده است

 درصد فعلي، چنانچه ١٥توجه به نرخ بيکاري حدود   

هدف منطقه جذب کليه تازه واردين و بيکاران در  

 ميليون فرصت  ١٠٠زار کار باشد منطقه نياز دارد با

شغلي تا پايان دهه آينده ايجاد کند يا بعبارت ديگر  

 . اشتغال در منطقه را به دو برابر افزايش دهد

 
الگوهاي گذشته اشتغالزائي ديگر کارساز  

 اکنون بسياري از روش هاي ديرين ايجاد   .نيستند 
از دست داده کار در منطقه ، بسرعت تناسب خود را 

 بخش عمومي   ١٩٩٠ – ١٩٧٠طي سال هاي . اند

گردونه اصلي اشتغالزائي بشمار ميرفت و در سال  

.  نيز منبع عمده اشتغال بود ١٩٩٠هاي نخست دهه 

اما اين بخش امروزه يک سوم ميزان اشتغال را در    

 درصد فرصت هاي شغلي را در تعدادي ٨٠منطقه و 

 . راهم ميکنداز کشورهاي شوراي همکاري خليج ف

اما بخش عمومي ديگر نميتواند اين نقشي        

شواهد . را که در گذشته بازي ميکرد ادامه دهد 
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موجود در سطح منطقه نشان ميدهد که در پاره اي از کشورها تعداد کارکنان اکثر فعاليت هاي بخش عمومي تا   

. کاهش ميدهد " ت بهره وري را مستمرا  حدود يک سوم و يا بيشتر افزون بر تعداد مورد نياز ميباشد و اين وضعي       

ولي جدا از زيان هاي وارده به کارآئي ، راهبرد ايجاد کار براي بيکاران و تازه واردين به نيروي کار توسط  

بخش عمومي ديگر عملي و قابل دوام نيست زيرا وضع مالي کشورها در سراسر منطقه تغيير محسوس کرده 

شتغال در بخش خصوصي فراهم نشود بناچار خيل فزاينده تازه واردين به     است ، چنانچه موجبات بيشتر براي ا  

 . نيروي کار بطرف اقتصاد غيررسمي گسيل ميشوند

 

توسعه منطقه اتکاء شديدي به سه منبع اصلي     .درآمد نفت و کمک هاي خارجي رو به کاهش ميرود    

اين سه . ه توسط شاغلين خارج از کشور درآمد نفت ، جريان کمک هاي خارجي و انتقال وجو: مالي داشته است 

منبع ، ممر اصلي درآمدهاي دولت و افراد خصوصي را تشکيل ميداد که نه تنها پشتيبان اشتغال وسيع در بخش   

عمومي بلکه سبب دوام راهبردهاي توسعه دولتمدار ، برنامه ريزي مرکزي و سياستگذاري هاي اقتصادي و     

 . ر درآمد بوداجتماعي بر اساس توزيع عادالنه ت 

پيش بيني ميشود که قيمت هاي نفت . ليکن هر سه اين عوامل اينک زير فشار بسيار شديدي قرار دارند  

منابع شناخته شده نفتي در بعضي از    .  کاهش يابند ١٩٧٠از سطوح فعلي به ترازهاي دهه " طي دهه آينده مرتبا

) مانند جمهوري عربي مصر و يمن (پاره اي ديگر ظرف چهار دهه و در) مثل الجزاير و ايران(کشورهاي منطقه 

همين انتظار نيز در مورد افت مستمر در جريان کمک هاي خارجي ، جز در . خيلي زودتر به پايان خواهند رسيد

سرانجام تصور . موارد حساس و مهمي که حل و فصل مناقشات همراه با کمک هاي مالي است ، صدق ميکند  

قالي توسط شاغلين در خارج از کشور افزايش يابد و اين به نوبه خود نتيجه چشم   نميرود که ميزان وجوه انت

 .انداز کاهش مهاجرت نيروي کار ميباشد

 

  ١٩٧٠در حاليکه در دوران شکوفاي نفت در دهه هاي   .امکانات مهاجرت نيروي کار کاهش يافته است  

شورهاي غيرنفتي منطقه گشود ، سرعت    مهـاجـرت درون منطقه اي دريچه مهمي را بروي کارگران ک    ١٩٨٠و 

 روند نزولي را طي کرده و آهنگ مهاجرت به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج   ١٩٩٠اين جريان در دهه 

قيمت هاي پائين تر نفت ، عرضه رو به افزايش نيروي کار داخلي و رقابت کارگران     . نيز به َکندي گرائيده است

ست به دست داده اند تا ميزان تقاضاي کشورهاي شوراي همکاري خليج را  ارزان تر از ساير نقاط جهان همه د

 .براي کارگر از ساير نقاط منطقه کاهش دهند

ساختار جمعيتي جوان منطقه . در خارج از منطقه ، مهاجرت نيروي کار موضوع پيچيده تري شده است 

نه مساعدي را براي جريان مهاجرت در مقابل رشد پائين نيروي کار و سالمندتر شدن جمعيت در اروپا  زمي 

ولي سدهاي کنوني حتي براي مهاجرت موقت و در حد اعتدال ، بلند و       . سودمند براي هر دو طرف فراهم ميکند

بطور کلي منابع عمده ثروت منطقه و اشتغالزائي گذشته آن باشتاب ناپديد ميگردند ، روزگار . پابرجا ايستاده اند

 . و منطقه بايد  بناچار دگرگون شودو دنياي منطقه دگرگون شده 
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 منطقه به سه تغيير اساسي نياز دارد 
اگر الگوي سنتي اشتغالزائي در منطقه ديگر کارساز   

نيست ، چه الگوئي بايد براي قرن بيست و يکم انتخاب کرد؟   

گزارش هاي بانک جهاني درباره تجارت و سرمايه گذاري ، 

 عنوان ميکنند که براي    حکومت ، اشتغال و جنسيت اين بحث را  

شتاب بخشيدن به ايجاد کار و تأمين رشد در آينده ، کشورهاي 

منطقه بايد درصدد روياروئي با يک رشته چالش هاي ديرپا در  

زمينه سياستگذاري و نهادهاي ذيربط برآيند تا بتوانند سه تغيير 

 . اساسي و مرتبط بهم را در اقتصادشان بوجود آورند

 ، ه بخش خصوصي بجاي بخش دولتي دادن نقش اصلي ب •

از راه کاستن موانع موجود در مقابل فعاليت هاي بخش 

خصوصي به موازات ايجاد چارچوبهاي مقررات ذيربط   

جهت حصول اطمينان از نيروبخشي متقابل بين منافع    

در منطقه خاورميانه و . خصوصي و مصالح عمومي

 شمال آفريقا سهم بخش خصوصي از ارزش افزوده نسبت

به سهم مشابه در مناطق ديگر جهان کمتر بوده و در دهه   

بعالوه افزايش سهم   .  نير رشد ناچيزي داشته است١٩٩٠

سرمايه گذاري خصوصي در کل سرمايه گذاري در منطقه 

بميزاني نبود که کاهش در سرمايه گذاري بخش عمومي     

در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا زمينه . را جبران کند

رش فعاليت هاي بخش خصوصي بسيار وسيع  براي گست

است ولي اين امر نيازمند يک فضاي مناسب و مطلوب 

 . اقتصادي و اجتماعي ميباشد 

،  از راه هموار ساختن تبديل اقتصاد بسته به اقتصاد باز •

فرآيند ادغام منطقه در بازارهاي جهاني به موازات 

پايدارکردن تضمينات الزم براي ثبات مالي و حمايت  

. امکانات منطقه براي تجارت وسيع است   . جتماعيا

صادرات غيرنفتي يک سوم توان بالقوه آن و واردات  

جريان . کاالهاي صنعتي نصف حد مورد انتظار ميباشد 

 برابر سطح ٦ تا ٥سرمايه گذاري خارجي ميتواند تا  

 . کنوني افزايش يابد  
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نات و تحوالت بازار نفت به اقتصادي باثبات  تبديل اقتصاد از اتکاء شديد به نفت و ناچار دستخوش نوسا  •
 ، از طريق اعمال تغييرات بنيادي در نهادهاي مديريت  تر و متکي به فعاليت هاي اقتصادي گوناگون 

تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي يک ضرورت . منابع نفتي و واسطگي آنها با عوامل اقتصادي  

 دهه گذشته به سبب افت قيمت هاي واقعي نفت ،  است زيرا صادرات سرانه هيدروکربورها در دو

تقاضاي فزاينده داخلي براي فرآورده هاي انرژي زا و رشد سريع جمعيت قوس نزولي را طي کرده 

و به ويژه براي کشورهائي چون سوريه  و يمن که ممکن است ذخائر شناخته شده نفتي شان در . است

 برنامه –در اين زمينه مديريت بهتر درآمدهاي نفتي  . ردآينده نه چندان دور به پايان برسد فوريت دا 

ريزي براي مواجهه با نوسانات قيمت و کاهش تدريجي ذخائر نقش مهمي را در قطع وابستگي    

بايد به بهينه سازي و بهره دهي سرمايه گذاري هاي  " اقتصادي و ملي به نفت داشته و مخصوصا

 . عمومي توجه داشت 

قه براي تأمين دگرگوني هاي مورد بحث دست به اصالحات زده اند ولي بطور  بسياري از کشورهاي منط 

رها کردن الگوي ديرين توسعه و  . کلي تاکنون اصالحات در سراسر منطقه با احتياط همراه و نارسا بوده است 

اي حرکت بسوي يک الگوي نو از راه ايجاد تغييرات سه گانه فـوق الذکر چالش قابل توجهي را مقابل کشوره      

در عين حال ، نيل به اين دگرگوني ها بزرگ ترين اميد براي تسريع رشد و ايجاد فرصت هاي        . منطقه قرار ميدهد

 . شغلي مور نياز جهت روياروئي با فشارهاي ناشي از نيروي انساني فزاينده در آينده ميباشد 

 و کيفيت آموزش و موفقيت اين دگرگونيها مشروط به پيشرفت در زمينه برابري در عرصه جنسيت  

گرچه در رابطه با برابري جنسيت پيشرفت در زمينه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و  . پرورش ميباشد

درمان در منطقه چشمگير بوده است ولي تحول مشابهي در زمينه مشارکت زنان در نيروي کار هنوز صورت   

 اي گزافي براي خانواده ها ميباشد و بطور کلي مشارکت زنان در نيروي کار متضمن هزينه ه . نگرفته است

 انعطاف آنها را در انطباق خود با شرائط متحول

گذار بسوي اقتصادهاي باز و . اقتصادي محدود ميکند

مبتني بر بازار و جهانگرا محتاج پيشرفت مستمر و 

تعميق سرمايه نيروي انساني دارد و مهم تر از آن     

منابع  .کيفيت تحصيالت در سيستم آموزشي ميباشد 

آب و مديريت در مصرف آن چالش ديگري براي 

منطقه است و هرچند در متن اين گزارش مورد  

بررسي قرار نگرفته براي بسياري از کشورهاي  

 ).به کادر مراجعه شود(منطقه مسئله اي است حياتي 
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  اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا–آب ، رشد و توسعه اجتماعي 

خاورميانه و شمال آفريقا در خشک ترين بخش از جهان قرار دارد، آب براي رشد ، توسعه   چون منطقه  

  ١٢٠٠ميانگين آب موجود براي هر نفر در منطقه حدود  . و کاستن از فقر در کشورهاي منطقه جنبه حياتي دارد

ه ميانگين آب     پيش بيني ميشود ک  .  مترمکعب ميباشد  ٧٠٠٠متر مکعب در سال است درحاليکه ميانگين جهاني    

 .  متر مکعب باشد ٥٠٠ فقط اندکي  بيش از  ٢٠٢٥موجود براي هر نفر در سال 
عالوه بر آن عواملي مانند استفاده ناقص از . روش هاي جاري مصرف آب در منطقه قابل دوام نيست 

دم کارآئي اهرم هاي اقتصادي براي تنظيم تقاضا ، افزايش درآمد خانوارها که مصرف آب را افزايش ميدهد، ع     

بخش عمومي در توزيع آب و گسترش آبياري در بخش کشاورزي هم مشکل طبيعي کميابي آب را وخيم تر کرده  

بيشتر کشورهاي منطقه از چاههاي آب بيش از ميران جايز بهره برداري ميکنند و دليل عمده آن اين است  . است

. براي مصرف کنندگان مقرون به صرفه ميکنند   که يارانه هاي دولت به فرآورده هاي انرژي زا چنين روشي را   

اما چون توزيع آب به صورت بهينه اي صورت نميگيرد بسياري از ساير مصرف کنندگان به ويژه نواحي شهري  

بنا بر اين ، عالوه بر     .  برابر تعرفه هاي رسمي ميگردند ٢٠ تا ١٠ناچار به خريد آب از فروشندگان به بهائي   

 .ش هاي جاري آب رساني از نظر رعايت انصاف مشکالت زيادي را همراه دارندپائين بودن کارآئي ، رو

در اين . بخش قابل توجهي از آبي که به شهرداريها تخصيص داده شده حساب و کتاب روشني ندارد    

حال آب مصرفي در کشاورزي نيز هدر ميرود چون انگيزه هاي الزم براي تشويق کشاورزان در کاربرد فن آوري 

فاضالبهاي تصفيه نشده شهري و آبهاي حاصله از .  جهت صرفه جوئي آب ، هنوز وافي به مقصود نيستهاي نو

آلودگي . زهکشي در کشاورزي موجب آلودگي چشمه سارها ، رودخانه ها ، جويبارها و درياچه ها شده است

اي فرصت قابل توجهي فزاينده آب اثرات نامطلوبي بر بهداشت همگاني بجا گذاشته و از اين رهگذر هزينه ه

مطالعات و تحقيقات مربوط به اثر آلودگي آب در تخريب محيط زيست هزينه هاي برآمده را . ايجاد کرده است

اکثر سازمانهاي دولتي مسئول آبرساني شهري و آبياري   . حدود يک درصد توليد ناخالص داخلي برآورد ميکند

چالش اين است که نهادهاي بديعي با مشارکت بخش هاي     . کشاورزي در منطقه از کارآئي الزم برخودار نيستند

 عمومي و خصوصي و مردم محلي بوجود آيد تا مديريت منابع آب و توزيع آن را به صورت بهتري اعمال نمايد   
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 حکومت : اساس دگرگوني ها 
تغييرات بنيادي سه گانه مورد اشاره در باال    

 –ال در منطقه  يعني اقدامات کليدي براي حل معضل اشتغ

و لزوم پيشرفت در زمينه برابر جنسيت و کيفيت آموزش  

و پرورش تنها با عوض کردن سياست هاي مربوط   

بهسازي حکومت پايه اساسي اين دگرگوني   . عملي نيست

هر يک از اين دگرگوني ها مستلزم تغييرات عميق    . است

. در نقش دولت و باال بردن سطح کارآئي آن ميباشد  

مت چالش جداگانه اي نيست که با آهنگ بهسازي حکو

خودش حـرکت کنـد بلکـه بـرنـامـه اي است کمکي و 

پشتيبان اصالحات در عرصه هاي سرمايه گذاري   

خصوصي ، تجارت و تنوع بخشيدن به اقتصاد کشورهاي     

منطقه که از طريق ايجاد دگرگوني در سازوکارهاي 

بهسازي . حکومتي به مرحله اجرا گذارده ميشود 

کومت در افزايش ظرفيت هاي دولت و انگيزه هاي  ح

دروني آن موثر بوده و اجازه ميدهد تا جامعه مدني نقش 

اگرچه حکومت . بيشتري را در حکومت داشته باشد

مطلوب بخودي خود نميتواند تدوين سياست هاي    

اقتصادي خوب و کارساز را تضمين کند ، ليکن وجودش   

 ياستگذاري هاي براي محافظت از جامعه در مقابل س

مستمر ضعيف و احراز اطمينان از مشروعيت و    

مقبوليت سياست هاي مطلوب و اجراي دقيق و سريع   

آنها جهت دست يابي به حداکثر رشد در منطقه کمال 

 . ضرورت را دارد

چالش هاي اصلي منطقه در رابطه با حکومت  

عبارتست از وجود کمبودهائي در امر شمول و بحساب 

مراد .  و پاسخگوئي حکومت در برابر آنها  آوردن مردم

اين است که هر ) شمول(از واژه بحساب آوردن مردم 

فردي که در فرآيند حکومتي ذينفع است ميتواند بر پايه  

. اي برابر با سايرين در آن مشارکت داشته باشد
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 پاسخگوئي مبتني بر اين اصل است که نمايندگي از    

ح عمل کند  طرف مردم در فضائي منطقي و صحي

بدين معني که کساني که برگزيده شده اند تا بنام     

مردم اقدام نمايند در قبال موفقيت خود سرفراز و 

بالعکس در صورت عدم موفقيت در کار خود 

پاسخگوئي به دو   . بمردم جوابگو خواهند بود  

علم و (عنصر بستگي دارد که عبارتند از شفافيت  

و رقابت و  ) اطالع مردم نسبت به فرآيند حکومتي

امکان بحث در مورد گزينه ها و   (زيرسئوال بردن 

 )وجود رقابت ميان نمايندگان و سياست هاي بديل 

 

سامانه هاي کنوني حکومتي دچار نارسائي     
هائي در امر بحساب آوردن و شمول مردم        

نارسائي در بحساب آوردن يا    . . .ميباشند 

  "مثال. شمول مردم بصور گوناگون ظاهر ميشوند 

وجود خدمات عمومي اندک براي ساکنان مناطق    

روستائي اغلب همراه باالترين سطوح بيسوادي   

. در مقايسه با ساير کشورهاي ميان درآمد ميباشد

شکل ديگر آن نابرابري هاي جنسيتي در زمينه  

مشارکت در اجتماع و رفتار متفاوت به موجب  

تجلي ديگر آن وجود پارتي بازي ،  . قانون ميباشد

داري از خويشاوندان و قبيله خودي ، حمايت  هوا

از اشخاص مورد نظر يا رد و بدل پول جهت  

برخورداري افراد از خدمات عمومي و يا گزينش   

افراد براي دسترسي به فرصت هاي کسب و کار 

برغم اين که تمام قوانين اساسي  . ُپرسود

کشورهاي منطقه نسبت به برابري همگاني احترام 

فاحشي بين کشورهاي اين   ميگذارند، شکاف 

منطقه و رقباي جهاني آن در زمينه شمول و 

 . بحساب آوردن مردم وجود دارد
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 نارسائي پاسخگوئي به    .و همين نارسائي ها در زمينه پاسخگوئي به مردم نيز وجود دارد       . . . . 

 هرچند در بعضي   .صورت نقصان در شفافيت سازوکارهاي زمامداري و کمبودهائي در امکان رقابت ظاهر ميشود

از کشورها روزنه اندکي از شفافيت به چشم ميخورد ، بطور کلي شفافيت حکومت هاي سراسر منطقه محدود و 

از روي اکراه ميباشد که خود بازتابي است از اين واقعيت که منطقه خاورميانه و شمال آفريقا درباره کيفيت کار   

در هيچ يک از اين کشورها حق شهروندان     . ن قرار ميدهدکمترين اطالع را در دسترس همگا " حکومت ها عمال 

. نسبت به کسب اطالعات عمومي دولتي شناخته نشده است و بعضي فعاالنه از اين حق جلوگيري مينمايند     

در بعضي نيز هر  . مطبوعات در اکثر کشورها تحت مراقبت شديد دولت قرار گرفته و از آزادي برخوردار نيستند  

يجاد مزاحمت براي روزنامه نگاران يا بازداشت آنان ، مورد هتک و حمله واقع و بدين منوال        از گاهي از طريق ا

 . گفت و شنود عمومي دچار اختناق ميشود

در زمينه امکان رقابت ، نارسائي ها در سراسر منطقه همان اندازه است که در مورد شفايت عنوان       

 مانند پرسشهاي پارلماني درباره سياستگذاريهاي –ود دولت امکان رقابت ميتواند يا از درون ساختار خ. گرديد

 و از بيرون يعني از ناحيه مردم بوسيله سازوکارهائي مانند رقابت آزاد براي انتخاب نمايندگان مردم يا      –کشور 

مقامات حکومتي ، مشورتهاي فراگيرتر و الزام آورتر با جامعه مدني و گفت و شنودهاي مستقل و مفيد راجع به   

هرچند بطور کلي سازوکارهاي پاسخگوئي دروني در داخل دستگاه  . سياست ها و رفتار دولت ، صورت ميگيرد

اداري دولتي کشورهاي منطقه با سازوکارهاي ساير کشورها که در رده درآمدي مشابهي قراردارند قابل مقايسه 

يباشد و اين در اثر تمرکز بيش از  ضعيف تر م" است ، نظارت و توازن در زمينه قواي سه گانه کشورها عموما

اندازه قدرت در دست قوه مجريه است که حتي در مورد کشورهائي نظير مصر ، تونس  و الجزاير که بر حسب   

پاسخگوئي بيروني که امکان رقابت ميان مسئوالن        . عقيده در اسلوب حکومت تکثرگرا هستند ، صدق ميکند   

ه و در نتيجه ، ميان همه مناطق در حال توسعه منطقه خاورميانه و  دولتي است به ندرت در منطقه اتفاق افتاد  

 . شمال آفريقا تمرکزگراترين منطقه جهان ميباشد

 

 کشورهاي منطقه در روياروئي با چالش ها روش هاي متفاوت اختيار خواهند کرد
نه و هرچند تمامي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به تکميل تغييرات اساسي سه گا   

بهسازيهاي بنيادين در عرصه حکومت احتياج دارند ، ليکن اولويت ها و زمان بندي دگرگوني سياستگذاري ها و         

بهسازي نهادي الزم جهت تأمين رشد باالتر اقتصادي ، متفاوت خواهد بود و اين همه بستگي دارد به وجود         

مينه بهسازي هاي سياستگذاري و نهادي به  منابع و ثروت هاي طبيعي ، نيروي کار و موفقيت هاي گذشته در ز

عوامل مربوط به اقتصاد سياسي نيز در طراحي و اجراي برنامه هاي موفق توسعه    . ويژه در جوهره کشورداري

همچنين در پيوند با چالش بهسازي حکومت ، رويکرد کشورها يکسان نخواهد بود،     . نقش حياتي ايفا ميکند  

مسيرها . ضروري ميباشد" جگانه براي نيل به حکومت مطلوب کامالاگرچه پيشرفت در همه مسيرهاي پن

شمول و بحساب آوردن مردم ، اقدامات کشوري و محلي براي تأمين پاسخگوئي بيروني بيشتر ،   : عبارتند از 

 . حفظ توازن ميان قواي سه گانه حکومت و اصالحات اداري براي پاسخگوئي دروني بهتر   
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 ل چشمگير خواهد بود تأثير بر رشد درآمد و اشتغا
اثرات يک سلسله تغييرات در سياستگذاري اقتصادي که سبب بهسازي فضاي کسب و کار و سرمايه  

گذاري بخش خصوصي شود و ادغام در اقتصاد جهاني  را امکان پذير سازد ، بالقوه بسيار قابل توجه و گسترده     

با توجه به تجربه کشورهاي مورد هم سنجي ،  طبق برآوردهاي مندرج در گزارش مربوط به تجارت ، . ميباشد

گزارش مربوط به حکومت مطلوب ،  .  درصد افزايش يابد٣ تا ٢توليد سرانه کارگران منطقه ميتواند ساالنه حدود  

ضمن استفاده از شواهد بين المللي مرتبط با کشورهائي که عملکرد خوبي داشته اند ، معتقد است که بهسازي در        

  درصد ٣/١ تا ٨/٠ پاسخگوئي و اداره عمومي ، قادر است رشد سرانه توليد را ساالنه بين   نهادهاي مرتبط با

همچنين افزايش مشارکت زنان در نيروي کار در رساندن ميزان آن به باالترين سطح در بين   . افزايش دهد

 اين که اين اثرات  در عين.  درصد يا بيشتر به رشد توليد ناخالص داخلي بيفزايد٤/٠کشورهاي منطقه ميتواند 

  تا٥/٢مضاعف نميباشند يک برآورد محافظه کارانه از مجموع اين اثرات پيش بيني ميکند که توليد هر کارگر     

 .  برابر يک درصد رشد فعلي است٣ درصد در سال افزايش خواهد يافت که ٥/٣ 

جديد و فرصت هاي دگرگوني اقتصادي پيشنهادي و اجراي اصالحات عميق سبب ايجاد ميليون ها شغل    

بطور مثال ازبين بردن فقط نيمي از شکاف     . بيشتر در اشتغال مولد در بخش هاي توليد کاال و خدمات خواهد شد 

 درصد توان بالقوه آن ، همراه با ٢٠ درصد سهم کنوني کاالهاي غيرنفتي از کل صادرات از منطقه و   ٦بين 

 ٥ ميليون فرصت شغلي جديد ظرف  ٤ ، سبب ايجاد افزايش در حجم سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي 

 درصد نيروي   ٤اين تعداد فرصت جديد اشتغال برابر کاهش شاخص بيکاري به ميزان     . سال آينده خواهد گرديد

 .کار ميباشد و برنامه وسيع تر اصالحات حتي مزاياي گسترده تري را به ارمغان خواهد آورد
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 ت الگوهاي ديرين رشد و حکوم
الگوي ديرين توسعه اقتصادي که بر  

اساس فعاليت هاي بخش دولتي با برنامه ريزي  

مرکزي و سياستگذاري هاي اقتصادي و 

اجتماعي در جهت رعايت انصاف و توزيع 

عادالنه تر درآمد و باالخره وجود يک قرارداد 

اجتماعي محکم بين مردم و دولت هاي منطقه  

ج مثبتي دست يافت استوار بود ، در آغاز به نتاي

 . ولي هزينه گزافي را نيز همراه داشت

 

الگوي رشد دولتمدار در آغاز 

 منافعي ببار آورد 
الگوي توسعه ائي که در منطقه اجرا    

شد حاصل انديشه سياستمداران وقت درباره 

سياست هاي الزم براي دست يابي به توسعه    

اقتصادي و اجتماعي بود و قرارداد اجتماعي بين    

براي بهسازي ميراث " م و دولت نيز بعضامرد

طي . عدم مساوات و فقر در منطقه اتخاذ گرديد

نيمه نخست سده بيستم ، سطح زندگي اکثريت   

. وسيعي از مردم در حد بسيار نازلي قرار داشت

نماگرهاي بهداشت و درمان در ميان نازل ترين 

بيسوادي شايع بود و عدم . در جهان قرار داشت

. رآمدها و مالکيت زمين گسترده بودبرابري در د

قرارداد اجتماعي مورد گزينش منطقه ، همچنين 

از ناحيه يک اجماع بين المللي پشتيباني ميشد   

که به نوبه خود همزمان با توسعه سامانه هاي 

 . رفاهي در اروپا بعد از جنگ جهاني دوم بود

کلي توسعه که ) استراتژي(رهيافت  

ئي هاي خصوصي ، مشتمل بر ملي کردن دارا

برنامه ريزي دولتي ، توسعه صنعتي همراه با 
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حمايت مصنوعات داخلي ، توزيع درآمد در جهت  

پيشرفت هاي اجتماعي و اشتغال انبوه در بخش    

عمومي بود منافع چشم گيري در اول کار که قيمت  

هاي نفـت نيـز افـزايش يـافتـه بـودنـد بـه ارمغـان 

ـاعي مـورد بحـث ولـي قـرارداد اجتم. آورد

پيشـاپيـش هسته هاي نابودي خود را در درون 

ميپرورانيد زيرا از همان ابتدا دچار نقص بوده 

نميتـوانست پـايـدار يا قادر به بهره مندي از 

ظرفيت نوآوري و ابتکـار مـردم در  تـأميـن رشـد 

بطور خالصه . بهـره وري درازمدت باشد

جود آمده بودند سياستگذاري ها و نهادهائي که بو

 . توان روياروئي با چالش هاي آتي را نداشتند 

 

-١٩٦٥طي دوره   .رشد اقتصادي سريع بود  

 درصد در سال ٧/٣ ميانگين رشد سرانه   ١٩٨٥

بود که پس از منطقه شرق آسيا و حوزه اقيانوس  

عوامل زيادي در .  آرام در جايگاه دوم قرار دارد

رفت سريع پيش: اين رشد موثر بودند از جمله 

صنعتي شدن و سياستگذاري هاي حمايتي از  

صنايع داخلي ؛ استخدام و مخارج باالي دولتي به 

ويژه در فعاليت هاي زير ساختاري ؛ افزايش 

قيمت هاي نفت که سرمايه هاي کالني را به داخل 

منطقه روانه ساخت و ضمن ايجاد اشتغال موجب     

ارسال وجوهي از طرف شاغلين خارج از کشور 

 . ه کشورهاي غيرنفتي منطقه گرديد ب

 

درآمدهاي سرشار دولت از محل صادرات 
نفت پيدايش سامانه هاي رفاهي و خدمات   

درآمدهاي فزاينده  .اجتماعي را ممکن ساخت 

نفت نقش سرنوشت سازي در تداوم قرارداد 
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اجتماعي در کشورهاي صادرکننده نفت و ساير  

در در کشورهاي صا. کشورهاي منطقه ايفا کرد

 نفتي فرصت ايجاد سامانه هاي  کننده نفت ، عوايد

وسيع رفاهي را داد که به منزله سازوکارهائي براي 

توزيع ثروت نفت ميان شهروندان عمل کرد ،   

هرچند اين مزيت شامل کارگران مهاجر غيرشهروند 

در کشورهاي غيرنفتي ، انتقال وجوه توسط   . نشد

 شاغلين خارج از کشور مصرف خانوار را

وام ها ،  . بخصوص در نواحي روستائي افزايش داد 

کمک هاي بالعوض  و ساير کمک هاي کشورهاي 

صادر کننده نفت به کشورهاي غيرنفتي درآمد دولت  

را تقويت کرد  و اجازه داد تعهداتش را نسبت به  

در اوج شکوفائي   . توزيع عادالنه درآمد حفظ کند 

نفر  ميليون ٥/٣ حدود ١٩٨٠نفت در اوائل دهه  

کارگر مهاجر عرب در عربستان سعودي و 

بين . کشورهاي خليج فارس استخدم شده بودند

 دريافت هاي رسمي مصر از محل ١٩٨٤ و  ١٩٧٣

" انتقال وجوه توسط شاغلين خارج از کشور تقريبا 

 ميليارد ٢/٨ ميليارد دالر ، از آن مغرب  ٢٢برابر 

 . ميليارد دالر شد٥/٦دالر ، از آن اردن  

فوذ قرارداد اجتماعي اين بود که رشد سريع    معني ن 

اقتصادي در منطقه با دستاوردهاي چشمگيري در 

در کانون  . بسياري از نماگرهاي اجتماعي همراه بود

اين قرارداد تصوير جامعي از دولت بعنوان متصدي    

تأمين رفاه و ارائه دهنده خدمات اجتماعي قرار 

 ، داشت که اجراي برنامه هاي آموزش و پرورش

تأمين مسکن ، بهداشت و درمان ، يارانه هاي مواد  

 .غذائي و ساير مزايا را نقش دولت ميشناخت

 

  .دستاوردهاي آموزش و پرورش کالن بود  

با سرازير شدن پول هاي بادآورده از صادرات نفت 
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اعي سوق داد و  که اساس درآمد دولت ها را تشکيل ميدادند ، منطقه منابع مالي عظيمي را به مسير توسعه اجتم    

 ١٥(در زمينه آموزش و پرورش ، ميانگين سطح آموزش بزرگساالن  . موفقيت هاي چشمگيري کسب کرد

 ارتقاء يافت و اين باالترين دستاورد در ١٩٨٥ سال در ٥/٣ به ١٩٦٠از کمتر از يکسال در ) سالگي و باالتر

 و    ١٩٧٠بدين معني که بين سال هاي     ميزان بيسوادي بزرگساالن نيز کاهش يافت   " ضمنا. پهنه جهان بود  

همچنين توجه خاصي به بهسازي    .  درصد تقليل پيدا کرد  ٤٧ درصد به ٧٠ ميزان بيسوادي بزرگساالن از   ١٩٩٠

 ، ميانگين سطح ١٩٨٥ تا ١٩٦٥ظرف دوره . در آموزش و پرورش پايه براي دختران در منطقه مبذول گرديد

 افزايش   ١٩٨٥ سال در ٦/٢ به  ١٩٦٠ از کمتر از شش ماه در  درصد ،٤٠٠آموزش بزرگساالن زن به ميزان  

 . کاهش پيدا کرد١٩٩٠ درصد در  ٦٠ به  ١٩٧٠ درصد در ٨٣بيسوادي زنان بزرگسال از . يافت

نماگرهاي مربوط به بهداشت و درمان به يمن بهسازي در آموزش و . نماگرهاي بهداشت و درمان بهبود يافتند

اي سنگين در برنامه هاي بهداشت و درمان و اجراي برنامه هاي بهداشتي تحت  پرورش پايه ، سرمايه گذاري ه

 و    ١٩٦٠بين سال هاي  . سرپرستي سازمان بهداشت جهاني و کنترل بيماري ها بنحو قابل توجهي بهبود يافتند        

ه   ب١٩٦٠ تولد زنده در سال  ١٠٠٠ مورد در هر ١٦٤يعني از .  مرگ و مير کودکان به نصف تقليل يافت   ١٩٨٥

بخش .  سال افزايش پيدا کرد ٦٢ سال به ٤٧متوسط عمر در همين دوره از .  رسيد ١٩٨٥ مورد در سال ٧٥

کاهش در مرگ و مير نوزادان و مادران ، افت   : بزرگي از اين پيشرفت ها نصيب زنان شد که مشتمل بود بر   

 افزايش در متوسط طول عمر  و) ١٩٨٥ به پنج زايمان در سال   ١٩٦٠از هفت زايمان در سال ( ميزان باروري 

 ). سال٦٣ سال به ٤٨از (زنان 

 

رشد بي سابقه درآمد توأم با برنامه هاي اجتماعي گسترده کمک   .ميزان فقر بگونه فاحشي پائين افتاد    

 درصد جمعيت منطقه با ٦/٥ فقط ١٩٩٠در سال . کرد تا ميزان نابرابري درآمد و فقر بگونه فاحشي تقليل يابد

در همسنجي با    (ر از يک دالر در روز که معيار جهاني براي سنجش فقر مطلق است ، زندگي ميکرد  درآمدي کمت

 ) درصد در آمريکاي التين٨/٢٨ درصد در منطقه شرق آسيا و ٧/١٤

 

زيربناي اين      .بر اين نتايج ، عواقب سياسي مهمي مترتب گرديد و يک الگوي دولت گرا مسلط شد               

. ار با برنامه ريزي متمرکز بود که از راههاي مختلف در اقتصاد اثر ميگذاشتدستاوردها يک الگوي دولتمد

به منظور کاهش نابرابري ها در نواحي روستائي ، دولتها موج نيرومندي از سياست هاي اصالحات    " بعضا

خر دهه با پيروزي سياستگذاري هاي دولتمدار در مقابل اقتصاد متکي به بازار ، در اوا  . ارضي را دنبال کردند 

 دولت ها تشويق شدند که سياست تنظيم بازار و نظارت بخش خصوصي را کنار     ١٩٦٠ و اوائل دهه    ١٩٥٠

گذارده و از راه ملي کردن تمام عيار دارائيهاي خصوصي در بخش هاي صنايع ، بانکداري ، بيمه و تجارت توليد 

مقياس سهم دولت در فعاليت هاي اقتصادي در دست گيرند و اين حرکت " بسياري از کاالها و خدمات را مستقيما

يکي از باالترين اولويت ها در راهبرد توسعه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا . را بگونه فاحشي گسترش داد

ايجاد صنايع داخلي بود که راه برقراي سياست هاي حمايتي در برابر رقابت جهاني تحقق يافت ولي در عوض 
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 محدود گرديد و در فعاليت هاي بخش هاي مالي

. بسياري از کشورها در دست دولت باقي ماند 

اولويت ديگر خودکفائي غذائي بود که براي    

پشتيباني از توليد کشاورزي بوسيله يک سلسله   

اقدامات در زمينه هاي توليد ، مصرف و تعرفه 

 . بندي دنبال شد

موفقيت هاي درخشان حاصله در زمينه  

 نقش سازوکارهاي هاي توسعه اجتماعي و رفاه

توزيع عادالنه درآمد را در استمرار بهزيستي   

اقشار وسيع منطقه تقويت کرد و به محبوبيت آن 

سازوکارها ميان گروههائي که دولت ها آنها را از 

طي دهه . هواداران اصلي خود ميدانستند کمک کرد 

 اين گروهها بعنوان برندگان     ١٩٨٠ تا   ١٩٦٠هاي 

سي منطقه که  ممتاز در اقتصادهاي سيا

موجوديتشان از قرارداد اجتماعي مبتني بر سياست  

هاي دخالتي دولت در امر توزيع عادالنه درآمد  

 . مايه ميگرفت ظاهر شدند

 

ولي اين الگو نيز هزينه هاي قابل توجهي        
درست است که الگوي جاري توسعه در   .داشت

منطقه فوائد معتبري به دنبال ميآورد ، اما هزينه  

نيز قابل توجه بوده از منظر سياسي اين  هاي آن 

الگو همراه با پيدايش دولتهاي تمرکزگرا و مبتني   

به سلسله مراتب بود که شفافيتشان اندک وامکان   

زيرسئوال بردن سياست ها و رقابت متصديانشان 

در حقيقت الگوي مزبور . را محدود مينمودند

اقتصادهائي را بوجود آورد که قادر به انطباق با 

 . گرگوني هاي ا وضاع و احوال نبودند  د
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درآمدهاي سرشاري که از محل صادرات نفت و    .هرگونه خواستاري درزمينه پاسخگوئي خفه ميشد      

منابع وابسته به آن عايد منطقه ميگرديد اثرات بسياري در عرصه حکومت و کشورداري در سراسر منطقه     

عدم الزام به پرداخت ماليات ، هم . به وضع کردن ماليات رهائيددرآمد نفت بسياري از دولت ها را از نياز . داشت

همچنين درآمدهاي نفتي به   . ميان شهروندان منطقه محبوبيت داشت و هم از تعهد دولت به پاسخگوئي ميکاهيد 

دولت مجال داد تا از طريق استخدام در بخش عمومي و تأمين دسترسي گسترده مردم به خدمات دولتي ارزان      

آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، آب و برق ، حمل و نقل ، مسکن و سوخت درآمدها را بين مردم ازجمله 

اين هر دو عامل يعني ماليات محدود و سازوکارهاي توزيع عادالنه    . توزيع و براي خود مشروعيت خريداري کند 

ظات سياسي و تهديدات واقعي   مالح. درآمد ، اکثر صداهاي منطقه را که خواهان پاسخگوئي بودند خاموش نمود 

يا تصوري در زمينه مناقشات داخلي و يا خارجي نيز بکار گرفته شد تا نياز به اعمال کنترل سياسي شديدتر را     

شدت و اثربخشي مجموعه اين    . که به نوبه خود سبب محدوديت سازوکارهاي پاسخگوئي ميشد ، توجيه نمايد  

از پيدايش نهادهاي الزم براي حکومت مطلوب در بسياري   ) ولتيکيژئوپ(عوامل همراه با نيروهاي جغراسياسي 

 . از کشورها جلوگيري بعمل آورد و امر بهسازي در فراگردهاي حکومت را نيز مشکل تر ساخت

 

الگوي توسعه اقتصادي در منطقه اثرات گسترده اي     .بازارهاي کار تحت مقررات شديد قرار گرفت  

توضيح اين که يکي از مظاهر مهم قرارداد اجتماعي      . دي و اجتماعي داشت را در سياستگذاري هاي اقتصا 

در سراسر منطقه وزارتخانه ها و بنگاههاي دولتي روابط کارگر و  . مديريت و  اداره منضبط بازارهاي کار بود

يندهاي کارفرما را تحت مقررات محکم تري درآوردند و بگونه اي فزاينده در تعيين دستمزد و ساعات کار و فرآ  

 . استخدام و اخراج دخالت نمودند

 
ماوراي تنظيم و اجراي مقررات مربوط به محل کار ،     .بخش هاي دولتي بگونه بي رويه اي رشد کردند      

با ملي کردن دارائي هاي بخش خصوصي توسط دولت و اعمال کنترل مستقيم بر اقتصاد ، بازارهاي کار منطقه          

 به بزرگ ترين کارفرماي جامعه و به ويژه منبع مهمي براي اشتغال زنان         بخش دولتي مبدل. تغيير فاحش کردند

: تحت مالکيت دولت ، مقررات حاکم بر نيروي کار گسترش يافت و اين موارد را در بر گرفت   . منطقه گرديد

ه با باال در بخش عمومي همرا" تضمينات مربوط به امنيت کار ، برنامه هاي تأمين اجتماعي ، دستمزدهاي نسبتا 

، محدوديت هاي شديد در زمينه اخراج کارکنان و    ) مانند مقرري خانواده(مزاياي سخاوتمندانه خارج از دستمزد  

در . ساير سياستگزاري ها به منظور تأمين ثبات اقتصادي براي نيروي کار سازمان يافته و توزيع عادالنه درآمد     

زيرا از ديدگاه .  اشاره نتايج شديدي را به بار آورد کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج، سلسله اقدامات مورد

. نيروي کار ، با برقراري دستمزدهاي باالتر و شرائط بهتر ، بخش عمومي بهترين کارفرماي آن جوامع ميباشد

کليه جويندگان کار را استخدام ميکرد و به هر     " درآمدهاي نفتي بقدري باال بودند که بخش عمومي منحصرا   

 .  منطقه سيطره بخش عمومي در عرصه اشتغال به سطوح بي سابقه اي رسيد صورت در سراسر
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باوجود افزايش مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي ، اين مشارکت در سطح پائين و محدود             
افزايش هاي چشمگير در سطوح تحصيلي زنان ، بهسازي در بهداشت و درمان و کاهش ميزان        .باقي است 

 سبب افزايش قابل مالحظه در نرخ مشارکتشان در نيروي کار منطقه  ١٩٨٠ و ١٩٧٠اي باروري آنان در دهه ه

ولي برغم اين تحول ، نرخ مشارکت زنان در بازار کار    . خاورميانه و شمال آفريقا طي دو دهه اخير گرديده است

 و ويژگي هاي در ميان پائين ترين نرخ ها در جهان و با توجه به سطوح آموزش و پرورش ، نرخ هاي باروري

 . پائين تر از حد انتظار باقي مانده است " ساختار سنتي کامال

بااين که ممکن است عملکرد اقتصاد کالن باعث افت تقاضا براي کار زنان شده باشد ، ساير عوامل بازدارنده     

بوجود  اقتصادي مانند وجود تبعيض در سطح دستمزدها ، افزايش نرخ بيکاري و هنجارهاي اجتماعي نيز در   

" اين عوامل در قوانين و مقررات حقوقي بازتاب يافته ، مستمرا  . آوردن اين وضعيت نقش موثري داشته اند 

 . امکان دسترسي زنان به فرصت هاي شغلي را محدود کرده و آنها را از پيوستن به نيروي کار بازداشته است 

 

سياست ها و   .ون نگر شدند    پشت ديوارهاي حمايت قرار گرفته و در        " اقتصادهاي منطقه شديدا 

مقررات شديد حمايتي در بخش صنايع اثرات قابل توجهي بر سرمايه گذاري و توليد و در نتيجه ايجاد فرصت    

بعلت ديوارهاي حمايتي ، مصرف افراط آميز . هاي اشتغال و تقاضا براي نيروي کار در سراسر منطقه گذاشت

باال رفتن قيمت آنها شده و لذا فعاليت هاي صادراتي بالنسبه کاالها و خدماتي که رقيب خارجي ندارند باعث 

انگيزه اي براي صادرات کاال و " بعالوه باال بودن نرخ ارز و غيررقابتي بودن آن غالبا. جذابيت چنداني ندارند

ه فضاي آکنده از مقررات تمايل به سرمايه گذاري خصوصي را کاهش داد.  خدمات از اين کشورها باقي نميگذارد

، فرصتهاي داد و ستد را محدود نموده ، امکان پيدايش بخشهاي صنعتي صادرات گرا را از بين برده و موانع      

 . سهمگيني در برابر ادغام منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بازارهاي جهاني ايجاد کرده است

سامانه هاي . ست اکنون نشانه هائي در دست است که اين الگوي توسعه اقتصادي ديگر کارساز ني            

اقتصادي که حداقل طي دو دهه موجب پيشرفت بي سابقه اقتصادي منطقه گرديدند ، اکنون تحت فشار قرار گرفته  

گرچه نرخ  .  دستيابي به نرخ رشد باال در منطقه با مشکل روبرو است  ١٩٧٠از اوائل دهه  . و شکننده شده اند

 درصد بيش از همان رقم در دهه ٨٠ نزديک به ١٩٧٠ دهه رشد سرمايه گذاري براي ايجاد دارائي هاي ثابت در

کاهش مي  "  بود بازده اين سرمايه گذاري ها از لحاظ رشد اقتصادي در سطح نازلي قرار داشت و مرتبا ١٩٦٠

 رشد بهره وري کل منطقه به منفي تبديل شد و در سطحي پائين تر از تمام       ١٩٧٠عالوه بر اين در دهه  . يافت

 . ر گرفتمناطق جهان قرا
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 ١٩٩٠فروپاشي قرارداد اجتماعي و شکست برنامه توسعه اقتصادي در دهه  
 شد که توشه اي از دستـاوردهـاي حـدود ١٩٨٠منطقه خاورميانه و شمال آفريقا درحالي وارد دهه  

ي در دست ليکـن در عيـن حـال نشانه هاي فزاينده ا. يـک ربـع قـرن تـوسعـه پـايـدار و سـريـع را همـراه داشت

 . بود که ادامه آن وضعيت با مشکالتي روبرو شده است  

 

 سقوط قيمت نفت و يک دهه بحران      

 .هزينه هاي بخش عمومي کاهش مي يابد     
 قيمت نفت سقوط کرد ضربه  ١٩٨٠زمانيکه در دهه 

مهلکي به درآمد کليه کشورهاي منطقه چه نفتي و  

اگرچه کمک هاي مالي   . چه غيرنفتي وارد گرديد  

جي سنگيني اين ضربات را تا حدي جبران کرد  خار

" ولي جريان منابع مالي به بخش عمومي آنها شديدا

کاهش يافت و سبب  تقليل مصارف دولت در زمينه 

. سامانه هاي اجتماعي و سرمايه گذاري گرديد

سرمايه گذاري ثابت بخش عمومي در کل منطقه نيز   

ت  کم شد و رشد سرانه سرمايه فيزيکي نسب" شديدا

 .  پائين افتاد  ١٩٧٠ درصد نسبت به سال هاي ٧٥به کارگر به ميزان 

 
در عين روبرو بودن با روند  .رشد  و سقوط کرد ، در عرصه اقتصاد کالن عدم تعادل هائي بروز  

نزولي در درآمدهاي عمومي ، دولت ها سعي داشتند تا تعهدات خود را در زمينه توزيع عادالنه درآمد حفظ   

 درصد توليد ناخالص داخلي را  ٢٠جه به اين که ميزان حقوق و دستمزد پرداختي بخش دولتي تا با تو. نمايند

. شامل ميشد ، کسري هاي اين بخش انباشته شد و بدهي هايش با روند نگران کننده رو به افزايش گذاشت     

 . تنگناهاي مالي سبب پيدايش عدم تعادل هاي گسترده در عرصه اقتصاد کالن گرديد   

 دچار کاهش بود ، سقوط کرد و ميانگين ساالنه آن در   ١٩٧٠هره وري که پيشاپيش از سال هاي  رشد ب 

در نتيجه ضرباتي که به پيکر اقتصاد منطقه وارد آمد ازجمله کاهش     .  درصد فرو افتاد ٥/١ به ١٩٨٠سال هاي 

رآئي رشد مستمر مصارف عمومي ، فقدان فضاي مناسب براي سرمايه گذاري خصوصي و تنزل مستمر کا       

 توليد رشد سرانه ناخالص داخلي با ميانگين نزديک به سه دهم  ١٩٨٠طي سال هاي. اقتصادي منطقه سقوط کرد

 . متوقف شد" در سال ، عمال
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 ، ناتواني قرارداد   ١٩٨٠با فرارسيدن پايان دهه   .چالش ها در زمينه اشتغال طاقت فرسا گرديد  

ن ، اجتماعي در حفظ دستاوردهاي دهه هاي پيشي

به ويژه در بازارهاي کار منطقه ، بطور فزاينده 

بدون اشتغال نزديک به کامل که   . آشکار گرديد

خميرمايه اصلي قرارداد اجتماعي بود ، ادامه وضع 

  ١٩٩٠ و  ١٩٦٠سالهاي بين  . ديگر امکان نداشت   

 درصد در ٥/٢شتاب رشد ساالنه نيروي کار از 

افت در  رسيده بود ، اما با وقوع ٤/٣سال به 

فرصت هاي کار مهاجر ، کاهش توانمندي بخش  

عمومي در جذب واردين جديد به نيروي کار و 

ظرفيت اندک بخش خصوصي ناتوان از ايجاد کار   

براي کارگران مازاد ، نرخ هاي بيکاري آغاز به 

 درصد هم ١١ از ١٩٨٠افزايش و در سال هاي 

اين تحول به ويژه در وضعيت کارگران    . تجاوز کرد

 درصد نيروي کار را تشکيل ميدادند ٥٠وان که ج

اثر بيکاري در زنان منطقه  . اثرات نامطلوب داشت

 درصد بيش   ٣٠شديد بود چون زنان بطور ميانگين 

 .از مردان دچار بيکاري بوده اند 

  

کوششهاي اصالحي غيرجدي نتوانست  

 موجبات رونق اقتصادي را فراهم کند
همراه با کسري هاي             فقدان رشد اقتصادي 

نابسامان بودجه ، چند کشور منطقه از جمله مغرب 

، تونس و اردن را بر آن داشت تا اواسط دهه    

 دست به اجراي برنامه هاي تثبيت اقتصادي   ١٩٨٠

هدف اين برنامه ها . و اصالحات ساختاري بزنند 

اعاده تعادل هاي اقتصاد کالن و تشويق توسعه بر 

 و   ١٩٨٠ا اواخر دهه  ت. محور بخش خصوصي بود 

 ، اکثر کشورهاي منطقه از  ١٩٩٠اوائل دهه  

سرمشق کشورهاي فوق پيروي و شکلي از برنامه 
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در اين زمينه  . تثبيت اقتصادي را اختيار کردند 

تغييرات خط مشي در سراسر منطقه متفاوت بود و 

حذف و يا کاهش يارانه : يا شامل اين موارد ميشد 

 ، آزادسازي تجارت ، کاهش در هزينه هاي دولتي

، اصالحات در رژيم هاي نرخ ارز ، تشويق   

صادرات ، کاهش محدوديت هاي سرمايه گذاري 

خارجي ، خصوصي سازي شرکت هاي دولتي ، 

حذف مقررات دست و پاگير و تقويت پايه هاي  

نهادي الزم براي يک اقتصاد متکي به بازار از 

ه   بسياري از دولت ها ب . جمله تحکيم قانون مندي 

موسسات بين المللي مربوط به تجارت پيوستند و    

براي پويا کردن اقتصاد داخلي اقدام به امضاي      

 . پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه تجاري کردند

 

زمان بندي و آهنگ اصالحات در نقاط        
در  .تفاوت داشت   " مختلف منطقه محسوسا 

عين اين که با استثنااتي ، بطور کلي کوشش هاي        

طقه در زمينه تثبيت اقتصادي ثابت و  کشورهاي من

استوار بوده ، آهنگ اصالحات ساختاري از يک 

کشور تا کشورهاي ديگر بطور محسوسي تفاوت 

 : داشته است 

گروهي از کشورهائي که از لحاط منابع    •

ثروتمند نيستند از جمله تونس ، مغرب و   

اردن زودتر از ساير کشورهاي منطقه 

ري را در اصالحات شديدتر و متمرکزت

جهت ايجاد اقتصادهائي بازتر و متمايل    

تر به فعاليت هاي بخش خصوصي به   

هر سه اين کشورها . موقع اجرا گذاشتند

 حوزه مديترانه را  –پيمان هاي اروپا   

امضاء کردند، تونس در همان اوائل دهه  
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ب و تونس    يک منطقه برون ساحلي تجارت آزاد براي تشويق صادرات خود بوجود آورد ، مغر   ١٩٧٠

هر دو به قرارداد عمومي تعرفه و تجارت پيوستند و اردن نيز يک پيمان تجارت آزاد با اياالت متحده 

اصالحات همچنين شامل آزادسازي نرخ ارز ، اصالحات مالياتي ، آزادسازي بخش . آمريکا امضاء کرد

" کال. ردن بودمالي و خصوصي سازي در مغرب و اصالحات تجاري ، بخش مالي و نرخ ارز در ا   

 . اقدامات اصالحي بگونه  استوار و بدون عقب گرد در سياستگذاريها صورت گرفته اند   

ساير کشورهائي که از نظر منابع ثروتمند نيستند ، از جمله مصر و لبنان ، اصالحات را به آهنگي     •

راي تثبيت اقتصادي    برغم اصالحات اوليه در مصر و تشديد اقدامات ب  . آرامتر و پراکنده تر دنبال کردند

 ، پاره اي از اصالحات به عقب برگشته و محدوديت هاي فزاينده اي در پيوند با تجارت ١٩٩٠در دهه 

اخيرا، . در داخل کشور به مرحله اجرا درآمدند ضمن اين که نرخ ارز در سطح باالئي قرار گرفته است

 از  –وباره اصالحات شروع شده است  ، د٢٠٠١ مديترانه در سال –به ويژه بعلت امضاي پيمان اروپا 

طرف ديگر لبنان که زير ساختارهاي اقتصادي و فيزيکي اش ويران شده و نهادهايش ضعيف تر 

 . ميباشند ناچار است با عدم تعادل اقتصاد کالنش دست به گريبان بماند 

اي تدريجي و     اصالحگران ديگر منطقه شامل الجزاير ، ايران ، يمن و سوريه اصالحات خود را بگونه        •

الجزاير که با عدم تعدل هاي ناشي از سقوط قيمت هاي نفت مواجه بود يک برنامه       . پراکنده دنبال کردند 

فشرده تثبيت اقتصادي را دنبال نمود ولي اصالحات ساختاريش به مراتب محدودتر بوده اصالحات     

  ٢٠٠١در سال " ي مجدداول .  لغو گرديد١٩٩٨ شروع شده بود در سال ١٩٩٠تجاري که در اوائل دهه 

اصالحات در زمينه هاي کليدي از قبيل   .  حوزه مديترانه دوباره از سرگرفته شد–با امضاي پيمان اروپا  

 متوقف    ١٩٩٨تا سال " در ايران اصالحات کال . بخش مالي و خصوصي سازي محدود باقي مانده است

 حال اصالحاتي در زمينه هاي در عين. بود و از آن پس روي تک نرخي ارز و تجارت تمرکز يافت

بانکداري و مقررات دولتي صورت نگرفت و برغم تعديل در قيمت هاي انرژي يارانه ها هنوز در سطح 

 آغاز ١٩٩١در سوريه آزادسازي در عرصه تجارت و سرمايه گذاري که در سال . باالئي قرار دارند

دن ارز و اصالحات در مقررات حاکم به درحاليکه اندکي پيشرفت در تک نرخي کر.  گرديد ادامه نيافت

در يمن برغم وجود . بخش خصوصي حاصل شده ، اصالحات گسترده تر ساختاري محدود بوده است

نسبي سياست هاي تجارت آزاد ، اصالحات در عرصه تثبيت اقتصاد کالن با اقدامات پرمايه تر براي 

سرمايه گذاري در وضع نامطلوبي باقي   فضاي . تنوع بخشيدن به پايه هاي اقتصاد همراه نبوده است 

مانده است که اين خود انعکاسي است از ضعف قانونمندي و حقوق مالکيت ، نارسائي چارچوب  

 .مقررات و مشکالت امنيتي 

 عربستان سعودي ، عمان ، کويت ، –اقتصادهاي کشورهاي ششگانه عضو شوراي همکاري خليج  •

يرباز يک سامانه باز تجاري را حفظ کرده اند که از ويژگي    از د–بحرين ، امارات متحده عربي و قطر 

با کاهش قيمت نفت اکثر کشورهاي . هاي آن تحرک آزاد سرمايه و سامانه هاي پيشرفته مالي بوده است

تعدادي . اين همه کسر بودجه آنها افزايش يافته است اين گروه هزينه هاي عمومي را کاهش داده و با
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همکاري خليج توسعه در بعضي زمينه هاي معين مانند مراکز انترپو از کشورهاي عضو شوراي 

(ENTREPOT)) بحرين ، امارات متحده  (و يا خدمات مالي و توريستي   ) امارات متحده عربي

در عمان کوششهاي عمده اي به منظور گسترش مشارکت بخش خصوصي    . را تشويق کرده اند ) عربي

خصوصي سازي و اعمال تغييراتي در قانون سرمايه گذاري      و بهسازي فضاي سرمايه گذاري ، از راه  

ولي در عربستان سعودي اصالحات به مراتب ديرتر شروع شده و کندتر به . خارجي ، بعمل آمده است

بخش عمومي تسلط خود را بر فعاليت هاي اقتصادي حفظ کرده ، يارانه هاي توليد براي       . پيش ميرود

متعلق به دولت است ادامه داشته و درآمدهاي دولت    " اخلي که غالباحمايت از بخش غيرنفتي  ناکارآي د 

 . کماکان متکي به نفت باقي مانده است 

 

 برغم بازگشت ثبات اقتصادي، نتايج حاصله دلسرد کننده بود
 اصالحات چندي در منطقه براي  ١٩٩٠طي دهه  . . .اقدامات براي تثبيت اقتصادي سودمند واقع شد      

بطور کلي کشورهاي منطقه عدم ثباتي را .  شروع گرديد و به نتايج سودمندي نيز دست يافتتثبيت اقتصاد کالن 

 بود پشت سر گذاشتند و پيش شرط اساسي براي سرمايه گذاري خصوصي و رشد را  ١٩٨٠که مشخصه دهه 

 . ودتورم مهار شد ، سطوح بدهي ها پائين آمد و بطور کلي متوسط عملکرد اقتصادي مثبت ب. حاصل نمودند

 

برغم اين دستاوردها اصالحات به رونق اقتصادي مورد انتظار منتهي   .ليکن رشد مأيوس کننده بود   . . .. 

 بهتر بود ولي رشد سرانه توليد ١٩٨٠هرچند رشد توليد ناخالص داخلي نسبت به سال هاي بحراني دهه . نگرديد

با اين که از کاهش بيشتر در رشد   .  ماند درصد در سال در سطح ناچيزي باقي٥/١ناخالص واقعي با ميانگين    

بهره وري در منطقه جلوگيري شد رشد بهره وري منفي و نزديک به دو درصد پائين تر از ميانگين هاي جهاني  

  درصد پائين تر از رشد کشورهاي شرق آسيا و اقيانوس آرام به اندازه همان سطوح سرمايه  ٥/٣" و تقريقا

 . گذاري باقي ماند

 

 ، سرمايه گذاري ثابت به روند نزولي که در دهه ١٩٩٠در دهه  .ذاري خصوصي تحقق نيافت  سرمايه گ

 ٩٥ به ميزان  ١٩٩٠ شروع شده بود ادامه داد و نرخ رشد سرمايه فيزيکي به نسبت کارگر در دهه ١٩٨٠

ري ، در نتيجه با وجود حصول پيشرفت هائي در زمينه بهره و.  پائين تر افتاد١٩٨٠درصد از سطح دهه 

بعلت نبود فضاي مناسب براي کسب و کار که خود ناشي از . عملکرد منطقه در زمينه رشد اقتصادي ناچيز بود

سرشت نامتوازن ، متزلزل و ناقص اصالحات در عرصه حکومت و سياستگذاري بود ، سرمايه گذاري بخش  

با اين که اصالحات اوليه در  . خصوصي که ميتوانست منطقه را از حالت رکود خارج سازد ، به وقوع نپيوست   

ساختارها و در عرصه اقتصاد کالن به چشم اندازهاي اقتصادي منطقه رنگ وروئي داد ، بيشتر کشورهاي ذيربط 

 . نتوانستند اين فرآيند را ادامه دهند  
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با اين که      .اسلوب قديمي سرمايه گذاري بخش عمومي قادر به جلوگيري از گسترش مشکل نبود    

الحات نيم بند، سرمايه گذاري خصوصي صورت نگرفت ، افزايش سرمايه گذاري از ناحيه بخش      به دنبال اص 

 ، ميزان سرمايه گذاري  ١٩٩٠دولتي نيز راه حل مشکل نبود زيرا با توجه به سطوح رشد بهره وري در دهه     

ان کند در  بخش عمومي مورد نياز اکثر کشورهاي منطقه که ميتوانست کمبود سرمايه گذاري خصوصي را جبر       

مقياسي قرار گرفت که سبب بروز نابساماني جدي در تعادل مالي و حساب هاي خارجي ميشد و ثبات اقتصادي را   

لذا واکنش مطلوب ميبايستي از ناحيه بخش خصوصي صورت  . که با زحمت بدست آمده بود متزلزل ميکرد

 .ميگرفت

 

 در عرصه  ١٩٩٠فقدان يک رونق پويا در دهه همراه با  .فشارهاي فزاينده بازار کار در عين توقف رشد    

نرخ هاي سريع رشد جمعيت بين . اقتصاد ، منطقه مواجه با باالترين نرخ ثبت شده افزايش در نيروي کار بود 

 همراه با مشارکت فزاينده در نيروي کار ، منتهي به پيدايش نيروي کاري شد که در    ١٩٩٠ و  ١٩٥٠دهه هاي 

 درصد باالتر از نرخهاي رشد نيروي کار در  ٤٠ درصد افزايش مي يافت که  ٦/٣ به ميزان ساالنه   ١٩٩٠دهه 

عالوه بر  . آمريکاي التين ، جنوب آسيا  يا آفريقاي زيرصحرا و تقريبا، سه برابر نرخ ذيربط در مشرق آسيا بود 

در نتيجه  درصد در سال بالغ شد و ٣/٥ شتــاب گــرفـت و به ١٩٩٠اين ورود زنان به نيروي کار طي دهه 

 . ميزان بيکاري زنان حتي به باالتر از سطح بيکاري مردان رسيد  

 

در عين اين که نيروي کار منطقه انباشته ميشد و فرصت هاي شغلي محدود    .نرخ بيکاري دو برابر شد     

 اکنون نرخ هاي بيکاري در منطقه جزو  . ميماند، نرخ هاي بيکاري در بيش از دو سوم کشورهاي منطقه باال رفت

تمامي کشورهاي منطقه با اين     " قرار گرفته و عمال ) به استثناي آفريقاي زيرصحرا (باالترين نرخ ها در جهان  

متکي به کارگران خارجي    " حتي کشورهاي صادرکننده نفت منطقه که از ديرباز شديدا. چالش دست به گريبانند

يک برآورد  . دچار بيکاري فزاينده شده اندبعنوان مکمل کارگران داخلي بوده اند، ميان کارگران شهروند خود      

 درصد نيروي کار ميباشد و همين ميزان در الجزاير ، ١٥احتياط آميز از ميزان بيکاري در منطقه، مشعر بر 

.  درصد فراتر ميرود و تنها در ايران ، اردن و تونس اندکي پائين تر ميباشد  ٢٠مغرب و ساحل غربي و غزه از 

 .  اين دارد که ميزان بيکاري از اين ارقام نيز باالتر است آمار غيررسمي حکايت از

 

کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا توانستند که    چرا کوشش براي اصالحات از روي بي ميلي است ؟        

اتخاذ تصميمات مشکل را در ارتباط با اصالحات ساختاري در اقتصادشان همراه با تجديد نظر در قرارداد  

 . جه ريزي بدون انضباط و واکنش هاي شديد سياسي در برابر اصالحات ، به تأخير بياندازند  اجتماعي ، بعلت بود 
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درآمدهاي خارج تأخير اصالحات را امکان   
با اين که کاهش قيمت هاي نفت    .پذير ساخت  

موجب افت درآمد دولتها گرديد ، ادامه دسترسي 

کشورها به کمک هاي خارجي ، عوايد حاصله از  

عي حتي به ميزان کمتر و ساير درآمدها    منابع طبي

بشکل رانت به آنها فرصت داد که انواع اصالحات    

اساسي الزم براي رشد و ايجاد اشتغال بيشتر را به 

همچنين مهاجرت کارگران که اکنون از   . تعويق اندازند 

  ١٩٩٠مقياس پيشين فروافتاده ولي تا اوائل دهه   

اي مشکل هنوز در سطح باالئي قرار داشت مفري بر

فزاينده بيکاري فراهم کرده و لذا از فشار براي 

 . اجراي اصالحات جدي کاسته است

 

واکنش هاي سياسي اقدامات دولت ها را       
اما عامل مهمتري که مانع کوشش   .محدود کردند

هاي جدي تر در راه اصالحات اقتصادي منطقه گرديد 

تجربه اي بود که منطقه در ارتباط با تالش هاي 

طي مراحل . ن براي اصالحات بدست آورده بود پيشي

 در ١٩٨٠نخستين اصالحات اقتصادي در دهه   

خاورميانه و شمال آفريقا ، دولت هاي منطقه بين 

اصالحات سياسي و اقتصادي پيوندي محدود و الزم 

را پذيرا شدند و همه دولت ها در مصر ، اردن ، 

  تونس ، مغرب و الجزاير به منظور تأمين پشتيباني     

مردم از اصالحات اقتصادي متکي به بازار ، دست به 

اين . آزمايشهائي در عرصه اصالحات سياسي زدند

ارائه فرصت : آزمايشها شامل موارد زير ميگرديد 

هاي بيشتر براي مشارکت احزاب سياسي مخالف ، 

توسعه آزادي هاي مدني و آزادي مطبوعات ، افزايش  

ان هاي مشارکت گروههاي جامعه مدني و سازم 

غيردولتي بين المللي در عرصه سياسي و تالش براي  
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 . تحکيم حکومت قانون ، کاستن از فساد و ارتشاء و کسب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي   

پيش از . ليکن چون گشايش فضاي سياسي محتاطانه و نيم بند بود ، اثرات مورد نظر را به بار نياورد 

تحت کنترل قرار گرفته و اعتقاد و تعهد به حکومت متزلزل شده بود که     " شديدا صحنه هاي سياسي   ١٩٩٠دهه 

به مرور زمان  . چشم انداز ظهور حرکت هاي تازه را در فضاي سياسي گسترده تر بيرنگ ميکرد" طبعا

کنارگذاري نهضت هاي مخالف از دخالت در شئون سياسي ، منجر به پيدايش سازمان ها و بسيج هائي گرديد که  

پاره اي از اين گروهها ، خواه آنها که بطور غيررسمي عمل ميکردند و    . مخفي بودند" افراطي و غالبا" شديدا

چه آنها که از مجاري رسمي انتخابي براي کسب قدرت به مبارزه برميخاستند ، پشتيباني مردم را به خود جلب    

 . ند آزادسازي سياسي به چالش خواندندکردند و از اين رهگذر توانمندي دولت ها را در اداره کردن فرآي

پيدايش اين گروهها در صحنه سياسي ، دولت هاي منطقه را بر آن داشت تا مسير اصالحات را تغيير   

 خط ١٩٩٠از آنجا که دولت ها از همان ابتدا دلبستگي چنداني به اصالحات سياسي نداشتند ، از اول دهه      . دهند

در .  سستي پيوند ميان تجديد بناي اقتصادي و تغييرات سياسي را فراهم کردمشي هائي اختيار کردند که موجبات

نتيجه به موازات برخورد دولت با فراخوان حرکت هاي مخالف و در پاره اي موارد ، خشونت از ناحيه گروههاي  

ملي  از نگراني دولت ها نسبت به امنيت      " افراطي و برقراري مجدد کنترل سياسي توسط دولت ها که عموما  

نشئت ميگرفت و مانع اجراي اصالحات در عرصه حکومت در منطقه بود ، پيوند ميان اصالحات اقتصادي و         

 .سياسي يا به سستي گرائيده و يا به کلي گسسته شد 

ولي اين تغيير مسير و جداسازي اصالحات اقتصادي و سياسي به نوبه خود منطقه را از بهره مندي از       

بجاي طرزعمل قبلي که پشتيباني مردم براي . امر اصالحات بازداشته استدستاوردهاي کوشش هائي در 

اصالحات اقتصادي را از طريق بازکردن فضاي سياسي ميطلبيد ، اينک اصالحات از راه صدور فرمان يا حکم    

ي ، اين سازوکارها براي ايجاد دگرگوني در طرز کار ديوانساالري ادار   . حکومتي از باال به پائين صورت ميگيرد     

اجراي مقررات و تبديل سياستگذاري هاي اقتصادي دولت کافي است ولي تأثيرش در زمينه اصالحات عميق تر    

. در جهت ارتقاء رفاه اقتصادي که مشارکت فعال گروههاي اجتماعي را ايجاب ميکند، به مراتب کمتر ميباشد

ي هاي اقتصادي و اجتماعي است که از بعالوه اعمال اصالحات از طريق صدور فرمان شبيه به همان سياستگذار 

بدين ترتيب دولت هاي منطقه با ايجاد . الگوي مداخله گر و پدرساالرانه در روابط بين مردم و دولت پيروي ميکند

تنگنا در فضاي سياسي بطور يکجانبه برد اهرم هاي موجود خود را براي ساماندهي اصالحات اقتصادي کاهش      

اصالحات مبتني بر صدور فرمان و برقراري مجدد کنترل سياسي منجر به محدوديت دادند و آميزه اي مرکب از 

در توسعه همان ظرفيت هاي دولت و جامعه مدني گرديده که وجودشان در درازمدت براي نيل به يک اقتصاد 

 . سياسي متکي به بازار الزم ميباشد 

 

 الزامات تحقق دگرگوني 
ار کار و باال رفتن توقعات براي بهسازي سطوح زندگي گرفته تا چند عامل از فشارهاي فزاينده در باز 

 . افزايش فشارهاي رقابتي در بازارهاي جهاني ، اجراي اصالحات را ضرورت بخشيده است
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 .فشارهاي بازار کار افزايش مي يابد 
يکي از مواريث نرخ هاي باالي رشد    

  ١٩٩٠ و ١٩٥٠جمعيت در منطقه بين سال هاي 

 ٤/٣ به اوج  ١٩٨٥النه آن در سال که ميانگين سا

درصد رسيد ، اينک مبدل به آنچنان فشار شديدي به    

بازار کار گرديده که مانند آن پس از جنگ جهاني  

با . دوم در هيچ منطقه اي از جهان ديده نشده است

 نرخ ساالنه رشد جمعيت به  ١٩٩٠اين که طي دهه  

 درصد افتاد و انتظار ميرود که طي   ٢/٢ميانگين  

 درصد کاهش يابد ، پيش بيني    ٢هه جاري به د

ميشود که در دهه آينده نيروي کار با ميانگين   

 ميليون نفر   ٤٢ درصد افزايش يابد و  ٥/٣ساالنه 

 ٤٠در جستجوي کار باشند و بدين ترتيب بيش از 

انتظار نميرود " ضمنا. درصد به نيروي کار بيفزايد

وي کار که در اين نرخ هاي باالي رشد در زمينه نير

 . کاهشي مشاهده شود ٢٠٢٠تا سال 
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تحصيلکرده تر ميشود و " اين نيروي کار مستمرا

اصالحات محدود . انتظارات باالتري از اشتغال دارد  

در الگوي قديمي توسعه طي دهه گذشته ،  

نتوانسته اشتغال تازه به ميزان قابل توجهي فراهم     

بيکاري جوانان منطقه دو برابر ميانگين در     . کند

اکثريت بيکاران ،  . سياري از کشورها ميباشدب

تحصيلکردگاني هستند که براي اولين بار در     

بهره وري کارگر که پايه . جستجوي کار ميباشند

افزايش واقعي دستمزد است طي دهه گذشته فقط   

اندکي افزايش يافته و به مراتب پائين تر از نرخ       

هاي رشد بدست آمده در مناطق شرق آسيا و 

يانوس آرام ، جنوب آسيا و آمريکاي التين   حوزه اق

در نتيجه در . و حوزه درياي کارائيب ميباشد 

سراسر منطقه دستمزدهاي واقعي فقط در پاره اي 

کشورها اندکي باال رفته ولي در اکثر کشورها   از 

يا راکد مانده و يا کاهش يافته است که در واقع   

  ١٩٨٠ادامه روند نوميد کننده اي است که در دهه   

طي دهه گذشته در نيمي از . آغاز گرديده

اقتصادهاي منطقه رشد توليد به نسبت کارگر منفي  

بوده و در نتيجه اين کشورها نتوانسته اند نه    

رشدي در سطح واقعي دستمزد داشته باشند و نه    

 .نرخ بيکاريشان کاهش يابد 

هزينه هاي مشارکت اندک زنان در 

ئين بودن  نيروي کار گزاف بوده و به شکل پا

درآمد خانواده و از دست رفتن رشد درآمد مجموع  

براي نمونه ، به موجب برآورد . ظاهر ميشوند

محافظه کارانه اي که بعمل آمده ، عدم تعادل 

جنسيت در مشارکت در نيروي کار منطقه ، سبب 

 درصد ٤/٠افت رشد اقتصادي به ميزان دست کم 

 .  بوده است ١٩٩٠در سال طي دهه 
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 حال دست روي دست گذاشتن و اقدام در اين 

براي اين که منطقه   . نکردن بسيار گران تمام ميشود  

بتواند از راه بهسازي بهره وري رشدي در  

 ميليون ٨٠دستمزدهاي واقعي داشته باشد و بيش از 

نفر کارگر جديد طي دو دهه آينده در اقتصادهاي خود 

" يباجذب کند رشد توليد ناخالص داخلي منطقه بايد تقر

 دو برابر شود يعني از  

 حاصل شد به ١٩٩٠ درصد ساالنه که در دهه ٤/٣

 درصد برسد و در اين سطح ٧ تا ٦ميانگين ساالنه بين  

اين چالشي است کالن روياروي منطقه    . نيز پايدار بماند

و حصول موفقيت با ادامه الگوي توسعه و اسلوب  

 . زمامداري جاري غيرممکن است 

 

رتقاء سطح زندگي باال رفته     انتظارات براي ا

 .است
امروز زنان و مردان در خاورميانه و شمال    

آفريقا در دوراني زندگي ميکنند که انتظارات رو به   

اين   . افزايش و سرخوردگي رو به گسترش است

انتظارات با واقعيات اقتصادي که الگوي ديرين توسعه 

در تضاد " طي دهه گذشته ببار آورده است شديدا

 و رشد درآمد سرانه عليرغم اصالحات همچنيان ميباشد

عملکرد سست و نارساي . ضعيف باقي مانده است

منطقه سطح فقر را باال برده بطوريکه گروهي که  

 ٢١ دالر در روز ميگذرانند از ٢زندگي را با کمتر از 

 درصد جمعيت در پايان ٣/٢٣ به ١٩٩٠درصد در سال 

 . دهه رسيده است

اگرهاي اصلي که هم به  افت کلي در اين نم 

بازار کار و هم سالمت اقتصادي ارتباط دارد نشانه هاي 

ناخوش آيندي را فراروي نسل آينده کارگران منطقه 

اقتصادهاي منطقه بايد از راه رشد . قرار ميدهد
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نسل از   اقتصادي براي اين مردان و زنان جوان فرصت هاي درآمدزا و مولد ايجاد کنند و دولت ها بايد براي اين          

 را تأمين نمايند تا دست  – از آموزش و پرورش گرفته تا فضاي مطلوب کسب و کار –شهروندان خدمات الزم 

 . يابي به هدف ممکن گردد

 

 .تأمين خدمات عمومي از بقيه جهان عقب تر است     
با اين که در تمامي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براي توسعه خدمات اساسي عمومي    

کوشش فراوان و هزينه هاي گزافي بکار ميرود ، نوعي گسيختگي و عدم انطباق بين انتظارات مردم و واقعيات       

در تأمين خدمات مزبور به چشم ميخورد و فاصله عملکرد بين کشورهاي منطقه و کشورهاي مورد هم سنجي از   

موزش و پرورش عمومي منطقه ، با در زمينه آ. افزايش مي يابد" لحاظ کارآئي و سودمندي اين خدمات مرتبا

باالست ، برآيند کار در نماگرهائي مانند نرخ بيسوادي ،  " اين که هزينه هاي دولتي در سطح دبستان هنوز نسبتا 

تنها نرخ هاي باسوادي در کشورهاي لبنان و اردن در حدودي است که از       . بخوبي کشورهاي مورد مقايسه نيست

در . کل منطقه در زمينه مهم ترين خدمات اجتماعي از قافله عقب افتاده استسطح درآمدشان انتظار ميرود و 

برنامه هاي حداقل تأمين اجتماعي و تور ايمني ، کمبودها و شکافهاي بزرگ از لحاظ پوشش افراد وجود دارد و   

مواد غذائي مورد   هرچند منطقه براي تأمين حداقل . نيازمندترين افراد از ايـن برنامه ها مستثني شده اند" غالبا

 . نياز ، هزينه زيادي بابت يارانه غذائي را متحمل ميشود ، سوء تغذيه ميان کودکان در چند کشور رواج دارد 

باوجود سرمايه گذاري هاي عمده بخش . همين کمبودها در زمينه خدمات زيرساختاري هم وجود دارد

  ٥٧ درصد ، مغرب ٥٠ درصد ، لبنان ٣٥تونس عمومي در امر مخابرات ، ميزان مکالمات تلفني نافرجام در 

همچنين برغم سرمايه گذاري هاي وسيع بخش عمومي براي ايجاد .  درصد است٦٠درصد و اردن 

سه "  درصد توليد را شامل ميشود که تقريبا  ١٣زيرساختارهاي برق ، توزيع نيرو در منطقه ضايعاتي معادل    

 .  درصد شرق آسيا ميباشد٥برابر ضايعات 

 

 ايش رقابت براي رسوخ در بازارهاي بين المللي     افز
ادامه سياست صبر و انتظار هزينه هاي گزافي را از لحاظ رسيدن به هدف ادغام در تجارت بين المللي   

منطقه هم در ارتباط با فعاليت هاي کارگربر و هم مهارت بر ، در بازارهاي جهاني با رقابت شديدي . به دنبال دارد

ياري از صنايع موجود و فعاليت هاي جاري مانند ريسندگي و بافندگي ، پوشاک ، صنايع        و بس . مواجه است

هرچه منطقه اصالحات تجاري را به تأخير بياندازد ،     . توليدي و مهندسي سبک از اين رقابت متأثر ميشوند   

 . صادراتش در وضعيت نامساعدتري در روياروئي با اين فشارهاي رقابتي قرار خواهد داشت 

 

از لحاظ فرآورده هاي صنعتي مهارت بر ، دو رقيب بالقوه عمده در    . . . زمينه فعاليت هاي مهارت بر     در

بعضي از کشورهاي اروپائي شرقي که عنقريب    : برابر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد که عبارتند از 

مرکي با اتحاديه اروپا جاي تازه اي در بازار به اتحاديه اروپا خواهند پيوست و ترکيه که با امضاي پيمان اتحاد گ 
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ساير گروههاي . اروپا براي خود باز خواهد کرد

منطقه اي و پيمان هاي تجارت آزاد نير چالش هاي 

مناطق اروپا و آسياي  . روياروي منطقه قرار ميدهند

مرکزي ، آمريکاي التين و حوزه درياي کارائيب که     

خاورميانه و شمال  داراي درآمد ميانه و مانند منطقه  

آفريقا کارگرانشان داراي درجه مهارت مشابهي   

ميباشند و در سال هاي اخير نيز از اصالحات تجاري 

سريع و ادغام شتابنده تر با بازارهاي جهاني    

برخوردار شده اند ، سهم بيشتري را از اين بازار    

بخود اختصاص خواهند داد درحاليکه منطقه 

از سايرين عقب افتاده  خاورميانه و شمال آفريقا  

 . است

عاملي که مشکل رقابت را پيچيده تر ميکند 

عبارتست از عدم تجانس بين مهارتهاي مورد نياز 

شرکت هاي خصوصي و مهارتهاي پرورش يافته     

کارمندان جديد  " توسط يک نظام آموزشي که مرتبا

 .براي دستگاه دولت تربيت ميکنند 

  

.  کارگر بر و همچنين در فرآورده هاي     . . . 
فرآورده ها و توليدات صنعتي کارگر بر منطقه نيز با   

چالش از ناحيه کشورهائي مانند بنگالدش ، چين ، 

اندونزي ، هند و ويتنام روبرو هستند که کارگراني      

با بهره وري باال و دستمزد کم به حد وفور در اختيار  

البته با لغو سهميه هاي ترجيحي تا سال     . دارند

 رقابت در ارتباط با منسوجات و    ، اين  ٢٠٠٥

پوشاک که براي ايجاد اشتغال در صنايع توليدي و    

درآمد صادرات منطقه اهميت دارد ، تشديد خواهد  

اين بخش هاي کارگربر بيش از يک ميليون    . شد

کارگر در استخدام دارند و از جمله معدود بخشهائي  

ميباشند که توليدات آن در بازار جهاني سهمي را     

"  اختصاص داده است که به نوبه خود بعضا  بخود
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با در نظر گرفتن ميزان بهره وري کار ، هزينه کار . بخاطر سهميه حمايت شده در بازارهاي اتحاديه اروپا ميباشد

در منطقه به ميزان قابل توجهي باالتر از هزينه کارگر در کشورهاي پرجمعيت آسيا بوده ولي از هزينه مشابه در 

 . ي شرقي پائين تر ميباشدکشورهاي اروپا

 
 جهت دادن به اصالحات براي مواجهه با چالش ها و رهاسازي امکانات بالقوه منطقه 

در روياروئي با چالش هاي پيش رو ، ميبايستي کشورهاي منطقه در اتکا به سه عامل رشد اقتصادي   

اتکا بيشتر به بخش هاي غيرنفتي    : اين دگرگوني عبارت است از . خود دگرگوني اساسي و بنيادي بوجود آورند

بجاي بخش نفت ، فعاليت هاي بخش خصوصي متمايل به بازار آزاد بازاي فعاليت هاي عمومي تحت سيطره  

دولت و باالخره فعاليت هاي مبتني بر سياست هاي رقابتي در بازار آزاد در مقابل سياست هاي حمايتي براي  

ين تحوالت ، پيشرفت در عرصه برابري جنسيتي و مشارکت زنان   همزمان ، براي موفقيت ا. جايگزيني واردات 

اقدام مهم  . در فعاليت هاي اقتصادي همراه با اعمال اصالحات در زمينه آموزش و پرورش حياتي خواهد بود 

ديگر عبارت است از بحداقل رساندن و کنترل اثرات نامطلوب ناشي از درمعرض خطر گذاردن شرکت ها و 

" اين تغييرات به وقوع دگرگوني بنيادي در نقش حکومت احتياج دارد  که متقابال      . قابت آزادمشاغل مربوط به ر

هرچند اصالحات ساختارهاي . از راه اجراي يک برنامه فراگير اصالحات در عرصه حکومت امکانپذير ميباشد  

تغييرات بيشتري  اقتصادي و حکومتي بستگي به شرائط اوليه داشته و در بعضي کشورها نيازمند به اجراي   

ميباشد، ليکن در مواجهه با چالش ها همه کشورها بدون استثناء ميبايستي مبادرت به اعمال تغييرات مورد       

 . اشاره بکنند

 

 دميدن حيات به کالبد بخش خصوصي     
 دست به گسترش فعاليت هاي  ١٩٨٠اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از اواخر دهه   

ه اند ولي بعلت وجود يک فضاي نامساعد براي شکوفائي فعاليت بخش مزبور کاميابي حاصل بخش خصوصي زد 

سايستگذاري هاي دلبخواه و اختالل زا به سود شمار بسياري از بنگاههاي دولتي ، رفتار     . نکرده اند

ديوانساالرانه موجد افزايش هزينه ها و تزلزل در  

واحدهاي کسب و کار خصوصي و وجود خدمات 

مي نارسا از جمله عوامل پيدايش اين وضع  عمو

 .نامطلوب بوده است

 

 .فضاي سرمايه گذاري بايد بهسازي شود   
تأسيس شرکت ها و شروع عمليات بازرگاني به   

سبب وجود موانع اداري و مقررات دست و پاگير با 
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. هزينه هاي مالي قابل مالحظه اي همراه ميباشد

قررات براي شرکت هاي جديد ، هزينه رعايت م

 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي تمام  ٧٦حدود 

 درصد در اروپاي ٣٤ميشود که به مراتب بيش از 

 درصد در ١٤ درصد در شرق آسيا و ١٦شرقي ، 

ساير هزينه ها نيز باالست . آمريکاي التين ميباشد

، از کسب پروانه هاي ذيربط گرفته تا ماليات هاي 

تي که داخلي و عوارض واردات و وجود مقررا

 . سبب کندي در ترخيص از گمرک ميگردد

 

مطالعات و تحقيقات نشان ميدهد که  

سرمايه گذاران احتمالي براي شروع کسب و کار 

با موانع زيادي روبرو ميشوند که شامل 

فراگردهاي پرزحمت و کند صدور پروانه ، وجود 

مقررات پيچيده ، فرآيندهاي ناشفاف در رسيدگي 

نين پذيرش رسمي رفتارهاي به پيشنهادات و همچ 

در مغرب حدود نيمي از شرکتها  . نارقابتي ميشود 

اظهار داشتند که براي کلنجار رفتن با 

ديوانساالري ناچار به استخدام رابطه ها يا 

در اردن . تخصيص کارمندان تمام وقت شده اند 

سرمايه گذار احتمالي عالقمند به ثبت يک شرکت 

کشند که نصف اين  جديد ، بايد سه ماه انتظار ب

مدت تنها صرف يک مرحله از تشريفات مربوط 

ميگردد يعني انجام بازرسي توسط وزارتخانه 

اين مشکالت که ميزان هزينه و خطرکردن  . ذيربط

را براي کسب و کارهاي جديد باال ميبرد ، نه تنها  

سبب افت در کميت سرمايه گذاري جديد ميشود 

ي هاي پيشين بلکه کيفيت و کارآئي سرمايه گذار

را نيز تنزل ميدهد کما اين که از سال هاي دهه     

 به اين سو موجب افزايش شکاف در بهره    ١٩٧٠

 . وري کلي در منطقه گرديده است
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سامانه هاي قضائي نيز موانع بيشتري بر  

سر راه واحدهاي کسب و کار ايجاد ميکنند ، زيرا    

اين سامانه ها اغلب نه تجديد ساختار واحدهاي 

 نجات را تسهيل ميکنند و نه اجازه ميدهند که    قابل

منطقه از  . واحدهاي غيرقابل نجات تعطيل شوند 

بطور متوسط (لحاظ پيچيدگي فرآيند و زمان الزم 

براي شروع و اتمام يک )  روز٣٠٠بيش از 

دعواي حقوقي ، در هم سنجي با ساير مناطق ، 

حتي مشکل جدي تر ، عدم . وضع مناسبي ندارد  

نسبت به اجراي احکام دادگاهها ميباشد ،     اطمينان 

نزديک به نيمي از شرکت هاي مورد مطالعه و     

تحقيق نگراني خود را نسبت به عدم ثبات سامانه  

 .حقوقي ابراز داشتند

 

بايد سامانه مالي و زيرساختارهاي کليدي     
بار مضاعفي که   .براي کسب و کار ايجاد کرد 

سنگيني    بر دوش فعاليت هاي کسب و کار منطقه 

ميکند وجود ضعف و نارسائي در زيرساختارها و   

نيمي از " تقريبا. سامانه هاي مالي ميباشد

بنگاههاي خصوصي منطقه از زيرساختارهاي   

. مزبور بعنوان مانعي موثر و يا جدي شکايت دارند

مخابرات و ترابري که ستون فقرات بخش خدماتند  

ون در اين حال ، چ . به شدت عقب افتاده ميباشند 

بانک هاي دولتي در بسياري از کشورهاي منطقه  

نظام بانکي را در قبضه خود دارند و بسود  

بنگاههاي دولتي ، شرکتهاي صنعتي بزرگ و   

شرکت هاي برون ساحلي عمل ميکنند ، شرکت 

هاي کوچک براي تأمين سرمايه اوليه و سرمايه 

 . درگردش با مشکل دست بگريبانند

حتي در .  اب گيردروند خصوصي سازي بايد شت 
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آندسته از کشورهاي منطقه که پايه اقتصادشان بيشتر متنوع شده است هنوز بخش هاي عمومي سهم بزرگي از     

ارزش افزوده را تأمين ميکنند و ديگر کشورها خدمات اساسي مانند بانکداري ، مخابرات و حمل و نقل در     

 صورت گرفت روي شرکت هاي ١٩٩٠دهه خصوصي سازي که در  " ضمنا. مالکيت دولت باقي مانده است

خدمات معيني از قبيل مخابرات را در بر گرفت و حتي در نقاطي که اينک   " صنعتي تمرکز داشت و اخيرا 

 . اصالحات در زمينه مقررات حرکت چنداني نکرده است" خصوصي سازي خدمات پيشرفت دارد ، غالبا

 

 .در سامانه هاي بستهادغام در اقتصاد جهاني به منظور کاستن اختالفات 
تعرفه هاي . رژيم هاي تجاري کنوني در منطقه از جمله  حمايتي ترين سيستم ها در جهان ميباشند  

و پراکنده قرار دارند و موانع غيرتعرفه اي و کندي و   )  درصد١٧ميانگين تعرفه حدود   (گمرکي در سطحي باال 

پاره اي از برآوردها نشان ميدهد که . باقي هستندعدم اداره صحيح گمرکات و استانداردها هنوز بجاي خود 

 درصد ارزش کل تجارت ميباشد که اين    ١١) بجز ماليات ها و عوارض  واردات  (ميانگين هزينه هاي دادوستد   

کشورهاي منطقه بايد سياست هاي تجاري خود را با بهترين رويه . خود اليه مضاعفي از حمايت را تشکيل ميدهد

تراز نمايند يعني ساختارهاي تعرفه را کارآمد کنند، سطح حمايت تعرفه اي را پائين بياورند و  هاي بين المللي هم 

افزون بر اين ، دست کم سه اقدام بايد صورت گيرد تا ادغام منطقه     . موانع تعرفه اي ناکارآمد را از ميان بردارند 

 : در اقتصاد جهاني تسريع گردد 

محدوديت هاي درون مرزي ازجمله هزينه هاي گزاف حمل . محدوديت هاي درون مرزي بايد رفع شود •

و نقل ، سازوکارهاي لجستيکي مخارج تجارت را باال برده و سرمايه گذاران داخلي و خارجي را از 

 . رغبت مياندازد

 درصد ٢٢ نرخ ارز در منطقه   ٢٠٠٠ و  ١٩٨٥طي سال هاي . نرخ هاي باالي ارز بايد تصحيح شود   •

 واقعي آن گرديده و اين امر سبب کاهش صادرات بويژه صادرات کاالهاي صنعتي       بيشتر از ميانگين نرخ  

 . گرديد

کاالهاي تمام شده با ارزش " کشورهاي منطقله عمدتا. بايد در شبکه هاي توليد جهاني شرکت نمود  •

افزوده ناچيز را صادر ميکنند و اجزاء و قطعات را براي صنايع حمايت شده داخل گراي خود وارد     

 .نند و لذا مشارکت چنداني در فرآيند توليد جهاني ندارند ميک

 

 چطور منابع نفتي را به منظور حفظ و صيانت اين ثروت ملي بايد اداره کرد ؟
تنوع بخشيدن به اقتصاد محتاج يک سياست مالي درست و مديريت صحيح در هزينه هاي عمومي     

ار خصوصي خارج از بخش نفت است که بتواند در سطح    ميباشد و بعالوه مستلزم اقداماتي براي توسعه کسب و ک   

مفهوم چنين سياستي ضرورت ايجاد قواعد مالي و نهادهائي است که هزينه هاي عمومي را از . جهان رقابت کند

نوسانات قيمت نفت دور نگهدارد و درآمد نفت را براي استفاده شهروندان ذخيره روزي نمايد که منابع نفتي تنزل    
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ديگر سياست تنوع بخشيدن به اقتصاد   معني . کنند

و بهسازي در کارآئي هزينه هاي عمومي است که    

از راه بـرقـراري سامانه هاي بودجه اي تنظيم 

يافته بر اساس پاسخگوئي و عملکرد تأمين   

تنوع بخشيدن به پايه اقتصاد از طريق . ميگردد

توسعه فعاليت هاي مولد و سودمند يک اولويت   

 پيوند با   ميباشد و اين نه تنها در فزاينده در منطقه

کشورهائي صدق ميکند که تهي شدن منابع نفتي     

شان قريب الوقوع است بلکه همه توليد کنندگان    

در سراسر منطقه بعلت افت . نفت را شامل ميشود

قيمت هاي واقعي نفت ، افزايش تقاضاي داخلي 

فرآورده هاي نفتي و رشد " براي  انرژي و طبعا

 ، صادرات سرانه فرآورده هاي سريع جمعيت

دولت ها . هيدروکاربور رو به تنزل نهاده است

براي حصول اطمينان از کارآئي مخارج بخش 

عمومي ، بايد منابع جديدي براي کسب درآمد 

 .تدارک کنند

  

روياروئي  با چالش مشارکت نيروي کار       

 زنان در بخش خصوصي  
سطوح باالي بيکاري در منطقه ميتواند     

. لسردي زنان از ورود به نيروي کار شودسبب د

ليکن افزايش مشارکت زنان در نيروي کار ميتواند  

با   . اثرات درازمدت بر نرخ هاي بيکاري بگذارد 

اين که بعضي عنوان ميکنند که در فضاي کنوني          

رشد کند بيکاري فزاينده وقوع افزايش در   

مشارکت زنان در نيروي کار سبب ازدياد بيکاري 

شود ، هيچگونه شواهد تجربي مبني بر مردان مي

در واقع اقتصادي . درستي اين نظريه وجود ندارد

که زنان را بيشتر بحساب ميآورد محتمل است که 
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 .بيکاري پائين تري را به سود همگان تجربه کند  

چالش اين است که براي مردان و زنان فرصت هاي شغلي ايجاد گردد نه اين که براي گروهي به قيمت           

البته طي دهه . منطقه به تمامي استعدادها و سرمايه هاي انساني خود نيازمند است. وه ديگر اشتغال بوجود آيدگر

هاي آينده سرازير شدن احتمالي زنان تحصيل کرده تر به بازار کار ، منطقه را با چالشي روبرو  خواهد کرد ، 

صت هاي شغلي در چارچوب يک بخش خصوصي    ولي بخالف گذشته روياروئي با اين مشکل احتياج به تدارک فر     

 .مولدتر و پربارتر دارد

يکي رشدي است که . نرخ هاي مشارکت اندک زنان هزينه هاي گزافي را بدوش اقتصاد منطقه ميگذارد  

از دست ميرود و به موازات اين که زنان منطقه بطور روزافزون تحصيلکرده تر ميشوند ، هزينه عدم    

توضيح اين که ، طي وقوع   . هزينه ديگر کاهش در قابليت انعطاف است.  مي يابدمشکارکتشان نيز افزايش

دگرگوني هاي الزم براي رشد ، اقتصادهاي منطقه به قابليت انعطاف بيشتري نيازمندند و تا در سطح اقتصاد  

ائط متحول  بتوانند به نيروي کارگسترده تري دسترسي داشته باشند و در پهنه خانواده از انطباق آرام با شر 

تمامي اين مراتب ميتواند از طريق اقدامات الزم جهت فراهم آوردن موجبات مشارکت     . اقتصادي برخوردار شوند

 . بيشتر زنان در نيروي کار و بخصوص در عرصه عمومي تسهيل گردد 

عالوه بر تبعيض اقتصادي ، هنجارهاي اجتماعي که پيامدهاي اصلي يک سلسله قوانين و سنت هاي   

ي ، بازرگاني ، کار و خانواده در منطقه ميباشند ،  زنان را از ورود به نيروي کار بازميدارند و با اين که به  مدن

موجب قوانين اساسي اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا زنان و مردان داراي حقوق برابر ميباشند    

و . نعکس شده در قوانين اساسي ممانعت ميکنند    ، يک رشته مقررات حقوقي ديگر از الزم االجرا شدن حقوق م

بدين ترتيب زنان با تفاوت هاي قانوني قابل مالحظه اي از لحاظ رفتار و طرز عمل ربرو هستند که روي نقش     

هاي جنسيتي آنان تأکيد ميگذارد و توانمندي آنان را در مشارکت کارآمد و موثر در عرصه هاي عمومي و         

دن ميدان به زنان و حتي تشويق آنان به اين هدف که بعنوان عامل اقتصادي وارد   دا. اقتصادي محدود ميکند

بازار کار شوند ، نيازمند بازنگري و اصالح سياستگذاري ها و قوانين در سراسر منطقه و تدارک ائتالف براي          

 .پشتيباني از اصالحات ميباشد  

 

 بهسازي کيفيت آموزش و پرورش  
ي کشورهاي منطقه به پيشرفت ها  

چشمگيري در زمينه گسترش آموزش و پرورش 

و بنا به اطالع از ناحيه اکثر     . پايه دست يافته اند

کشورهاي منطقه ، اينک عموم کودکان الزم التعليم      

در سطح دبستان نام نويسي ميکنند و قشرهاي   

بزرگي از جوانان تحصيالت خود را در دبيرستان  

 سطح ولي تغييرات حاصله در . به پايان ميرسانند
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براي . جهان پيامد فن آ وري هاي سريع ، سطوح تحصيلي الزم براي رقابت در بازارهاي جهاني را باال برده است  

پاسخ به اين نياز ، کشورهاي منطقه مي بايد دسترسي بتعليمات عالي و برنامه هاي تخصصي فن آوري را       

 . بتدائي و متوسطه ادامه دهند  توسعه و درعين حال سرمايه گذاري هاي خود را در حوزه تعليمات ا

کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا عالوه بر گسترش دسترسي افراد به آموزش و پرورش و  

تعميق پايگاه مهارتي آنها ، بايد به امر کيفيت آموزش و عدم انطباق مهارت ها با خواسته هاي بازار کار توجه  

چه در کشورهاي دارنده کارگر فراوان و خواه در آنها که کارگر از تحقيقات از شرکت ها ، . کافي مبذول دارند

کمبودهاي کيفيتي   . خارج وارد ميکنند ، نشان ميدهد که فقدان مهارت عمده ترين مانع در استخدام افراد ميباشد    

 از عوامل گوناگوني نشأت ميگيرد که از آن ميان افراط در مديريت متمرکز در امر آموزش و پرورش ، ارزش    

افزون  . يابي هاي ناقص از عملکرد دست اندرکاران و ترفيع بر اساس ارشديت و نه عملکرد شايان يادآوريست

در اين جهت بوده که احتياجات بخش عمومي را از بابت        " بر اين ، کوشش هاي سامانه هاي آموزشي عمدتا  

بدون وجود تقاضا براي مهارت    . اشتغال تأمين کند و از اين رو پيوندهاي معدودي با بخش خصوصي داشته اند      

هاي کارساز و بازارهاي رقابتي ذيربط ، بخش آموزش و پرورش انگيزه هاي چنداني براي دگرگوني نخواهد   

 . داشت

اعمال اصالحات اقتصادي در منطقه مزايائي را نيز نصيب سامانه هاي آموزشي خواهد کرد و تقاضا   

گشودن دروازه ها بروي تجارت ، فوايد مهمي را عايد  . واهد دادبراي ايجاد تحول در آنها را نيز افزايش خ

تحوالت آموزشي خواهد نمود و به منطقه اجازه خواهد داد تا بگونه اي کامل از بازده سرمايه گذاري قابل 

نتيجه مطالعات و تحقيقات تجربي درباره روابط بين فضاي    . مالحظه خود در عرصه نيروي انساني بهره مند شود    

تجاري ، سرمايه انساني و رشد بهره وري کل نشان ميدهد که اقتصادهاي برون گرا فوايدي از لحاظ بهره باز 

براي اين که سرمايه انساني بتواند  . وري کل بدست ميآورند که از تأثيرات مستقيم فضاي باز تجاري فراتر ميرود

 . از ميباشداثر مثبتي بر رشد اقتصادي بگذارد ، سياست برون گرائي عاملي کارس  

 

 .بهسازي اسلوب زمامداري يک ضرورت حياتي است    
اگرچه جنبه هاي فني توسعه اقتصادي خود حائز اهميت ميباشند ، ليکن چالش اساسي در برابر امر    

توسعه ويژگي فني ندارد و در حقيقت مقوله اسلوب حکومت است که در اين رهگذر واجد ضرورت بنيادي   

ومت همانا روش هاي تعامل دولت ها با شهروندان و جامعه مدني به منظور پيشبرد  مراد از اسلوب حک. ميباشد

چون شکاف هاي موجود در توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه   . رفاه اجتماعي و اقتصادي جوامع است

خاورميانه و شمال آفريقا نمادهائي از وجود نارسائي هاي ديرپا در عرصه کيفيت حکومت بين کشورهاي منطقه  

" و کشورهاي پيشرفته تر در ساير نقاط جهان ميباشند ، مجموعه چالش هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه عمدتا  

ميتواند بعنوان مشکل در پيوند با اسلوب حکومت مد نظر آورده شود ، ولو اين که دست يابي به حکومت مطلوب            

  چالش روياروي حکومت اين است که  .تنها دگرگوني ضروري براي بهسازي عملکرد اقتصادي و اجتماعي نباشد 
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انگيزه ها ، سازوکارها و ظرفيت هاي الزم براي تأمين پاسخگوئي بيشتر حکومت بر مردم و شمول و بحساب      

  از ناحيه نهادهاي عمومي تقويت کند و در سراسر جامعه تعهد و وفاداري را نسبت به  –آوردن افزون تر مردم 

اين سازوکارهاي حکومت مطلوب ، نخستين گامها در بهسازي . ش دهداصل برابري و مشارکت افراد گستر

خطوط مشي اقتصادي و به نوبه خود اهرم هائي ميباشند براي سامان دادن به انگيزه ها و فضاي اقتصادي الزم  

 .براي رشد کارآ

 

کمبودهاي موجود در عرصه شمول و بحساب آوردن مردم و پاسخگوئي حکومت به مردم بايد             
به تدوين و اجراي يک برنامه   " براي کاستن از اين کمبودها ، دولت ها و مردم مي بايد علنا     .ابدکاهش ي

فراگير متضمن شمول و بحساب آوردن همگان ، پاسخگوئي دولت به مردم ، شفافيت بيشتر و امکان رقابت در        

به ديگري فرق خواهد داشت اينگونه برنامه ها از يک کشور منطقه " طبيعتا. عرصه امور عمومي متعهد گردند
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اما فرآيند تدوين آن بنفسه بايد معيارهاي واالئي در منظور کردن تمامي اقشار جامعه و علني ساختن کليه    

برنامه هاي مورد اشاره بايد رده  گسترده اي از مسائل . تصميمات به منظور احراز حداکثر شفافيت برقرار سازند

گام هائي براي بهسازي بحساب  : د و از جمله شامل موارد زير با شد مربوط به حکومت و نهادها را در گير 

آوردن مردم و شمول ، اقدامات عمومي و در سطح کشور براي تقويت پاسخگوئي بروني ، حفظ موازنه ميان  

قواي سه گانه کشور جهت توانمند کردن پاسخگوئي دروني ، اجراي اصالحات اداري براي بهسازي پاسخگوئي        

 . عيين نماگرهاي الزم براي سنجش پيشرفت دروني و ت

اولين گام براي بهسازي بحساب آوردن مردم و شمول ، وضع قوانين و مقرراتي است که دسترسي به      

امکان مشورت هاي . حقوق اساسي و مقبول همگان ، از جمله مشارکت و برابري در مقابل قانون را تأمين کند

رسانه ها ، محدوديت هاي کمتر براي جا معه مدني ، وجود مجاري عمومي گسترده تر ، آزادي بيشتر براي 

منصفانه تر براي دسترسي مردم به خدمات عمومي و باالخره پايان دادن به قوانين و مقررات تبعيضي ، نمونه       

مکمل موارد مذکور ، اعمال مراقبت . هاي بارزي را از اقدامات ضروري براي احراز شمول همگان بدست ميدهد 

و پيگيري جهت حصول اطمينان از رفتار مسئوالن و متصديان امور است که نسبت به همه افراد بطور جدي 

 .يکسان عمل کنند  

ولي بايد توجه مخصوصي مبذول داشت تا راهکارهاي بهتري براي تأمين پاسخگوئي حکومت به مردم      

پاسخگوئي بروني     . بهم مربوطندپاسخگوئي بروني و دروني   . ، به ويژه شفافيت و امکان رقابت برقرار شود 

جهت ايجاد انگيزه هاي الزم براي حکومت ها ضرورت دارد تا ساختارهاي دروني خود را نيرومند کنند و بنا بر    

پاسخگوئي بروني در ياري دادن به شهروندن جهت مشارکت در  . اين اقدام در هر دو جبهه ضروري است

اين اقدامات . ات ذيربط در سطوح ملي و محلي سرچشمه گيرد حکومت و زير نظر داشتن آن ميتواند از اقدام 

ايجاد آزادي بيشتر در عرصه در دسترس قرار دادن اطالعات براي عموم و افشاي   : شامل موارد زير ميشود 

عمليات حکومت از جمله اطالعات راجع به کيفيت عملکرد آ ن ، گفت و شنود گسترده تر توسط رسانه هاي 

روههاي کارگزار جامعه مدني ، برگذاري انتخابات مرتب و رقابت پذير همراه با نظارت    مستقل و مسئول و گ 

بيروني جهت احراز رعايت صحت و آزادي در انتخابات در سطح محلي ، پاسخگوئي بروني ميتواند از طريق     

ت گيرد سازوکارهائي که واکنش مردم نسبت به فعاليت هاي موسسات و نهادهاي عمومي را منعکس ميکند صور

و بدين ترتيب گزينه ها  را در ارائه خدمات توسعه دهند ، مسئوليت ها را به جوامع محلي و نزديک واگذار کنند         

بهسازي پاسخگوئي دروني  . و فعاالنه در پي تدارک مشارکت از ناحيه سازمان هاي توانمندي جوامع محلي باشند 

رون حکومت براي احراز اطمينان از تأثير و سودمندي  مربوط ميشود به ايجاد سازوکارها و انگيزه هائي در د

وظيفه پاسخگوئي دروني در سطح ملي تقويت توازن  . عملکرد نهادهاي حکومتي در جهت  تأمين منافع عمومي 

قوا در داخل حکومت به ويژه افزايش استقالل و توانمندي هاي قوه مقننه و قوه قضائيه و استقرار نهادهاي    

 از دستگاههاي حکومتي   (ombudsman)د ديوان هاي رسيدگي به شکايات شهروندان مستقل نظارتي مانن

در داخل قوه مجريه پاسخگوئي دروني با اعمال اصالحات در دستگاه اداره عمومي ، تقويت عملکرد و         . ميباشد



 ٤١

ي و    هدفمندي بودجه دولت ، بهسازي خدمات گرائي دستگاه اداري کشور ، باال بردن ظرفيت حکومت هاي محل

 .تأمين استقالل نهادهاي نظارتي سروکار دارد  

 

 مسير اصالحات بستگي به نقاط غرميت در هر کشور دارد 
نياز به دست زدن و تکميل اصالحات بنيادي ، وجه مشترک تمام کشورهاي منطقه ميباشد ليکن     

. د سياسي هر يک دارد چگونگي پياده کردن اين دگرگوني ها بستگي به شرائط اوليه و عوامل مربوط به اقتصا          

مالحظات مربوط به اولويت و زمان بندي شروع دگرگوني در زمينه سياستگذاري ها ، منوط به تاريخچه پيشرفت        

 . اصالحات تا آن زمان ، وجود منابع و کيفيت نهادهاي حکومتي کشور ذيربط ميباشد 

ثبات در : احتياج دارد واکنش قوي از سوي سرمايه گذاران خصوصي به تحقق سه پيش شرط  " اساسا 

اقتصاد کالن ، نرخ هاي انعطاف پذير ارز با توجه به عوامل بنيادي و يک اسلوب حکومتي که موجد فضاي   

 . مناسبي نسبت به سرمايه گذاري خصوصي باشد و مقرراتي وضع کند که رقابت آزاد را تشويق نمايد  

ت الزم در عرصه سياستگذاري است  اصالح وضع بازار کار جزء ضروري ديگري در مجموعه اصالحا   

شرائط اقتصادي و سياسي و درک صحيح و دقيق . ولي به تنهائي براي روياروئي با چالش اشتغال کفايت نميکند   

. از مسائل بازار کار در هر يک از کشورهاي منطقه ميبايد نقش تعيين کننده در اولويت هاي اصالحات ايفا نمايد      

جربه مويد اين است که کوشش هاي گوناگون در اعمال اصالحات در بازار کار تجزيه و تحليل هاي متکي به ت 

منتهي به اثرات مثبت در اقتصاد کالن و بازار کار ميشود و در اکثر موارد سبب اشتغال بيشتر ، سرمايه گذاري        

ا روي محاسباتي که اثر تکميلي سياستگذاري هاي مختلف ر. خصوصي و در درازمدت رشد توليد خواهد گرديد

هم منعکس ميکند نشان ميدهند که اصالحات در بازار کار بايد جامع بوده تا اثرات و نتايج چشمگيري داشته        

ولي به هر صورت در مقايسه با شمار بزرگ فرصت هاي شغلي که بايد در کشورهاي منطقه ايجاد شود  . باشد

 . ت دانستتنها اصالحات در بازار کار کافي نيست و نبايد آن را حالل مشکال  

 

اقتصادهائي که از منابع طبيعي سرشار برخوردار نيستند بايد تالش خود را متوجه ايجاد يک            
اکثر کشورهاي دارنده کارگر فراوان ولي فاقد منابع طبيعي سرشار  .  فضاي مناسب براي کسب و کار کنند  

رمايه گذاري خصوصي يعني     نخستين پيش شرط براي جلب س ) مصر ، اردن، لبنان ، مغرب و تونس (در منطقه 

ثبات اقتصاد کالن ، را حائز شده اند ، اما لبنان  بايد موازنه هاي مالي و خارجي خود را تثبيت نمايد  و مصر که   

 . بدهي هاي عمومي اش رو به افزايش است دست به اقداماتي براي تأمين ثبات مالي بزند   

ثناي لبنان بطور کلي با عوامل بنيادي اقتصاد   با اينکه نرخ هاي واقعي ارز در اين کشورها به است 

همخواني دارد ، کشورهاي مزبور بايد در تنظيم اين نرخ ها انعطاف الزم را براي اصالحات تجاري کارساز      

بجز مصر و تونس کشورهاي فاقد منابع طبيعي سرشار در خاورميانه و شمال آفريقا در عرصه  . منظور نمايند

 . سامانه هاي انعطاف ناپذير ميباشندنرخ ارز بطور نسبي دچار 
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ليکن در نهايت امر با فقدان يک نظام حکومتي مطلوب براي ايجاد فضاي مستعد سرمايه گذاري    

خصوصي که همان سومين پيش شرط است ، بزرگ ترين مشکل در اقتصادهاي فاقد منابع سرشار طبيعي بشمار  

اري منعقده با اتحاديه اروپا و ساير طرف هاي تجارتي را زائل    ميرود که به نوبه خود اثرات بالقوه پيمان هاي تج  

بهسازي فضاي کسب و کار متضمن تقويت سازوکارهاي تعامل بين محيط کسب و کار و دولت در زمينه    . ميسازد

هائي ميباشد که حکومت بعنوان ناظم مقررات يا ارائه کننده  خدمات و تضمين کننده اجراي قوانين و مقررات   

 . موثر و منصفانه عمل ميکند  بگونه 

بيشتر کشورها بايد رژيم هاي نظارتي و مقرراتي خود را اصالح کنند ، يعني مضامين جانبدار رقابت و        

يا محتواي رقابتي آنرا افزايش دهند ، مشارکت بخش خصوصي را در همه بخش هاي اقتصاد آزاد سازند و   

 عمـل هاي بين المللي جهت تضمين رقابت و حفظ اعتبار   ظرفيت آنرا از راه پـذيـرش بهتـر روش ها و طـرز

يکي ديگر از زمينه ها که بايد کوشش در آن بکار رود صنايع  خصوصي کوچک         . سامانه هاي مالي تقويت نمايند  

و متوسط است که ميتواند از راه حذف موانع ورود به فعاليت ، تشويق اجراي قراردادها و حمايت از حقوق  

 . زمينه مهم ديگر اصالح و توسعه خدمات مالي به ويژه نظام بانکي ميباشد   . ردمالکيت صورت گي

 

اين کشورها     .اقتصادهاي دارنده منابع سرشار طبيعي و کارگر فراوان وظيفه پيچيده تري دارند       

که داراي منابع سرشار نفت ميباشند وظيفه پيچيده تري را در گذار به ) الجزاير ، ايران،  سوريه و يمن(

درآمدهاي کالن نفتي آنها اجازه داده که با ايجاد ديوارهاي حمايتي و    . قتصادهاي بازار مدار پيش رو دارندا

اين درآمدهاي نفتي منجر به پيدايش نرخ  . پشتيباني يارانه هاي گسترده ، شرکت هاي دولتي بزرگي بوجود آورند   

يمت هاي نفت از طريق سياستگذاري هاي هاي ارزي  گرديده که بيش از حد باالست و در عين حال نوسان ق

بدين ترتيب بااينکه وضع پيش شرط هاي مورد بحث در پيوند با        . ادواري مالي ، به بقيه اقتصاد انتقال يافته است      

کشورهاي دارنده منابع سرشار و کارگر فراوان همان است که در ارتباط با کشورهاي فاقد منابع سرشار مطرح 

.  عرصه سياستگذاري خود به اصالحات شديدتر ، عميقتر و گسترده تري احتياج دارند شد ، کشورهاي مزبور در

خدمات زيرساختاري اساسي مانند توليد و انتقال نيرو که در انحصار يک سازمان دولتي ناکارآمد قرار دارد از  

ر دست دولت  د" همچنين بخش مالي در اين کشورها عمدتا. برقراري رقابت و کاهش مقررات سود خواهد برد

بهسازي هاي قابل توجهي نيز در فضاي .  درصد دارائي هاي سامانه بانکي را در اختيار دارد ٩٥است که تا 

براي مثال هنوز بسياري از . مقررات براي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي مورد نياز ميباشد

 اين موانع بايد از بين برود تا قيمت ها .کشورها به کنترل قيمت ها و حفظ مقررات دست و پاگير اتکا دارند

 . بتوانند نقش خود را در بازار ايفا نمايند 

 

اقتصادهاي دارنده منابع سرشار و کارگر اندک بايد کاستن از اتکا به بنگاههاي بزرگ دولتي               
در گروه کشورهاي .  غيرکارآمد و اعمال مديريت صحيح درآمدهاي نفتي را وجهه همت خود سازند        

وراي همکاري خليج که متشکل از اقتصادهاي دارنده منابع سرشار طبيعي و وارد کننده نيروي کار عضو  ش
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هستند قسمت اعظم صنايع بزرگ غيرنفتي در دست دولت و متکي به يارانه از جمله وام هاي کم هزينه ميباشند   

 بازار کار به منابع نيروي  اگر سياست هاي اخير متوجه کردن. و بنگاههاي دولتي بسيار بزرگي فعاليت دارند 

که در بسياري از اين کشورها برقرار شده با دقت و احتياط کافي مورد عمل قرار ) ملي کردن کار(انساني داخلي 

 .نگيرد امکان دارد که اجراي آن موجب جلوگيري از گسترش بخش خصوصي گردد 

و هم مشکالتي در راه آن درآمدهاي سرشار نفتي هم ميتواند براي اصالحات فرصت مغتنمي باشد    

اين درآمدها و دغدغه هاي کوتاه مدت دولت را از بابت فقدان درآمد احتمالي بعلت اصالحات تجاري . بوجودآورد

کاهش ميدهند ، و کاهش يارانه ها در زمينه انرژي ميتواند متضمن صرفه جوئي هاي قابل توجهي در بودجه 

 خواهند داشت که باالجمله از طريق برقراري رژيم هاي مالياتي با    ليکن به مرور زمان اين کشورها نياز  . بشود

بطور کلي تر ، اين کشورها بايد منابع نفتي خود را بهتر    . پايه اي گسترده ، درآمدهاي غيرنفتي خود را باال ببرند 

تاه مدت هدف از کنترل کو. اداره کنند و اثرات ناشي از نوسان قيمت هاي نفت را بيشتر زير کنترل درآورند

درصورت افزايش (نوسان قيمت هاي نفت اين است که مصارف و هزينه هاي دولتي از درآمدهاي بادآورده نفتي   

و يا نکث در درآمدها در صورت افت قيمت جدا نگهداشته شود، بدين معني که قواعد مالي صريحي براي         ) قيمت

داف تثبيت بکنار ، کشورها بايد در اين فکر اه. پس انداز يا برداشت از يک صندوق موقت تثبيت برقرار گردد

باشند که بخشي از درآمدهاي نفتي خود را بعنوان جزيي از سياست هاي درازمدت مديريت منابع نفتي خويش ،       

 . براي نسل هاي آينده کنار بگذارند

 

 بسوي يک ميثاق اجتماعي نو    
ات اقتصادي ، اصالحات سياسي و   منطقه بايد با يک برنامه جامع متضمن ايجاد پيوند ميان اصالح     

در بطن اين برنامه جامع اصالحي نياز مبرم به استقرار يک ميثاق   . اصالحات در عرصه حکومت پيش رود

اجتماعي وجود دارد که بگونه بهتري به کارگران و شهروندان منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در گذار به يک       

ن ميثاق اجتماعي نو نيز به همان اندازه با فرآيند سياستگذاري ها و      اي. الگوي نوين توسعه اقتصادي ياري دهد   

در عين اين که ميثاق،    . اجراي آن ارتباط دارد که با محتوي و ماهيت اين خطوط مشي و اصالحات آميخته ميباشد 

اسلوب حکومت و سامانه هاي سياسي را بعنوان ضامن شمول و بحساب آوردن مردم و پاسخگوئي حکومت به     

 . ردم در بر ميگيرد ، سياستگذاري ها و نهادهاي تأمين توسعه پايدار انساني را نيز با خود همراه دارد  م

 

 .اصالحات اقتصادي و سياسي بايد با يکديگر متصل باشند       
راهبردهاي مبني بر اعمال اصالحات گزينشي از راه صدور دستور از باال و بر اساس ارتباطات ضعيف         

دي ، اصالحات در عرصه  حکومت و تعهدات کلي نسبت به اصالحات سياسي ، ديگر         ميان اصالحات اقتصا 

چون اينگونه راهبردها ظرفيت دولت ها را در رسيدگي به مشکالت عدم تعادل در زمينه اشتغال ،       . کاربردي ندارد

ک   اين . تدارک اجماع و پشتيباني عمومي و تحقق آرمان جديدي براي منطقه دچار سستي و ضعف ميکند      



 ٤٤

حکومت ها در وضعيتي قرار دارند که ميتوانند فراگرد اصالحات سياسي را که بيش از يک دهه گرفتار وقفه بوده   

در عين حال ، مردم منطقه عالقه خود را به اصالحات در انتخابات ، اسلوب مطلوب   . دوباره احياء نمايند

در چنين شرائطي فرصت  . ه حفظ کرده اندزمامداري و پذيرش احزاب اقليت مسئول در بستر امور سياسي جامع

هاي ارزنده اي براي احياي تعهدات دولت نسبت به اعمال اصالحات سياسي ، منظور کردن گزينه هاي مورد 

عالقه مردم ، تقويت اعتبار دولت ها و ايجاد چارجوب سياسي مناسب جهت تدارک يک رويکرد جامع در زمينه 

دادن فرآيند اصالحات به بيرون محدوده هاي کنوني آن ، دولت ها بايد     به منظور سوق  . اصالحات وجود دارد

گفت و شنود عمومي را در باره انجام اصالحات در بازار کار ، برنامه هاي تجديد ساختار توزيع درآمد و دگرگون    

 . سازي شرائط ميثاق اجتماعي دوباره زنده کنند 

، در افزايش نابساماني اوضاع و احوال    محدوديت هاي رويکردهاي گذشته در زمينه اصالحات  

ولي حکومت ها و جوامع نيز متوجه اين واقعيت شده اند که قرارداد اجتماعي         . بازارهاي کار منطقه مشهود است 

در حقيقت در شرائط فعلي قرارداد اجتماعي مبتني بر توزيع عادالنه درآمد    . سنتي ديگر کارساز و ماندگار نيست 

رفاه و بهروزي کارگران را به خطر مياندازد ، فعاليت هاي اقتصادي را از مسير خود  از طريق مداخله دولت 

خارج ميسازد و به بخش غيررسمي سوق ميدهد ، شمار بسياري از کارگران را بدون پوشش و حمايت رها 

وانب   ميسازد ، سرمايه گذاري و رشد را محدود و ظرفيت دولت ها را در اجراي تعهداتشان نسبت به رعايت ج

عدالت اقتصادي و اجتماعي متزلزل ميکند به ا قليتي از کارگران امنيت اشتغال عرضه ميکند ولي به قيمت تنزل         

سياستهاي مبني بر توزيع عادالنه درآمد را که در پي تقليل نابرابريهاست ادامه  . دستمزدها و سطوح زندگي

رفته شده ، نه مديريتشان مطلوب است و نه سودي  ميدهد اما براي اين سياستگذاري ها نه وجوه کافي در نظر گ

 . نتيجه کارشان بسيار دور از رعايت  جوانب انصاف ميباشد " ميبخشند و کال

با اين که قرارداد اجتماعي موجود در ژرفاي اقتصاد سياسي منطقه رخنه دارد ، منطقه خاورميانه و    

 دگرگوني در ويژگي هاي جزمي، تبعيضي و ناکارآمد معذالک ايجاد. شمال آفريقا نميتواند با ادامه آن بسازد

قرارداد مزبور امکان پذير نخواهد بود مگر اين که اصالحات مورد نظر ، نيازهاي کارگران را به حساب آورده و  

چنين تحولي نيازمند  . نسبت به مقبوليت فراگيرتر پيامدهاي اقتصادي آن ميان شهروندان اطمينان حاصل کند

د و وفاداري سياسي تازه نسبت به يک رشته سياست هاي اجتماعي مقبول عامه در چارجوب  پيدايش يک تعه 

استقرار يک ميثاق اجتماعي نو ميباشد که اصالحات را با اصول کاهش فقر و برابري و امنيت درآمدها که         

 .  سال اقتصادهاي سياسي منطقه را رهنمون بوده است پيوند دهد٥٠نزديک به 

اق اجتماعي نو ، عينيت بخشيدن به اصول شمول و بحساب آوردن مردم و تأمين کارآئي      در متن اين ميث 

. مستلزم ارتقاء نقش زنان در فعاليت هاي اقتصادي و حرکتي استوار بسوي دستيابي به برابري جنسيتي ميباشد  

اري از حداکثر  ايجاد امکانات بهتر براي دسترسي زنان به عرصه عمومي و ارتقاء موقعيتشان مجال بهره برد

توان آنان را فراهم خواهد ساخت و به خانواده ها و جوامع کمک خواهد کرد تا با مشکالت قرن بيست و يکم           

 . بگونه بهتري برخورد کنند  
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ميثاق اجتماعي نو بر پايه ترويج بازارهاي آزاد بعنوان گردونه هاي اقتصادي بنا شده  و متضمن           

اين ميثاق متکي به پشتيباني حکومت جهت ايجاد     . ازنده اي به بار آوردمقرراتي است که نتايج اجتماعي بر 

نهادهائي است که فرآيندهاي حکومت مطلوب يعني پاسخگوئي حکومت به مردم و شمول و بحساب آوردن مردم  

را فراهم آورند و مستلزم مقرراتي در عرصه کار است که در عين حفظ انعطاف و انگيزه هاي الزم عملکرد ،   

اعمال اصالحات در آموزش و پرورش تحت تأثير و کشش نيازهاي پيش بيني         . ن رعايت انصاف نيز باشد ضام

شده بازار کار ، اندوختن مهارت هاي الزم و دانش آموزي در تمام عمر جنبه ديگري از ويژگي هاي اين ميثاق    

 و چانه زني هاي دسته جمعي ساير هدفهاي آن عبارت است از ايجاد شرائط و محيط مطلوب براي گفتگوها. است

اتحاديه هاي کارگري و توانمند کردن آنها بعنوان طرف هائي کارآمد در انجام چانه زني دسته جمعي و همچنين  

 توزيع عادالنه درآمد منوط به هدف گيري دقيق آن براي کاهش فقر و تأمين برابري در عرصه درآمدها 

بين نياز به . ي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا دربر داردميثاق اجتماعي نو مزاياي درازمدتي را برا   

انعطاف بازار کار و لزوم حفظ حقوق کارگران توازن ميبخشد  و براي اجتناب از نابساماني هاي اجتماعي و  

مناقشات حاصله از طريق ارائه نقش مثبت به نيروي کار جهت ايجاد هماهنگي براي دستيابي به سامانه هاي      

برکات اشتغال رسمي را به قشر بزرگ تري در کارگران در بخش . ف در عرصه توليد ياري ميرساند قابل انعطا

خصوصي ميگستراند و سازوکارهائي را براي پشتيباني از کارگران و تجهيز آنان به مهارت هاي الزم جهت    

 سازي و گذار به  برآوردن نيازهاي ناشي از تغييرات در ساختار اشتغال بوجود ميآورد که توأم با خصوصي     

 . اقتصادهاي متکي تر به بازار آزاد ميباشد 

 

 طرفهاي خارجي در اين تحول نقش دارند    
در اين حال که منطقه آماده رهاسازي امکانات بالقوه خود براي دستيابي به آ ينده بهتري ميشود ، 

مي در امر پشتيباني از طرف هاي خارجي که در واقع هواداران نيرومند اصالحات مورد نظرند داراي نقش مه

اگرچه اروپا بهترين طرف تجاري منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست با ساير طرف ها   . تحول اقتصادي ميباشند 

بايد از ادغام سريع تر و عميق تر منطقه در اقتصاد جهاني حمايت کنند و از آن رهگذر الحاق کشورهاي بيشتري 

هيل ، تجارت و سرمايه گذاري افزون تر درون منطقه اي را تشويق و    از منطقه را به سازمان تجارت جهاني تس

اتخاذ يک خط مشي آزادگراتر نسبت به صادرات فرآورده هاي  . هرگونه محاصرات اقتصادي را رفع نمايند

 . حوزه مديترانه ميگردد–کشاورزي و مهاجرت نيروي کار از منطقه سبب تحکيم بيشتر در شراکت اروپا  

طقه از پشتيباني اقتصادي و مالي خارج استقبال ميکند ، رفاه و بهروزي مردم آن به گونه         با اين که من  

بازدارنده  " شواهد محکمي وجود دارد که اثر شديدا. شديدي متکي به استقرار ثبات و امنيت منطقه اي ميباشد     

ي نشان ميدهد با اين خشونت و مناقشه را بر آهنگ اصالحات و ادغام منطقه در تجارت و سرمايه گذاري جهان

ادامه مناقشات نيز . توصيف که پاره اي ا وقات اثر منفي مزبور همپايه سياستگذاري هاي نامطلوب داخلي ميشود      

اثرات سرايت کننده اي در گستره همسايگي سراسر منطقه داشته که از يک کشور دچار مناقشه به کشورهاي     

اي منطقه تالش بيشتري براي تجديد سرچشمه هاي بي ثباتي    بايد از طرف دولت ه. همسايه لبريز گرديده است



 ٤٦

بعمل آيد و جامعه بين المللي ميبايد واکنش خود را در برابر اثرات نابود کننده تداوم مناقشه در منطقه مورد        

 فلسطين و بازگشت عراق به حالت عادي نياز عاجل –از اين رو حل مناقشه اسرائيل  . ارزيابي دوباره قرار دهد

 .بذل کوشش هاي چندجانبه داردبه 

  

 ولي مسئوليت اصلي بعهده منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميباشد    

و اقداماتي براي تأمين    " تا آينده را طلب کنند"ده سال پيش دولت هاي منطقه فراخوانده شدند "             تقريبا

و تحقيق پيشين تاکنون تصاوير جوانان         از زمان انجام مطالعه  . رفاه اقتصادي شهروندان خود معمول دارند 

بعلت بي حرکتي و دست روي  دست   . تحصيلکرده ولي بيکار نماد چهره منطقه در برابر منظر جهاني بوده است 

گذاردن رهبران منطقه اينک در برابر گزينه هاي بسيار سخت تر قرار گرفته و نياز فوري تري نسبت به نوعي   

ميثاق اجتماعي نوين      . اعي پيشين ديگر نقطه آغازي براي اصالحات ارائه نميکند  قرارداد اجتم. اقدام وجود دارد

مورد احتياج است تا رهبردهاي متکي به بازار آزاد را در عرصه رشد و به حساب آوردن مردم ، پاسخگوئي       

 .حکومت ها با تعهدات ديرپا نسبت به رعايت اصل انصاف اجتماعي در هم بياميزد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


