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حملة عامة

لغربي  والجتماعية  القت�ضادية  اللجنة  منطقة  يف  والجتماعية  القت�ضادية  التطورات  م�ضح  يعك�ض 

الأول  ن 
ْ
العقدي املنطقة بني  التي �ضهدتها  الدراماتيكية  التغريات   2011-2010 للفرتة  )الإ�ضكوا(  اآ�ضيا 

والثاين من القرن احلادي والع�رشين. ويت�ضمن هذا امل�ضح جمموعة من امللحظات والبيانات، كما ي�ضعى 

اإىل فهم وتف�ضري ديناميات الجتاهات الجتماعية والقت�ضادية الإقليمية، ودون الإقليمية، والوطنية. اأما 

التحليلت املعمقة اأكرث فهي واردة يف مطبوعات رئي�ضية اأخرى ت�ضدرها الإ�ضكوا. ويهدف هذا امل�ضح اإىل 

تقدمي ملحة عن الو�ضع الجتماعي والقت�ضادي الراهن والتوقعات لعام 2012 لفائدة اجلهات املعنية من 

القراء، واحلكومات، واجلمهور ب�ضكل عام.

�ضبه  من  بات  العربية،  النتفا�ضات  عقب  والتغريات  التقلبات  من  الكثري  يعرتيه  م�ضهد  وو�ضط 

امل�ضتحيل فهم احلا�رش يف �ضوء املا�ضي القريب وا�ضت�رشاف امل�ضتقبل يف املدى املنظور. فكافة القواعد 

ومنذ  املحك،  على  ُو�ضعت  قد  املا�ضية  العقود  خلل  �ضائدة  كانت  التي  العربية  للقت�ضادات  الأ�ضا�ضية 

و�ضعته  دراماتيكية  ملراجعة  ال�ضابق  الجتماعي  للعقد  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد  يخ�ضع   ،2010 عام  بداية 

مو�ضع �ضك ل بل اعرتا�ض �رشيح من ِقبل ح�ضود املحتجني يف العديد من املدن العربية. وبالتايل، يعطي 

القت�ضادات  على  توؤثر  التي  الأ�ضا�ضية  واملتغريات  العوامل  عن  تقنية  ملحة  الأوىل  الدرجة  يف  امل�ضح  هذا 

العربية، مع حماولة لردم الفجوة الهائلة بني الدائرتني الجتماعية والقت�ضادية عرب تخ�ضي�ض ف�ضل 

لل�ضيا�ضة الجتماعية والرتكيز على الجتاهات الأ�ضا�ضية الراهنة يف جمالت ال�ضحة، والتعليم، واحلماية 

الجتماعية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا.

كثب  عن  امل�ضح  هذا  يدر�ض  املنطقة،  يف  النفط  على  القائمة  للقت�ضادات  املركزي  الدور  �ضوء  ويف 

الجتاهات احلالية واملتوقعة لأ�ضعار النفط واآثارها على احليز املايل، وبالتايل على الإنفاق على راأ�ض املال 

الجتماعي والإنتاجي.

 وي�ضتعر�ض امل�ضح اأمناط منو الناجت املحلي الإجمايل وعلقته بتوفري فر�ض العمل. ويف عام 2010، 

�ضهدت البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا يف املنطقة عامًا اآخر من النمو املت�ضق، اإذ ُقدر متو�ضط منو 

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بـ 3.8 يف املائة. وعقب التح�ضن الذي �ضهدته اقت�ضادات منطقة اليورو 

اخلارجي  املناخ  هذا  من  تنوعًا  الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  ا�ضتفادت  اخلليجي،  التعاون  وجمل�ض 

الإيجابي لناحية التحويلت وارتفاع م�ضتويات ال�ضياحة وال�ضتثمارات بني بلدان املنطقة. وتختلف اآفاق 

النمو يف البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا من بلد اإىل اآخر، وهي تتاأثر مبوجة التحركات الجتماعية 

التي انت�رشت يف املنطقة. فعلى �ضبيل املثال، �ضجل القت�ضاد امل�رشي منوًا بن�ضبة تفوق الـ 5 يف املائة يف 

الربعنْي الأولنْي من ال�ضنة املالية 2011/2010 قبل اأن ي�ضهد انكما�ضًا بن�ضبة 3.8 يف املائة يف الربع الثالث 

من ال�ضنة نتيجة ال�ضطرابات الجتماعية. غري اأن عام 2011 ي�ضهد بع�ض الرتاجع يف اأرقام النمو جراء 

الو�ضع ال�ضيا�ضي الذي ُيعترب رهنًا بالنكما�ض املتوقع يف اجلمهورية العربية ال�ضورية واليمن وبتاأثري هذا 

الرتاجع على اآفاق النمو يف الأردن ولبنان، وتباطوؤ النمو يف م�رش. ونتيجة لذلك، يبدو اأن توقعات النمو 

على املدى القريب جدًا �ضلبية، خا�ضة واأن اأجواء الريبة ال�ضيا�ضية ُتثقل كاهل القت�ضاد. اأما التوقعات 

على املدى البعيد فتب�رش باخلري، ما اإن تنعم هذه البلدان بال�ضتقرار من جديد. 
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ويبني امل�ضح اأن منو الناجت املحلي الإجمايل يف املنطقة العربية بطبيعته ل ي�ضمح بتوفري فر�ض عمل 

كثرية. فمنذ عام 2003، وبا�ضتثناء عام 2009، مل يوؤد منو الناجت امل�ضتمر على �ضعيد املنطقة ككل اإل اإىل 

ال�ضباب، م�ضببًا رئي�ضيًا  �ضيما يف �ضفوف  البطالة، ل  وُتعّد  املرتفعة.  البطالة  تخفي�ض طفيف يف معدلت 

لل�ضطرابات الجتماعية التي جتتاح �ضمال اأفريقيا وغربي اآ�ضيا، اإىل جانب اأنظمة احلماية الجتماعية 

غري الفعالة والقمع ال�ضيا�ضي. فمعدلت البطالة يف �ضفوف ال�ضباب يف املنطقة تبلغ �ضعفي اأو ثلثة اأ�ضعاف 

معدلت البطالة الإجمالية. وُيعزى الفائ�ض يف اليد العاملة اإىل عوامل عديدة، وهي: )اأ( النمو املت�ضارع 

لل�ضكان والقوى العاملة؛ )ب( ارتفاع ن�ضبة م�ضاركة الن�ضاء؛ )ج( عدم ملءمة اأمناط العر�ض والطلب يف 

جمال العمل؛ )د( ت�ضبُّع القطاعات العامة؛ )ه( هجرة ق�ضم كبري من القوى العاملة، ل �ضيما اإىل بلدان 

جمل�ض التعاون اخلليجي.

 ومن املفرت�ض اأن ال�ضتثمار الأجنبي املبا�رش يوفر فر�ض العمل بحيث ي�ضاهم بطريقة غري مبا�رشة 

الإدارية،  واملهارات  التكنولوجيا،  تعزيز  يف  ي�ضاهم  وهو  احلياة.  ونوعية  املعي�ضة  م�ضتويات  حت�ضني  يف 

والقدرات الإنتاجية، وغريها؛ وهذه الأمور بدورها ت�ضمح باحلد من الفقر بطرق مبا�رشة وغري مبا�رشة. 

غري اأن ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة يف منطقة الإ�ضكوا تتوخى مبعظمها الربح ول تعزز بال�رشورة 

توفري فر�ض العمل ب�ضكل كبري. وبالتايل، فاإن تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة اإىل الداخل لي�ضت 

دليًل على ارتفاع معدلت الت�ضغيل. وقد اأظهرت التجارب التي مرت بها بلدان عدة اأن تاأثري ال�ضتثمارات 

الأجنبية املبا�رشة يف التخفيف من وطاأة الفقر اأمر يعود ب�ضكل كبري اإىل ال�ضيا�ضات التي تعتمدها البلدان 

نة للقيمة. 
ِّ
امل�ضيفة والرامية اإىل تعزيز وتوجيه الأموال نحو القطاعات ذات العمالة الكثيفة واملكو

وكانت عمليات نقل التكنولوجيا حمدودة، ذلك اأن معظم تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة اإىل 

الداخل ت�ضتهدف قطاع العقارات اأو قطاع التعدين. ففي اململكة العربية ال�ضعودية على �ضبيل املثال، مت 

ا�ضتثمار 40 يف املائة من اإجمايل التدفقات يف عام 2009 يف ا�ضتخراج النفط وقطاع العقارات. ويف م�رش، 

مت ا�ضتثمار 53 يف املائة من اإجمايل التدفقات يف ال�ضنة املالية 2010/2009 يف قطاع النفط. ويف اليمن، مت 

ا�ضتثمار 10 يف املائة فقط من اإجمايل التدفقات يف عام 2009 يف قطاعات ال�ضناعة، وال�ضياحة، والزراعة، 

بينما مت توجيه التدفقات الباقية نحو قطاع اخلدمات.

وتوفر التحويلت م�ضدرًا هامًا لروؤو�ض الأموال اخلارجية بالن�ضبة اإىل العديد من البلدان النامية. وقد 

تخطت التحويلت اإىل البلدان النامية، والبالغ حجمها الإجمايل 308 مليارات دولر اأمريكي يف عام 2009، 

الدويل،  البنك  املتوفرة لدى  البيانات  120 مليار دولر. وبح�ضب  بـ  املقدرة  الر�ضمية  امل�ضاعدة الإمنائية 

ن�ضبة   2010 عام  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  �ضكلت 

3 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، يف حني �ضكلت التحويلت 4 يف املائة. وت�ضري الأبحاث والدرا�ضات 

اإىل اأن التحويلت تتمتع مبناعة اأكرث من بقية اأنواع التدفقات، مبا يف ذلك ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة 

وامل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية، ل �ضيما خلل فرتة الأزمات، لأن التحويلت تر�ضلها اأفواج من املهاجرين 

خلل عدد من ال�ضنوات. كما ت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن تدفقات التحويلت اإىل البلدان النامية انخف�ضت 

5.6 يف املائة يف عام 2010. ويتوقع اأن  5.4 يف املائة يف عام 2009، لكنها عادت وارتفعت بن�ضبة  بن�ضبة 

ت�ضتمر التحويلت يف النمو خلل الأعوام 2011 و2012 و2013 بن�ضبة 7.3، و7.4، و7.9 يف املائة على 

التوايل.
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درا�ضة  اأن  كما  الفقر.  من  واحلد  التحويلت  تلقي  بني  قوي  رابط  لوجود  قاطع  دليل  املنطقة  ويف   

اأن ظروف معي�ضة عدد كبري من الأ�ضخا�ض قد حت�ضنت  ُتثبت  التجارب التي مرت بها البلدان الأع�ضاء 

نتيجة التحويلت التي تتلقاها الأ�رش الفقرية.

 اإن �ضعف البنى التحتية يف منطقة الإ�ضكوا يحّد من اأداء نظامها املايل مما يقّو�ض التنويع والقدرة 

تلقى  الدويل،  البنك  للغاية. فبح�ضب  املنطقة حم�ضور  التمويل يف هذه  اأن احل�ضول على  التناف�ضية. كما 

اأخرى، متلك  القرو�ض. ومن جهة  اإجمايل  الكبرية ح�ضة غري متجان�ضة من  املوؤ�ض�ضات  عدد �ضغري من 

20 يف املائة من املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة خطوط اعتماد متّثل 8 يف املائة فقط من اإجمايل القرو�ض 

يف املنطقة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يعود التمويل ال�ضغري بالفائدة على 1.8 يف املائة فقط من ال�ضكان الرا�ضدين، 

ذلك اأن القرو�ض ال�ضغرية امل�ضتحقة ت�ضاوي 0.2 يف املائة فقط من الناجت املحلي الإجمايل يف املنطقة. اأما 

متويل الإ�ضكان فل يزال يف بداياته اإذ ي�ضكل اأقل من 10 يف املائة من اإجمايل حافظات الأوراق املالية يف 

املنطقة. 

الثلث من  املمكنة بني املجموعات  التكامل  اأوجه  امل�ضح  التي يعاجلها هذا  الرئي�ضية  املوا�ضيع  ومن 

البلدان يف املنطقة: البلدان امل�ضدرة للنفط، والبلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا، واأقل البلدان منوًا، 

ل �ضيما على �ضعيد احليز املايل. 

لقد �ضاعد ارتفاع اأ�ضعار النفط يف عام 2011 يف احلد من الدين العام كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل 

يف منطقة الإ�ضكوا، اإذ انخف�ض من 34.4 يف املائة يف عام 2010 اإىل 26.2 يف املائة. ويف بلدان جمل�ض التعاون 

اخلليجي، تدنت هذه الن�ضبة من 14.3 يف املائة اإىل 10.8 يف املائة، ويف البلدان غري التابعة ملجل�ض التعاون 

اخلليجي انخف�ضت من 75.9 يف املائة اإىل 62.5 يف املائة. وبينما ي�ضلك الدين العام اجتاهًا ت�ضاعديًا، �ضاهم 

ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل يف احلد من اآثار هذا الت�ضاعد.

اجلاري  احل�ضاب  ميزان  بداأ  العاملية،  الأزمة  نتيجة   2009 عام  يف  وقع  الذي  احلاد  التدهور  وبعد 

للبلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا بالنتعا�ض يف عام 2010. وقد تاأثرت البلدان امل�ضتوردة للنفط يف املنطقة �ضلبًا 

بظروف اأ�ضواق ال�ضلع الأ�ضا�ضية يف العامل. وبالتايل، ُيكننا اأن نلحظ وجود اجتاهني خمتلفني يف املنطقة 

هما: )اأ( بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي تتمتع حاليًا بفوائ�ض كبرية يف ميزان احل�ضاب اجلاري، وهي 

فوائ�ض مل يقابلها عجز يف ح�ضابات راأ�ض املال، ما اأدى اإىل ارتفاع الحتياطات الأجنبية؛ )ب( البلدان ذات 

القت�ضادات الأكرث تنوعًا ت�ضجل عجزًا متزايدًا يف احل�ضاب اجلاري.

وبعد النجاح الذي اأحرزته التدابري املالية التي اعتمدتها البلدان الأع�ضاء ملواجهة الآثار النكما�ضية 

التي خلفتها الأزمة املالية العاملية، �ضمح ارتفاع اأ�ضعار النفط اخلام يف عام 2010 لبلدان جمل�ض التعاون 

الجتاه  عن  مبناأى  البلدان  هذه  اأبقت  بدورها  التي  التو�ضعية  املالية  ال�ضيا�ضات  على  بالإبقاء  اخلليجي 

العاملي القا�ضي باعتماد تدابري التق�ضف املايل؛ اأما البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا فكانت مقيَّدة 

اأكرث يف حيِّزها املايل. بالإ�ضافة اإىل ذلك، اعُتمدت �ضيا�ضات مالية حتفيزية على �ضعيد احل�ضابات اجلارية 

وح�ضابات راأ�ض املال يف املنطقة يف عام 2011، ف�ضًل عن دعم امليزانيات العادية عرب اتخاذ تدابري اجتماعية 

اخلطط  هذه  العربية.  النتفا�ضات  عن  �ضعوبها  لعزل  احلكومات  قبل  من  حماولة  وهي  ا�ضتن�ضابية، 

الجتماعية ال�ضخية التي تت�ضمن زيادة التحويلت الجتماعية وم�ضتويات الأجور، وتوفري فر�ض عمل 
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جديدة يف القطاع العام، وزيادة م�ضاعدات الإ�ضكان اخلا�ض، قد اأتت علوة على نفقات �ضبق تخ�ضي�ضها 

يف امليزانية يف اإطار خطط وا�ضعة للتنمية بداأ العمل بها يف الفرتة 2011-2010. 

البطالة يف  بارتفاع معدلت  واملرتبطة  الإ�ضكوا حاليًا،  تواجهها منطقة  التي  الجتماعية  امل�ضاكل  اإن 

�ضفوف ال�ضباب، وارتفاع معدلت النمو ال�ضكاين، والهجرة الع�ضوائية من الريف اإىل املدينة، ترتافق مع 

حتديات بيئية خطرية منها �ضح املياه، واجلفاف، والت�ضحر. وي�ضكل هذا الو�ضع عقبة كبرية اأمام حتقيق 

التنمية امل�ضتدامة وال�ضاملة بركائزها الثلث القت�ضادية والجتماعية والبيئية. وبالتايل، ي�ضتعر�ض هذا 

امل�ضح الآفاق احلالية مل�ضار التنمية امل�ضتدامة يف املنطقة، وي�ضلط ال�ضوء على التحديات التي تقف يف وجه 

حتقيق الأمن الغذائي.

للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي  اإمكانات  الإ�ضكوا وحمدودية  ال�ضائد يف منطقة  املناخ اجلاف  اإىل  ونظرًا 

و�ضح املوارد املائية، ل ُتعترب الزراعة عادة من املجالت ذات الأولوية يف هذه املنطقة. ولكن، مع بلوغ عدد 

ال�ضكان ما يقدر بـ 260 مليون ن�ضمة وتخطي معدل النمو 2.5 يف املائة، والتفاوت امل�ضتمر بني اإنتاج الغذاء 

املناطق  معظم  يف  والبيئي  القت�ضادي  الو�ضع  وتدهور  الغذاء،  اأ�ضعار  يف  املتزايد  والتقلب  وا�ضتهلكه، 

الريفية، باتت م�ضائل الزراعة والأمن الغذائي من الق�ضايا الأ�ضا�ضية والتحديات الكبرية يف بلدان املنطقة. 

وللأ�ضف، من غري املتوقع اأن يتح�ضن الو�ضع قريبًا يف ظل تعدد الأزمات العاملية الراهنة، مبا فيها الأزمة 

املالية والقت�ضادية، وتقلبات اأ�ضعار النفط، والأزمة البيئية )تغرّي املناخ وا�ضتنزاف املوارد(، ف�ضًل عن 

الأزمات الجتماعية وال�ضيا�ضية ال�ضائدة على امل�ضتوى الإقليمي يف اإطار النتفا�ضات العربية. 

امل�ضتقبلية يف  2011 والتحديات القت�ضادية  ال�ضائدة يف عام  الأو�ضاع القت�ضادية  اإن  وب�ضكل عام، 

منطقة الإ�ضكوا هي اإىل حد كبري نتيجة للديناميات الجتماعية غري امل�ضبوقة التي غرّيت نظرة العامل اإىل 

الدور الذي يكن اأن يقوم به ال�ضعب العربي. فقد انطلقت موجة احلراك ال�ضعبي التي انت�رشت ب�رشعة 

التحركات  يف  للغاية  مت�ضابهة  كانت  الدوافع  هذه  ولكن  واأ�ضا�ضية.  داخلية  تغيري  دوافع  من  املنطقة  يف 

التنمية  م�ضتوى  على  الإخفاقات  تراكم  نتيجة  اأتت  وقد  خمتلفة  عربية  بلدان  �ضهدتها  التي  الجتماعية 

ل�ضنوات عديدة.

وَيظهر الإق�ضاء القت�ضادي والجتماعي يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا يف ارتفاع معدلت البطالة 

الن�ضاء  �ضد  والتمييز  امل�ضاواة،  لعدم  خمتلفة  واأ�ضكال  الأبعاد،  املتعدد  والفقر  الر�ضمي،  غري  والعمل 

وال�ضباب وجمموعات م�ضت�ضعفة اأخرى. وقد �ضكل عام 2010 نهاية عقد مو�ضوم بغياب التح�ضن املن�ضود 

على كل هذه اجلبهات.

الإ�ضكوا.  يف  الأع�ضاء  البلدان  يف  الإجمالية  البطالة  ن�ضبة  ال�ضباب  �ضفوف  يف  البطالة  ن�ضبة  وتفوق 

ولي�ضت هذه امل�ضكلة دورية، بل هي عبارة عن حتد هيكلي متجذر ينع البلدان من ال�ضتفادة من قدراتها 

الإنتاجية الكاملة. وا�ضتنادًا اإىل بيانات تغطي فرتة 20 عامًا، اأظهرت منظمة العمل الدولية اأن ن�ضبة بطالة 

و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  العمل يف  �ضن  الذين هم يف  من  �ضباب   4 لكل   1 زالت حواىل  ما  ال�ضباب 

 .
)1(

اأفريقيا، على الرغم من التقدم املحرز على م�ضتوى التعليم للإناث والذكور

وترتافق البطالة يف املنطقة مع م�ضاكل اأخرى مثل العمالة الناق�ضة والعمل يف القطاع غري النظامي 

عدد  ون�ضف  ثلث  بني  ما  يعمل  الدرا�ضات،  معظم  وبح�ضب  �ضعوبة.  اأكرث  قيا�ضها  ُيعترب  م�ضاكل  وهي 
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العاملني الإجمايل يف البلدان امل�ضتوردة للنفط يف املنطقة يف القطاع غري النظامي. وهذه التقديرات تختلف 

الدويل،  النقد  املفهوم مطاطي جدًا. وبح�ضب �ضندوق  هذا  اإن  اإذ  النظامي،  القطاع غري  تعريف  بح�ضب 

ُيعّد حجم القت�ضاد غري النظامي يف البلدان امل�ضتوردة للنفط يف منطقة الإ�ضكوا كبريًا باملقارنة مع بقية 

البلدان النامية يف العامل، اإذ ي�ضكل ثلث الناجت املحلي الإجمايل على الأقل يف كل من الأردن، واجلمهورية 

العربية ال�ضورية، ولبنان، وم�رش. ويف مثل هذه الظروف، حُترم �رشيحة كبرية من ال�ضكان من اأي �ضكل 

من اأ�ضكال احلماية الجتماعية. 

ويعود الرتاجع ال�ضئيل يف ن�ضبة الفقراء العاملني خلل فرتة 10 �ضنوات اإىل تدين معدلت منو اإنتاجية 

العمل يف املنطقة. كما اأن الفقراء العاملني ل ي�ضكلون �ضوى جانب واحد من جوانب الفقر الأكرث تعقيدًا 

يف املنطقة.

وُيظهر تقييم معدلت الفقر يف املنطقة العربية ا�ضتنادًا اإىل خط الفقر 1.25 دولر اأمريكي يف اليوم نتائج 

�ضئيلة، اأي اأقل من 5 يف املائة خلل العقد املا�ضي. لكن، عند رفع العتبة اإىل 2.75 دولر يف اليوم، ت�ضل هذه 

. وهذا يعني اأن جزءًا كبريًا من ال�ضكان يتجمع حول اخلط الأدنى للفقر، وهو اأمر 
)2(

الن�ضبة اإىل 40 يف املائة

ل يلقى اهتمام �ضانعي ال�ضيا�ضات يف بع�ض الأحيان. وعلوة على ذلك، قد تنحدر هذه ال�رشيحة من ال�ضكان 

ب�ضهولة اإىل خط الفقر املدقع، ل �ضميا يف اأوقات الأزمات، كما هو احلال يف الوقت الراهن.

وت�ضكل ال�ضيا�ضة الجتماعية حلقة اأ�ضا�ضية يف ن�ضاأة وا�ضتدامة اأنظمة �ضيا�ضية اجتماعية واقت�ضادية يف 

املنطقة يكنها اأن تكون ديقراطية وتنموية يف اآن. ول بد لأنظمة ال�ضيا�ضات الجتماعية اجلديدة املحتمل 

ظهورها اأن تنبثق عن حوار اجتماعي دقيق بني جمموعات امل�ضالح املختلفة. 

وُيعترب اإ�ضلح التعليم يف منطقة الإ�ضكوا حاجة اجتماعية واقت�ضادية وعن�رشًا اأ�ضا�ضيًا يف اأي نظام 

اأوًل،  فالتعليم،  الأقل.  على  اأ�ضباب  لثلثة  وذلك  الجتماعية،  لل�ضيا�ضات  م�ضتقبلي  وتنموي  ديقراطي 

يف  كبري  حد  اإىل  التعليم  ف�ضل  وثانيًا،  املنطقة.  يف  الجتماعي  احلراك  يف  حمدود  ب�ضكل  �ضوى  ل ي�ضاهم 

امل�ضاعدة على التخفيف من م�ضاكل البطالة يف املنطقة نظرًا لعدم التطابق بني املهارات املطلوبة يف �ضوق 

ت�ضكلها  التي  ال�ضلبة  القاعدة  من  املنطقة  التعليم  نوعية  تدين  يحرم  وثالثًا،  اخلريجني.  وتدريب  العمل 

املهارات والتي ُتعترب �رشورية لك�ضب القدرة التناف�ضية يف القت�ضاد الدويل.

ويكن ا�ضت�رشاف ذلك يف البلدان القائمة على ال�ضناعات الهيدروكربونية والتي متر مبرحلة انتقالية 

نحو هيكليات اأكرث تنوعًا مبوازاة تراجع ثروتها النفطية. ولكن، خارج منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي 

اأي�ضًا، جاءت م�ضتويات التح�ضيل العلمي يف بلدان املنطقة املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل اأدنى بكثري من 

امل�ضتويات املتوقعة قيا�ضًا مل�ضتويات ن�ضيب الفرد من الدخل.

الإ�ضكوا  منطقة  يف  الدولية  التمويل  وموؤ�ض�ضة  للتنمية  الإ�ضلمي  البنك  موؤخرًا  اأجراه  م�ضح  ويحدد 

الإدارة  وعمليات  امل�ضاكل  وحل  بالتوا�ضل  املرتبطة  تلك  فيها  مبا  العمل،  مهارات  يف  النق�ض  بو�ضوح 

والتنظيم، كاأحد العوائق الأ�ضا�ضية لتوظيف ال�ضباب. فقد ا�ضتكى اأرباب العمل من عدم ملءمة مهارات 

التدريب املهني، ف�ضًل عن  اأو النق�ض يف  ال�ضباب لحتياجات �ضوق العمل نظرًا لقدم املناهج  اخلريجني 

النقدي، وحل  التفكري  املثال ل احل�رش  الوظائف، ومنها على �ضبيل  امل�ضرتكة بني  املهارات  تدين نوعية 

امل�ضاكل املعقدة واملتعددة التخ�ض�ضات، وال�ضتخدام املبتكر للمعرفة، واآداب العمل.

حملة عامة



ي

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010  

بع�ضها  يعزز  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  يف  العمل  �ضوق  يف  الت�ضلب  واأوجه  التعليم  اإخفاقات  اإن 

البع�ض الآخر وهي تكمن وراء م�ضاكل البطالة يف املنطقة. ومما يزيد امل�ضكلة تفاقمًا الدور املهيمن للقطاع 

العام باعتباره امل�ضتخدم الأ�ضا�ضي. 

وتعميم التعليم اجليد �رشط من ال�رشوري توافره لتح�ضني النوعية وتزويد الطلب باملهارات اللزمة 

قيود  اأو  مالية  قيود  مواجهة  حال  ويف  وامل�ضاواة.  الكفاءة  تعزيز  يف  اأي�ضًا  ي�ضاهم  مما  املنتجة،  للعمالة 

مرتبطة مبوارد اأخرى، يجب اأن يقوم التقنني يف توفري التعليم العايل على اأ�ضا�ض قدرة الطالب ل خلفيته. 

اأنظمتها  جتديد  عليها  يتوجب  الجتماعية،  ل�ضيا�ضاتها  الإ�ضكوا  منطقة  بلدان  ت�ضحيح  اإطار  ويف 

التعليمية خلدمة اإمكاناتها الب�رشية على نحو اأف�ضل وحت�ضني الو�ضول اإىل التعليم. وعلى هذا امل�ضتوى، 

تبقى الأولوية لنوعية التعليم والقدرة على حتمل تكاليفه. وقد ت�ضكل زيادة املوارد وال�ضتثمارات يف البنى 

التحتية املادية و�ضيلة للحد من جلوء املدار�ض اإىل نظام الفرتتني. وُتعترب التحولت النوعية حاجة ما�ضة يف 

هذا الإطار حيث ل بد من توفري التدريب احلديث واملتقدم للمدر�ضني. كما اأن حتويل الرتكيز اإىل اكت�ضاب 

املهارات، مبا فيها تلك املرتبطة بالتحليل وحل امل�ضاكل والتوا�ضل، والتدريب على اجلهوزية للعمل، يجب 

اأن يكون اأكرث انت�ضارًا من اأجل حتقيق م�ضتوى اأف�ضل من املواءمة بني املهارات واحتياجات �ضوق العمل. 

وبعبارات اأخرى، حتتاج املنطقة اإىل تطوير ا�ضرتاتيجيات »التعليم من اأجل الت�ضغيل«. وبح�ضب ما ي�ضري 

اإليه ماكنزي و�رشكاوؤه )McKinsey and Company, 2011(، يعني ذلك تطوير و/اأو تعزيز التدريب 

املهني، واإدخال معايري ل�ضمان اجلودة لكافة اجلهات املوفرة لهذا التدريب، مع اإيلء املدار�ض واجلامعات 

اإىل التعليم العايل اجلودة للجميع، وبحيث يكون معيار الختيار  يف القطاع العام مهمة تعميم الو�ضول 

. ورغم اأن حل م�ضكلة البطالة يعتمد على قدرة القت�ضادات على توليد 
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قائمًا على القدرة الفطرية للطلب

فر�ض عمل جديدة، ُتعترب هذه التح�ضينات يف قطاع التعليم والفائدة التي تعود بها على التنمية الب�رشية 

حاجة ملحة.

وُتظهر موؤ�رشات ال�ضحة العامة يف املنطقة العربية تفاوتًا كبريًا بني البلدان، مما يعني اأن ال�ضورة 

الدخل  مبعدلت  التفاوت  هذا  ارتباط  املفاجئ  غري  ومن  جزئي.  ب�ضكل  اإل  الواقع  عن  تعرب  ل  ال�ضاملة 

املختلفة يف املنطقة. ففي حني ت�ضعى بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي جاهدًة ليكون اأداوؤها ناجحًا يف القطاع 

ال�ضحي، مل ُت�ضجل اأقل البلدان منوًا، اأي ال�ضودان واليمن، تقدمًا يذكر على هذا امل�ضتوى. وب�ضكل عام، مت 

اإحراز تقدم منذ ال�ضتينيات وال�ضبعينيات من القرن الع�رشين يف موؤ�رشات اأ�ضا�ضية يف جمال ال�ضحة مثل 

العمر املتوقع، ومعدلت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�ض، ومعدلت وفيات الر�ضع، ويف حت�ضني تغطية 

املرافق ال�ضحية وجممل معدلت الإنفاق احلكومي على ال�ضحة. لكن التدقيق يف التحليلت اخلا�ضة بكل 

لتح�ضني  اأف�ضل  اإتاحة فر�ض  العامة يف  الدولة واملوؤ�ض�ضات  لدور  بلد تربز �رشورة و�ضع ت�ضور جديد 

موؤ�رشات ال�ضحة على نحو مت�ضاو يف كل اأنحاء املنطقة.

ويف عام 2009، بلغت ن�ضبة الإنفاق احلكومي على ال�ضحة 1.6 يف املائة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية 

و1.5 يف املائة يف اليمن و1.3 يف املائة يف ال�ضودان، مما يدل على تنمية ب�رشية منخف�ضة )بح�ضب موؤ�رش 

 5.4 اإنفاق بلغت  اأما الأردن فقد حقق ن�ضبة  اأقل(.  اأو  1.8 يف املائة  التنمية الب�رشية املنخف�ضة املحدد بـ 

يف املائة وهي الأعلى يف املنطقة وتتخطى م�ضتويات الإنفاق يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي كافة، مثل 

يف   2.7( ال�ضعودية  العربية  واململكة  املائة(،  يف   2.9( وقطر  املائة(،  )1.9يف  املتحدة  العربية  الإمارات 
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. وب�ضكل عام، فاإن النق�ض يف الإنفاق احلكومي يتجلى يف الإنفاق املحدود لل�ضمان الجتماعي على 
)4(

املائة

ال�ضحة والإنفاق الفائ�ض من الأموال اخلا�ضة. 

فر�ض  يف  امل�ضاواة  عدم  من  ال�ضكان  يعاين  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  يف  الأع�ضاء  غري  البلدان  ويف 

الو�ضول اإىل الرعاية الطبية نتيجة لعدم توفر ال�ضمان الجتماعي امللئم، مما يجعلهم �ضديدي التاأثر يف 

حالت املر�ض والإ�ضابة. وتظهر التقارير اأن النق�ض يف الأولوية املعطاة للرعاية ال�ضحية يف املنطقة قد اأثر 

�ضلبًا على اجلانب التكنولوجي الذي بقي متاأخرًا من حيث النوعية وامللءمة. علوة على ذلك، فاإن فر�ض 

ال�ضديد.  الفقر  من  تعاين  التي  الفئات  على  ال�ضغوطات  زاد من  قد  الكلفة  وا�ضتعادة  ال�ضتخدام  ر�ضوم 

ويفيد �ضاحلي-اأ�ضفهاين )Salehi-Isfahani, 2010( باأنه بعد اأن باتت فرتات النتظار اأطول واخلدمات 

اإىل  اللجوء  اإىل  فاأكرث  اأكرث  اأنف�ضهم م�ضطرين  امل�ضتخدمون  العامة، يجد  ال�ضحية  املرافق  اأقل توفرًا يف 

القطاع اخلا�ض الأكرث كلفة.

للرعاية ال�ضحية على نحو غري مت�ضاو يف املنطقة. ففي حني تتوفر الأنظمة  العامة  وتتوزع الأنظمة 

العامة للرعاية ال�ضحية يف كافة البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�ض التعاون اخلليجي، ل تغطي هذه الأنظمة 

تتوفر  الأنظمة  فهذه  املتدين.  الدخل  ذات  والفئات  الريفية  املناطق  ب�ضكل خا�ض  مهملة  ال�ضكان،  جميع 

عادة يف املدن، وتركز ن�ضاطها على الرعاية املتقدمة التي غالبًا ما تكون �ضئيلة اجلودة، وهي تعاين من 

.
)6(

التجزئة

لكل  �ضامل  اأنها حق  على  الإ�ضكوا  الأع�ضاء يف  البلدان  يف  الأ�ضا�ضية  ال�ضحية  بالرعاية  العرتاف  اإن 

املواطنني مل يتحقق بعد. ول يزال هناك الكثري من العمل املطلوب لتوفري مرافق الرعاية ال�ضحية املجانية 

اأو بتعرفة مدعومة ب�ضكل كبري. فغالبًا ما يقت�رش الو�ضول اإىل املرافق العامة للرعاية ال�ضحية على موظفي 

القطاع العام. وبالتايل، ل ي�ضتفيد �ضوى 30 اإىل 40 يف املائة من ال�ضكان من اأنظمة الرعاية ال�ضحية العامة، 

املخاطر  واإدارة  التمويل  لأن  جمزاأة  الأنظمة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف  العام.  القطاع  يف  العاملني  ن�ضبة  وهي 

يتوزعان بني ال�ضناديق العامة والوكالت العامة املعنية، مما يجعل الأداء يف هذا املجال يفتقد اإىل الفعالية 

.
)7(

وم�ضوبًا ب�ضوائب كبرية

للرعاية  اأف�ضل  باأنظمة  �ضكانها  بتمتع  تتباهى  اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لبلدان  يكن  حني  ويف 

ال�ضحية مقارنة مع باقي منطقة الإ�ضكوا، فاأداوؤها غري ُمر�ٍض فيما يتعلق بتوفري التغطية ال�ضحية لغري 

املواطنني، ل �ضيما العمال املهاجرين. 

ومن الظواهر الأخرى اجلديرة بالهتمام اللجوء امل�ضتمر واملكثف اإىل الرعاية الطبية يف اخلارج، مما 

يدل على غياب احلافز امللئم لتعزيز البحث والتطوير يف اأنظمة الرعاية ال�ضحية النا�ضئة.

النظام  اإطار  يف  عليه  كانت  مما  انطلقًا  الإ�ضكوا  منطقة  بلدان  يف  الجتماعية  الرعاية  تطورت  وقد 

ال�ضلطوي القدمي الذي تهيمن عليه جماعات امل�ضلحة والذي تبلور يف اخلم�ضينيات وال�ضتينيات. فقد مت 

اعتماد مكونات �ضعبوية ل تزال قائمة حتى اليوم مثل دعم املواد الغذائية والطاقة. وقد تكون اإجراءات 

اأنها مل تكن  اإل  البلدان،  ال�ضيا�ضي يف هذه  النظام  الدعم املذكورة لقت �ضعبية و�ضاعدت يف احلفاظ على 

حتقيق  عدم  يف  جليًا  اخللل  هذا  وَيظهر  العاملي.  الإطار  يف  �ضيما  ل  املنطقة،  يف  العمل  لأ�ضواق  ملئمة 

ال�ضتخدام الأمثل لإحدى مزايا املنطقة الأكرث قيمة، األ وهي القوة العاملة ال�ضابة واملتعلمة.

حملة عامة
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ل

واملنافع الجتماعية مثل معا�ضات التقاعد وبدلت املر�ض والإ�ضابة متاحة للعاملني يف القطاع احلكومي 

اأو يف املوؤ�ض�ضات النظامية الوا�ضعة النطاق يف القطاع اخلا�ض، لكنها غري متاحة خارج هذا الإطار.

ويحاول هذا امل�ضح، من خلل ت�ضليط ال�ضوء على نواحي العجز الجتماعي املبينة اأعله، اإقامة »رابط 

على م�ضتوى ال�ضيا�ضات« يدمج ما بني �ضيا�ضات القت�ضاد الكلي وال�ضيا�ضات الجتماعية. فقد كان الف�ضل 

حتقيق  �ضكل  حيث  الإق�ضاء،  على  القائمة  القت�ضادية  لل�ضيا�ضة  انعكا�ضًا  املذكورة  ال�ضيا�ضات  بني  ما 

املرجعي  الإطار  الإن�ضاين  امل�ضتوى  الق�ضوى على  ال�ضتفادة  بدًل من حتقيق  الأرباح  الأق�ضى من  احلد 

للقت�ضادات العربية. 

وبعد عام ا�ضتثنائي من الثورات والتغريات امل�ضريية، فاإن حتليل البيانات حول الو�ضع القت�ضادي 

والجتماعي يف املنطقة قد اأدى اإىل ا�ضتخل�ض ال�ضتنتاجات الرئي�ضية التالية:

مل يعد بالإمكان احلفاظ على ال�ضيا�ضة القت�ضادية القائمة على الإق�ضاء التي كانت �ضائدة يف العقد )اأ(

الناجت  الفرد من  الوحيد، وعلى ن�ضيب  املحرك  باعتباره  التعويل على القت�ضاد  اأدى  املا�ضي. فقد 

املحلي الإجمايل باعتباره اأداة القيا�ض الوحيدة، اإىل اإخفاء العجز الهيكلي يف نظام احلكم واملجتمعات 

يف منطقة الإ�ضكوا؛

ت�ضكل عوامل التنوع القت�ضادي، واملناف�ضة، والتكامل الإقليمي، وتعميق الأ�ضواق املالية، م�ضحوبة )ب(

باأجندة اجتماعية �ضاملة، التوجهات الأ�ضا�ضية لل�ضيا�ضات التي ينبغي اأن تبا�رش املنطقة يف اعتمادها 

على الفور؛

القت�ضادية )ج( ال�ضيا�ضات  بني  ف�ضامي  �ضبه  ف�ضل  اإىل  بو�ضوح  ال�ضلة  ذات  الإح�ضاءات  ت�ضري 

وال�ضيا�ضات الجتماعية يف املنطقة، مما يعمق الطابع الإق�ضائي للعقد الجتماعي للدولة الريعية؛

ت�ضري البيانات بو�ضوح اإىل اأن املنطقة تتمتع بقدرة فريدة على مواجهة التحديات التي تعرت�ضها عرب )د(

تعزيز التكامل الإقليمي، حيث اأوجه التكامل عديدة بني بلدان الفائ�ض وبلدان العجز على م�ضتوى 

العمل، وراأ�ض املال، والأرا�ضي، والأ�ضواق، واملعرفة؛

ت�ضكل ال�ضطرابات الجتماعية حتديًا ق�ضري الأمد يكن حتويله اإىل فر�ضة طويلة الأمد من خلل )ه(

اإطار  يف  الجتماعية  وال�ضيا�ضات  اجلزئي  والقت�ضاد  الكلي  القت�ضاد  من  امللئمة  احلزمة  اعتماد 

من احلكم ال�ضامل للجميع والديقراطي. وحتتاج املنطقة اإىل ال�رشوع يف اعتماد خطة عمل ق�ضرية 

الأمد  خللق الوظائف با�ضتخدام احليز املايل املتاح، وذلك عرب ال�ضتثمار يف البنية التحتية الجتماعية 

والإنتاجية اإىل جانب التدخلت املوجهة بح�ضب املناطق؛

ت�ضجل املنطقة اأداء مقبوًل يف معظم موؤ�رشات القت�ضاد الكلي مقارنة مع نظرياتها حول العامل، مما )و(

يعطي انطباعًا اإيجابيًا يجب ال�ضتفادة منه لتعزيز ال�ضتثمار الأجنبي املبا�رش دعمًا لتوليد الوظائف 

على املدى الق�ضري واإحداث التغيريات التحولية على املدى الطويل؛

التعاون )ز( اأ�ضعار الأغذية. ومن �ضاأن  املياه و�ضدمات  للتاأثر بيئيًا، ل �ضيما ل�ضح  تعترب املنطقة قابلة 

اأن ي�ضاهم يف تعزيز الأمن الغذائي،  الإقليمي يف اعتماد الإدارة امل�ضتدامة للمياه والقطاع الزراعي 

وتوليد وظائف خ�رشاء، واحلد من الفقر يف املناطق الريفية.

حملة عامة
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الفصل األول مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

األف. ال�صياق العاملي

القت�ضادية  اللجنة  منطقة  يف  النمو  يعتمد 

والجتماعية لغربي اآ�ضيا )الإ�ضكوا( ب�ضكل كبري على 

 .
)8(

الطلب اخلارجي على النفط وعلى ال�ضلع امل�ضّنعة

وبالتايل، من ال�رشوري فهم الديناميات القت�ضادية 

وا�ضل  لقد  العربية.  القت�ضادات  لتف�ضري  العاملية 

القت�ضاد العاملي النتعا�ض ببطء خلل عام 2011 يف 

ظل ا�ضتمرار املخاوف ب�ضاأن ارتفاع معدلت البطالة 

الأمور.  من  وغريها  امل�ضتهلك  لدى  الثقة  و�ضعف 

ونظرًا اإىل �ضاآلة الفر�ض املتاحة اأمام التو�ضع املايل، 

اإجمايل  و�ضعف  الدويل  املايل  النظام  ه�ضا�ضة  واإىل 

الطلب، كانت التوقعات الأولية للأمم املتحدة ب�ضاأن 

معدل منو الناجت العاملي الإجمايل 2.8 يف املائة لعام 

 .)1 )اجلدول   2012 لعام  املائة  يف  و2.6   ،2011

ّجل يف عام 2010 
ُ

هذان املعدلن اأدنى من ذلك الذي �ض

والبالغ 4 يف املائة، اإل اأنهما يثلن تعافيًا كبريًا بعد 

الرتاجع البالغ 2.4 يف املائة الذي �ضجل يف عام 2009. 

القت�ضاد  منو  يرتاجع  قد  ت�ضاوؤمي،  �ضيناريو  ويف 

العاملي حتى 0.5 يف املائة يف عام 2012 و2.2 يف املائة 

.
)9(

يف عام 2013

1- العامل املتقدم

املتحدة  الوليات  يف  النمو  يتباطاأ  اأن  ُيتوقع 

املتحدة  فالوليات  واليابان.  واأوروبا،  الأمريكية، 

تعاين من الركود الأطول والأعمق منذ احلرب العاملية 

الثانية. ويف عام 2010، بلغ معدل النمو يف الوليات 

املتحدة 3 يف املائة، غري اأن معدل البطالة بقي مرتفعًا 

الإنفاق  معدل  بينما ظل  ركود،  العقارات يف  و�ضوق 

النمو  ي�ضهد  اأن  وُيتوقع  هذا  �ضعيفًا.  اخلا�ض 

املزيد من الرتاجع  املتحدة  الوليات  القت�ضادي يف 

آخر التطورات االجتماعية
واالقتصادية والسياسيـة

منو الناجت العاملي، 2006-2012 )ن�صبة التغري ال�صنوي(اجلدول 1.

2006200720082009201020112012

4.02.82.6-4.03.91.62.4الناجت العاملي

ويت�ضمن:

2.71.31.3-2.82.50.14.0القت�ضادات املتقدمة

2.01.60.7-3.02.80.54.3منطقة اليورو

2.0-4.00.5-6.3-2.02.41.2اليابان

3.01.71.5-2.71.903.5الوليات املتحدة

7.37.65.42.47.56.05.6القت�ضادات النامية

5.96.150.83.92.75.0اأفريقيا

8.69.36.25.28.87.16.8جنوب و�رشق اآ�ضيا

11.6139.69.210.49.38.7ال�ضني

9.69.47.57.09.07.67.7الهند

6.37.41.74.15.24.7..منطقة الإ�ضكوا

6.04.33.3-5.65.642.1اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

7.53.72.7-46.15.10.6الربازيل

7.68.16.75.25.64.96.0اأقل البلدان منوًا

 .United Nations DESA (2012). World Economic Situation and Prospects, 2012 :املصدر
مالحظة: عالمة النقطتني )..( تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.

يعتمد النمو في 
منطقة غربي آسيا 

بشكل كبير على 
الطلب اخلارجي على 
النفط وعلى السلع 

املصّنعة
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010 الفصل األول

فيتدنى اإىل 1.7 يف املائة يف عام 2011، ويتدهور اأكرث 

ليهبط اإىل 1.5 يف املائة يف عام 2012. 

القت�ضادي  النمو  انتعا�ض  ا�ضتمر  اليابان  يف 

ال�ضلع  على  الكبري  الطلب  بف�ضل   2010 عام  يف 

والبلدان  النا�ضئة  البلدان  ِقبل  من  الراأ�ضمالية 

وا�ضتمرار  الني،  قيمة  ارتفاع  اأن  غري  النامية. 

تهديدًا  ت�ضكل  عوامل  هي  العام  والدين  النكما�ض، 

كبريًا لنمو القت�ضاد الياباين الذي ُيتوقع اأن ي�ضل 

اإىل -0.5 يف املائة يف عام 2011 و2 يف املائة يف عام 

2012. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فقد كان لزلزال توهوكو 

والذي  الهادئ  املحيط  �ضواحل  قبالة  وقع  الذي 

جنمت عنه موجات ت�ضونامي يف اآذار/مار�ض 2011 

اأثر بالغ على القت�ضاد الياباين وكذلك على الأ�ضواق 

الدولية ب�ضبب �ضل�ضل الإمدادات املتكاملة.

التطورات  كانت  فقد  الأوروبي  الحتاد  يف  اأما 

متنوعة. ففي حني وا�ضلت اأملانيا م�ضرية النتعا�ض 

معدل  يف  انخفا�ض  اإىل  التوقعات  اأ�ضارت  بثبات، 

املائة  2 يف  الإجمايل للحتاد من  املحلي  الناجت  منو 

 .2011 عام  يف  املائة  يف   1.6 اإىل   2010 عام  يف 

الناجمة  الكبرية  ال�رشيبية  التخفي�ضات  و�ضتوؤدي 

ال�ضيادية  الديون  اأزمة  عقب  التق�ضف  تدابري  عن 

التي �ضهدتها بلدان اأوروبية عدة ل �ضيما اليونان، 

واآيرلندا، واإيطاليا، والربتغال، واإ�ضبانيا، اإىل تفاقم 

م�ضكلة ارتفاع معدلت البطالة وتراجع الإنفاق من 

جانب القطاع اخلا�ض. وقد ارتفعت الديون العامة 

ب�ضكل كبري ب�ضبب الآثار املرتتبة عن الأزمة املالية 

الإنفاق  وزادت  احلكومات  عائدات  قل�ضت  التي 

الجتماعي. 

2- العامل النامي

اأدائها  على  النامية  البلدان  حتافظ  اأن  ُيتوقع 

لنتعا�ض  الأ�ضا�ضي  املحرك  تبقى  واأن  القوي 

القت�ضاد العاملي. ومع ذلك، من املتوقع اأن ينخف�ض 

منو الناجت يف هذه البلدان الذي بلغ 7.5 يف املائة يف 

عام 2010 اإىل 6 يف املائة يف عام 2011 و5.6 يف املائة 

يف عام 2012. 

الأف�ضل  والهند  ال�ضني  اأداء  يزال  ل  اآ�ضيا،  يف 

معدل  قليًل  ينخف�ض  اأن  يتوقع  لكن  النمو،  جلهة 

النمو القت�ضادي يف هذين البلدين اأو يدخل يف ركود 

ي�ضجل  اأن  املتوقع  ومن  و2012.   2011 عامي  يف 

القت�ضاد ال�ضيني منوًا بن�ضبة 9.3 يف املائة يف عام 

2011 بعد اأن بلغت هذه الن�ضبة 10.4 يف املائة يف عام 

2010، واأن ي�ضجل القت�ضاد الهندي منوًا بن�ضبة 

7.6 يف املائة يف عام 2011 بعد اأن بلغت هذه الن�ضبة 

9 يف املائة يف عام 2010. وتواجه اخلطة القت�ضادية 

يف ال�ضني م�ضكلة تفاوت الطلب اخلارجي، وبالتايل 

الهند،  اأما  املحلي.  الطلب  اأكرث على  التعويل  عليها 

الأموال  روؤو�ض  دخول  تزايد  من  ا�ضتفادت  فقد 

و�ضيا�ضات القت�ضاد الكلي الداعمة. 

ينخف�ض  اأن  فُيتوقع  اللتينية،  اأمريكا  يف  اأما 

معدل النمو اإىل 4.3 يف املائة يف عام 2011، بعد اأن 

 6 بـ  مقّدرًا  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  كان 

ت�ضكل  الربازيل  تزال  ول   .2010 عام  يف  املائة  يف 

الطلب  اأن  ذلك  الإقليمي،  للنمو  الأ�ضا�ضي  املحرك 

ال�ضادرات  تقوده  الذي  النمو  يحفز  القوي  املحلي 

يف البلدان املجاورة.

اأن معظم القت�ضادات الأفريقية ت�ضجل  ويبدو 

اأداًء اأف�ضل من نظرياتها حول العامل. غري اأن النمو 

القت�ضادي يف معظم بلدان هذه القارة يظل دون ما 

تنطوي عليه من اإمكانات. وُيتوقع اأن يبلغ معدل منو 

الناجت املحلي الإجمايل يف اأفريقيا 2.7 يف املائة يف عام 

2011 و5 يف املائة يف عام 2012 )مقارنًة بـ 3.9 يف 

املائة يف عام 2010(. وقد �ضاهم يف حتفيز النتعا�ض 

ال�ضلع  على  الطلب  ارتفاع  اأفريقيا  يف  القت�ضادي 

ال�ضتثمارات  وزيادة  اأ�ضعارها  وارتفاع  الأولية 

الأجنبية  وال�ضتثمارات  التحتية  البنى  يف  العامة 

املبا�رشة. 

البلدان  اأقل  يف  القت�ضادي  النمو  حت�ضن  لقد 

منوًا يف عام 2010 نتيجة ارتفاع اأ�ضعار العديد من 

اخلارجية،  التجارة  وانتعا�ض  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع 

منو  معدل  ارتفع  فقد  احلكومي.  الإنفاق  وارتفاع 

يف   5.2 من  البلدان  هذه  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

املائة يف عام 2009 اإىل 5.6 يف املائة يف عام 2010. 

اأقل  حول  املتحدة  للأمم  الرابع  املوؤمتر  وخلل 

البلدان منوًا الذي ُعقد يف اإ�ضطنبول، يف اأيار/مايو 

يُتوقع أن حتافظ البلدان 
النامية على أدائها 
القوي وأن تبقى احملرك 
األساسي النتعاش 
االقتصاد العاملي



لنتائج  تقييمًا  ال�ضيا�ضات  �ضانعو  اأجرى   ،2011

خطة العمل الع�رشية لأقل البلدان منوًا التي اعُتمدت 

خلل املوؤمتر الثالث للأمم املتحدة حول اأقل البلدان 

منوًا الذي عقد يف بروك�ضل يف عام 2001، وتوافقوا 

على اعتماد تدابري وا�ضرتاتيجيات جديدة من اأجل 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف اأقل البلدان منوًا خلل 

العقد املقبل.

من  كل  على  التطورات  هذه  اآثار  وتختلف 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، وذلك بح�ضب بنية كل 

وبقية  اليورو  منطقة  مع  اندماجه  ومدى  اقت�ضاد 

العامل. ولكن، بالإجمال، ُيتوقع اأن ت�ضتفيد املنطقة 

من ارتفاع اأ�ضعار النفط على ال�ضعيد الدويل، الأمر 

الذي �ضيحّد من الآثار ال�ضلبية للو�ضع القت�ضادي 

العاملي. 

3- ا�صتمرار ارتفاع البطالة

ل يزال القت�ضاد العاملي بحاجة اإىل توفري 22 

بلوغ م�ضتوى  اأجل  مليون فر�ضة عمل جديدة من 

وقوع  قبل  �ضائدًا  كان  الذي  نف�ضه  الت�ضغيل 

. وبح�ضب توقعات منظمة العمل الدولية، 
)10(

الأزمة

فاإن القت�ضاد العاملي يحتاج اإىل 5 �ضنوات من اأجل 

ا�ضرتجاع م�ضتوى الت�ضغيل نف�ضه الذي كان �ضائدًا 

النتعا�ض  م�ضرية  بقيت  اإذا  هذا  الأزمة،  قبل  ما 

التنمية  اإىل  التقدم احلالية. وبالنظر  تتقدم بوترية 

الجتماعية، فاإن نتائج التباطوؤ يف انتعا�ض القت�ضاد 

تقدمًا  والأقل  املتقدمة  البلدان  على  املرتتبة  العاملي 

البطالة  معدلت  يف  و�ضوحًا  واأكرث  الأثر  عميقة 

الآخذة يف الرتفاع. وب�ضكل عام، ل يزال الت�ضغيل 

يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا وغريها من البلدان 

النامية م�ضابًا بركود حاد. 

باء- تطّور قطاع النفط

لدى  الأهمية  بالغ  دور  النفط  قطاع  يف  للتطور 

اأن  وُيتوقع  املنطقة،  لقت�ضادات  اأي حتليل  اإجراء 

يظل الأمر على هذا النحو، وذلك بف�ضل الإيرادات 

الكبرية التي يولدها هذا القطاع. فبح�ضب تقديرات 

بلغ  )الأوبك(،  للنفط  امل�ضدرة  البلدان  منظمة 

متو�ضط الطلب العاملي 86.9 مليون برميل يف اليوم 

يف عام 2010، يف حني بلغ متو�ضط العر�ض العاملي 

 .
)11(

اليوم يف  برميل  مليون   86.2 اخلام  للنفط 

الطلب  اإجمايل  ارتفع  و2010،   2009 عامي  وبني 

يف  برميل  مليون   1.8 بن�ضبة  اخلام  للنفط  العاملي 

الأع�ضاء  البلدان  يف  الطلب  يزال  ل  وبينما  اليوم. 

القت�ضادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف 

الريبة  اأجواء  اإىل  نظرًا  قليًل  يتقل�ض   )OECD(

البلدان  يف  الطلب  يزال  ل  املايل،  بالو�ضع  املحيطة 

النامية اآخذًا يف الرتفاع. لقد رفعت بلدان الإ�ضكوا 

الأع�ضاء يف الأوبك م�ضتويات اإنتاجها ب�ضكل معتدل 

منذ كانون الثاين/يناير 2009، وذلك بعد اأن كانت 

يف  برميل  مليون   4.2 مبعدل  الإنتاج  خّف�ضت  قد 

العاملي.  القت�ضادي  الركود  على  فعل  كردة  اليوم 

اأما يف بلدان الإ�ضكوا غري الأع�ضاء يف الأوبك، فقد 

اإن هذه  اإذ  اإنتاج النفط اخلام م�ضتقرًا ن�ضبيًا،  بقي 

البلدان تتمتع بقدرة حمدودة على تو�ضيع عمليات 

يف  الأزمة  اأن  كما  واإنتاجه.  النفط  عن  التنقيب 

البلدان  يف  الجتماعي  ال�ضتقرار  وانعدام  اليابان، 

هي  اليورو  منطقة  يف  املالية  والختللت  العربية، 

القت�ضادي  النمو  تباطوؤ  اإىل  اأدت  عوامل  كلها 

اأن يت�ضاوى العر�ض  ُيتوقع  العاملي. ونتيجة لذلك، 

والطلب على النفط اخلام عند م�ضتوى 87.8 مليون 

الفصل األول مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

املصادر: قاعدتا بيانات األوبك وإدارة معلومات الطاقة األمريكية. 

اأ�صعار النفط، 2008-2011الشكل 1.

ويست تكساس إنترميدييت السلة املرجعية لألوبك برنت
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مليون فرصة عمل 
جديدة من أجل بلوغ 

مستوى التشغيل 
نفسه الذي كان سائداً 

قبل وقوع األزمة



جمموع اإيرادات �صادرات النفط اخلامالشكل 2.

)مبليارات الدولرات الأمريكية(

التقديرات والتوقعات ب�صاأن النفط اخلام: اجلدول 2.

ال�صعر املرجعي ل�صلة الأوبك، 2012-2008

)بالدولر الأمريكي للربميل(
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010 الفصل األول

ما يثل  اأي   ،2011 عام  اليوم يف  يف  تقريبًا  برميل 

ارتفاعًا بن�ضبة 1 يف املائة مقارنة مع عام 2010. 

اأمناط  �ضعيد  على  الكبرية  التقلبات  اأدت  لقد 

الطلب اجلغرافية والإقليمية اإىل الف�ضل ما بني معايري 

املقارنة العاملية الأ�ضا�ضية فيما يتعلق بالأ�ضعار الآنية 

. وقد �ضجل �ضعر ال�ضلة 
)12(

وامل�ضتقبلية )ال�ضكل 1(

منذ  املائة  يف   50 بن�ضبة  ارتفاعًا  للأوبك  املرجعية 

اأمريكي  دولر   100 متخطيًا   ،2010 عام  اأوا�ضط 

اأيلول/ منذ  الأوىل  للمرة   2011 �ضباط/فرباير  يف 

 118 ال�ضعر  هذا  متو�ضط  بلغ  اإذ   ،2008 �ضبتمرب 

ذلك  بعد  لينخف�ض   2011 ني�ضان/اأبريل  يف  دولرًا 

الإ�ضارة  العام. وجتدر  بقية  نحو طفيف خلل  على 

املرتبطة  ال�ضيا�ضية  املخاطر  تاأمينات  ارتفاع  اأن  اإىل 

التي  العوامل  من  املنطقة هو  يف  الأمنية  بالتطورات 

اأُخذت باحل�ضبان، كما اأن الأ�ضواق بدورها قد اأخذت 

اليابان وتداعياتها على  التطورات يف  بعني العتبار 

ظروف العر�ض والطلب العامليني. اأ�ضف اإىل ذلك اأن 

التطورات الأمنية يف ليبيا التي تنتج حواىل 2 يف املائة 

من جمموع الإنتاج العاملي للنفط اخلام )1.5 مليون 

برميل يف اليوم(، اأدت اإىل اإعادة توجيه الإنتاج ب�ضكل 

الأوبك متا�ضيًا  يف  الأع�ضاء  البلدان  ر�ضمي بني  غري 

مع القدرات الحتياطية لهذه البلدان. وقد حافظت 

الأوبك، منذ كانون الثاين/يناير 2009، على �ضقف 

اليوم  يف  برميل  مليون   24.8 متو�ضطه  بلغ  للإنتاج 

 2011 حزيران/يونيو  يف  عقد  الذي  الجتماع  لأن 

حول  اتفاق  اأي  اإىل  يف�ض  مل  انتظاره  طال  والذي 

زيادة ر�ضمية لهذه احل�ض�ض )اجلدول 2(. ونتيجة 

ال�ضطرابات القت�ضادية والجتماعية املتزايدة على 

ال�ضعيد العاملي والنخفا�ض احلاد يف الإنتاج الليبي، 

اأ�ضبح هناك تفلت من قيد احل�ض�ض وقامت البلدان 

الأع�ضاء يف الأوبك باإعادة توجيه اإنتاجها ب�ضكل غري 

ر�ضمي وفقًا للقدرات الحتياطية لكل منها. فعمدت 

الإمارات العربية املتحدة والعراق والكويت واململكة 

العربية ال�ضعودية اإىل زيادة م�ضتويات اإنتاجها. 

البلدان  يف  اخلام  النفط  اإنتاج  جمموع  ُقدِّر 

الأع�ضاء يف الإ�ضكوا بـ 18.5 مليون برميل يف اليوم، 

اأي ما يثل زيادة بن�ضبة واحد يف املائة مقارنة مع 

التعاون  جمل�ض  بلدان  اأنتجت  فقد   .2009 عام 

املصادر: قاعدة بيانات األوبك 2008-2010؛ وتوقعات اإلسكوا لعامي 2011 و2012.

بيانات من مصادر وطنية، وتوقعات وتقديرات اإلسكوا. املصادر:

السيناريو التشاؤميالسيناريو األساسيالسيناريو التفاؤلي

البحرين الكويت مان عُ قطر اململكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
املتحدة

األف- منطقة الإ�صكوا

باء- بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 2012-2005

تقديرات اأ�صعار النفط اخلام
توقعات املتو�صط ال�صنوي 

لعامي 2011 و2012

احلد الأدنىال�صنة
احلد 

الأق�صى

املتو�صط 

ال�صنوي
الأعلىاملتو�صطالأدنى

200833.36140.7394.45

200938.147861.06

201068.2190.7377.45

2011104106108

20127095100



ن�صبة التغرياآلف الرباميل يف اليوم

20072008200920102011201210/200911/201012/2011البلد

0.0-0.1-1851851821801801801.0البحرين

4202.23.80.8 4002 3122 2622 6762 5752 2الكويت

6536697137587708006.41.53.9ُعمان

8458437337337507500.12.30.0قطر

-12.73.3-9000.2 2008 1669 1848 1988 8169 8اململكة العربية ال�ضعودية

5003.75.42.0 4502 3242 2422 5722 5292 2الإمارات العربية املتحدة

-5501.18.81.3 75015 47315 31514 14314 60316 15بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

1.5-5015235235345225302.12.3م�رش

9000.99.412.4 5802 3582 3362 2812 0352 2العراق

12.5-4845005105154004501.022.3ال�ضودان

11.4-3803773773863503902.49.3اجلمهورية العربية ال�ضورية

17.6-35.8-3132862832651702006.6اليمن

11.1-4700.70.9 0224 0584 0304 9664 7133 3البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

1.06.71.3 020 77220 53119 34518 10918 31520 19جمموع منطقة الإ�صكوا
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اليوم،  14.5 مليون برميل يف  بـ  ر  ُيقدَّ اخلليجي ما 

يف حني اأنتجت البلدان الأخرى املنتجة للنفط اخلام 

يف منطقة الإ�ضكوا اأي اجلمهورية العربية ال�ضورية، 

مليني   4 واليمن  وم�رش،  والعراق،  وال�ضودان، 

برميل يف اليوم. 

اإنتاج  جمموع  يرتفع  اأن  ُيتوقع  لذلك،  نتيجة 

النفط اخلام يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا بن�ضبة 

متو�ضط  لي�ضل   2011 عام  يف  تقريبًا  املائة  يف   6.7

اليوم )اجلدول  برميل يف  مليون   19.8 اإىل  الإنتاج 

النفطية  ال�ضادرات  اإيرادات  ُقدر جمموع  لقد   .)3

مليار   477 بـ   2010 عام  يف  الإ�ضكوا  منطقة  يف 

ال�ضلة  �ضعر  متو�ضط  توقعات  اإىل  ا�ضتنادًا  دولر 

وُيتوقع  للربميل.  دولرًا   77.45 للأوبك  املرجعية 

يف  املائة  يف   43 بن�ضبة  الإيرادات  هذه  ترتفع  اأن 

ا�ضتنادًا  دولر  مليار   683 اإىل  لت�ضل   2011 عام 

للأوبك  املرجعية  ال�ضلة  �ضعر  متو�ضط  توقعات  اإىل 

106 دولرات، بينما يتوقع اأن ت�ضجل البلدان ذات 

القت�ضادات الأكرث تنوعًا املنتجة للنفط معدًل اأدنى 

اإطار  يف  املائة  يف   36 يبلغ  النفطية  الإيرادات  لنمو 

الزيادة يف م�ضتويات الإنتاج والأ�ضعار معًا. 

التعاون  جمل�ض  بلدان  حتافظ  اأن  وُيتوقع 

يبلغ  اإنتاج  جمموع  على   2011 عام  يف  اخلليجي 

ال�ضتثمارات  عقب  وذلك  اليوم،  يف  برميًل   15.75

املكثفة التي قامت بها بع�ض هذه البلدان يف ال�ضابق 

قدراتها.  من  حتد  التي  القيود  رفع  اأجل  من 

ذات  البلدان  يف  الإنتاج  ينخف�ض  اأن  ُيتوقع  كما 

املائة تقريبًا  1 يف  بن�ضبة  الأكرث تنوعًا  القت�ضادات 

2011. وقد  4 مليني برميل يف اليوم يف عام  ليبلغ 

عاد اإنتاج النفط يف م�رش اإىل م�ضتوياته ال�ضابقة بعد 

ا�ضتقرار الو�ضع الأمني. اأما يف اجلمهورية العربية 

للتطورات  كان  فقد  واليمن  وال�ضودان،  ال�ضورية، 

الأمنية اأثر بالغ على م�ضتويات الإنتاج، حتى بعد اأن 

جنحت هذه البلدان يف و�ضع حد للرتاجع يف الإنتاج 

عامي 2009 و2010 )اجلدول 3 وال�ضكل 2(. 

جيم- ديناميات النمو والت�صخم

منطقة  يف  القت�ضادية  الآفاق  حت�ضنت  لقد 

يف  �ضاد  الذي  الت�ضاوؤم  بعد   2010 عام  يف  الإ�ضكوا 

العامني 2008 و2009. ول يزال النمو احلقيقي يف 

املصادر: قاعدة بيانات األوبك، وتوقعات اإلسكوا لعامي 2011 و2012.

اإنتاج النفط اخلام يف منطقة الإ�صكوا، 2007–2012اجلدول 3.



املنطقة قويًا، كما اأن معدل النمو الإقليمي يتخطى 

املعدل العاملي ومعدلت البلدان النامية )ال�ضكل 3(. 

الأ�ضا�ضية  املخاطر  تفادي  يف  املنطقة  جنحت  وقد 

التي فر�ضتها الأزمة املالية على القطاعات العقارية، 

والنقدية، واملالية، واخلارجية. لكن، وعقب موجة 

التحركات الجتماعية الأخرية التي �ضهدها العامل 

من  املنطقة حاليًا جمموعة جديدة  تواجه  العربي، 

اأن ترتيبات احلوكمة  التحديات اخلا�ضة بها، ذلك 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية القائمة تخ�ضع اأكرث فاأكرث 

ل�ضغوطات ال�ضباب. 

وب�رشف النظر عن نظم احلماية الجتماعية غري 

�ضيما  ول  البطالة،  ُتعّد  ال�ضيا�ضي،  والقمع  الفعالة 

لل�ضطرابات  رئي�ضيًا  �ضبباً  ال�ضباب،  �ضفوف  يف 

الجتماعية التي جتتاح �ضمال اأفريقيا وغربي اآ�ضيا 

جل 
ُ

يف الوقت الراهن. ومل ي�ضهم منو الناجت الذي �ض

على �ضعيد املنطقة ككل منذ عام 2003 - با�ضتثناء 

اإل ب�ضكل هام�ضي يف تقلي�ض معدلت  عام 2009 - 

البطالة املرتفعة. ويعود الفائ�ض يف اليد العاملة اإىل 

وارتفاع  العاملة،  وللقوى  لل�ضكان  املت�ضارع  النمو 

العر�ض  مناذج  كفاية  وعدم  الن�ضاء،  م�ضاركة  ن�ضبة 

العامة،  القطاعات  العمل، وت�ضبع  والطلب يف جمال 

اإىل  �ضيما  ل  العاملة  القوى  من  كبري  ق�ضم  وهجرة 

البلدان  هذه  ففي  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  بلدان 

القطاع  يف  العاملني  معظم  املواطنون  ي�ضكل  حيث 

العام، ي�ضكل الأجانب اأكرث من 70 يف املائة من اليد 

العاملة يف القطاع اخلا�ض. وُتعد فجوة البطالة بني 

التوترات  من  للمزيد  م�ضدرًا  والأجانب  املواطنني 

الجتماعية، مما دفع باجتاه جتديد �ضيا�ضات العمل 

وتطبيق ا�ضرتاتيجيات اأكرث �رشامة لإحلل العمالة 

الوطنية حمل الأجنبية. 

يف  البطالة  معدلت  تبلغ  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

�ضفوف ال�ضباب يف املنطقة �ضعَفي اأو ثلثة اأ�ضعاف 

غري  العمل  وينت�رش  البطالة،  معدلت  متو�ضط 

النظامي، والعمالة الناق�ضة، والأعمال ذات اجلودة 

القطاع  يزال  ول  املنطقة،  يف  وا�ضع  ب�ضكل  املتدنية 

العام م�ضبعًا بالعمالة ول يتيح اإل حيزًا �ضيقًا جدًا 

من حرية التو�ضع. كما اأن ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية 

العمل  ب�ضكل حاد على توفري فر�ض  توؤثر  والأمنية 

يف القت�ضادات املعر�ضة جدًا للتاأثر مثل اقت�ضادات 

اآخذ  العمال  ت�رشيح  اإن  ولبنان.  وفل�ضطني  العراق 

انعدام  يوؤثر  حيث  ولبنان  الأردن  يف  الرتفاع  يف 

ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف الوقت احلايل ب�ضكل كبري على 

قطاعي البناء وال�ضياحة؛ اأما يف اجلمهورية العربية 

معدلت  ترتفع  اأن  املرجح  فمن  واليمن  ال�ضورية 

البطالة والفقر ب�ضكل كبري يف العامني 2011 و2012 

و�ضي�ضتمر  ال�ضيا�ضي،  ال�ضتقرار  انعدام  ب�ضبب 

الو�ضع على هذا النحو اإىل اأن ت�ضتقر الأمور.

وُيتوقع اأن تكون املنطقة قد �ضجلت منوًا بن�ضبة 

4.1 يف املائة يف عام 2010، واأن ت�ضجل منوًا بن�ضبة 

5.2 يف املائة يف عام 2011 )اجلدول 1(، وذلك نظرًا 

اململكة  حققته  الذي  اجليد  القت�ضادي  الأداء  اإىل 

العربية ال�ضعودية والنمو املتوقع اأن ي�ضجله العراق 

املائة.  10 يف  من  اأكرث  يكون  اأن  ر  يقدَّ وقطر مبعدل 

ويتناق�ض هذا الو�ضع ب�ضكل �ضارخ مع النكما�ضات 

العربية  اجلمهورية  ت�ضهدها  التي  القت�ضادية 

ارتفاع  ظل  ويف  واليمن.  وال�ضودان،  ال�ضورية، 

اأن  ُيتوقع  الإنتاج،  وم�ضتويات  اخلام  النفط  اأ�ضعار 

منو  معدل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  حتقق 

يبلغ 6.1 يف املائة يف عام 2011 ويكون ثمرة الأداء 

اجليد يف القطاعات املتعلقة بالطاقة، وارتفاع اإيرادات 

الكلية املحفزة  ال�ضيا�ضات  الهيدروكربون، واعتماد 

الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  اأما  والداعمة. 

تنوعًا، فُيتوقع اأن يبلغ متو�ضط النمو 2.7 يف املائة يف 
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متو�صط النمو احلقيقي العاملي يف مناطق 

خمتارة، 2007-2012 )بالن�صبة املئوية(

املصادر: بيانات من مصادر وطنية، وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.

العالم البلدان النامية منطقة اإلسكوا

الشكل 3.
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عام 2011، مرتاجعًا عن امل�ضتوى الذي كان عليه يف 

عام 2010 والذي ُيقدر بـ 3.8 يف املائة، وذلك ب�ضبب 

التطورات الأمنية وال�ضيا�ضية ذات التداعيات ال�ضلبية 

يف معظم تلك البلدان. 

1- ا�صتجابة احلكومة

لقد تعززت اآفاق النمو بفعل الإنفاق الجتماعي 

الكبري الذي حاولت احلكومات يف املنطقة من خلله 

ال�ضعبي وتلبية عدد من مطالبهم  احتواء ال�ضتياء 

بلدان  اأن�ضاأت  املثال،  �ضبيل  فعلى  الجتماعية. 

جمل�ض التعاون اخلليجي �ضندوقًا قدره 20 مليار 

لكل  دولر  مليارات   10( والبحرين  لُعمان  دولر 

منهما( بهدف توفري فر�ض عمل وحت�ضني الإ�ضكان 

اأن  للحكومة  تبنّي  البحرين،  ويف  التحتية.  والبنى 

الإ�ضكان لدى ذوي الدخل املنخف�ض ي�ضكل الق�ضية 

خطة  و�ضعت  الأمر،  هذا  وملعاجلة  اإحلاحًا،  الأكرث 

لبناء 50000 وحدة �ضكنية. كما وزعت منحًا بقيمة 

بدلت  ورفعت  عائلة  لكل  تقريبًا  دولرًا   2650

الإ�ضكان. بدورها، رفعت ُعمان احلد الأدنى للأجور 

بن�ضبة 40 يف املائة. اأما املبادرة الأكرب فاأعلنت عنها 

بقيمة  رزمة  بتخ�ضي�ض  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

 133 ي�ضاوي  ما  )اأي  �ضعودي  ريال  مليار   500

مليار دولر تقريبًا(، وهي تت�ضمن علوة على احلد 

يف  للعاملني  املعي�ضة  تكلفة  وعلى  للأجور  الأدنى 

القطاع العام، وتعوي�ضات البطالة، وزيادة قرو�ض 

الإ�ضكان والإنفاق على ال�ضحة. 

وب�ضكل عام، ويف ظل الجتاهات نحو الركود يف 

اإىل انقبا�ض  الوليات املتحدة واأوروبا التي توؤدي 

منوًا  املنطقة  ت�ضجل  اأن  ُيتوقع  اخلارجي،  الطلب 

بن�ضبة 4.7 يف املائة يف عام 2012 من خلل اعتماد 

املحلي.  ال�ضتيعاب  لتعزيز  تو�ضعية  مالية  �ضيا�ضة 

وُيتوقع اأن ت�ضتمر التقلبات احلالية يف اأ�ضواق النفط 

خلل عام 2012 و�ضط اأجواء الريبة التي تخيم على 

اآفاق النمو والطلب على النفط على ال�ضعيد العاملي، 

الحتياطية  بالقدرة  املحيطة  املخاوف  جانب  اإىل 

اخلام  الليبي  النفط  عودة  مع  العر�ض  وم�ضتويات 

لبع�ض  �ضتخ�ضع  الأ�ضعار  اأن  ومع  ال�ضاحة.  اإىل 

الطلب  �ضيوؤدي  الق�ضري،  املدى  على  الت�ضحيحات 

التي  والإجراءات  النا�ضئة  القت�ضادات  من  اجليد 

تتخذها الأوبك لإدارة العر�ض اإىل دعم �ضعر ال�ضلة 

 95 الـ  متو�ضطه  يفوق  بحيث  للأوبك  املرجعية 

التي  الأ�ضعار  يتخطى  �ضعر  وهو  للربميل،  دولرًا 

التعاون  بلدان جمل�ض  ماليًا يف معظم  تعادًل  حتقق 

ن�ضبيًا على  الإيجابية  التطورات  . هذه 
)13(

اخلليجي

�ضعيد الأ�ضعار �ضيكون لها اأثر اإيجابي على قطاع 

الأعمال ب�ضكل عام وعلى ثقة امل�ضتهلك، مما يوؤدي اإىل 

حتقيق معدل منو يبلغ 4.6 يف املائة يف بلدان جمل�ض 

القت�ضادات  ذات  البلدان  اأما  اخلليجي.  التعاون 

املبا�رشة  غري  الآثار  من  ف�ضت�ضتفيد  تنوعًا  الأكرث 

املتمثلة يف ارتفاع التحويلت، وزيادة فر�ض التجارة 

وتدفقات ال�ضتثمارات بني بلدان املنطقة.

الدين  من  دوامة  يف  الوقوع  خطر  اأن  ومبا 

والنكما�ض ل ينفك يلوح يف الأفق، ل تزال الكيانات 

التجارية واملالية يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي 

جتري ت�ضويات مليزانياتها اخلتامية و�ضط تقلبات 

على  و�ضيكون  املحلية.  الأموال  روؤو�ض  اأ�ضواق 

ال�ضلطات النقدية ومنظمي القطاع العام وامل�رشفني 

عليه ال�ضتمرار يف ر�ضد ظروف ال�ضيولة الداخلية 

تخفي�ض  عملية  ا�ضتكمال  اأجل  من  واخلارجية 

مديونية امليزانية العامة واإعادة تنظيمها ب�ضل�ضة. 

العربية  الإمارات  يف  الأ�ضهم  اأ�ضواق  اأثبتت  وقد 

اأنها  ال�ضعودية  العربية  واململكة  والكويت  املتحدة 

متقلبة للغاية منذ بداية موجة التحركات الجتماعية 

يف املنطقة يف بداية عام 2011، فقد هوت، مبطلًة اإىل 

حد ما املكا�ضب املحرزة منذ عام 2009. 

2- الت�صخم

اأ�ضعار  بت�ضخم  ن�ضبي  ب�ضكل  التحكم  مت  لقد 

الربع  يف  جلت 
ُ

�ض التي  الذروات  منذ  ال�ضتهلك 

الثاين من عام 2008 )ال�ضكل 4(. وت�ضري الأرقام 

على  التطورات  تنوع  اإىل  و2011   2010 لعامي 

جمل�ض  بلدان  ففي  املنطقة.  يف  الت�ضخم  م�ضتوى 

 3.1 بـ  الت�ضخم  متو�ضط  ُقّدر  اخلليجي،  التعاون 

ال�ضغوطات  هيمنة  ب�ضبب   ،2010 عام  يف  املائة  يف 

تعززت آفاق النمو بفعل 
اإلنفاق االجتماعي 

الكبير الذي حاولت 
احلكومات في املنطقة 

من خالله احتواء 
االستياء الشعبي 

وتلبية عدد من 
مطالبهم االجتماعية



النكما�ضية يف الإمارات العربية املتحدة وقطر. وقد 

املائة  الع�رشة يف  الذي فاق  الت�ضخم  اأدى م�ضتوى 

الهيكلية  القيود  عن  والناجم  وم�رش  ال�ضودان  يف 

متو�ضط  و�ضول  اإىل  العر�ض،  على  املفرو�ضة 

الت�ضخم يف البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا 

اإىل 8.0 يف املائة. ويف عام 2011، مت الت�ضدي لآثار 

خلل  من  الغذائية  واملواد  الطاقة  اأ�ضعار  ارتفاع 

التحديد،  وجه  وعلى  كبري.  ب�ضكل  الأ�ضعار  دعم 

والنفقات  الجتماعي  الإنفاق  ارتفاع  ُيرتجم  مل 

ُيثبت  الذي  الأمر  ت�ضخم،  اإىل  الأخرى  اجلارية 

جناح احلكومات يف املنطقة يف كبح التوقعات ب�ضاأن 

ح�ضول ت�ضخم. ويف الواقع، لقد مت قلب الجتاهات 

والإمارات  الأردن،  يف  لوحظت  التي  النكما�ضية 

العربية املتحدة، والعراق، وقطر يف العامني 2009 

فقد  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  اأما  و2010. 

ازداد الت�ضخم نتيجة ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية 

الت�رشيع  اأن  مع  الإ�ضكان،  م�ضتوى  على  والنق�ض 

اجلديد املتعلق بالرهون العقارية ُيتوقع اأن يخفف 

من وطاأة ال�ضغوطات املتعلقة بالت�ضخم على املدى 

ال�ضلع،  اأ�ضعار  ارتفاع  اأدى  اليمن،  ويف  املتو�ضط. 

ال�ضيا�ضية  وال�ضطرابات  الغذائية،  املواد  و�ضح 

املائة.  يف  الع�رشة  فاق  الت�ضخم  من  م�ضتوى  اإىل 

�ضغوطات  تخفي  الت�ضخمية  الجتاهات  هذه  لكن 

اإيجارات  تدين  مع  العقارات،  قطاع  يف  انكما�ضية 

با�ضتثناء  تقريبًا  املنطقة  بلدان  كافة  يف  امللكيات 

لبنان واململكة العربية ال�ضعودية. ويف هذا الإطار، 

قد ي�ضاب القت�ضاد يف البحرين بالنكما�ض يف عام 

جراء   2012 عام  من  الأول  الن�ضف  ويف   2011

ال�ضعف الذي يعرتي اأ�ضواق الإ�ضكان؛ اأما يف لبنان 

فيتوقع اأن يزداد الت�ضخم بعد الزيادة التي اأدخلت 

على م�ضتويات الأجور موؤخرًا. 

وُيتوقع اأن يتقل�ض متو�ضط الت�ضخم يف املنطقة 

يف عام 2012 اإىل 4.7 يف املائة )اجلدول 4(، وذلك 

فيها  مبا  العوامل،  من  متنوعة  جمموعة  بفعل 

على  ال�ضلع  خمتلف  اأ�ضعار  يف  املتوقع  العتدال 

ال�ضعيد العاملي، والإعانات ال�ضاملة يف جمايل الطاقة 

ال�ضعيفة،  الإ�ضكان  واأ�ضواق  الغذائية،  واملواد 

والنمو الئتماين الفاتر، والآفاق الإيجابية للدولر 

لقيمة  املطرد  النخفا�ض  جانب  اإىل  الأمريكي، 

ومتثل  الكربى.  النا�ضئة  القت�ضادات  يف  العملت 

من  وغريها  الأجور  لزيادة  ال�ضلبية  التداعيات 

الرئي�ضية  الرتاجع  خماطر  الجتماعية  التدابري 

التي قد تهدد هذه املنطلقات. 

3- منو الناجت املحلي الإجمايل

الأكـــرث  القت�ضـــادات  ذات  البلـــدان  �ضهـــدت 

تنوعـــًا عامـــًا اآخر من املناعـــة يف عـــام 2010 اإذ ُقّدر 

متو�ضط منو ناجتها املحلي الإجمايل بـ 3.8 يف املائة 

)اجلـــدول 5(. و�ضكل التح�ضن الذي �ضهدته منطقة 

اليورو واقت�ضادات بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي  املصادر: بيانات من مصادر وطنية، وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.

مجموع
 منطقة اإلسكوا

االقتصادات
األكثر تنوعاً

بلدان
مجلس
التعاون
اخلليجي

مجموع
 منطقة اإلسكوا

االقتصادات
األكثر تنوعاً

بلدان
مجلس
التعاون
اخلليجي

األف- معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

باء- معدلت الت�صخم

معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 

ومعدلت الت�صخم يف منطقة الإ�صكوا، 

2012-2007

الشكل 4.
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200720082009البلد
)اأ(

201020112012

11.112.31.60.82.02.0الإمارات العربية املتحدة

3.0-3.33.52.82.00.5البحرين

5.912.63.53.44.23.5ُعمان

2.52.0-2.4-13.815.24.7قطر

5.510.64.04.05.54.0الكويت

4.19.95.15.35.54.0اململكة العربية ال�ضعودية

7.111.12.93.14.13.3بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

5.05.45.5-4.713.90.7الأردن

4.515.22.84.46.04.5اجلمهورية العربية ال�ضورية

8.114.911.213.214.011.0ال�ضودان

2.46.05.0-30.82.72.8العراق

1.99.92.83.83.54.0فل�ضطني

6.710.01.24.56.06.0لبنان

9.517.111.811.311.511.0م�رش

7.919.05.48.517.012.0اليمن

11.713.46.08.09.78.5البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً)ب(

)ب(
8.411.83.84.45.74.7جمموع منطقة الإ�صكوا

مناخـــًا خارجيًا اإيجابيًا ا�ضتفـــادت منه البلدان ذات 

التحويـــلت  لناحيـــة  تنوعـــًا  الأكـــرث  القت�ضـــادات 

وارتفـــاع م�ضتويـــات ال�ضياحـــة وال�ضتثمارات بني 

بلدان املنطقة. كما ا�ضتفادت البلدان امل�ضدرة للنفط 

مـــن بني البلـــدان ذات القت�ضـــادات الأكـــرث تنوعًا، 

وهـــي اجلمهوريـــة العربيـــة ال�ضوريـــة، وال�ضودان، 

والعـــراق، وم�رش، واليمن من ارتفاع اأ�ضعار النفط 

وا�ضتقرار اإيرادات ال�ضـــادرات النفطية الإجمالية. 

و�ضهـــد الأردن انتعا�ضـــًا على م�ضتـــوى ال�ضادرات، 

ـــن ح�ضابـــه اجلـــاري. وعلى الرغم من 
ّ

اأدى اإىل حت�ض

حمدودية حيزها املايل متكنت احلكومة الأردنية من 

حتقيـــق منـــو يقدر بن�ضبـــة 3.1 يف املائـــة على �ضعيد 

اإدارة الطلـــب. ويف لبنـــان، يعـــود الف�ضـــل يف النمـــو 

اإىل قطاعـــي البناء وال�ضياحـــة اإذ مت حتقيق فوائ�ض 

كبرية يف ميـــزان املدفوعات وبلغت ن�ضبة النمو 7 يف 

املائة. اأما يف اليمن، ومع اأن تو�ضيع عمليات ت�ضدير 

الغـــاز الطبيعي امل�ضيل التي بداأ تنفيذها منذ ت�رشين 

الثاين/نوفمـــرب 2009 قد �ضاعـــد يف تخفيف القيود 

علـــى القطـــع الأجنبي، فقـــد تعر�ض الريـــال اليمني 

ل�ضغوطات ب�ضبب انخفا�ض قيمته ب�ضكل حاد مقابل 

الـــدولر الأمريكي. ونتيجـــة لذلك، ا�ضطر امل�رشف 

املركزي اليمني للتدخـــل ب�ضكل كبري حلماية العملة 

ر ن�ضبة النمو يف اليمن بـ 3.5 يف املائة  الوطنية. وُتقدَّ

لعـــام 2010. اأمـــا القت�ضـــاد الفل�ضطيني فقد �ضجل 

منـــوًا بن�ضبـــة 9.3 يف املائة بف�ضـــل ا�ضتئناف تزويد 

قطـــاع غـــزة بامل�ضاعـــدات التنمويـــة، وال�ضتقـــرار 

الن�ضبـــي يف ال�ضفـــة الغربيـــة، وتاأثـــريات اأ�ضا�ضيـــة 

اإيجابيـــة. ويف م�ـــرش، تراجع معدل النمـــو من 5.1 

يف املائة خلل ال�ضنـــة املالية 2010/2009 اإىل 1.9 

يف املائـــة خـــلل ال�ضنـــة املاليـــة 2011/2010 حيث 

الفصل األول مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

املصدر: مصادر وطنية، ما لم يُذكر خالف ذلك.
)أ(  تقديرات وتوقعات منذ تشرين األول/أكتوبر 2011.

)ب(  األرقام العائدة إلى مجموعات البلدان هي عبارة عن املتوسطات املرجحة، وقد أعدت الِنسب لكل عام استناداً إلى أرقام الناجت احمللي اإلجمالي محسوبة بأسعار الصرف لعام 2005.

 معدلت الت�صخم ال�صتهالكي يف منطقة الإ�صكوا، 2007-2012 )بالن�صبة املئوية(اجلدول 4.
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200720082009البلد
)اأ(

2010
)ب(

2011
)ب(

2012

1.44.23.5-6.27.41.6الإمارات العربية املتحدة

8.46.33.14.52.53.5البحرين

6.812.83.63.84.54.0ُعمان

26.825.48.613.416.07.0قطر

2.05.05.5-4.55.54.6الكويت

2.04.20.64.15.54.5اململكة العربية ال�ضعودية

)ج(
6.37.90.54.16.14.6بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

8.57.62.33.13.04.0الأردن

3.0-5.74.35.95.52.0اجلمهورية العربية ال�ضورية

2.0-10.26.04.55.51.0ال�ضودان

1.59.54.24.010.010.5العراق

5.45.96.89.35.05.0فل�ضطني

7.59.38.57.02.54.5لبنان

)د(

7.24.75.11.93.03.5م�رش

3.5-4.74.54.73.52.5اليمن

6.36.25.13.82.74.8البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً)ج(

)ج(
6.37.41.74.15.24.7جمموع منطقة الإ�صكوا

12

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010 الفصل األول

كان القت�ضـــاد امل�ـــرشي قـــد انتع�ض بن�ضبـــة تفوق 

الــــ 5 يف املائة خـــلل الن�ضف الأول مـــن العام، لكنه 

�ضهـــد بعد ذلك انكما�ضـــًا بن�ضبـــة 3.8 يف املائة خلل 

الربـــع الثالث ب�ضبب ال�ضطرابات الجتماعية التي 

ع�ضفت بالبلد. 

الأكرث  للقت�ضادات  النمو  توقعات  تختلف 

تتاأثر  اأن  املتوقع  ومن  اآخر،  اإىل  بلد  من  تنوعًا 

مبوجة التحركات الجتماعية التي جتتاح املنطقة. 

وحتولت  انتقالية  مبرحلة  متر  التي  م�رش،  ففي 

اأن  يبدو  ال�ضيا�ضية،  احلوكمة  �ضعيد  على  كبرية 

الو�ضع على املدى الق�ضري جدًا غري موؤاٍت، خا�ضة 

ترهق  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  الريبة  اأجواء  واأن 

البعيد  املدى  على  التوقعات  اأن  غري  القت�ضاد. 

تب�رش باخلري، ما اإن ي�ضتعيد هذا البلد ا�ضتقراره. يف 

املقابل، ويف البلدان حيث اتخذت موجة التحركات 

اجلمهورية  يف  �ضيما  ل  العنف،  طابع  الجتماعية 

الأمنية  التطورات  توؤثر  واليمن،  ال�ضورية  العربية 

تزال  ول  النمو،  اآفاق  على  �ضلبي  ب�ضكل  الداخلية 

التوقعات مبهمة. 

القت�ضادي  التفكك  من  حاليًا  اليمن  ويعاين 

اأما  فاأكرث؛  اأكرث  يقرتب  الأهلية  احلرب  و�ضبح 

تهداأ  اأن  يتّوقع  فل  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية 

الثاين من  الن�ضف  قبل  فيها  الأمنية  ال�ضطرابات 

املنتجان  البلدان  هذان  ا�ضتفاد  وقد   .2012 عام 

 ،2010 عام  يف  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع  من  للنفط 

�ضادرات  اإيرادات  يف  اجلزئي  النخفا�ض  لكن 

التي  ال�ضطرابات  عن  الناجم  الهيدروكربون 

اأن  �ضاأنه  من  والغاز  اخلام  النفط  اإنتاج  تعرتي 

املصدر: مصادر وطنية، ما لم يُذكر خالف ذلك.
)أ( التقديرات لإلمارات العربية املتحدة والسودان والكويت حتى تشرين األول/أكتوبر 2011.

)ب( التوقعات حتى تشرين األول/أكتوبر 2011.
ــام 2005. التوقعات  ــعار الصرف لع ــوبة بأس ــى أرقام الناجت احمللي اإلجمالي محس ــتناداً إل ــب لكل عام اس ــطات مرجحة، وقد أعدت الِنس ــى مجموعات البلدان هي متوس ــدة إل ــام العائ )ج(األرق

حتى تشرين األول/أكتوبر 2011.
)د( معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي ملصر احُتسبت وفق السنة املالية لهذا البلد والتي متتد من متوز/يوليو إلى حزيران/يونيو املقبل.

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف منطقة الإ�صكوا، 2007-2012اجلدول 5.
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ال�ضعبة،  للعملت  هام  م�ضدر  خ�ضارة  اإىل  يوؤدي 

املدفوعات  النمو، واإخ�ضاع ميزان  وبالتايل عرقلة 

اجلارية  احل�ضابات  على  قيود  وفر�ض  لل�ضغوط، 

وح�ضابات روؤو�ض الأموال. 

اجلمهورية  يف  القت�ضاد  ي�ضاب  اأن  وُيتوقع 

يف  املائة  يف   2 بن�ضبة  بانكما�ض  ال�ضورية  العربية 

ظل التطورات الأمنية التي تعّطل نوعًا ما الأن�ضطة 

البنى  مل�ضاريع  اجلزئي  التطبيق  لكن  القت�ضادية. 

بها  يت�ضم  التي  واملناعة  املقررة،  العامة  التحتية 

اخلا�ضة  ال�ضتهلكية  والقاعدة  الزراعي،  القطاع 

ال�ضلبية  التداعيات  هي عوامل من �ضاأنها احلد من 

ومع  القت�ضاد.  على  الجتماعية  لل�ضطرابات 

الثاين  الن�ضف  يف  طبيعتها  اإىل  الأو�ضاع  عودة 

�ضيحمله  وما  التوقعات،  بح�ضب   ،2012 عام  من 

والزيادة  اإيجابية،  اأ�ضا�ضية  تاأثريات  من  ذلك 

اإيرادات  ارتفاع  وتوقع  احلكومة،  لنفقات  املقررة 

يف  النمو  ن 
ّ

يتح�ض اأن  ُيتوقع  الهيدروكربون، 

اجلمهورية العربية ال�ضورية. ويف الواقع، لقد جنح 

هذا البلد يف و�ضع حد لنخفا�ض اإنتاج النفط اخلام، 

اأما  فاأكرث.  اأكرث  الغاز  قطاع  تطوير  على  عمل  كما 

يف الأردن ولبنان، فُيتوقع اأن يتباطاأ النمو حيث قد 

يوؤثر انعدام ال�ضتقرار املحلي والإقليمي �ضلبًا على 

ودخول  ال�ضياحة،  قطاع  واإيرادات  التحويلت، 

روؤو�ض الأموال.

 2011 لعـــام  التوقعـــات  ال�ضـــودان،  حالـــة  يف 

رهـــن بالعوامـــل التاليـــة: التطبيق ال�ضلمـــي لتفاقية 

ال�ضـــلم ال�ضامـــل التـــي اأتـــت عقـــب ال�ضتفتـــاء الذي 

والإدارة  2011؛  الثاين/ينايـــر  كانـــون  يف  جـــرى 

الفعالـــة لإنتـــاج النفـــط وال�ضناعـــات التكريريـــة بني 

احلكومتـــني اجلديدتني لل�ضودان وجنوب ال�ضودان؛ 

تخفيـــف  حـــول  املناق�ضـــات  اإليـــه  �ضتخل�ـــض  ومـــا 

الديـــن مع نـــادي باري�ض للبلـــدان ال�ضناعيـــة الدائنة 

 )Paris Club of Industrial Country Creditors(

اتفاقية  توؤتي  وحني  الدولية.  املالية  واملوؤ�ض�ضات 

ال�ضلم ال�ضامل ثمارها املتمثلة يف التفاق على تقا�ضم 

الإيرادات النفطية منا�ضفًة، يتحول بالتايل دور النفط 

من دافع نحو النزاعات اإىل دافع نحو التعاون. فبعد 

 ،2011 متوز/يوليو  يف  ال�ضودان  جنوب  ا�ضتقلل 

كان يتوجب عقد اتفاق جديد، ذلك اأن اإدارة املوارد 

تواجه  التي  التحديات  اأخطر  اأحد  متثل  النفطية 

الدولتني نظرًا اإىل دور الإيرادات النفطية يف جتميع 

الإيرادات  حتقيق  يف  وامل�ضاهمة  اخلارجية  الأ�ضول 

املالية.

ويف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، ُقدِّر متو�ضط 

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بـ 4.1 يف املائة 

يف   0.5 الن�ضبة  هذه  كانت  اأن  بعد   ،2011 عام  يف 

املائة يف عام 2009. وقد �ضكلت الزيادات اجليدة يف 

املحلي  الطلب  يف  املطرد  والنمو  النفطية  الإيرادات 

الدوافع الأ�ضا�ضية للنمو يف عام 2010. كما وا�ضلت 

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي جهودها الرامية اإىل 

الهيدروكربون من  القائمة على  تنويع اقت�ضاداتها 

حتويل  اإىل  ترمي  رئي�ضية  اإ�ضلحات  اإجراء  خلل 

ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة نحو قطاع الأعمال 

التحويلية.  ال�ضناعات  وقطاع  بالنفط  املرتبط  غري 

وراء  ال�ضعودية  العربية  اململكة  كانت  الواقع،  ويف 

معدل  ُقّدر  اإذ  املنطقة،  هذه  �ضهدته  الذي  النتعا�ض 

يف  املائة  يف   4.1 بـ  فيها  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

عام 2010، وهو اإجناز كبري نظرًا اإىل حجم اقت�ضاد 

هذا البلد. وكان منو الطلب املحلي يف اململكة العربية 

�ضجل  فقد  العقارات  قطاع  اأما  م�ضتقرًا،  ال�ضعودية 

املحلي  الناجت  منو  كان  الكويت،  ويف  جيدًا.  منوًا 

يف  ال�ضادرات  ب�ضايف  مدعومًا  احلقيقي  الإجمايل 

ظل طلب حملي �ضئيل وانتعا�ض �ضعيف يف القطاع 

املايل. ويف الإمارات العربية املتحدة، �ضاهم النتعا�ض 

ال�رشيع الذي �ضهده �ضايف ال�ضادرات املتعلقة بالطاقة 

والطلب املحلي املطرد يف حتقيق النمو، يف حني بقي 

قطاع العقارات �ضعيفًا ب�ضبب النخفا�ض امل�ضتمر يف 

الإيجارات التجارية وال�ضكنية. 

املحلي  الناجت  منو  متو�ضط  يبلغ  اأن  وُيتوقع 

التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  احلقيقي  الإجمايل 

اخلليجي 6.1 يف املائة يف عام 2011، وهو متو�ضط 

قبل  ي�ضجلها  كان  التي  اجليدة  امل�ضتويات  يقارب 

النا�ضطة  املالية  ال�ضيا�ضات  وا�ضتمرت  الأزمة. 

املتوا�ضع  التح�ضن  اإىل جانب  املحلي،  الطلب  تدعم 

يف  النمو  يبلغ  اأن  وُيتوقع  اخلا�ض.  الإنفاق  يف 

ت�ضجيل  يف  البلد  ي�ضتمر  واأن  املائة،  يف   5 الكويت 

حني تؤتي اتفاقية 
السالم الشامل ثمارها 

املتمثلة في االتفاق 
على تقاسم اإليرادات 

النفطية مناصفًة، 
يتحول بالتالي دور 

النفط من دافع نحو 
النزاعات إلى دافع نحو 

التعاون



يف  اجلارية  احل�ضابات  يف  وفوائ�ض  ميزانية  اأعلى 

املنطقة. ف�ضًل عن ذلك، �ضي�ضمح ارتفاع الإيرادات 

خلل  من  املحلي  الطلب  بدعم  للحكومة  النفطية 

توزيع  واإعادة  الهامة  التحتية  البنى  م�ضاريع 

الأع�ضاء يف  البلدان غري  اإىل  بالن�ضبة  اأما  الرثوات. 

الأوبك يف املنطقة، اأي البحرين وُعمان، فقد حجبت 

النمو  اآفاق  الأخرية  الجتماعية  التحركات  موجة 

ت�ضجل  اأن  وُيتوقع  ال�ضنة.  من  الأول  الن�ضف  يف 

تباطوؤ  نتيجة  املائة  يف   2.5 بن�ضبة  منوًا  البحرين 

الأن�ضطة يف قطاع ال�ضياحة والقطاع املايل، يف حني 

الت�ضاعدي  الجتاه  نف�ض  يف  املحلي  الطلب  ي�ضري 

الإقليمية.  وال�ضتثمارات  التحويلت  ت�ضلكه  الذي 

ال�ضتقرار  اإر�ضاء  باإعادة  ُعمان  قامت  جهتها،  من 

الجتماعية  التحويلت  زيادة  من خلل  ما  اإىل حد 

وزيادة الت�ضغيل يف القطاع العام. وُيتوقع اأن يبلغ 

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 3.5 يف املائة، اأما 

الطلب املحلي فل يزال �ضعيفًا ن�ضبيًا على الرغم من 

التدخلت املالية النا�ضطة. 

وي�ضكل التنوع القت�ضادي، واملناف�ضة، والتكامل 

جانب  اإىل  التجارية،  الأ�ضواق  وتعزيز  الإقليمي، 

الأ�ضا�ضية  ال�ضاملة، الجتاهات  الأجندة الجتماعية 

التي يجب اأن ت�رشع املنطقة اإىل اعتمادها لدى و�ضع 

ال�ضيا�ضات اللزمة.

دال- تدفقات روؤو�س الأموال، 

وال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة، 

والتحويالت

)14(

1- تدفقات روؤو�س الأموال

اأول  النامية  البلدان  �ضهدت   ،2009 عام  يف 

اإليها،  الدولية  ال�ضتثمارات  دخول  يف  تراجع 

اإىل  ونظرًا   .2010 عام  يف  الو�ضع  هذا  وا�ضتمر 

البلدان  اعتمدتها  التي  املتنوعة  احلمائية  التدابري 

دخول  ي�ضتمر  قد  اله�ضة،  العاملية  الأ�ضواق  يف 

من  الرغم  وعلى  بالرتاجع.  الدولية  ال�ضتثمارات 

العاملي  القت�ضاد  �ضهده  الذي  املعتدل  النتعا�ض 

منطقة  عانت  فقد  والنامية،  املتقدمة  البلدان  يف 

الإ�ضكوا من تراجع تدفقات روؤو�ض الأموال يف عام 

2011، ويعود ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل ال�ضطرابات 

ال�ضيا�ضية وبيئة الأعمال غري امل�ضتقرة يف العديد من 

البلدان الأع�ضاء.

فوائ�ض  اإىل  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع  اأدى  وقد 

اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  جتارية 

با�ضتثناء  البلدان،  هذه  كل  �ضهدت  وبالتايل، 

ح�ضاباتها  يف  عجزًا  املتحدة،  العربية  الإمارات 

نعمت  فقد  املتحدة،  العربية  الإمارات  اأما  املالية. 

اململكة العربية 
السعودية

البحرين الكويت مان عُ

األف- بع�س بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

 .International Monetary Fund (2011) : املصدر

مصر األردن لبنان السودان اجلمهورية العربية
السورية

باء- بع�س البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

�صايف احل�صاب املايل يف البلدان الأع�صاء يف الشكل 5.

الإ�صكوا، 2009-2010)مباليني الدولرات الأمريكية(

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010 الفصل األول
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بفائ�ض يف ح�ضابها املايل بف�ضل ارتفاع ما تدخله 

على  ا�ضتثمارات،  من  اإليها  الأجنبية  الكيانات 

وا�ضتثمارات  مبا�رشة  اأجنبية  ا�ضتثمارات  �ضكل 

وكانت   .)5 )ال�ضكل  املالية  الأوراق  حافظات  يف 

اأوراقها  حجم  قّل�ضت  املتحدة  العربية  الإمارات 

الأزمة  عقب  ال�ضفر  اإىل  الأجنبية  وعملتها  املالية 

عادت  لكنها   ،2008 عام  يف  وقعت  التي  املالية 

وا�ضتاأنفت عمليات ال�رشاء يف اأيار/مايو 2010. 

يف  العجز  وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  ويكمن 

التعاون اخلليجي  لبلدان جمل�ض  املالية  احل�ضابات 

�ضكل  على  اخلارج  يف  ال�ضتثمارات  ارتفاع  يف 

يف  وا�ضتثمارات  مبا�رشة  اأجنبية  ا�ضتثمارات 

اأدى  املثال،  �ضبيل  فعلى  املالية.  الأوراق  حافظات 

ارتفاع ال�ضتثمارات ال�ضعودية املبا�رشة يف اخلارج 

يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  وانخفا�ض 

اململكة العربية ال�ضعودية اإىل عجز يف ح�ضابها املايل 

عام  يف  �ضجلته  الذي  الفائ�ض  بعد   ،2010 عام  يف 

اإىل البحرين، وُعمان،  2009. كذلك الأمر بالن�ضبة 

والكويت اإذ �ضهدت هذه البلدان عجزًا يف ح�ضابات 

اخلارج.  يف  ا�ضتثماراتها  ارتفاع  نتيجة  املال  راأ�ض 

املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  ارتفاع  وُيعزى 

اإىل  اخلارج  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لبلدان 

عوامل عدة منها تراكم فوائ�ض كبرية نتيجة ارتفاع 

وزيادة  الفائدة،  اأ�ضعار  وانخفا�ض  النفط،  اأ�ضعار 

ل�ضيا�ضات  واعتمادًا  الأ�ضهم.  اأ�ضواق  يف  التقلبات 

التنويع التي تق�ضي بال�ضتثمار يف ال�ضناعات التي 

القت�ضادات  وتنويع  لتنمية  ا�ضرتاتيجية  ُتعترب 

واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات  قامت  الوطنية، 

العربية ال�ضعودية بال�ضتثمار يف الأرا�ضي الزراعية 

يف باك�ضتان وال�ضودان. 

وم�رش  الأردن  من  كل  �ضهد  اأخرى،  جهة  من 

 .2010 عام  يف  املالية  احل�ضابات  فوائ�ض  زيادة يف 

فقد تاأثر تدفق روؤو�ض الأموال اإىل م�رش بالنخفا�ض 

املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفقات  يف  احلاد 

ف�ضًل  املالية،  الأوراق  حافظات  يف  وال�ضتثمارات 

اأما   .
)15(

عن تدين ال�ضتثمارات امل�رشية يف اخلارج

املايل  ح�ضابه  يف  كبريًا  انخفا�ضًا  �ضهد  فقد  لبنان، 

نتيجة تقل�ض ال�ضتثمارات املوجهة نحو اخلارج اإىل 

الن�ضف والنخفا�ض احلاد يف ا�ضتثمارات حافظات 

ال�ضتقرار  انعدام  ونتيجة   .
)16(

فيه املالية  الأوراق 

املنطقة يف  بلدان  العديد من  �ضهده  الذي  ال�ضيا�ضي 

عام 2011، تردد امل�ضتثمرون يف ال�ضتثمار اأو حتى 

�ضحبوا ما ا�ضتثمروه من روؤو�ض اأموال، ل �ضيما يف 

البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا واأقل البلدان 

منوًا. كما اأن غياب الأمن وال�ضفافية �ضيوؤدي، على 

الفصل األول مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

 ،(World Investment Report) ــي ــتثمار العامل ــة )األونكتاد(، تقرير االس ــدة للتجارة والتنمي ــادر: مؤمتر األمم املتح املص
عدة إصدارات؛ وتوقعات اإلسكوا لعام 2011.

* تقدير.

تدفق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل منطقة الشكل 6.

الإ�صكوا، 2011-2008 

)مباليني الدولرات الأمريكية(

 ،(World Investment Report) ــي ــتثمار العامل ــة )األونكتاد(، تقرير االس ــر األمم املتحدة للتجارة والتنمي ــدر: مؤمت املص
عدة إصدارات.

الهند

الصني

اإلسكوا
الهند
الصني

اإلسكوا
أمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر

الكاريبي

أمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر

الكاريبي

تدفق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل مناطق الشكل 7.

نامية خمتلفة، 2000 و2010 

)مباليني الدولرات الأمريكية(
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روؤو�ض  تدفقات  يف  الرتاجع  من  املزيد  اإىل  الأرجح، 

يف  النمو  عملية  يف  موؤخرًا  �ضاهمت  التي  الأموال 

املنطقة. لهذا ال�ضبب، يحتاج معظم البلدان الأع�ضاء 

ال�ضرتاتيجيات  يف  التفكري  اإعادة  اإىل  الإ�ضكوا  يف 

الإمنائية وال�ضعي اإىل التنويع من اأجل حتقيق منو 

اأكرث ا�ضتدامة، وذلك نظرًا اإىل تاأثر روؤو�ض الأموال 

اخلارجية بانعدام ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي. 

2- ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة

ارتفعت تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة 

مل  اأنها  اإل   ،2010 عام  يف  معتدل  ب�ضكل  العاملية 

ت�ضل اإىل امل�ضتويات التي كانت ت�ضجلها قبل وقوع 

الأزمة. ويكمن ال�ضبب وراء ذلك يف املخاطر الظاهرة 

منه  اأكرث  التنظيمي،  امل�ضتوى  على  الريبة  واأجواء 

ال�ضتثمارات  تدفق  و�ضل  وقد  املالية.  القيود  يف 

الإ�ضكوا  الأع�ضاء يف  البلدان  اإىل  املبا�رشة  الأجنبية 

ذلك  ومنذ   .)6 )ال�ضكل   2008 عام  يف  ذروته  اإىل 

احلني، اتخذ هذا التدفق اجتاهًا تنازليًا م�ضتقرًا، مع 

اأنه كان اأكرث اعتداًل يف عام 2010 مقارنًة مع ما كان 

2009. كما ُيتوقع اأن ينخف�ض اإجمايل  عليه يف عام 

اإىل منطقة  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفقات 

الإ�ضكوا بن�ضبة 13 يف املائة يف عام 2011. واإذا ما 

اأخذت التطورات ال�ضيا�ضية الأخرية يف اجلمهورية 

العربية ال�ضورية والعراق وم�رش يف احل�ضبان، فاإن 

هذه الأرقام حتتاج اإىل املراجعة )اجلدول 6(.

الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفقات  و�ضهدت 

املبا�رشة اإىل البلدان النامية تراجعًا حادًا يف العقد 

ال�ضابق. ففي عام 2010، ا�ضتحوذت القت�ضادات 

اأكرث  على  انتقالية  مبرحلة  متر  التي  وتلك  النامية 

من ن�ضف تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة 

العاملية. اأما ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة املوجهة 

من هذه القت�ضادات اإىل اخلارج فقد �ضجلت ن�ضبًا 

كانت  ال�ضتثمارات  هذه  ومعظم  قيا�ضية،  عالية 

 7 ال�ضكل  وُيبنّي  اأخرى.  نامية  بلدان  اإىل  موجهة 

اإىل  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفق  وترية 

املمتدة  الفرتة  يف  النامية  واملناطق  البلدان  بع�ض 

من عام 2000 اإىل عام 2010، كما ُيظهر اأن منطقة 

الإ�ضكوا قد �ضهدت اأعلى معدل منو مقارنة باملناطق 

النامية الأخرى. ويعود هذا النمو املرتفع اإىل نقطة 

البداية املنخف�ضة يف عام 2000 واإىل ارتفاع فر�ض 

وحت�ضن  الكبرية،  الربح  وهوام�ض  ال�ضتثمار، 

البيئة ال�ضتثمارية يف املنطقة.

يف عام 2010، بلغت ح�ضة البلدان الأع�ضاء يف 

املبا�رش  الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات  من  الإ�ضكوا 

العربية  اململكة  وا�ضتحوذت  املائة.  يف   12 العاملية 

التدفقات  اإجمايل  الأكرب من  الق�ضم  ال�ضعودية على 

جمموع  بلغ  وقد  املا�ضي،  العقد  خلل  فعلت  كما 

ح�ضتها وح�ض�ض قطر، ولبنان، وم�رش حواىل 80 

يف املائة من اإجمايل التدفقات اإىل املنطقة. وبح�ضب 

ما ي�ضري اإليه العديد من التقارير والدرا�ضات التي 

املبا�رش،  الأجنبي  ال�ضتثمار  حول  الإ�ضكوا  تعدها 

تكمن امل�ضكلة يف اأن ال�ضتثمارات ترتكز ب�ضكل كبري 

يف عدد من البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة يف حني ل 
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ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف البلدان اجلدول 6.

الأع�صاء يف الإ�صكوا)مباليني الدولرات الأمريكية(

200820092010البلد

948 0033 7244 13الإمارات العربية املتحدة

794257156 1البحرين

045 4712 5281 2ُعمان

534 1255 7798 3قطر

11481 1-6الكويت

105 10028 15132 38اململكة العربية ال�ضعودية

869 07039 97047 59بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

704 4301 8292 2الأردن

381 4341 4671 1اجلمهورية العربية ال�ضورية

426 4521 8561 1العراق

52265114 فل�ضطني

955 8044 3334 4لبنان

386 7126 4956 9م�رش

966 09715 03217 20البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

600 6821 6012 2ال�ضودان

-555129329 1اليمن

271 8111 1562 4اأقل البلدان منوًا

106 97857 15866 84جمموع منطقة الإ�صكوا

األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، تقرير االستثمار العالمي (World Investment Report)، عدة إصدارات. املصدر: مؤتمر 
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حت�ضل البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا على 

ال�ضتثمارات اللزمة يف املجالت الأ�ضا�ضية لتحقيق 

التنمية، مثل البنى التحتية والزراعة.

الرئي�ضية  الغايات  اإحدى  اأن  املفرت�ض  من 

فر�ض  توفري  يف  تتمثل  املبا�رش  الأجنبي  لل�ضتثمار 

العمل بحيث ي�ضاهم بطريقة غري مبا�رشة يف حت�ضني 

فال�ضتثمار  احلياة.  ونوعية  املعي�ضة  م�ضتويات 

جمالت،  جملة  تعزيز  يف  ي�ضاهم  املبا�رش  الأجنبي 

منها التكنولوجيا، واإدارة املهارات، وبناء القدرات 

باحلد  بدورها،  املجالت،  هذه  وت�ضمح  الإنتاجية. 

اأن  غري  مبا�رشة.  وغري  مبا�رشة  بطرق  الفقر  من 

الإ�ضكوا  منطقة  يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 

اإىل  بال�رشورة  ت�ضعى  ول  الربح  مبعظمها  تتوخى 

توفري اأعداد كبرية من فر�ض العمل. وبالتايل، فاإن 

ينعك�ض يف  ل  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفق 

ارتفاع معدلت الت�ضغيل. وقد اأظهرت جتارب بلدان 

يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تاأثري  اأن  عدة 

التخفيف من وطاأة الفقر اأمر يعود اإىل حد كبري اإىل 

ال�ضيا�ضات التي تعتمدها البلدان امل�ضيفة والرامية 

ذات  القطاعات  نحو  الأموال  وتوجيه  تعزيز  اإىل 

العمالة الكثيفة واملولِّدة للقيمة. 

ال�ضتثمارات  تدفق  عن  ملحة   8 ال�ضكل  يعطي 

وفر�ض  خمتلفة  قطاعات  اإىل  املبا�رشة  الأجنبية 

العمل التي مت توليدها بف�ضل هذه ال�ضتثمارات على 

م�ضتوى كل قطاع. وتغطي البيانات املنطقة العربية 

عام  حتى   2003 عام  من  املمتدة  الفرتة  يف  برمتها 

2010، لكنها تعطي يف الوقت نف�ضه فكرة وا�ضحة 

عن الجتاهات يف منطقة الإ�ضكوا.

تدفقات  اإجمايل  ثلثي  حواىل  توجيه  مت  وقد 

ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة يف الفرتة املمتدة من 

العقارات  قطاعي  نحو   2010 عام  حتى   2003 عام 

والتعدين. وبلغت ح�ضة هذين القطاعني من جمموع 

الأجنبية  ال�ضتثمارات  ولدتها  التي  العمل  فر�ض 

املبا�رشة 12 يف املائة فقط، وبالتحديد 5 يف املائة يف 

اأما  العقارات.  قطاع  يف  املائة  يف  و7  التعدين  قطاع 

القطاعان اللذان مت توليد العدد الأكرب من فر�ض العمل 

فهما  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  بف�ضل  فيهما 

بلغت  اإذ  الأخرى،  واخلدمات  التحويلية  ال�ضناعات 

ن�ضف  من  اأكرث  التحويلية  ال�ضناعات  قطاع  ح�ضة 

املحددة.  الفرتة  يف  توفريها  مت  التي  العمل  فر�ض 

وقد مت توجيه معظم ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة 

املواد  معاجلة  نحو  التحويلية  ال�ضناعات  قطاع  يف 

الغذائية، واملنتجات ال�ضتهلكية، و�ضناعة الأقم�ضة.

ذلك  التكنولوجيا حمدودة،  نقل  عمليات  وكانت 

موجهة  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  معظم  اأن 

املثال،  �ضبيل  العقارات والتعدين. فعلى  اإىل قطاعي 

يف اململكة العربية ال�ضعودية، مت ا�ضتثمار 40 يف املائة 

من اإجمايل التدفقات يف عام 2009 يف ا�ضتخراج النفط 

وقطاع العقارات. ويف م�رش، مت ا�ضتثمار 53 يف املائة 

من اإجمايل التدفقات يف ال�ضنة املالية 2010/2009 

. ويف اليمن، مت ا�ضتثمار 10 يف املائة 
)17(

يف قطاع النفط

فقط من اإجمايل التدفقات يف عام 2009 يف قطاعات 

ا�ضتثمار  مت  بينما  والزراعة،  وال�ضياحة،  ال�ضناعة، 

التدفقات الباقية يف قطاع اخلدمات.

3- التحويالت

توفر التحويلت م�ضدرًا هامًا لروؤو�ض الأموال 

النامية.  البلدان  من  العديد  اإىل  بالن�ضبة  اخلارجية 

وقد تخطت التحويلت اإىل البلدان النامية، والبالغ 

.World Bank (2011) :املصدر

تدفقات 
االستثمارات األجنبية

 املباشرة بحسب
 القطاع (نسبة مئوية)

الوظائف 
التي ولّدتها 
االستثمارات 

األجنبية املباشرة 
بحسب القطاع 
(نسبة مئوية)

السياحة

خدمات أخرى

التعدين
العقارات

الصناعات التحويلية

تدفق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل الشكل 8.

قطاعات خمتلفة يف املنطقة العربية وفر�س 

العمل التي وّلدها، 2011-2003
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حجمها الإجمايل 308 مليارات دولر يف عام 2009، 

 120 ـــ  ب املــقــدرة  الر�ضمية  ــة  ــي الإمنــائ املــ�ــضــاعــدات 

بلغت  ــدويل،  ال البنك  بيانات  وبح�ضب  دولر.  مليار 

ال�رشق  منطقة  يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 3 يف املائة من الناجت املحلي 

التحويلت  بلغت  2010، يف حني  عــام  يف  الإجــمــايل 

اأن  اإىل  والــدرا�ــضــات  الأبــحــاث  املــائــة. وت�ضري  4 يف 

التحويلت تتمتع بدرجة من املناعة تفوق بقية اأنواع 

التدفقات، مبا يف ذلك ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رشة 

خلل  �ضيما  ل  الر�ضمية،  الإمنــائــيــة  واملــ�ــضــاعــدات 

الأزمات، كما اأن التدفقات من املهاجرين ازدادت على 

اأن  اإىل  املتوفرة  الإح�ضاءات  وت�ضري  ال�ضنوات.  مر 

تدفق التحويلت اإىل البلدان النامية انخف�ض بن�ضبة 

5.4 يف املائة يف عام 2009 وارتفع بن�ضبة 5.6 يف املائة 

يف عام 2010. وُيتوقع اأن ي�ضتمر تدفق التحويلت 

و2013  و2012،   ،2011 الأعـــوام  خــلل  النمو  يف 

بن�ضبة 7.3 يف املائة، و7.4 يف املائة، و7.9 يف املائة على 

التوايل.

التحويلت  ي�ضري اجتاه  العاملي،  ال�ضعيد  وعلى 

عام  يف  انتعا�ض  ثم  ومن   ،2009 عام  يف  تراجع  اإىل 

التحويلت  هذه  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن   ،2010

 ،2010 عام  ففي  املقبلة.  الثلث  ال�ضنوات  خلل 

مليار   445 العامل  يف  املهاجرين  حتويلت  بلغت 

دولر، ومنها 322 مليار دولر اإىل البلدان النامية. 

ت�ضل  اأن  ُيتوقع  الدويل،  البنك  تقديرات  وبح�ضب 

التحويلت اإىل 468 مليار دولر، و499 مليار دولر، 

و2012،   ،2011 الأعوام  يف  دولر  مليار  و536 

و2013 على التوايل. وخلل العقد املا�ضي )2001-

الناجت  من  التحويلت  تدفق  ن�ضبة  كانت   ،)2010

املحلي الإجمايل ترتاوح بني 3 و5 يف املائة. وت�ضري 

اأن منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال  اإىل  الإح�ضاءات 

�ضجلت  العامل،  حول  نظرياتها  مع  مقارنة  اأفريقيا، 

اأعلى ن�ضبة من ن�ضيب الفرد من حتويلت املهاجرين 

خلل الفرتة 2010-2001.

 ،2010 عام  يف  القت�ضادي  النتعا�ض  وعقب 

�ضهدت كافة املناطق منوًا يف تدفق التحويلت. فقد 

�ضجلت التحويلت يف منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال 

النكما�ض  بعد  املائة  يف   5.3 بن�ضبة  ارتفاعًا  اأفريقيا 

اأ�ضعار  لرتفاع  وكان   .2009 عام  يف  ح�ضل  الذي 

التعاون  بلدان جمل�ض  النفط والنمو القت�ضادي يف 

اإىل  التحويلت  تدفق  على  اإيجابي  تاأثري  اخلليجي 

ن�صيب الفرد من حتويالت املهاجرين، الشكل 9.

2001-2010)بالدولر الأمريكي(

.World Bank (2011) :اإلسكوا، استناداً إلى املصدر: حسابات 

شرق آسيا واحمليط الهادئأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب آسيا أوروبا وآسيا الوسطى

التحويالت اإىل جمموعة خمتارة من بلدان الشكل 10.

الأع�صاء يف الإ�صكوا، 2010-2005

.World Bank (2011) :املصدر

لبنان

األردن

مصر
اجلمهورية
 العربية السورية

األف-  ن�صبة التحويالت من الناجت املحلي الإجمايل

مصر األردن لبنان فلسطني اجلمهورية 
العربية السورية

باء - التحويالت مبليارات الدولرات الأمريكية
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املنطقة  هذه  فحققت   ،2010 عام  يف  اآ�ضيا  جنوب 

منطقة �رشق  تليها  املائة(  يف   8.2( ن�ضبة منو  اأعلى 

تدفقات  ف�ضلت  املقابل،  ويف  املائة(.  يف   7.4( اآ�ضيا 

البحر  ومنطقة  اللتينية  اأمريكا  اإىل  التحويلت 

واآ�ضيا  اأوروبا  و�رشق  املائة(،  يف   1.7( الكاريبي 

الو�ضطى )1.3 يف املائة( يف ت�ضجيل معدل منو مرتفع، 

وذلك ب�ضبب الأزمات التي ت�ضهدها الوليات املتحدة 

ومنطقة اليورو. ويف عام 2010، تلقت املنطقة العربية 

33.3 مليار دولر من التحويلت، وكان ن�ضيب لبنان 

وم�رش منها 39 يف املائة.

الدويل، �ضي�ضجل تدفق  البنك  وبح�ضب توقعات 

و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  اإىل  التحويلت 

 ،2011 عام  يف  املائة  يف   3.4 بن�ضبة  منوًا  اأفريقيا 

عام  املائة يف  2012، و5.6 يف  عام  املائة يف  و5.5 يف 

2013. وقد تتغري هذه التوقعات نتيجة ال�ضطرابات 

الجتماعية وامل�ضاكل الأمنية يف البلدان امل�ضتفيدة من 

التي تواجهها  امل�ضاكل  التحويلت، ما قد يزيد من 

ال�ضعوب ال�ضعيفة.

التحويلت يف منطقة  2009، تراجعت  ويف عام 

املائة(  يف   6.8( اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق 

اأوروبا  �ضهدته  الذي  الرتاجع  من  اأبطاأ  بوترية 

اللتينية  واأمريكا  املائة(،  يف   12.3( اآ�ضيا  و�رشق 

ويعمل  املائة(.  يف   22.7( الكاريبي  البحر  ومنطقة 

معظم املهاجرين من منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال 

التي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  اأفريقيا، 

كانت اإىل حد ما مبناأى عن النكما�ض القت�ضادي. 

دولر  مليارات   5 م�رش  اإىل  التحويلت  بلغت  وقد 

يف عام 2006 وارتفعت اإىل 8 مليارات دولر يف عام 

يف  دولر  مليارات   7.7 اإىل  انخف�ضت  ثم   ،2008

عام 2010. اأما يف لبنان، فقد بلغ تدفق التحويلت 

ثم   ،2009 عام  يف  دولر  مليارات   7.5 ذروته، 

انخف�ض اإىل 5.1 مليارات دولر يف عام 2010. 

وت�ضمح التحويلت بتعزيز التنمية يف املنطقة من 

خلل ت�ضجيع الدخار، وال�ضتثمار، والنمو، واحلد 

من الفقر، وتوزيع الدخل بطريقة اأكرث اإن�ضافًا. فقد 

اأ�ضبحت التحويلت م�ضدرًا للموارد املالية للأ�رش 

من  احلد  يف  اإيجابي  تاأثري  ولها  املن�ضاأ،  بلدان  يف 

الفقر، والتعليم، وحت�ضني الرعاية ال�ضحية.

ا�ضتخـــدم ر�ضـــدي )Roushdy, 2009( البيانات 

الـــواردة يف م�ضـــح ظـــروف �ضـــوق العمـــل يف م�ـــرش 

لعـــام 2006، من اأجل درا�ضة اآثـــار التحويلت على 

رفاهيـــة الأ�رش. وقد وجدت التحليـــلت رابطًا قويًا 

بـــني التحويـــلت التـــي تتلقاهـــا البلـــدان واحلد من 

الفقـــر. كمـــا اأثبتـــت الدرا�ضـــة اأن التحويـــلت التي 

تتلقاها الأ�رش �ضاهمت يف تخفيف وطاأة الفقر بن�ضبة 

8 يف املائة. 

والتحويلت  الهجرة  اجتاهات  ر�ضد  اإن 

ي�ضتخدمها  هامة  اأداة  ي�ضكل  لأنه  �رشوري  اأمر 

�ضانعو ال�ضيا�ضات لتخاذ القرارات املنا�ضبة. غري 

املهاجرين  حول  الدقيقة  البيانات  توافر  عدم  اأن 

احلركة  حول  البيانات  ذلك  يف  مبا  والتحويلت، 

غري امل�رشوعة للمهاجرين والتحويلت، يبقى عائقًا 

اأ�ضا�ضيًا يف �ضياغة ال�ضيا�ضات.

هاء- الأ�صواق املالية

الإ�ضكوا  منطقة  يف  التحتية  البنى  �ضعف  اإن 

ُي�ضعف  بدوره،  الذي،  املايل  نظامها  اأداء  يقو�ض 

التنويع والقدرة التناف�ضية. كما اأن احل�ضول على 

فبح�ضب  للغاية.  حم�ضور  املنطقة  هذه  يف  التمويل 

البنك الدويل، تلقى عدد قليل من املوؤ�ض�ضات الكبرية 

ح�ضة كبرية جدًا من اإجمايل القرو�ض، بينما متلك 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  من  املائة  يف   20

اإجمايل  من  فقط  املائة  يف   8 متثل  اعتماد  خطوط 

القرو�ض. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يعود التمويل البالغ 

ال�ضغر بالفائدة على 1.8 يف املائة فقط من ال�ضكان 

الشكل 11.

.Rocha (2011) :املصدر

األصول املصرفية التأمينات 
والصناديق املشتركة

التمويل البالغ الصغر صناديق التقاعد
 اخلاصة

اأ�صول املوؤ�ص�صات املالية، 2009 اأو اآخر 

عام توفرت فيه البيانات 

)الن�صبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل(
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2011)تقديري(20062007200820092010البلد

6.87.812.522.52116.4الإمارات العربية املتحدة

23.619.214.625.43224.8البحرين

9.67.55.185.94.1ُعمان

13.18.88.928.72013.7قطر

8.36.75.675.84.5الكويت

27.318.513.21610.88.3اململكة العربية ال�ضعودية

17.212.611.21814.310.8بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

73.571.158.461.861.462.8الأردن

48.544.138.231.227.524.3اجلمهورية العربية ال�ضورية

89.382.369.878.96863.4ال�ضودان

219.6181110.5143.1112.338.9العراق

179.9167.7156.4146.4136.7133.8لبنان

98.887.174.775.673.874.9م�رش

40.840.436.449.940.642اليمن

112.299.379.183.875.962.5البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

41.936.330.239.534.426.2جمموع منطقة الإ�صكوا

اإجمايل الدين العام، 2006-2011 )الن�صبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل(اجلدول 7.

الرا�ضدين، وت�ضاوي القرو�ض ال�ضغرية امل�ضتحقة 

اأما  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  فقط  املائة  يف   0.2

اأقل  ي�ضكل  اإذ  بداياته  يف  يزال  فل  الإ�ضكان  متويل 

من 10 يف املائة من اإجمايل حافظات الأوراق املالية 

يف املنطقة.

وبح�ضب البنك الدويل، ت�ضكل اأ�ضول امل�ضارف 

الناجت املحلي الإجمايل  املائة من  130 يف  كمتو�ضط 

اأفريقيا؛ و145  الأو�ضط و�ضمال  ال�رشق  يف منطقة 

يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف بلدان جمل�ض 

التعاون اخلليجي؛ و140 يف املائة من الناجت املحلي 

الإجمايل يف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�ض التعاون 

و65  اخلا�ضة؛  امل�ضارف  تهيمن  حيث  اخلليجي 

البلدان غري  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة  يف 

التعاون اخلليجي حيث تهيمن  الأع�ضاء يف جمل�ض 

التي  القرو�ض  للدولة. كما متثل  التابعة  امل�ضارف 

متنحها امل�ضارف اإىل القطاع اخلا�ض 70 يف املائة، 

البلدان  جمموعات  يف  املائة  يف  و12  املائة،  يف  و40 

الثلث املذكورة، على التوايل. 

املنطقة  يف  اخلا�ضة  القرو�ض  ُتعترب  بالإجمال، 

غري  العامل.  يف  اأخرى  مناطق  مع  مقارنًة  مرتفعة 

على  بالفائدة  وتعود  حم�ضورة  القرو�ض  اأن 

تزال  ول  اخلا�ض.  القطاع  من  ن�ضبيًا  �ضغري  جزء 

املوؤ�ض�ضات املالية غري امل�رشفية متوا�ضعة، اإذ متثل 

�ضناديق التاأمني وال�ضناديق امل�ضرتكة اأقل من 5 يف 

البالغ  والتمويل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املائة 

املحلي  الناجت  من  املائة  يف   0.2 من  اأقل  ال�ضغر 

الإجمايل، و�ضناديق التقاعد اخلا�ضة ن�ضبة ل ُتذكر 

)ال�ضكل 11(.

تاأثرت   ،2008 عام  يف  املالية  الأزمة  وخلل 

يف  بالنق�ض  �ضلبًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان 

ال�ضيولة الذي �ضهدته الأ�ضواق الدولية وبانخفا�ض 

اأ�ضعار النفط. ولفت �ضوق ال�ضندات النا�ضئ انتباه 

اأن  هذه احلكومات كم�ضدر متويل بديل قادر على 

املوؤكد.  املكلف وغري  التمويل اخلارجي  يحل حمل 

مبخزون  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  وتتمتع 

للحكومات  التابعة  التقليدية  ال�ضندات  من  كبري 

.International Monetary Fund (2011) :املصدر
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باء- بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

اململكة 
العربية السعودية

البحرين

الكويت

مان عُ

قطر

اإلمارات 
العربية املتحدة

الإ�ضلمية(،  )ال�ضندات  ال�ضكوك  ولل�رشكات ومن 

وحمّدد  ع 
ّ
جمم املخزون  هذا  اأرباع  ثلثة  اأن  غري 

وُيعترب  الدويل.  ال�ضعيد  على  الأمريكي  بالدولر 

تتمتع  التي  املنطقة  هذه  يف  نادرًا  ال�ضندات  متويل 

النظام  يوؤمن  حيث  النفطية،  والعائدات  بالرثوات 

امل�رشيف التمويل اللزم على املدى الق�ضري.

وقد �ضاعد ارتفاع اأ�ضعار النفط يف خف�ض الدين 

منطقة  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  العام 

الإ�ضكوا من 34.4 يف املائة يف عام 2010 اإىل 26.2 

من  الن�ضبة  هذه  تدنت  فقد   .2011 عام  يف  املائة  يف 

جمل�ض  بلدان  يف  املائة  يف   10.8 اإىل  املائة  يف   14.3

 62.5 اإىل  املائة  يف   75.9 ومن  اخلليجي،  التعاون 

يف املائة يف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�ض التعاون 

اخلليجي. ويف حني ي�ضلك اإجمايل الدين العام اجتاهًا 

الإجمايل يف  املحلي  الناجت  ارتفاع  �ضاهم  ت�ضاعديًا، 

احلد من اآثار هذا الت�ضاعد. 

الدين  على  ت�ضيطر  املحلية  العملت  تزال  ول 

العام يف الأردن، ولبنان، وم�رش، الأمر الذي يقّو�ض 

الفائدة.  اأ�ضعار  ب�ضاأن  النقدية  ال�ضيا�ضات  قرارات 

تكلفة  من  يرفع  اأن  الفائدة  اأ�ضعار  رفع  �ضاأن  ومن 

خدمة الدين يف هذه البلدان الثلثة، واأن ي�ضكل بالتايل 

على  احلكومات  ويجرب  املالية  املوازنات  على  عبئاً 

القرتا�ض اأكرث اأو اعتماد �ضيا�ضات مالية انكما�ضية.

ميزان احل�صاب اجلاري يف منطقة الإ�صكوا، الشكل 12.

2007-2010)مبليارات الدولرات الأمريكية(

 .World Economic Outlook 2011 (September 2011) :املصدر
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ً باستثناء العراق البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعا ً أقل البلدان منوا سعر النفط

باء- البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً واأقل البلدان منوًا

 .International Monetary Fund (2011) :املصدر

األف- البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

مصر

األردن

لبنان

اجلمهورية 
العربية السورية

السودان

اليمنالعراق

ميزان احل�صاب اجلاري يف البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً وبلدان جمل�س الشكل 13.

التعاون اخلليجي، 2009 و2010)الن�صبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل(

مالحظة: انطالقاً من الو�صط، املقيا�س من - 5 اإىل 30.مالحظة: انطالقاً من الو�صط، املقيا�س من 0 اإىل -15.
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األف- البحرين

ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

دال- قطر

ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

ميزان احل�صاب اجلاري وقيمة ال�صادرات النفطية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، الشكل 14.

2007-2010)مبليارات الدولرات الأمريكية(

واو- امليزان اخلارجي

ميزان احل�صاب اجلاري

بداأ ميزان احل�ضاب اجلاري يف البلدان الأع�ضاء 

يف الإ�ضكوا بالنتعا�ض يف عام 2010 بعد النخفا�ضات 

الأزمة  نتيجة   2009 عام  يف  جلت 
ُ

�ض التي  احلادة 

نحو  على  الإ�ضكوا  منطقة  تاأثرت  وقد  العاملية. 

ال�ضلع  اأ�ضواق  �ضهدتها  التي  بالظروف  متفاوت 

اجتاهني  ملحظة  ُيكن  الإطار،  هذا  ويف  العاملية. 

جمل�ض  بلدان  تتمتع  )اأ(  هما:  املنطقة  يف  خمتلفني 

التعاون اخلليجي بفوائ�ض كبرية يف ميزان احل�ضاب 

اجلاري، وهي فوائ�ض مل يقابلها عجز يف احل�ضابات 

العملت  احتياطي  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  املالية، 

القت�ضادات  ذات  البلدان  ت�ضجل  )ب(  الأجنبية؛ 

اجلاري.  احل�ضاب  يف  متزايدًا  عجزًا  تنوعًا  الأكرث 

وقد �ضهدت بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي فوائ�ض 

النفطية  اإيراداتها  ومتثل  اجلاري،  احل�ضاب  يف 

حواىل 80 يف املائة من جمموع اإيرادات �ضادراتها. 

تنوعًا، فقد  الأكرث  القت�ضادات  البلدان ذات  اأما يف 

اتخذ عجز احل�ضاب اجلاري اجتاهًا ت�ضاعديًا نتيجة 

ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية يف عام 2010 وانتعا�ض 

اأ�ضعار النفط )ال�ضكل 12(. 

يف  املرتاكم  اجلاري  احل�ضاب  فائ�ض  وارتفع 

التعاون اخلليجي بن�ضبة  اقت�ضادات بلدان جمل�ض 

 163 2009 و2010 فبلغ  150 يف املائة بني عامي 

عجز  ارتفع  نف�ضها،  الفرتة  وخلل  دولر.  مليار 

القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  اجلاري  احل�ضاب 

. اأما يف ال�ضودان 
)18(

الأكرث تنوعًا بن�ضبة 16 يف املائة 

واليمن، فقد تراجع هذا العجز بن�ضبة 41 يف املائة 

والكت�ضافات  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع  ظل  يف  تقريبًا 

احلديثة )ال�ضكل 13(.

التي  النفطية  ال�ضادرات  اإيرادات  وت�ضكل 

الرئي�ضي  الدافع  واأكرث  املائة  30 يف  بن�ضبة  ارتفعت 

لتزايد الفوائ�ض يف التجارة يف بلدان جمل�ض التعاون 

واو- الإمارات العربية املتحدة
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ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

جيم- ُعمان

ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

هاء- اململكة العربية ال�صعودية

ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

باء- الكويت

ميزان احلساب اجلاريقيمة الصادرات النفطية

 .International Monetary Fund (2011) :املصدر
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اخلليجي، يف حني مل ي�ضهد �ضايف التجارة يف اخلدمات 

تغريًا ُيذكر وبقي �ضلبيًا يف عام 2010 )ال�ضكل 14(.

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  كانت  لطاملا 

عجز  يرافقها  اجلاري  احل�ضاب  يف  بفوائ�ض  تنعم 

حتى  الجتاه  هذا  ا�ضتمر  وقد  املايل.  احل�ضاب  يف 

املتحدة  العربية  الإمارات  با�ضتثناء   ،2010 عام  يف 

الفوائد  اآنذاك يدفع من  التي كان نظامها امل�رشيف 

والأرباح على ا�ضتثماراته الأجنبية اأكرث مما يتلقى. 

التي �ضهدتها دبي يف عام  الأزمة  وكان ذلك ب�ضبب 

2009 حني افتقرت اإمارة دبي اإىل املوارد اللزمة 

وامل�ضارف  املركزي  البنك  فقام  ديونها،  لت�ضديد 

املتمركزة يف اأبو ظبي ب�رشاء احل�ض�ض الأكرب من 

الديون. وب�ضكل عام، حققت بلدان جمل�ض التعاون 

اأعقبها  املدفوعات  ميزان  يف  فوائ�ض  اخلليجي 

ارتفاع يف احتياطيها من العملت الأجنبية.

وُيعزى ارتفاع عجز احل�ضاب اجلاري يف البلدان 

الإ�ضكوا  منطقة  يف  تنوعًا  الأكرث  القت�ضادات  ذات 

ارتفاع تكاليف ال�ضترياد، وركود  اإىل  ب�ضكل كبري 

ال�ضادرات، وبالتايل تفاقم العجز التجاري، ف�ضًل 

.
)19(

عن انخفا�ض اإيرادات ال�ضتثمارات

ُتظهر الأ�ضكال 14 و15 و16 بو�ضوح العلقة 

على  وقدرتها  املنطقة  يف  املختلفة  القت�ضادات  بني 

الغذائي،  الأمن  مثل  احليوية  الق�ضايا  معاجلة 

التعاون  اإن  حيث  والبطالة  القت�ضادي،  والتنويع 

يوؤمن املكا�ضب للجميع يف املناطق الفرعية.

زاي- ال�صيا�صة املالية والنقدية

مقيدة  املنطقة  يف  النقدية  ال�ضيا�ضة  تزال  ل 

اأ�ضعار  ربط  فاأنظمة  ال�رشف.  اأ�ضعار  برتتيبات 

ال�رشف هي ال�ضائدة، والدولر الأمريكي هو العملة 

واجلمهورية  الكويت  يف  عدا  ما  املهيمنة،  املرجعية 

؛ اأما العراق واليمن فيوا�ضلن 
)20(

العربية ال�ضورية

اإدارة عملتهما باإحكام مقابل الدولر. وبالتايل، فاإن 

البنك  بتوجهات  رهن  املنطقة  يف  النقدية  ال�ضيا�ضة 

يف  مفرطة  فروق  اأي  باأن  علمًا  الأمريكي،  املركزي 

غري  املناقلة  عمليات  على  ت�ضجع  الفائدة  اأ�ضعار 

يف  النقدية  ال�ضلطات  ي�ضع  الأمر  وهذا  ال�ضليمة. 

املنطقة اأمام خيارات حمدودة ملواجهة ال�ضغوطات 

اخلارجية. كما ُيلحظ يف الكويت ارتفاٌع يف املعرو�ض 

ميزان احل�صاب اجلاري وقيمة الواردات النفطية الشكل 15.

والتحويالت اإىل البلدان ذات القت�صادات الأكرث 

تنوعاً، 2007–2010)مبليارات الدولرات الأمريكية( 

.International Monetary Fund (2011) and World Bank (2011) :املصادر

األف- م�صر

قيمة الواردات النفطية
التحويالت
ميزان احلساب اجلاري

جيم- لبنان

قيمة الواردات النفطية
التحويالت
ميزان احلساب اجلاري

باء- الأردن

قيمة الواردات النفطية
التحويالت
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دال- اجلمهورية العربية ال�صورية

قيمة الواردات النفطية
التحويالت
ميزان احلساب اجلاري

ميزان احل�صاب اجلاري وقيمة ال�صادرات النفطية الشكل 16.

والتحويالت اإىل اأقل البلدان منوًا 2010-2007 

)مبليارات الدولرات الأمريكية(

.International Monetary Fund (2011) and World Bank (2011) :املصادر
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الإقرا�ض  يف  طفيف  ارتفاع  جانب  اإىل  النقدي، 

امل�رشيف، يف حني ُيلحظ نق�ٌض يف الزخم يف البحرين 

التي  الجتماعية  ال�ضطرابات  ب�ضبب  وُعمان 

2011. ويف هذا  �ضهدها هذان البلدان يف بداية عام 

الإطار، فاإن البحرين التي يعتمد اقت�ضادها ب�ضكل 

كبري على اخلدمات ويثل قطاعها املايل ربع الناجت 

كمحور  دورها  خل�ضارة  معر�ضة  الإجمايل،  املحلي 

مايل اإقليمي ل�ضالح الإمارات العربية املتحدة.

على  التغريات  بع�ض   2010 عام  يف  وبرزت 

اأن  مع  الفائدة،  اأ�ضعار  �ضيا�ضات  اإدارة  �ضعيد 

الأردن والكويت قد خف�ضا �ضعر الفائدة يف �ضباط/

عام  ويف  اآب/اأغ�ضط�ض.  يف  قطر  تلتهما  فرباير، 

2011، اأجرى امل�رشف املركزي القطري تخفي�ضًا 

اآخر على �ضعر الفائدة لتحفيز الإقرا�ض امل�رشيف يف 

اإطار ارتفاع ال�ضيولة، وحماولة منه لل�ضماح للقطاع 

اخلا�ض بتعزيز موقعه حت�ضبًا لتباطوؤ النمو املتوقع 

يف عام 2012. وبعد تخفي�ض اأ�ضعار الفائدة يف بداية 

امل�رشف  قام  القت�ضادي،  النتعا�ض  لتعزيز  العام 

املركزي يف الأردن بزيادة ودائعه ورفع �ضعر فائدة 

»الريبو« )اإعادة ال�رشاء( يف حزيران/يونيو خوفًا 

الغذائية. ويف  املواد  اأ�ضعار  يف  املقلقة  الزيادات  من 

فائدة  اأ�ضعار  تغيري  مت  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

يف  الأخرية  للمرة  العك�ضي«  و»الريبو  »الريبو« 

 2009 وحزيران/يونيو  الثاين/يناير  كانون 

األف- البحرين

فائدة اإليداع ألسبوع الفائدة اليومية لإليداع فائدة «الريبو» اليومية

دال- الكويت

الفائدة افضةفائدة «الريبو» ألسبوع

اأ�صعار الفائدة املحددة مبوجب ال�صيا�صات النقدية يف عدد من البلدان الأع�صاء يف الشكل 17.

الإ�صكوا، 2008–2011

املصدر: السلطات النقدية في كل بلد.

واو- اململكة العربية ال�صعودية

فائدة «الريبو»فائدة «الريبو العكسي»

جيم- الأردن

الفائدة املعاد تخفيضها فائدة «الريبو» اليومية

هاء- قطر

فائدة اإليداع فائدة اإلقراض (األساسية) فائدة «الريبو»

باء- م�صر

الفائدة اليومية لإليداعالفائدة اليومية لإلقراض

متو�صط ح�صاب امليزانية يف منطقة الإ�صكوا، الشكل 18.

2010-2012)الن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل(

اإلسكوا. وتقديرات  وطنية، وتوقعات  من مصادر  املصدر: بيانات 

بلدان مجلس التعاون اخلليجي
االقتصادات األكثر تنوعاً
مجموع منطقة اإلسكوا
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اإىل ذلك، بقي �ضعر الفائدة  على التوايل. بالإ�ضافة 

العربية  واململكة  الكويت  يف  امل�ضارف  بني  ال�ضائد 

ال�ضعودية والإمارات العربية املتحدة اأعلى من �ضعر 

 )LIBOR( لندن  يف  امل�ضارف  بني  ال�ضائد  الفائدة 

وقد  العام.  طوال  وذلك  اأ�ضهر،  ثلثة  كل  واملحدد 

ويف   .2008 عام  بداية  حتى  هام�ضيًا  الفرق  كان 

الن�ضف الأول من عام 2008، اأ�ضحى الفرق �ضلبيًا 

ظل  ويف  بال�ضيولة.  مغمورة  املنطقة  كانت  عندما 

وفقًا  املحددة  الفائدة  اأ�ضعار  تظل  باأن  التوقعات 

ل�ضيا�ضة البنك املركزي الأمريكي قريبة من ال�ضفر 

وباأن تبقى �ضيا�ضة التي�ضري الكمي قائمة حتى بداية 

النقدية املت�ضاهلة  ال�ضيا�ضات  2013، ت�ضتطيع  عام 

دعم الطلب املحلي وكذلك منو الئتمان على �ضعيد 

ي�ضوده  خارجي  مناخ  يف  وال�رشكات،  امل�ضتهلكني 

امل�ضارف  �ضت�ضتمر  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  الركود. 

يف  فائ�ض  اأي  من  التخل�ض  يف  املنطقة  يف  املركزية 

ال�ضيولة من خلل اإ�ضدار ال�ضندات املالية وفر�ض 

�رشوط �ضارمة على الحتياطي. 

وبعد النجاح الذي اأحرزته التدابري املالية التي 

اعتمدتها البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا ملواجهة الآثار 

النكما�ضية التي خلفتها الأزمة املالية العاملية، �ضمح 

لبلدان   2010 عام  يف  اخلام  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع 

ال�ضيا�ضات  على  بالإبقاء  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

البلدان  هذه  اأبقت  بدورها  التي  التو�ضعية  املالية 

تدابري  باعتماد  القا�ضي  العاملي  الجتاه  عن  مبناأى 

التق�ضف املايل؛ اأما البلدان ذات القت�ضادات الأكرث 

عام  ويف  املايل.  حيزها  يف  اأكرث  مقيَّدة  فكانت  تنوعًا 

تن�ضيطية  مالية  �ضيا�ضات  املنطقة  اعتمدت   ،2011

املال،  راأ�ض  وح�ضاب  اجلاري  احل�ضاب  �ضعيد  على 

ف�ضًل عن دعم امليزانيات العادية عرب اتخاذ تدابري 

اجتماعية ا�ضتن�ضابية، يف حماولة من ِقبل احلكومات 

لعزل �ضعوبها عن النتفا�ضات العربية. هذه اخلطط 

الجتماعية ال�ضخية التي تق�ضي بزيادة التحويلت 

الجتماعية وم�ضتويات الأجور، وتوفري فر�ض عمل 

جديدة يف القطاع العام، وزيادة م�ضاعدات الإ�ضكان 

اخلا�ض، قد اأتت علوة على نفقات �ضبق تخ�ضي�ضها 

يف امليزانية يف اإطار خطط وا�ضعة للتنمية بداأ العمل 

بها يف الفرتة 2011-2010. 

تتمتع بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي ب�ضهولة 

بف�ضل   ،)18 )ال�ضكل  املايل  ال�ضعيد  على  املناورة 

لها  ت�ضمح  التي  املرتفعة  الهيدروكربون  عائدات 

فوائ�ض  ت�ضجيل  مع  املايل  ن�ضاطها  على  باحلفاظ 

و�ضع  ولدى  الديون.  م�ضتويات  وتقلي�ض  مريحة 

على  العامة  الإيرادات  البلدان  هذه  امليزانية، حتدد 

اأ�ضا�ض افرتا�ضات معتدلة لأ�ضعار النفط، مما ي�ضاهم 

على  رجعي  اأثر  وذات  جوهرية  فوائ�ض  توليد  يف 

اأن  املفرت�ض  من  الإطار،  هذا  ويف  املقررة.  النفقات 

احلادية  لل�ضنة  مالية  فوائ�ض  والكويت  قطر  حتقق 

ع�رشة على التوايل، يف حني ُيتوقع اأن يتحول العجز 

يف امليزانية يف الإمارات العربية املتحدة اإىل فائ�ض يف 

عام 2011. كما �ضت�ضجل اململكة العربية ال�ضعودية 

فائ�ضًا على الرغم من امل�ضاعدات التي تقدمها مل�رش 

والقرو�ض املي�رشة واملنح التي تقدمها اإىل البحرين، 

واجلمهورية العربية ال�ضورية، وُعمان، واملغرب. 

احلاجب  يتقل�ض  اأن  ُيتوقع   ،2012 عام  ويف 

الواقي من ال�ضدمات الذي توفره الفوائ�ض املالية 

الراهنة، وذلك عقب اللتزامات الكبرية بالإنفاق من 

امليزانية ومن خارجها على م�ضاريع البنى التحتية، 

بالإ�ضافة اإىل النفقات املتكررة، وانخفا�ض اإيرادات 

الهيدروكربون ب�ضكل معتدل. مهما يكن، فاإن حجم 

الأ�ضول اخلارجية الر�ضمية، ووفرة ال�ضيولة على 

اللجوء  واإمكانية  والإقليمي،  املحلي  ال�ضعيدين 

وا�ضتمرار  الدولية،  الأموال  روؤو�ض  اأ�ضواق  اإىل 

الب�ضيط  الرتاجع  رغم  الئتمانية  اجلدارة  قوة 

مل�ضدري  �ضت�ضمح  عوامل  كلها  اأ�ضابها،  الذي 

النفط بتغطية اأي عجز مايل موؤقت واإدارة املخاطر 

املرتبطة بتقلب اأ�ضعار النفط اخلام.

ويف حالة البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا، 

اإدارة  عملية  تقيد  املايل  احليز  حمدودية  تزال  ل 

املالية العامة. ويف ظل التحول عن تدابري التق�ضف 

التي كانت مقررة يف الأردن والعراق واليمن، ُيتوقع 

ارتفاع  ب�ضبب  قيا�ضيًا  عجزًا  امليزانيات  ت�ضجل  اأن 

الإنفاق العام وتباطوؤ النمو القت�ضادي، وذلك رغم 

اأن تقدمه لها بلدان املنطقة على  الدعم الذي يكن 

الريبة  اأجواء  تفر�ض  لبنان،  ويف  معونات.  �ضكل 

و2012،   2011 لعامي  كبرية  خماطر  ال�ضيا�ضية 
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القت�ضادي  الن�ضاط  يف  املتوقع  العتدال  اأن  كما 

�ضيوؤثر �ضلبًا على امليزانية. 

املايل  العجز  ال�ضعيف بني  اإىل الرتباط  ونظرًا 

والت�ضخم، فاإن البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا مدعوة 

اإىل ا�ضتثمار حيزها املايل )حتى ولو كان هذا احليز 

الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  جدًا  حمدودًا 

العمل  توليد فر�ض  عملية  اأجل متويل  تنوعًا(، من 

مثل  حتويلي  اأثر  لها  التي  ال�ضتثمارات  وتعزيز 

والتعليم،  وال�ضحة،  التحتية،  البنى  يف  ال�ضتثمار 

و�ضائل  اعتماد  اإىل  اأي�ضًا  مدعوة  وهي  والبتكار. 

مبتكرة يف التمويل، ومنها ال�رشاكات بني القطاعني 

العام واخلا�ض، لتحقيق ال�ضتخدام الأمثل للموارد 

موا�ضلة  على  لقدرتها  العتبار  اإيلء  مع  املالية، 

حتمل الدين العام يف املدى الطويل.

حاء- الديناميات الجتماعية

1- ديناميات التغيري الجتماعية

ب�ضكل عام، يكن القول اإن الو�ضع القت�ضادي 

يف  امل�ضتقبلية  القت�ضادية  والتحديات   2011 لعام 

بالديناميات  كبري  حد  اإىل  تاأثرت  الإ�ضكوا  منطقة 

العامل  نظرة  بّدلت  التي  امل�ضبوقة  غري  الجتماعية 

اإىل دور ال�ضعوب العربية. فقد كانت دوافع التغيري 

التحركات  موجة  وراء  والأ�ضا�ضية  الداخلية 

الجتماعية التي انت�رشت ب�رشعة يف املنطقة. 

نحو  على  وم�رش  تون�ض  حالتا  اأظهرت  وقد 

خا�ض اأن �ضعوب املنطقة العربية قادرة على اللجوء 

عن  للتعبري  العنف  على  املرتكزة  غري  القوة  اإىل 

خماوفها، وحتقيق الغايات الطموحة، وح�ضد الدعم 

العاملي. اأما يف البلدان العربية الأخرى، فقد اتخذت 

التحركات اجتاهات مغايرة ل تزال ت�ضفر عن نتائج 

خمتلفة، مبا يف ذلك الإ�ضلحات ال�ضيا�ضية، وتغيري 

من  متنوعة  واأ�ضكال  العنيفة،  والنزاعات  النظام، 

هذه  اأ�ضكال  يف  التنوع  ويعود  الأجنبية.  التدخلت 

درجة  مثل  بلد،  بكل  خا�ضة  عوامل  اإىل  التحركات 

داخل  ال�ضلطة  وممار�ضة  الجتماعي،  التما�ضك 

بلد  لكل  اخلارجية  والعلقات  املعينة،  الأنظمة 

وحتالفاته. غري اأن الدوافع التي كانت وراء الق�ضم 

العربي  العامل  يف  الجتماعية  التحركات  من  الأكرب 

الإخفاقات  تراكم  نتيجة  اأتت  وقد  للغاية  مت�ضابهة 

على م�ضتوى التنمية طوال �ضنوات عديدة.

واملالية  القت�ضادية  الأزمات  تداعيات  وكانت 

يف  �ضعفًا  الأكرث  ال�ضكان  �رشبت  التي  والغذائية 

الثورات.  فتيل  اأ�ضعلت  التي  ال�رشارة  هي  املنطقة 

الغذائية  املواد  اأ�ضعار  ارتفاع  عن  املرتتبة  فالأعباء 

يف نهاية عام 2010 اأّزمت الو�ضع اأكرث فاأكرث يف هذه 

املنطقة التي تعتمد ب�ضكل كبري على املواد الغذائية 

امل�ضتوردة. لكن هذه التطورات مل تكن �ضوى غي�ض 

الجتماعي  الإق�ضاء  حالت  تراكم  لأن  في�ض،  من 

دفع  ما  هو  طويلة  لعقود  وال�ضيا�ضي  والقت�ضادي 

ال�ضعوب للنزول اإىل ال�ضوارع وتنظيم الحتجاجات. 

2- الإق�صاءات القت�صادية والجتماعية: 

دوافع نحو التغيري

يف  والجتماعية  القت�ضادية  الإق�ضاءات  َتظهر 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا يف ارتفاع ن�ضبة البطالة، 

الأبعاد،  املتعدد  والفقر  النظامي،  غري  والعمل 

وخمتلف اأ�ضكال عدم امل�ضاواة، والتمييز �ضد الن�ضاء 

وال�ضباب وغريهم من املجموعات امل�ضت�ضعفة. وقد 

�ضّكل عام 2010 نهاية عقد مو�ضوم بغياب التح�ضن 

املن�ضود على كل هذه اجلبهات.

ولي�ض من ال�ضهل اإيجاد اأرقام عن ن�ضبة البطالة 

يف كافة البلدان الأع�ضاء. لكن منظمة العمل الدولية 

 10.0 بحواىل   2010 عام  يف  البطالة  معدل  حددت 

اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  ملنطقة  املائة  يف 

 2009 ال�ضنتني  خلل  تقريبًا  تتغري  مل  ن�ضبة  وهي 

وقد   .
)21(

العامل يف  الن�ضب  اأعلى  من  وهي  و2010 

اأدت الختللت الناجمة عن التحركات الجتماعية 

ففي   .2011 عام  بداية  يف  الن�ضب  هذه  ارتفاع  اإىل 

املائة  يف   13.2 البطالة  ن�ضبة  كانت  مثًل،  الأردن 

خلل الربع الأول من عام 2011، مقارنة بـ 12.2 

. ويف 
)22(

يف املائة خلل الفرتة نف�ضها من عام 2010

12 يف  اإىل   9 الن�ضبة من  اأي�ضًا، ارتفعت هذه  م�رش 

يتوقع  كما   .
)23(

ال�ضنة الأول من  الربع  املائة خلل 

إن الوضع االقتصادي 
لعام 2011 والتحديات 
االقتصادية املستقبلية 
في منطقة اإلسكوا 
تأثرت إلى حد 
كبير بالديناميات 
االجتماعية غير 
املسبوقة التي بّدلت 
نظرة العالم إلى دور 
الشعوب العربية. فقد 
كانت دوافع التغيير 
الداخلية واألساسية 
وراء موجة التحركات 
االجتماعية التي 
انتشرت بسرعة في 
املنطقة 
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التعاون اخلليجي  بلدان جمل�ض  ت�ضلك  اأن  اخلرباء 

الجتاه نف�ضه اإذ من املُتوقع اأن ت�ضل ن�ضبة البطالة 

يف  املائة  يف   10.5 اإىل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 

 .
)24(

عام 2011

وتفوق ن�ضبة البطالة يف �ضفوف ال�ضباب ن�ضبة 

الإ�ضكوا.  الأع�ضاء يف  البلدان  البطالة الإجمالية يف 

هيكلية  م�ضكلة  هي  بل  دورية  لي�ضت  وامل�ضكلة 

كامل  من  ال�ضتفادة  من  البلدان  متنع  متجذرة 

قدراتها الإنتاجية. وا�ضتنادًا اإىل بيانات تغطي فرتة 

اأن حواىل  الدولية  العمل  اأظهرت منظمة  20 عامًا، 

العمل  �ضن  يف  هم  الذين  من  �ضباب   4 اأ�ضل  من   1

عاطل عن العمل يف منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا، على الرغم من التقدم املحرز على م�ضتوى 

.
)25(

التعليم للإناث والذكور

اأخرى  م�ضاكل  مع  املنطقة  يف  البطالة  وترتافق 

مثل العمالة الناق�ضة والعمل يف القطاع غري النظامي 

وهي م�ضاكل تزداد �ضعوبة قيا�ضها. وبح�ضب معظم 

الدرا�ضات، يعمل ما بني ثلث ون�ضف عدد العاملني 

يف  املنطقة  يف  للنفط  امل�ضتوردة  البلدان  يف  الإجمايل 

القطاع غري النظامي. وهذا يختلف بح�ضب تعريف 

مطاطي  املفهوم  هذا  اإن  اإذ  النظامي،  غري  القطاع 

حجم  ُيعّد  الدويل،  النقد  �ضندوق  وبح�ضب  للغاية. 

القت�ضاد غري النظامي يف البلدان امل�ضتوردة للنفط 

البلدان  الإ�ضكوا كبريًا باملقارنة مع بقية  يف منطقة 

املحلي  الناجت  ثلث  ي�ضكل  اإذ  العامل،  يف  النامية 

الإجمايل على الأقل يف كل من الأردن، واجلمهورية 

هذه  مثل  ويف  وم�رش.  ولبنان،  ال�ضورية،  العربية 

الظروف، حُترم �رشيحة كبرية من ال�ضكان من اأي 

�ضكل من اأ�ضكال احلماية الجتماعية. 

وبح�ضب اأحدث موؤ�رشات عاملية للتنمية و�ضعها 

يف  العاملة  اليد  من  املائة  يف   62 فاإن  الدويل،  البنك 

يف  املائة  يف  و43  لبنان،  يف  املائة  يف  و67  الأردن، 

ويف  التقاعد.  معا�ضات  خطط  يف  ت�ضاهم  ل  م�رش، 

اجلمهورية العربية ال�ضورية، اأكرث من 70 يف املائة 

من اليد العاملة ل يح�ضلون على معا�ضات تقاعدية. 

الإق�ضاءات  تفاقم  اإىل  الجتاهات  هذه  وتوؤدي 

اللم�ضاواة،  وزيادة  والقت�ضادية  الجتماعية 

خا�ضة يف اأوقات الأزمات. 

الوجه  اأن  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  وت�ضري 

اله�ضة.  العمالة  هو  النظامي  غري  للعمل  الآخر 

املائة  يف   3 بن�ضبة  اله�ضة  العمالة  معدل  فانخفا�ض 

ُيعّد  و2009   2000 عامي  بني  الأو�ضط  ال�رشق  يف 

بالإمكانات  قورن  ما  اإذا  �ضيما  متوا�ضعًا،  حت�ضنًا 

القت�ضادية يف املنطقة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، وا�ضتنادًا 

العاملني  الفقراء  ن�ضبة  تزال  ل  عينه،  امل�ضدر  اإىل 

الذي يتقا�ضون دولرين اأمريكيني يف اليوم مرتفعة، 

اإذ بلغت 18.7 يف املائة يف عام 2009. وخلل العقد 

املا�ضي، اقت�رش الرتاجع يف ن�ضبة الفقراء العاملني 

الذي  الرتاجع  وهذا  املائة.  يف  واحد  من  اأقل  على 

 10 فرتة  خلل  العاملني  الفقراء  ن�ضبة  يف  ُيذكر  ل 

العمل  اإنتاجية  منو  معدلت  تدين  اإىل  يعود  اأعوام 

يف املنطقة. ول يثل الفقراء العاملون �ضوى جانب 

واحد من واقع الفقر الأكرث تعقيدًا يف املنطقة. 

العربية  املنطقة  يف  الفقر  معدلت  تقييم  اإن 

اأمريكي  1.25 دولر  اإىل خط الفقر البالغ  ا�ضتنادًا 

يف اليوم ُيظهر نتائج �ضئيلة، اأي اأقل من 5 يف املائة 

اإىل  العتبة  رفع  عند  ولكن،  املا�ضي.  العقد  خلل 

2.75 دولر يف اليوم، ت�ضل هذه الن�ضبة اإىل نحو 40 

. وهذا يعني اأن جزءًا كبريًا من ال�ضكان 
)26(

يف املائة

باهتمام  اأحيانًا  يحظى  ول  الفقر  خط  يجانب 

�ضانعي ال�ضيا�ضات. علوة على ذلك، هذه ال�رشيحة 

الفقر  م�ضتوى  اإىل  ب�ضهولة  تنحدر  قد  ال�ضكان  من 

املدقع، ل �ضيما يف اأوقات الأزمات، كما هو احلال يف 

الوقت الراهن. 

م�صاركة اجلن�صني يف القوى العاملة، 2010الشكل 19.

)الن�صبة املئوية(

.International Labour Organization (2010) :املصدر
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في منطقة اإلسكوا 2011-2010   الفصل األول

وال�ضعف  التهمي�ض  مــن  الــنــوع  هــذا  ي�ضاهم 

اللم�ضاواة.  تفاقم  يف  كبري  ب�ضكل  القت�ضاديني 

احل�ضول  يف  الــلمــ�ــضــاواة  نتيجة  ذاتـــه  بحد  فهو 

العامة  والعمل، وغريها من اخلدمات  املــوارد  على 

كالتعليم وال�ضحة. ويبدو اأن م�ضتويات اللم�ضاواة 

يف الأجر، وغريه من اأ�ضكال اللم�ضاواة قد ارتفعت، 

املنطقة.  يف  قليلة  ال�ضلة  ذات  الإح�ضاءات  اأن  غري 

م�ضتويات  اأن   )Gini( جيني  ــعــامــلت 
ُ
م وُتــظــهــر 

هذه  ولكن  العربية.  املنطقة  يف  معتدلة  اللم�ضاواة 

امل�ضاكل على  ب�ضبب  للجدل  تبدو مثرية  قد  النتائج 

القيا�ض،  واأدوات  وطرق  البيانات،  نوعية  م�ضتوى 

ومطالب  العامة،  الت�ضورات  مــع  توافقها  وعــدم 

الــنــا�ــض، والأهـــم مــن ذلــك الحــتــجــاجــات املتزايدة 

واملنددة باللم�ضاواة والتي عربت عنها النتفا�ضات 

التي اندلعت يف املنطقة.

طاء- التطورات على �صعيد احلوكمة

من  املزيد  اإىل  العربية  النتفا�ضات  دعت  لقد 

للجميع.  ال�ضاملة  واحلوكمة  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 

ولطاملا كان هذا البعد من التنمية مغفًل يف املا�ضي، 

حيث  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  يف  �ضيما  ل 

مثل  كلية  موؤ�رشات  على  التقارير  معظم  ركزت 

م�ضتوى  على  الأداء  درا�ضة  اإن  القت�ضادي.  النمو 

يف  ي�ضاعد  الإ�ضكوا  منطقة  يف  والتنمية  احلوكمة 

البلدان  من  العديد  �ضهدها  التي  النتفا�ضات  فهم 

الأع�ضاء ب�ضكل اأف�ضل. 

 )WGI( للحوكمة  العاملية  املوؤ�رشات  وُتعترب 

الأكرث �ضمولية فيما يتعلق باحلوكمة، فهي ت�ضنف 

البلدان يف اإطار �ضتة جمالت خمتلفة عرب ا�ضتخدام 

املتوفرة.  والتقييمات  املوؤ�رشات  من  كبري  عدد 

الإ�ضكوا  منطقة  تزال  ل  املوؤ�رشات،  هذه  وبح�ضب 

اأداوؤها  يتح�ضن  ومل  الأخرى  املناطق  عن  متاأخرة 

ال�ضعيف خلل ال�ضنوات الأخرية. وبا�ضتثناء بع�ض 

الت�رشيعات  جودة  �ضعيد  على  الهام�ضي  التقدم 

تقدم  اأي  يحدث  مل  احلكومة،  وفعالية  والقوانني 

التي  ال�ضتة  املجالت  من  اأّي  م�ضتوى  على  ُيذكر 

تغطيها املوؤ�رشات العاملية للحوكمة )ال�ضكل 20(. 

بالإ�ضافـــة اإىل ذلـــك، �ضهد العقـــد الأخري تراجعًا 

وا�ضحًا علـــى �ضعيد ال�ضتقـــرار ال�ضيا�ضي، وحرية 

التعبري وامل�ضاءلة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا. ويف 

غيـــاب توافق عاملي حول مكونـــات مفهوم احلوكمة، 

حتدد الإ�ضكوا �ضبعة اأبعاد ُيعتقد اأنها متثل اجلوانب 

الأكرث اأهمية، وهي املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية الر�ضمية، 

والإق�ضـــاء والقمع على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي، و�ضيادة 

القانون، والف�ضاد، ونوعية البريوقراطية، والتدخل 

وال�ضيا�ضـــات  ال�ضيا�ضيـــة،  ال�ضـــوؤون  يف  الع�ضكـــري 

ال�ضيا�ضيـــة  واملوؤ�ض�ضـــات   .
)27(

ـــدة املقيِّ القت�ضاديـــة 

الر�ضمية م�ضمولة يف العديد من املوؤ�رشات، من بينها 

موؤ�ـــرش الديقراطيـــة ال�ضادر عن وحـــدة املعلومات 

التابعـــة ملجلـــة »القت�ضـــادي« )ذي اإيكونوم�ضـــت(

وموؤ�ـــرش   ،)Economist Intelligence Unit-EIU(

حريـــة التعبـــري وامل�ضاءلة املندرج �ضمـــن املوؤ�رشات 

)4( احلكـــم  �ضـــكل  وموؤ�ـــرش  للحوكمـــة،  العامليـــة 

Polity IV )ال�ضكل 21(. 

بزيادة  الر�ضيدة  احلوكمة  ترتبط  ما  وغالبًا 

تدفق  وزيادة  اخلا�ضة  ال�ضتثمارات  ح�ضة 

ترتبط  حني  يف  املبا�رشة،  الأجنبية  ال�ضتثمارات 

التطورات على �صعيد احلوكمة يف منطقة الشكل 20.

الإ�صكوا، 2010-2000

مكافحة الفساد
االستقرار السياسي وغياب العنف/اإلرهاب
سيادة القانون

فعالية احلوكمة
نوعية التشريعات
حرية التعبير واملساءلة

.(WGI) املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى المؤشرات العالمية للحوكمة
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العالقة بني اأبعاد احلوكمة الثالثة ون�صيب الفرد من الناجت املحليالشكل 22.

األف- موؤ�صر الدميقراطية ال�صادر عن وحدة 

املعلومات التابعة ملجلة »القت�صادي« )ذي 

 (EIU))اإيكونوم�صت
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بانخفا�ض  الأحيان  معظم  يف  ال�ضيئة  احلوكمة 

العام،  الإنفاق  وانحراف  ال�رشائب،  عائدات 

حتول  وقد  العامة.  ال�ضتثمارات  فعالية  وانعدام 

اخلا�ض،  القطاع  تنمية  دون  جمتمعة  امل�ضائل  هذه 

وتوؤدي اإىل تفاقم الفوارق، وعدم توفر فر�ض العمل 

يف البلدان حيث احلوكمة اأقل فعالية و�ضمولية ول 

كانت  اإذا  املثال،  �ضبيل  فعلى  للم�ضاءلة.  تخ�ضع 

املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية الر�ضمية �ضاملة للجميع يكن 

اأن يكون لها تاأثري على الأداء القت�ضادي من خلل 

تعزيز م�ضاءلة �ضانعي ال�ضيا�ضات، ما يجربهم على 

الشامل) السالم  لمركز  المجتمعية (التابعة  النزاعات  حول  لألبحاث  المتكاملة  إيكونومست) (EIU)؛ والشبكة  لمجلة »االقتصادي« (ذي  التابعة  المعلومات  املصادر: وحدة 
.(WGI) للحوكمة العالمية  (INSCR)؛ والمؤشرات 
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(Polity IV) )4( جيم- موؤ�صر �صكل احلكم باء- موؤ�صر حرية التعبري وامل�صاءلة 

املندرج �صمن املوؤ�صرات العاملية للحوكمة
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باء- ن�صيب الفرد من الناجت املحلي 

الإجمايل وموؤ�صر مفاهيم الف�صاد

األف- ن�صيب الفرد من الناجت املحلي 

الإجمايل وموؤ�صر الدميقراطية ال�صادر عن 

وحدة املعلومات التابعة ملجلة 

(EIU) )ذي اإيكونوم�صت(

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي
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نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي
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جيم- ن�صيب الفرد من الناجت املحلي

 الإجمايل وموؤ�صر اأداء الأعمال

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

ال
عم

 األ
داء
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س
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ب 

رتي
الت

املصادر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات صادرة عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة (ذي إيكونومست) (EIU)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي.

ثالثة موؤ�صرات للموؤ�ص�صات ال�صيا�صية الر�صميةالشكل 21.
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غالبية  على  بالفائدة  تعود  التي  اخليارات  اعتماد 

بتحليل  القيام  مبجرد  ذلك  اإثبات  وُيكن  ال�ضكان. 

ون�ضيب  احلوكمة  ملوؤ�رشات  البلدان  بني  مقارن 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل. فالرابط قوي بني 

م�ضتوى احلوكمة وم�ضتوى التنمية. 

يف  الو�ضع  تقييم  كن 
ُ

ي ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

موقع  اإىل  ا�ضتنادًا  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان 

الإ�ضارة  الجتاه. وجتدر  اإىل خط  بالن�ضبة  بلد  كل 

فل�ضطني  با�ضتثناء  الأع�ضاء،  البلدان  كافة  اأن  اإىل 

ال�ضكل  بح�ضب  الجتاه،  خط  حتت  ترزح  ولبنان، 

املوؤ�ض�ضات  بني  العلقة  يتناول  الذي  22-األف 

الناجت  من  الفرد  ون�ضيب  الر�ضمية  ال�ضيا�ضية 

م�ضتوى  اأن  اإىل  ذلك  وي�ضري  الإجمايل.  املحلي 

الديقراطية يف البلدان الأع�ضاء اأقل من ذلك الذي 

اأن  كما  البلدان.  هذه  يف  التنمية  م�ضتوى  يفرت�ضه 

البلدان  معظم  منه  تعاين  الذي  الف�ضاد  م�ضتوى 

الفرد  ن�ضيب  يفرت�ضه  الذي  امل�ضتوى  من  اأعلى 

اأما  22-باء(.  من الناجت املحلي الإجمايل )ال�ضكل 

بع�ض  فاأداء  الأعمال،  اأداء  مبوؤ�رشات  يتعلق  فيما 

العربية  واململكة  وم�رش،  البحرين،  مثل  البلدان 

ال�ضعودية، واليمن، اأعلى من املتوقع؛ يف حني اأداء 

البع�ض الآخر من البلدان اأقل من املتوقع، ل �ضيما 

حتت  تقع  بلدان  وهي  ولبنان،  والكويت،  العراق، 

خط الجتاه بكثري )ال�ضكل 22-جيم(. 

النمو  حتقيق  �ضكل  الأخري،  العقد  وخلل 

البارز،  الهدف  الإ�ضكوا  منطقة  يف  القت�ضادي 

تعزيز  ح�ضاب  على  ذلك  ياأتي  كان  ما  وغالبًا 

�ضاهم  وقد  املجتمعات.  يف  وامل�ضاركة  امل�ضاواة 

يف  للتنمية  واملوؤ�ض�ضي  الجتماعي  اجلانب  اإغفال 

يف  عدة  بلدان  ت�ضهدها  التي  ال�ضطرابات  اإثارة 

يف  موؤخرًا  اندلعت  التي  فالنتفا�ضات  املنطقة. 

املنطقة العربية تدعو اإىل زيادة امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، 

الف�ضاد،  من  واحلد  القت�ضادية،  احلرية  وتعزيز 

وتاأمني فر�ض اأف�ضل، وتوزيع املوارد ب�ضكل اأكرث 

عدالة. وبالتايل، يجب اأن يكون اإ�ضلح احلوكمة يف 

�ضلب الهتمامات خلل ال�ضنوات املقبلة. 



الفصل الثاني

االقتصاد األخضر 
أداة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والتخفيف من وطأة الفقر
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األف- منوذج تنموي 

قائم على القت�صاد الأخ�صر

اقت�ضادية  حتديات  الإ�ضكوا  منطقة  تواجه 

و�ضيا�ضية واجتماعية خطرية توؤثر على قدراتها يف 

التقدم نحو حتقيق التنمية القت�ضادية والجتماعية 

الجتماعية  الق�ضايا  وترتافق  للجميع.  ال�ضاملة 

بارتفاع  واملرتبطة  حاليًا،  املنطقة  تواجهها  التي 

معدلت البطالة يف �ضفوف ال�ضباب ومعدلت النمو 

ال�ضكاين، والهجرة غري املنظمة من الريف اإىل املدينة، 

مع حتديات بيئية خطرية منها �ضح املياه، واجلفاف، 

اأمام  كبرية  عقبة  الو�ضع  هذا  وي�ضكل  والت�ضحر. 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة وال�ضاملة بركائزها الثلث 

القت�ضادية، والجتماعية، والبيئية. 

ويتطلب تقييم الو�ضع القت�ضادي والجتماعي 

اإعطاء ملحة موجزة عن  الإ�ضكوا  والبيئي يف منطقة 

الأخ�رش.  القت�ضاد  اأو  الأخ�رش  النمو  مفهوم 

القت�ضاد  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ف 
ّ
ويعر

بتح�ضني  ي�ضمح  الذي  »القت�ضاد  باأنه  الأخ�رش 

املدى  على  اللم�ضاواة  من  واحلد  الإن�ضان  رفاهية 

الطويل دون اأن تتعر�ض الأجيال القادمة اإىل خماطر 

اإىل  بالإ�ضافة   .
)28(

اإيكولوجية خطرية« بيئية وندرة 

خلل  من  الأخ�رش  القت�ضاد  تعريف  يكن  ذلك، 

الو�ضائل  من  كاملة  �ضل�ضلة  »ت�ضمل  التي  مكوناته 

والأدوات املتوفرة لدى �ضانعي ال�ضيا�ضات، بدءًا من 

ال�ضارة  الدعم  اأ�ضكال  واإزالة  والر�ضوم،  ال�رشائب 

والتعليم  والقوانني،  املعايري  اإىل  وو�ضوًل  بالبيئة، 

وتطوير  املوؤ�ض�ضات،  وبناء  املهارات،  وتطوير 

املعرفة، وبناء القدرة على جمع البيانات وتقييمها، 

اإىل  اإن النتقال   .
)29(

وحت�ضني التخطيط واحلوكمة«

القت�ضاد الأخ�رش اأو جمرد اإدراج اآلياته يف التنمية 

بح�ضب  يوفر،  املنطقة  يف  والجتماعية  القت�ضادية 

لعتماد  جيدة  فر�ضة  للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج 

مناذج تنموية متنح الأولوية لبناء املوؤ�ض�ضات واعتماد 

النهج القائم على امل�ضاركة يف �ضبيل حتقيق التنمية. 

على  يرتكز  الذي  التنموي  النموذج  �ضاأن  ومن 

ع وترية النمو الذي بدوره 
ّ
القت�ضاد الأخ�رش اأن ي�رش

ي�ضمح باملحافظة على راأ�ض املال الطبيعي وجتديده، 

وتعزيز الإن�ضاف الجتماعي، وتوليد فر�ض العمل، 

وتعزيز كفاءة ا�ضتخدام املوارد والطاقة، ف�ضًل عن 

توفري اأمناط معي�ضة اأكرث ا�ضتدامة، خا�ضة يف املناطق 

القت�ضاد  اإىل  ناجح  انتقال  حتقيق  لكن  الريفية. 

الأخ�رش يتطلب توفري �ضيا�ضات بيئية داعمة، واإدماج 

املدين، وت�ضجيع  املجتمع  القطاع اخلا�ض، وتعزيز 

بناء ال�رشاكات، وت�رشيع وترية التكامل الإقليمي، 

وبلورة اأنظمة البحث والتطوير، وحت�ضني الربامج 

اجلديدة  املالية  الآليات  من  وال�ضتفادة  الرتبوية، 

الرامية اإىل ت�ضهيل نقل التكنولوجيا.

واإذا ما مت التخطيط لأن�ضطة القت�ضاد الأخ�رش 

الفقر  من  للحد  الفر�ض  تتوفر  ال�ضليم،  النحو  على 

النمو  زيادة  خلل  من  امل�ضتدامة  التنمية  وحتقيق 

وحت�ضني  العمل،  فر�ض  وتوليد  القت�ضادي، 

احلوكمة. لكن يبدو اأن التحدي الأكرب الذي يقف يف 

الولوج  نقاط  يكمن يف حتديد  العربية  البلدان  وجه 

تعتمدها  اأن  يجب  التي  الأخ�رش  القت�ضاد  نحو 

الدول واملوؤ�ض�ضات املعنية ل�ضمان اأن تكون الأعمال 

والربامج مكيفة وطنيًا. 

النموذج  اإىل  النتقال  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

يتطلب  الأخ�رش  القت�ضاد  على  القائم  التنموي 

وو�ضع  الت�رشيعات،  من  جديدة  جمموعة  اإ�ضدار 

قائمة  الإعانات تكون  لل�رشائب ولتقدمي  خمططات 

على الإن�ضاف فتوفر احلد الأق�ضى من املكا�ضب اإىل 

كافة �رشائح املجتمع.

االقتصاد األخضر 
أداة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والتخفيف من وطأة الفقر

إذا ما مت التخطيط 
ألنشطة االقتصاد 

األخضر على النحو 
السليم، تتوفر الفرص 

للحد من الفقر وحتقيق 
التنمية املستدامة 

من خالل زيادة النمو 
االقتصادي، وتوليد 

فرص العمل، وحتسني 
احلوكمة
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باء- القت�صاد الأخ�صر 

يف قطاعات املياه والطاقة واملواد الغذائية

واملناخية  والغذائية  املالية  الأزمات  حّولت  لقد 

اللعبون  بات  اإذ  الدولية  املناق�ضات  م�ضار 

املتعلقة  الهواج�ض  اأن  كيف  يكت�ضفون  الأ�ضا�ضيون 

النمو  لتحقيق  اللزمة  ال�ضبل  توفر  قد  بال�ضتدامة 

تتعلق  اأزمات  الإ�ضكوا  القت�ضادي. وت�ضهد منطقة 

باملياه، والطاقة، والأمن الغذائي، وهي مرتابطة فيما 

بينها وتوؤثر على الأ�ض�ض الثلث للتنمية امل�ضتدامة، 

مما ي�ضعها يف مقدمة خطة حتقيق القت�ضاد الأخ�رش 

يف املنطقة. 

ولطاملا �ضّكلت ندرة املياه اأحد التحديات الكربى 

يف منطقة الإ�ضكوا وهو عامل يوؤثر ب�ضكل كبري على 

واجتماعية  اقت�ضادية  تنمية  حتقيق  نحو  التقدم 

اأكرث �ضمولية وا�ضتدامة واإن�ضافاً. وقد ازداد الأمر 

�ضوءًا خلل ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب النمو ال�ضكاين 

املت�ضارع، واأمناط ال�ضتهلك غري امل�ضتدامة، وتغرّي 

املناخ. ففي عام 2009، كان 11 بلدًا من اأ�ضل البلدان 

الفقر  عتبة  يرزح حتت  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء   14 الـ 

يف  ندرة حادة  بلدان من  �ضتة  تعاين  املائي، يف حني 

. وتقو�ض ندرة املياه والنفاذ غري الكايف اإىل 
)30(

املياه

خدمات املياه املاأمونة يف املناطق الريفية واحل�رشية 

القدرة على حتقيق الأمن الغذائي، كما توؤخر بلوغ 

املتعلقة  تلك  �ضيما  ل  للألفية،  الإمنائية  الأهداف 

بالفقر واجلوع، وال�ضحة، وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، 

والتعليم، والبيئة. 

من  كبرية  كميات  ُت�ضتخدم  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

الطاقة لإنتاج، ومعاجلة، ونقل املياه اإىل امل�ضتخِدمني، 

ل �ضيما يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي التي تعتمد 

ب�ضكل كبري على حتلية مياه البحر لتوفري مياه �ضاحلة 

املنطقة فتعاين من  الأخرى يف  البلدان  اأما  لل�رشب. 

انقطاع التيار الكهربائي، ما يحول دون �ضخ املياه 

من  اأكرث  هم  والفقراء  التوزيع.  �ضبكات  خلل  من 

يعاين من خدمات املياه املتقطعة اإذ يجدون اأنف�ضهم 

مداخيلهم  من  كبرية  ن�ضبة  �رشف  على  جمربين 

جهات  من  ال�رشب  مياه  لتاأمني  طويل  وقت  وهدر 

احللول  خلل  من  اأو  املياه  خلدمات  دة  مزوِّ خا�ضة 

التكنولوجية على نطاق �ضغري )ومنها وحدات تنقية 

حات(. كما اأن غياب ال�ضيانة ال�ضليمة  املياه، واملر�ضِّ

عن  تنتقل  التي  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  خطر  من  يزيد 

طريق املياه. 

تطبيق  يف  الأع�ضاء  البلدان  بع�ض  بداأت  وقد 

فعلى  املياه.  قطاع  يف  الأخ�رش  القت�ضاد  اأن�ضطة 

لناحية  تقدمًا  العربية  املنطقة  اأحرزت  املثال،  �ضبيل 

حت�ضني الكفاءة يف ا�ضتخدام املياه، ل �ضيما من خلل 

الريفية.  املناطق  يف  الأمطار  مياه  جتميع  م�ضاريع 

وجلاأت الإمارات العربية املتحدة والبحرين اإىل قيا�ض 

ا�ضتخدام املياه بوا�ضطة احلا�ضوب وتوزيع اأجهزة 

ادخار املياه جمانًا، وهما بالتايل مثاًل يحتذى بالن�ضبة 

اإىل بقية بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي. ومن �ضاأن 

زيادة البحث والتطوير بهدف تكييف ا�ضرتاتيجيات 

توفري املياه املبتكرة مع الظروف املحلية اأن ت�ضهل 

ن�رش اأف�ضل املمار�ضات، كما اأن وجود قائمة باأف�ضل 

يزيد من فر�ض  قد  امل�ضتفادة  والدرو�ض  املمار�ضات 

تبادل املعلومات. 

و�ضاهم التزايد ال�رشيع يف عدد ال�ضكان، والنمو 

القت�ضادي، وانت�ضار الإعانات يف زيادة الطلب على 

الطاقة يف املنطقة العربية منذ بداية الت�ضعينيات؛ هذا 

وتربز فوارق بني البلدان العربية على م�ضتوى ن�ضيب 

من  الرغم  وعلى  الطاقة.  وكثافة  الطاقة  من  الفرد 

الدور احليوي لقطاع الطاقة يف التنمية القت�ضادية 

والجتماعية يف البلدان العربية، يواجه هذا القطاع 

اإمكانية احل�ضول  العديد من التحديات، مبا يف ذلك 

الفقراء  من  املجتمع  �رشائح  لبع�ض  الطاقة  على 

و�ضكان الريف يف بع�ض البلدان العربية، والتفاوت 

ا�ضتهلك  من  الفرد  ن�ضيب  يف  البلدان  بني  الكبري 

الطاقة وكثافة الطاقة، والتعويل الكبري على الوقود 

واإدراكًا  الطاقة.  من  احلاجات  لتلبية  الأحفوري 

منها لهذه التحديات، تقوم بلدان املنطقة با�ضتمرار 

مبراجعة اإطار �ضيا�ضاتها الرامية اإىل تعزيز الإدارة 

امل�ضتدامة لقطاع الطاقة. وقد مت ت�ضجيل م�ضتويات 

خمتلفة من النجاح على هذا ال�ضعيد، ل �ضيما يف جمال 

حت�ضني كفاءة الطاقة عرب ا�ضتخدام الوقود الأنظف، 

وتعزيز الطاقة املتجددة، وتعزيز التكامل الإقليمي يف 

جمال الطاقة، �ضيما واأن البلدان العربية تتمتع بقدرة 
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كبرية على توفري الطاقة املتجددة كالطاقة ال�ضم�ضية، 

 .
)31(

وطاقة الرياح، والطاقة املائية

اأن�ضطة  تطبيق  بداأ  الأع�ضاء  البلدان  بع�ض 

املتجددة،  الطاقة  جمال  يف  الأخ�رش  القت�ضاد 

ل �ضيما ا�ضتخدام �ضخانات املياه بالطاقة ال�ضم�ضية، 

نطاق �ضغري، حيث  على  الكهر�ضوئية  والتطبيقات 

مت اإن�ضاء العديد من مراكز اإنتاج وجتميع �ضخانات 

الكهر�ضوئية  والأنظمة  ال�ضم�ضية  بالطاقة  املياه 

البلدان  بع�ض  اأحرز  وقد  الوطني.  ال�ضعيد  على 

والأرا�ضي تقدمًا ملحوظًا، ومنها الأردن، وتون�ض، 

وُت�ضتخدم  واملغرب.  وم�رش،  ولبنان،  وفل�ضطني، 

يف  كبري  ب�ضكل  ال�ضم�ضية  بالطاقة  املياه  �ضخانات 

القطاعات املحلية وال�ضكنية بينما غالبية التطبيقات 

اأنظمة م�ضتقلة لكهربة  الكهر�ضوئية هي عبارة عن 

املناطق الريفية والنائية، و�ضخ املياه، والت�ضالت 

 .
)32(

ال�ضلكية والل�ضلكية، والإعلنات التجارية

�ضيا�ضات  العربية  البلدان  غالبية  اعتمدت  وقد 

ب�ضاأن تعزيز ا�ضتخدام الطاقة املتجددة، ل �ضيما يف 

وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  جمال 

. وبالتايل، 
)33(

الرياح على املديني املتو�ضط والطويل

فاإن اإنتاج الطاقة من الرياح اأ�ضبح �ضناعة نامية يف 

بلدان مثل تون�ض، وم�رش، واملغرب، خا�ضة من حيث 

املحطات الكبرية لطاقة الرياح املو�ضولة ب�ضبكات، 

والت�ضنيع املحلي لبع�ض مكونات توربينات الريح، 

بتقدمي  املخت�ضة  الوطنية  ال�رشكات  عن  ف�ضًل 

امل�ضورة، و�رشكات البناء. وُيتوقع اأن تنمو �ضناعة 

طاقة الرياح يف بع�ض البلدان، ومنها م�رش، حيث 

ب�ضناعة  حاليًا  اخلا�ض  القطاع  من  �رشكات  تقوم 

.
)34(

مكونات توربينات الريح

الطاقة  تقنيات  اإدخال  احلايل  الوقت  يف  ويتم 

خلل  من  العربية  املنطقة  اإىل  املركزة  ال�ضم�ضية 

تنفيذ وت�ضغيل ثلثة م�ضاريع يف اجلزائر، وم�رش، 

تكنولوجيا  على  ترتكز  م�ضاريع  وهي  واملغرب، 

واملدعمة  مركبة  بدورة  املدجمة  الدائري  القطع 

وتتوفر   .
)35(

الليل خلل  الأحفوري  بالوقود 

مكونات  بع�ض  �ضناعة  لتطوير  وطنية  اإمكانات 

الطاقة ال�ضم�ضية املركزة على ال�ضعيد املحلي، وهي 

اأعلنت  وقد  امل�ضاريع.  وبحجم  بالطلب  م�رشوطة 

والإمارات  الأردن،  ومنها  اأخرى  عربية  بلدان 

العربية املتحدة، وقطر، والكويت عن خطط لتنفيذ 

واأطلقت   .
)36(

املركزة ال�ضم�ضية  الطاقة  م�ضاريع 

من  عددًا  موؤخرًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان 

املبادرات لتخفي�ض الكربون، على الرغم من وفرة 

مواردها الهيدروكربونية. ومن اأبرز هذه املبادرات 

ظبي،  اأبو  يف  الكربون  من  اخلالية  م�ضدر  مدينة 

الطاقة  ا�ضتخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  واإدماج 

 .
)37(

يف مدينة الطاقة يف قطر

الطاقة  م�ضادر  ح�ضة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

املتجددة يف قطاع الطاقة يف املنطقة العربية ل تزال 

بحاجة اإىل كثري من الرتويج على امل�ضتوى التجاري. 

ويتوقع اأن ي�ضطلع القطاع اخلا�ض بدور ريادي يف 

يف  املتجددة  الطاقة  لتعزيز  املحددة  الأهداف  بلوغ 

امل�ضتقبل. 

وفيمـــا يتعلـــق بالأمـــن الغذائـــي، ُيكـــن لنمـــو 

كعن�ـــرش  نف�ضـــه  يثبـــت  اأن  الأخ�ـــرش  القت�ضـــاد 

متطلبـــات  حيـــث  الإ�ضكـــوا،  منطقـــة  يف  اأ�ضا�ضـــي 

معر�ضـــة  القادمـــة  للأجيـــال  والتغذيـــة  الغـــذاء 

لتهديـــدات خطـــرية. وبح�ضـــب من�ضـــورات �ضادرة 

حديثـــًا عـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 

القت�ضـــادي )OECD(، »يجب رفع منـــو الإنتاجية 

الأداء  ذات  الأ�ضـــواق  وعلـــى  م�ضتدامـــة،  بطريقـــة 

اجليـــد توفـــري موؤ�ـــرشات اأ�ضعـــار وا�ضحـــة تعك�ض 

قيمـــة نـــدرة املـــوارد الطبيعيـــة، كمـــا يجـــب حتديد 

حقـــوق امللكيـــة بطريقـــة ت�ضجع ال�ضتخـــدام الأمثل 

 .
)38(

للمـــوارد على امل�ضتويـــني الفـــردي واجلماعي«

منطقة  يف  ال�ضيا�ضات  �ضانعي  اأمام  ويتوفر 

الإ�ضكوا خيار ا�ضتك�ضاف بع�ض تطبيقات القت�ضاد 

والزراعة، مبا يف  الغذاء  بقطاعي  املتعلقة  الأخ�رش 

الأ�ضماك، و�ضل�ضلة  الأولية، وم�ضائد  الزراعة  ذلك 

الغذائي  الأمن  اأن  ومبا  الغذائية.  الإمدادات 

توفر  �ضمان  فاإن  املنطقة،  هذه  يف  اأ�ضا�ضية  حاجة 

فعالة  بطريقة  الغذائية  املواد  من  اللزمة  الكمية 

وم�ضتدامة لل�ضكان الآخذين يف التزايد يعني »رفع 

الوقت  يف  الطبيعية  املوارد  ندرة  واإدارة  الإنتاج 

البيئية  والآثار  الكربون  كثافة  من  واحلد  عينه؛ 

وتعزيز  الغذائية؛  ال�ضل�ضلة  امتداد  على  ال�ضلبية 

بعض البلدان األعضاء 
بدأ تطبيق أنشطة 

االقتصاد األخضر في 
مجال الطاقة املتجددة

ُيكن لنمو االقتصاد 
األخضر أن يثبت نفسه 

كعنصر أساسي في 
منطقة اإلسكوا، 

حيث متطلبات الغذاء 
والتغذية لألجيال 
القادمة معرضة 

لتهديدات خطيرة
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توفري اخلدمات املتعلقة بالبيئة مثل عزل الكربون، 

على  واحلفاظ  واجلفاف؛  الفي�ضانات  ومكافحة 

 .
)39(

التنوع البيولوجي«

الأمن الغذائي يف منطقة الإ�صكوا

نظرًا اإىل املناخ اجلاف ال�ضائد يف منطقة الإ�ضكوا 

للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي  اإمكانات  وحمدودية 

من  الزراعة  تعترب  ما  نادرًا  املائية،  املوارد  و�ضح 

مع  ولكن،  املنطقة.  هذه  يف  الأولوية  ذات  املجالت 

وتخطي  ن�ضمة  مليون   260 ال�ضكان  عدد  بلوغ 

بني  املتزايد  والتفاوت  املائة،  يف   2.5 النمو  معدل 

اإنتاج الغذاء وا�ضتهلكه، والتقلب املتفاقم لأ�ضعار 

يف  والبيئي  القت�ضادي  الو�ضع  وتدهور  الغذاء، 

معظم املناطق الريفية، باتت م�ضائل الزراعة والأمن 

الغذائي من الق�ضايا الأ�ضا�ضية والتحديات الكبرية 

اأن  املتوقع  غري  من  وللأ�ضف،  املنطقة.  بلدان  يف 

يتح�ضن الو�ضع قريبًا يف ظل تعدد الأزمات العاملية 

والقت�ضادية،  املالية  الأزمتان  فيها  مبا  الراهنة، 

وتقلبات اأ�ضعار النفط، والأزمة البيئية )تغرّي املناخ 

وا�ضتنزاف املوارد(؛ ف�ضًل عن الأزمات الجتماعية 

وال�ضيا�ضية ال�ضائدة على امل�ضتوى الإقليمي يف اإطار 

 .
)40(

النتفا�ضات العربية

اإذ  الأبعاد  متعدد  الغذائي  الأمن  وتعريف 

الغذاء«،  اإىل  و»الو�ضول  الغذاء«،  »توافر  ي�ضمل 

مما   ،
)41(

الغذاء« و»ا�ضتقرار  الغذاء«،  و»ا�ضتخدام 

يعني اأنه يتوجب على البلدان تعزيز الإنتاج الزراعي 

)التوافر(، وحت�ضني الظروف املعي�ضية )الو�ضول 

وال�ضتخدام(، ف�ضًل عن معاجلة عدد من الق�ضايا 

الفنية والإدارية واللوج�ضتية )ال�ضتقرار( من اأجل 

معاجلة و�ضعها الغذائي. 

وفيما يتعلق بتوافر الغذاء، ُيظهر تراجع ن�ضب 

 
)42(

الكتفاء الذاتي على م�ضتوى الزراعة واحلبوب

اأن توافر  املائة  60 يف  اأقل من  اإىل  املائة  70 يف  من 

الغذاء يف منطقة الإ�ضكوا ي�ضكل حتديًا لهذه املنطقة 

 .
)43(

التي تعتمد ب�ضكل متزايد على الأ�ضواق العاملية

وتوؤكد ذلك اأي�ضًا ن�ضب الإعالة املرتبطة بالواردات 

الأغذية  كمية  يف  تدريجية  زيادة  تظهر  التي 

امل�ضتوردة منذ عام 2000. و�ضتظل املنطقة �ضعيفة 

يف  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضواق  يف  التقلبات  اإزاء  جدًا 

بني  بلدانها  من  عدد  بقاء  مع  القريب،  امل�ضتقبل 

اأ�ضف  العامل.  للحبوب يف  ا�ضتريادًا  الأكرث  البلدان 

ب�رشعته  يتخطى  الغذائي  الت�ضخم  اأن  ذلك  اإىل 

الت�ضخم يف عدد من  اإجمايل  التغريات احلا�ضلة يف 

تتكبدها  التي  الإ�ضافية  التكلفة  اأن  كما  البلدان، 

البلدان، ل �ضيما غري امل�ضدرة للنفط منها، لت�ضديد 

�ضاأنها  من  املتزايدة،  الغذائية  الواردات  فواتري 

الإبقاء على ال�ضغوطات املالية عليها، ومن املتوقع 

اإىل  الو�ضول  على  قدرتها  على  �ضلبًا  ذلك  يوؤثر  اأن 

الغذاء الذي حتتاجه �ضعوبها ذات الأعداد املتنامية. 

من  وا�ضتقراره  الغذاء  ا�ضتخدام  يزال  ول 

املنطقة  بلدان  تواجهها  التي  الأ�ضا�ضية  التحديات 

من  عدد  يف  اأدناه  املبينة  الأمثلة  تظهره  ح�ضبما 

.
)44(

البلدان

القمح  اإنتاج  ازداد  حني  ويف  م�رش،  ففي 

املائة  يف   6 وبن�ضبة  العام  هذا  املائة  يف   16 بن�ضبة 

الأخرية،  اخلم�ض  ال�ضنوات  معدل  مع  مقارنة 

البلد  التي ت�ضهدها  الداخلية  ت�ضكل ال�ضطرابات 

اللجئني  الكبرية من  الأعداد  اإىل  بالإ�ضافة  حاليًا، 

والعائدين من بلدان اأخرى، �ضغوطًا على اإمدادات 

الغذاء. ويف العراق، ُيتوقع اأن تبلغ واردات احلبوب 

طن  مليني  خم�ضة  قدره  قيا�ضيًا  رقمًا  العام  لهذا 

جراء انخفا�ض الإنتاج املحلي ب�ضكل اأ�ضا�ضي نتيجة 

لعدم توفر مياه الري الكافية وتدهور الرتبة. ويف 

املائة  يف   20 حواىل  احلبوب  اإنتاج  �ضيغطي  لبنان، 

املحا�ضيل،  تدين  ب�ضبب  امل�ضتهلكة  الكميات  من 

اأن تتخطى واردات احلبوب معدل  ويتوقع بالتايل 

ال�ضنوات اخلم�ض الأخرية بن�ضبة 6 يف املائة. 

و�ضيتدنى اإنتاج احلبوب اأي�ضًا يف اململكة العربية 

الهادفة  العمل باخلطة  ال�ضعودية نتيجة ل�ضتمرار 

اإىل  حتتاج  التي  للمحا�ضيل  التدريجي  الإلغاء  اإىل 

كميات كبرية من املياه؛ ومن املتوقع اأن تبلغ كمية 

12 مليون طن. ويف ال�ضودان،  احلبوب امل�ضتوردة 

ال�ضنوات  2011 معدل  لعام  اإنتاج احلبوب  تخطى 

اخلم�ض الأخرية بن�ضبة 8 يف املائة، ورغم ذلك ُيتوقع 

يعانون  يزالون  ل  الذين  الأ�ضخا�ض  عدد  يكون  اأن 
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 .
)45(

من انعدام الأمن الغذائي اأربعة مليني �ضخ�ض

من  الرغم  على  ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية  ويف 

املائة،  يف   10 بن�ضبة  املزروعة  امل�ضاحات  زيادة 

مقارنة  املائة  يف   11 بن�ضبة  احلبوب  اإنتاج  تراجع 

قلة  ب�ضبب  الأخرية  اخلم�ض  ال�ضنوات  معدل  مع 

يف  الغذائي  الأمن  ي�ضهد  اأن  املتوقع  ومن  الأمطار. 

البلد تدهورًا، ل �ضيما يف ظل ال�ضطرابات الأهلية 

الكبرية  والأعداد  القت�ضادية  والعقوبات  القائمة، 

تراجع  اليمن،  يف  كذلك  والنازحني.  اللجئني  من 

اإنتاج احلبوب بن�ضبة 16 يف املائة مقارنة مع العام 

وتدين  املزروعة  امل�ضاحات  تراجع  جراء  املا�ضي، 

ا�ضتخدام  من  واحلد  املياه  �ضح  ب�ضبب  املحا�ضيل 

الو�ضع  ي�ضهد  اأن  املتوقع  غري  ومن  الأ�ضمدة. 

القائمة،  الأهلية  ال�ضطرابات  اإىل  نظرًا  حت�ضنًا 

وبالتايل تربز احلاجة اإىل ا�ضترياد لغاية 2.7 مليون 

7.2 مليون �ضخ�ض  طن من احلبوب يف حني يبقى 

)حواىل 32 يف املائة من الأ�رش( يعانون من انعدام 

 .
)46(

الأمن الغذائي

املتفاقمة،  الغذاء  لأزمة  ال�ضتجابة  اإطار  ويف 

اأنها  اإل  متعددة،  جبهات  على  املنطقة  بلدان  عملت 

الأمد  الق�ضرية  التدابري  على  خا�ض  ب�ضكل  ركزت 

الأزمة  لتجاوز  الكايف  الغذاء  �ضمان  اإىل  الهادفة 

ومن  البعيد.  املدى  على  مناعتها  تعزيز  من  بدًل 

الإجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة ارتفاع اأ�ضعار 

و/اأو  اإن�ضاء  وتقلبها  الأ�ضا�ضية  الغذائية  ال�ضلع 

فيها  مبا  الأمان،  �ضبكات  برامج  من  عدد  تعزيز 

وتخفي�ض  للمحتاجني،  الغذائية  امل�ضاعدات  توفري 

احلد  ورفع  الأ�ضا�ضية،  الغذائية  املواد  اأ�ضعار 

الأدنى للأجور؛ وو�ضع القيود على ت�ضدير ال�ضلع 

واملخزون  الأغذية  احتياطي  وزيادة  الغذائية؛ 

الواردات وغريها  ال�رشائب على  واإزالة  الغذائي؛ 

الغذائية؛  املواد  على  املفرو�ضة  الر�ضوم  من 

املزارعني.  على  الزراعية  املدخلت  وتوزيع 

ويهدف معظم هذه الربامج اإىل تعزيز توافر الغذاء 

اأن  اإل  املنظور.  املدى  يف  اإليه  الو�ضول  وت�ضهيل 

م�ضتوى  على  تقدمًا  اأحرز  قد  البلدان  من  قليًل 

ال�ضرتاتيجيات الطويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي 

من  الريبة  من  احلد  مثل  الغذائي،  النظام  ومناعة 

خلل حت�ضني املعلومات املتعلقة بال�ضوق، وتعزيز 

�ضفافية الأ�ضواق الزراعية، وحت�ضني اآليات تن�ضيق 

املناعة من  والدولية، وتعزيز  الإقليمية  ال�ضيا�ضات 

الت�ضغيل  ذلك  يف  )مبا  الهادفة  ال�ضتثمارات  خلل 

والأن�ضطة البديلة املدرة للدخل( وبناء القدرات يف 

كافة املجالت املرتبطة بالإنتاج الزراعي والنفاذ اإىل 

.
)47(

الأ�ضواق

جيم- الوظائف اخل�صراء

اخل�رشاء  ال�ضناعات  نحو  النتقال  �ضي�ضمح 

وقد  العربية.  املنطقة  يف  العمل  فر�ض  بزيادة 

�ضلطت منظمة العمل الدولية ال�ضوء على املو�ضوع 

عليها  اأطلقت  العمال  من  جديدة  لفئة  بتحديدها 

وجوهًا  ي�ضكلون  الذين  اخل�رش«  »العمال  ت�ضمية 

تقرير  حدد  وقد  امل�ضتقبل.  اقت�ضاد  يف  بارزة 

طرقًا   2008 عام  �ضدر  الذي  اخل�رشاء  الوظائف 

توجيه  يعاد  حني  الت�ضغيل  فيها  �ضيتاأثر  خمتلفة 

�ضيما  ل  ال�ضتدامة،  من  مزيد  نحو  القت�ضادات 

اأو ا�ضتبدال بع�ض الوظائف  توليد وظائف جديدة 

باأخرى، مبا يف ذلك التحول من الوقود الأحفوري 

اإىل الطاقة املتجددة، اأو من ت�ضنيع ال�ضاحنات اإىل 

طمر  من  اأو  احلديدية،  ال�ضكك  مركبات  ت�ضنيع 

يتم  وقد  التدوير؛  اإعادة  اإىل  وحرقها  النفايات 

ا�ضتبدالها  دون  من  الوظائف  بع�ض  عن  التخلي 

باأخرى ب�ضكل مبا�رش.

تفيد  الطاقة،  �ضناعة  ق�ضية  تناول  اإطار  ويف 

لكل  اأنه  الرياح  لطاقة  العاملي  املجل�ض  تقديرات 

ميغاوات من القدرة الربحية اجلديدة، �ضيتم توليد 

15 فر�ضة عمل بدوام يوازي عدد �ضاعات عمل الفرد 

يف ال�ضنة، يف عدد من الأن�ضطة ترتاوح بني الت�ضنيع 

يف  وظيفة   0.33 خلق  اإىل  �ضيوؤدي  مما  والتلزمي، 

 .
)48(

اأن�ضطة الت�ضغيل وال�ضيانة املعتادة جمال دعم 

باأنه  التقديرات  تفيد  ال�ضم�ضية،  الطاقة  جمال  ويف 

لكل ميغاوات جديد، �ضيتم توليد 10 وظائف بدوام 

كامل تتوزع ما بني الت�ضنيع، والتعاقد، والتجهيز 

والتلزمي ف�ضًل عن توليد 0.3 وظيفة يف جمال دعم 

.
)49(

اأن�ضطة الت�ضغيل وال�ضيانة املعتادة 
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وقامت وكالة ال�ضوؤون البيئية يف م�رش باإن�ضاء 

عن  ف�ضًل  لها  التابعة  الإقليمية  املكاتب  من  عدٍد 

وحدات خا�ضة بالإدارة البيئية، مما اأّمن الوظائف 

الإ�رشاف  جمال  يف  املحافظات  يف  �ضخ�ض  لألفي 

البيئية. ويف جمال  بالإدارة  املرتبطة  الق�ضايا  على 

اإدارة النفايات يف حمافظتي الإ�ضكندرية والقاهرة، 

تفيد التقديرات باأن هذه املبادرات �ضمحت بتوفري 

جرى  فيما  اخلا�ض،  القطاع  يف  وظيفة   15000

القطاع  يف  بالر�ضد  مرتبطة  وظيفة   1000 توليد 

توليد  اإىل  الهادفة  اخلطة  ذلك  اإىل  اأ�ضف  العام. 

باإعادة  مرتبطة  جديدة  وظيفة   100000 حواىل 

الهادفة  املبادرات  من  وغريها  الأرز  ق�ض  تدوير 

اإنتاج اأنظف. و�ضيتم توفري الوظائف اجلديدة  اإىل 

يف  الأرز  ق�ض  حزم  م�ضاريع  اإطار  يف  اأويل  ب�ضكل 

رزم وزراعة الفطر يف 600 موقع خمتلف يف منطقة 

التزامها  اأعربت احلكومة عن  الدلتا يف م�رش. كما 

بزيادة قدرة مزارع الرياح، بحيث يتم توليد حواىل 

75000 وظيفة بحلول عام 2020.

وظيفة   3400 حواىل  حاليًا  تتوفر  لبنان،  ويف 

النفايات  )اإدارة  النفايات  اإدارة  جمال  يف  خ�رشاء 

مياه  ومعاجلة  اخلطرة،  النفايات  واإدارة  ال�ضلبة، 

يتوقع   ،2020 عام  وبحلول  ال�ضحي(.  ال�رشف 

يف  خ�رشاء  وظيفة  و2500   1900 بني  ما  توليد 

التدوير، ويف عدد من  النفايات واإعادة  جمال جمع 

املخطط  ال�ضلبة  النفايات  باإدارة  املعنية  املرافق 

اإىل �ضماد  النفايات وحتويلها  اإن�ضاوؤها بهدف فرز 

ملياه  الثانوية  املعاجلة  ويف  احليوي،  الغاز  وتوليد 

ال�رشف ال�ضحي املطبقة، مبا يف ذلك ا�ضرتاتيجيات 

وحتويل  البلديات،  يف  ال�ضلبة  النفايات  لإدارة 

النفايات اإىل طاقة، واإغلق املكبات املفتوحة واإعادة 

دائمة  وظيفة   640 توليد  اأي�ضًا  ويكن  تاأهيلها. 

وحواىل 400 وظيفة موؤقتة، ف�ضًل عن اآلف فر�ض 

العمل الق�ضرية الأمد يف جمال بناء مرافق جديدة 

 .
)50(

وتوفري املعدات واملواد

اإىل جانب ذلك، من �ضاأن القت�ضاد الأخ�رش اأن 

ت�ضجيع  خلل  من  العمل  فر�ض  توليد  على  يحفز 

لرواد  ويكن  وا�ضع.  نطاق  على  الأعمال  ريادة 

الأعمال املواكبني للحداثة اأن ي�ضتفيدوا من فر�ض 

اإن�ضاء اقت�ضادات م�ضتدامة جديدة، مما ي�ضتوجب 

التزامًا ومبادرة ينطلقان من امل�ضلحة العامة.

ويعزز القت�ضاد الأخ�رش اإدماج الق�ضايا البيئية 

بدءًا من مرحلة الت�ضميم الأويل لأي موؤ�ض�ضة جتارية 

لل�ضتهلك  داعمة  وبرامج  عمليات  باعتماد  وذلك 

العام  للقطاعني  يتيح  وهو  امل�ضتدامني.  والإنتاج 

يف  اأكان  اأن�ضطتهما  ويو�ضعا  ينوعا  اأن  واخلا�ض 

اإطار  ويف  اخلدمات.  اأم  الزراعة  اأم  ال�ضناعة  جمال 

اقت�ضادي واجتماعي متقلب وغري م�ضتقر مثل ذاك 

الذي ت�ضهده منطقة الإ�ضكوا، ي�ضكل تنويع الأن�ضطة 

القت�ضادية وموارد الطاقة وديناميات التنمية ورقة 

رابحة يف معادلة التخطيط القت�ضادي.

من شأن االقتصاد 
األخضر أن يحفز على 
توليد فرص العمل 
من خالل تشجيع 
ريادة األعمال على 
نطاق واسع. ويكن 
لرواد األعمال املواكبني 
للحداثة أن يستفيدوا 
من فرص إنشاء 
اقتصادات مستدامة 
جديدة، مما يستوجب 
التزاماً ومبادرة ينطلقان 
من املصلحة العامة



الفصل الثالث

السياسات االجتماعية في منطقة اإلسكوا 
بعد االنتفاضات العربية
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األف- مقدمة

 

يف  الجتماعية  ال�ضيا�ضة  الف�ضل  هذا  يتناول 

منطقة الإ�ضكوا يف الإطارين التاليني: )اأ( التغريات 

ال�ضيا�ضية التي ت�ضهدها بلدان عربية كربى؛ )ب( 

الوقائع القت�ضادية القائمة يف املنطقة والعامل.

اأ�ضا�ضية  ت�ضاوؤلت  العربية  النتفا�ضات  اأثارت 

امل�ضار  يف  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  دور  حول 

وال�ضيا�ضية  الجتماعية  للتحولت  امل�ضتقبلي 

وقد  املنطقة.  يف  وا�ضتقرارها  والقت�ضادية 

�ضنع  اأمام  جديدة  اأبوابًا  نف�ضه  الوقت  يف  ع 
ّ
�رش

الأنظمة  ال�ضيا�ضات الجتماعية كانت مغلقة يف ظل 

ال�ضيا�ضة  اأن  الف�ضل  هذا  ويو�ضح  الأوتوقراطية. 

الجتماعية ت�ضكل حلقة اأ�ضا�ضية يف ن�ضاأة وا�ضتدامة 

املنطقة  يف  واقت�ضادية  اجتماعية  �ضيا�ضية  اأنظمة 

يكنها اأن تكون ديقراطية وتنموية يف اآن. ول بد 

املحتمل  اجلديدة  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  لأنظمة 

بني  دقيق  اجتماعي  حوار  عن  تنبثق  اأن  ظهورها 

الف�ضل  هذا  وي�ضلط  املختلفة.  امل�ضالح  جمموعات 

ال�ضوء على بع�ض هذه الق�ضايا الهامة التي ينبغي 

اإر�ضاء  عملية  من  الأوىل  املراحل  يف  اإليها  التطرق 

الديقراطية. 

التي  الأولية  الظروف  التايل  الق�ضم  ويتناول 

كان لها تاأثري على ال�ضيا�ضة الجتماعية يف املنطقة، 

الرعاية  اأنظمة  تطور  عن  وا�ضعة  ملحة  يقدم  ثم 

املا�ضية،  القليلة  العقود  خلل  القائمة  الجتماعية 

لأنظمة  الرئي�ضية  واحلدود  املوا�ضفات  عن  ف�ضًل 

جماعات  عليها  تهيمن  التي  ال�ضلطوية  الرعاية 

امل�ضلحة والتي برزت يف اخلم�ضينيات وال�ضتينيات، 

زمن  يف  تدريجي  ب�ضكل  فعاليتها  فقدت  وكيف 

نقا�ض  ذلك  ويتبع  القت�ضادي.  والإ�ضلح  العوملة 

حول اأنظمة التعليم وال�ضحة يف املنطقة، وال�ضمان 

اخلل�ضات  عن  ف�ضًل  العمل  و�ضوق  الجتماعي 

ب�ضاأن ال�ضيا�ضات.

باء- تطور ال�صيا�صات الجتماعية يف 

منطقة الإ�صكوا

1-  الظروف الأولية وتبعاتها

جمموعة  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  ت�ضكل 

القت�ضادية  الهيكليات  حيث  من  التنوع  �ضديدة 

ت�ضم  فاملنطقة  والجتماعية.  القت�ضادية  والتنمية 

البلدان  اأقل  من  وهما  وال�ضودان،  اليمن  جهة  من 

املعمم  الفقر  من  حالة  فيهما  ت�ضود  اللذين  منوًا، 

غري  والجتماعية  القت�ضادية  التحتية  والبنى 

التعاون  بلدان جمل�ض  اأخرى  املتطورة، ومن جهة 

اخلليجي الغنية بالنفط واملعروفة بالرتفاع الكبري 

ملعدلت ن�ضيب الفرد من الدخل فيها، وقلة التنوع 

تاأمني  اأجل  من  املالية  املوارد  ووفرة  القت�ضادي، 

اخلدمات الجتماعية. اأما البلدان الأخرى الأع�ضاء 

يف الإ�ضكوا ما بني هذين النقي�ضني، ل �ضيما البلدان 

ذات القت�ضادات الأكرث تنوعًا، فترتاوح بني بلدان 

دخل  ذات  واأخرى  منخف�ض  متو�ضط  دخل  ذات 

متو�ضط مرتفع وتعي�ض فيها اأغلبية �ضكان املنطقة. 

فما يزيد عن 80 يف املائة من هوؤلء يعي�ضون يف بلدان 

تت�ضابه  وبالتايل،  متو�ضط،  اإىل  متدن  دخل  ذات 

يف  الجتماعية  باحلماية  املرتبطة  امل�ضاكل  معظم 

التعاون  جمل�ض  لقت�ضادات  اأنه  اإل  البلدان،  هذه 

مزايا  بالنفط  والغنية  الدخل  املرتفعة  اخلليجي 

وم�ضاكل خمتلفة يف جمال التنمية الجتماعية. 

بها  تتمتع  الــتــي  الــديــغــرافــيــة  للمزايا  وكـــان 

اإىل  هــامــة،  تــبــعــات  ــكــوا  ــض الإ� منطقة  اقــتــ�ــضــادات 

الدخل  ومــعــدلت  القــتــ�ــضــاديــة  الهيكليات  جــانــب 

الــديــغــرايف الــتــحــول  )اجلـــــدول 1(. فقد نتج عــن 

�رشيعة  وفئة  ن�ضبيًا  فتية  �ضكانية  تركيبة  الأخري 

وهذه  العمل،  �ضن  يف  الذين  الأ�ضخا�ض  من  النمو 

الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  بني  م�ضرتكة  ميزات 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  فيها  مبا  كافة، 

السياسات االجتماعية في منطقة اإلسكوا 
بعد االنتفاضات العربية

أثارت االنتفاضات 
العربية تساؤالت 

أساسية حول دور 
السياسات االجتماعية 

في املسار املستقبلي 
للتحوالت االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية
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ال�ضيا�ضات  اأهمية  ذلك  عزز  وقد  بالنفط.  الغنية 

وتكوين  بالتعليم  املرتبطة  املنتجة  الجتماعية 

الب�رشي من جهة، فيما خفف من جهة  املال  راأ�ض 

اأخرى من عبء تدابري احلماية الجتماعية اخلا�ضة 

بامل�ضنني، مقارنة مع القت�ضادات الأكرث ن�ضوجًا. 

اإل اأن تخفيف هذا العبء عك�ضه اإىل حد ما ارتفاع 

ب�رشعة  املدينة  اإىل  الريف  من  الهجرة  معدلت 

القائمة  التقليدية  اآليات احلماية  كبرية، فا�ضتبدلت 

ر�ضمي  طابع  ذات  باأخرى  واجلماعة  الأ�رشة  على 

مع زيادة التح�رش، مما زاد من العبء امللقى على 

كاهل اأجهزة احلماية الجتماعية.

التي  البلدان  عدد  ارتفاع  القلق  اإىل  يدعو  وما 

هذه  واأن  �ضيما  ل  اجتماعية،  نزاعات  تواجه 

وديني.  عرقي  طابع  ذات  مبعظمها  النزاعات 

اأع�ضاء يف  اأخرى  بلدان  توترات مماثلة يف  وت�ضود 

اجتماعية،  نزاعات  كبلدان  م�ضنفة  غري  الإ�ضكوا 

مما قد يقود اإىل نزاعات مفتوحة. ويف بع�ض البلدان 

لعبت  ولبنان،  وفل�ضطني  العراق  مثل  الأع�ضاء 

يف  مهمًا  مبا�رشًا  دورًا  اخلارجية  العدوان  حروب 

تاأجيج النزاعات الداخلية. اأ�ضف اإل ذلك اأن بلدانًا 

اأخرى يف املنطقة مل تتمكن من تفادي التبعات غري 

املبا�رشة لهذه التاأثريات اخلارجية. 

2-  حدود اأنظمة الرعاية الجتماعية 

ال�صلطوية التي تهيمن عليها جماعات 

امل�صلحة

القائمة  الجتماعية  »ال�ضيا�ضات  مقابل  يف 

الذروة  نقطة  الغرب والتي �ضكلت  على احلقوق يف 

اأنظمة  برزت   ،
)51(

الديقراطية« اإر�ضاء  عملية  يف 

الن�ضف  يف  الإ�ضكوا  منطقة  يف  الجتماعية  الرعاية 

خمتلفة  ظروف  يف  الع�رشين  القرن  من  الأخري 

جدًا. فعلى الرغم من وجود د�ضاتري حديثة يف عدد 

احلقوق  كانت  الإ�ضكوا،  يف  الأع�ضاء  البلدان  من 

ال�ضيا�ضية حمدودة جدًا يف ظل الأنظمة ال�ضلطوية، 

قبل  من  مقموعة  املدنية  احلقوق  تكن  مل  وعندما 

باملعايري  حمكومة  كانت  ال�ضتبدادية  الأنظمة 

الدينية بدرجات متفاوتة بح�ضب البلدان.

وكانت اأنظمة الرعاية الجتماعية التي تطورت 

يف منطقة الإ�ضكوا منذ اخلم�ضينيات وال�ضتينيات من 

القرن الع�رشين قد اأن�ضاأتها الدول لأهداف اأ�ضا�ضية 

تتمثل يف بناء الأمة وتوطيد قوة الدولة واملحافظة 

اجتماعية  حتركات  ملطالب  ا�ضتجابة  ولي�ض  عليها، 

ولأن  ديقراطيًا.  معباأة  اجتماعية  وقوى  �ضعبية 

ال�ضيا�ضات الجتماعية ُفر�ضت من ال�ضلطات وكانت 

الت�رشيع  م�ضتويات  على  ت�ضاركية  غري  بطبيعتها 

والت�ضميم والتطبيق، بداأت تربز مع الوقت فجوات 

واأ�ضبحت �رشعنة  التنمية الجتماعية.  اأ�ضا�ضية يف 

الأ�ضا�ضي  املحفز  عليها  واملحافظة  الدولة  �ضلطة 

الت�ضارب بني هذه  لل�ضيا�ضات الجتماعية، فازداد 

ال�ضيا�ضات والوقائع القت�ضادية وال�ضرتاتيجيات 

القت�ضادية املعتمدة حديثًا يف تلك الفرتة. 

ويف حـــني كانت �ضيا�ضة الدولـــة املتعلقة ب�ضمان 

الأمـــة،  بنـــاء  بهـــدف  مرتبطـــة  للخريجـــني  العمـــل 

ال�صكان

ن�صيب الفرد من 

الناجت املحلي الإجمايل 

)بالدولر الأمريكي(

 العدد الإجمايل 

)باملاليني(

 ح�صة �صكان املدن 

)بالن�صبة املئوية(

5120.895.8 69قطر

2294.178 49الإمارات العربية املتحدة

7832.398.4 48الكويت

0680.788.6 28البحرين

0472.471.7 21ُعمان

4062483.6 20اململكة العربية ال�ضعودية

5864.187.2 9لبنان

49174.242.8 4م�رش

3345.478.5 4الأردن

13318.554.9 4اجلمهورية العربية ال�ضورية

99027.666.4 2العراق

4653.672.1 2ال�ضفة الغربية وغزة

23420.631.8 2اليمن

61338.445.20 1ال�ضودان

.World Bank (2011) :املصدر
مالحظة: بيانات الناجت احمللي اإلجمالي تعود لعام 2005؛ وبيانات السكان تعود لعام 2009.

موؤ�صرات اقت�صادية اجلدول 8.

ودميغرافية يف منطقة الإ�صكوا

أصبحت شرعنة 
سلطة الدولة 
واحملافظة عليها احملفز 
األساسي للسياسات 
االجتماعية، فازداد 
التضارب بني 
هذه السياسات 
والوقائع االقتصادية 
واالستراتيجيات 
االقتصادية املعتمدة 
حديثاً في تلك الفترة
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ا�ضتفـــادت الطبقـــة الو�ضطـــى النا�ضئـــة وجمموعـــة 

مـــن املوظفـــني يف احلكومـــة والقطاعـــات  �ضغـــرية 

النظاميـــة اململوكـــة مبعظمهـــا مـــن الدولـــة من رزم 

التاأمـــني  �ضخيـــة للرعايـــة الجتماعيـــة، مبـــا فيهـــا 

ملـــدى  املدعـــوم، والت�ضغيـــل  ال�ضحـــي، والإ�ضـــكان 

احليـــاة، والتعليم املجـــاين، ومعا�ضـــات التقاعد. اإل 

اأن التدابـــري التحوليـــة مثـــل الإ�ضـــلح الزراعـــي، 

واإجراءات اإعادة التوزيع، ودعم ال�ضلع الأ�ضا�ضية، 

مبـــا فيهـــا املـــواد الغذائيـــة والطاقة، مل تكـــن �ضوى 

تدابـــري �ضعبوية تهدف اإىل تهدئة �رشيحة كبرية من 

ال�ضـــكان. وي�ضبه نظـــام الرعايـــة الجتماعية الأويل 

يف منطقـــة الإ�ضكـــوا ذاك الـــذي و�ضفـــه اإ�ضبينـــغ-

بـالـنـظـــام   )Esping-Andersen, 1990( اأنـــدر�ضــــن 

املحافـــظ الـــذي تهيمـــن عليـــه جماعـــات امل�ضلحة يف 

اإطـــار اأوروبـــا الغربيـــة، مـــع فـــوارق اأ�ضا�ضية فيما 

يتعلـــق بالقيـــود املفرو�ضـــة علـــى احلقـــوق املدنيـــة 

وغيـــاب الديقراطيـــة. وقـــد تكـــون �ضفـــة »النظام 

ال�ضلطـــوي الـــذي تهيمن عليـــه جماعـــات امل�ضلحة« 

الإ�ضكـــوا. منطقـــة  م�ضتـــوى  علـــى  ملءمـــة  اأكـــرث 

وكان نظام الرعاية الجتماعية يف اخلم�ضينيات 

القت�ضادية  الوقائع  مع  يتما�ضى  وال�ضتينيات 

امللحة  املهمة  كانت  عندما  الفرتة  تلك  يف  للمنطقة 

القت�ضادية  التحتية  البنية  بتوفري  تق�ضي 

والجتماعية اللزمة لإن�ضاء اقت�ضاد حديث يف ظل 

الجتماعية.  التنمية  حيث  من  ملئمة  غري  ظروف 

اأو  50 �ضنة  املتوقع  العمر  البلدان كان  ففي معظم 

ما دون اخلام�ضة  الأطفال  ما دون، ومعدل وفيات 

اأكرث من 70  اأ�ضل 1000، ومعدل الأمية  300 من 

.
)52(

يف املائة

موزعة  الجتماعية  التنمية  منافع  تكن  ومل 

ب�ضكل عادل. فحتى يف البلدان العربية التي ت�ضمي 

العربية  اجلمهورية  اأي  »ا�ضرتاكية«،  نف�ضها 

�رشائح  اإق�ضاء  مت  وم�رش،  والعراق  ال�ضورية 

والقطاعات  الريفية  املناطق  يف  ال�ضكان  من  وا�ضعة 

اإدماج ما تبقى  غري النظامية يف املدن. وكان يوؤمل 

من ال�ضكان تدريجيًا يف نظام الرعاية الجتماعية مع 

هذا  كان  وما  القطاع احلديث.  الوقت ومنو  مرور 

الفرتا�ض ليعترب غري معقول خلل الفرتة الطويلة 

من النمو الكبري الذي �ضهدته املنطقة بني منت�ضف 

اخلم�ضينيات واأواخر ال�ضبعينيات. 

لكن منذ الثمانينات بداأت الت�ضدعات بالظهور، 

الأع�ضاء  البلدان  حتولت  التاليني  العقدين  وخلل 

ا�ضرتاتيجيات  اعتماد  اإىل  تدريجيًا  الإ�ضكوا  يف 

مالية  و�ضيا�ضات  جتارة  على  قائمة  جديدة  تنموية 

تناف�ضية.  اأكرث  خا�ض  قطاع  وتطوير  حتررًا  اأكرث 

بني  النهائي  و�ضكله  امل�ضار  هذا  توقيت  وتفاوت 

القت�ضادية،  الختللت  حدة  بح�ضب  واآخر،  بلد 

الدائنني  قبل  من  اخلارجية  ال�ضغوطات  وطبيعة 

على  والقت�ضادية  الجتماعية  والوقائع  الأجانب، 

جمل�ض  بلدان  اعتمدت  فقد  الداخلي.  امل�ضتوى 

م�ضتويات  اأدنى  بالنفط  الغنية  اخلليجي  التعاون 

هذه  حل�ضول  ونظرًا  وحمايته،  ال�ضوق  تنظيم 

الأجنبية،  والقرو�ض  النفط  عائدات  على  البلدان 

كانت مهمتها اأ�ضهل يف مواجهة الوقائع القت�ضادية 

اجلديدة. اأما البلدان الأخرى الأع�ضاء فقد تاأخرت 

فيها الإ�ضلحات القت�ضادية، لكن يف بداية الألفية 

نظام  اإىل  باحلاجة  اأقرت  قد  كلها  كانت  اجلديدة، 

اأ�ضا�ض  على  العاملي  القت�ضاد  يف  للندماج  اأف�ضل 

اإ�ضلحية  اإجراءات  واأدخلت  التناف�ضية،  تعزيز 

اأ�ضا�ضية، ل �ضيما يف جمال حترير التجارة واملال، 

وال�ضتقرار القت�ضادي الكلي، و�ضوابط امليزانية.

القت�ضادية  ال�ضرتاتيجية  هذه  كانت  حني  ويف 

اجلديدة ت�ضتوجب اأي�ضًا اإجراء التعديلت املنا�ضبة 

يف م�ضفوفة ال�ضيا�ضة الجتماعية، اأهملت احلكومات 

ب�ضكل  املو�ضوع  هذا  البلدان  معظم  يف  ال�ضلطوية 

كبري اأو تعاملت معه على اأنه هام�ضي. وعلى الرغم 

الجتماعي  بالعقد  بالعمل  ال�ضتمرار  تعذر  من 

بالطبقات  اخلا�ضة  الرعاية  منافع  من  وعدد  القدمي 

الو�ضطى، مل يتم اإجراء اأي اإ�ضلحات، ويف حالت 

ال�ضرتاتيجيون  املخططون  راأى  حيث  نادرة 

�ضيا�ضات  اإىل  احلاجة  القت�ضادية  للإ�ضلحات 

اجتماعية جديدة، وجدوا اأنف�ضهم غري قادرين على 

تطبيقها يف ظل الأنظمة ال�ضلطوية يف املنطقة. وبدًل 

من اإ�ضلح نظام التعليم الر�ضمي لتلبية الحتياجات 

القت�ضادية والوقائع املالية اجلديدة، �ضهد النظام 

يف  واملوارد  النوعية  م�ضتوى  على  تراجعًا  املذكور 
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تخ�ضي�ض مبلغ 100 مليون دولر للأ�رش، مع عر�ض مبلغ 2500 دولر لكل اأ�رشة؛ وتوفري 20000 وظيفة حكومية جديدةالبحرين

زيادة الدعم على املواد الغذائية؛ ووعد برفع اأجور املوظفني املدنيني ورواتبهم بن�ضبة 15 يف املائةم�صر

الأردن
زيادة رواتب املوظفني املدنيني والع�ضكريني؛ وتخفي�ض ال�رشائب على الوقود واملواد الغذائية؛ 

وتوفري املزيد من الأموال لل�ضندوق الوطني مل�ضاعدة الفقراء

تخ�ضي�ض مبلغ 4000 دولر لكل مواطن؛ وتوفري املواد الغذائية املجانية ملدة 14 �ضهرًاالكويت

ُعمان
رفع احلد الأدنى للأجور من 364 اإىل 520 دولر يف ال�ضهر؛ وتوفري 50000 وظيفة حكومية جديدة؛ 

وتخ�ضي�ض راتب �ضهري بقيمة 380 دولر للباحثني عن عمل

زيادة رواتب موظفي القطاع العام بن�ضبة 15 يف املائة؛ ومنح اإعانات البطالة؛ وتقدمي اإعانات الإ�ضكان جلعل اأ�ضعاره مقبولةاململكة العربية ال�صعودية

اجلمهورية العربية ال�صورية
تخفي�ض ال�رشائب ال�ضتهلكية على القهوة وال�ضكر؛ وتخفي�ض الر�ضوم اجلمركية على الأغذية؛ 

وتوفري مزيد من الأموال ل�ضندوق النظام الجتماعي للفقراء؛ وزيادة الأجور وبدلت التدفئة للعاملني يف اخلدمة املدنية

زيادة الإنفاق على الرعايةاليمن

الإعانات من اأجل ال�صالم يف بلدان خمتارة من منطقة الإ�صكوااجلدول 9.

املتزايدة  الأعداد  خللها  اقت�ضت  ح�ضا�ضة  مرحلة 

وف�ضلت  القطاع.  هذا  فعالية  تعزيز  ال�ضباب  من 

ذات  الطبقات  من  وغريها  الو�ضطى  الطبقات 

ال�ضيا�ضي وال�ضوت امل�ضموع على امل�ضتوى  النفوذ 

الر�ضمي  التعليم  نظام  عن  ال�ضتغناء  الجتماعي 

اخل�ضو�ضية  الدرو�ض  اإىل  فاأكرث  اأكرث  اللجوء  عرب 

والتعليم اخلا�ض. وقد لقت اأنظمة الرعاية ال�ضحية 

امل�ضري نف�ضه يف عدد من البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا 

املتاحة  املالية  املوارد  بح�ضب  متفاوتة  بن�ضب  لكن 

لكل دولة وقدرتها على احلد من التجزئة املتزايدة 

لعملية توفري اخلدمات ال�ضحية.

اآخر من مكونات  اأي�ضًا عن مكون  التخلي  ومت 

�ضمان  وهو  األ  ال�ضابق،  الجتماعي  العقد 

ملءمته  لعدم  وذلك  للخريجني،  وظائف  الدولة 

معظم  قدرة  وعدم  اجلديدة  التنمية  ل�ضرتاتيجية 

البلدان على حتمله. واأدى عدم اإ�ضلح ال�ضيا�ضات 

لدى  البطالة  زيادة  اإىل  العمل  و�ضوق  الجتماعية 

ال�ضباب، ل �ضيما املتعلمني منهم، فتم تبديد اإحدى 

اأهم مزايا البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، اأي خمزونها 

من ال�ضباب املتعلم. ويف جمال احلماية الجتماعية، 

وبدًل من اعتماد اأنظمة التاأمني املرتبطة باملتطلبات 

اجلديدة ل�ضوق العمل، مت توجيه املوارد اأكرث فاأكرث 

هيكلية  خلل  من  الفقر  من  التخفيف  خطط  نحو 

موؤ�ض�ضية جمزاأة �ضمن الدولة نف�ضها، وبات تطبيق 

اأكرث فاأكرث من قبل املنظمات غري  هذه اخلطط يتم 

و�ضاق.  قدم  على  عددها  ازداد  التي  احلكومية 

هذه  من  تبقى  ما  الأوتوقراطية  الأنظمة  واعتربت 

الأ�ضكال من التحويلت الجتماعية، كما هو احلال 

تعطى  كح�ضنات  امل�ضتهلكني،  لإعانات  بالن�ضبة 

نوع  اأنها  على  مقاربتها  من  بدًل  خا�ضعة  ل�ضعوب 

احلقوق  على  القائمة  والتاأمني  احلماية  اآليات  من 

 .
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ال�ضوق يقودها  التي  النا�ضئة  القت�ضادات  يف 

وقد مت �ضد الثغرات الناجمة عن عدم ملءمة نظام 

الرعاية الجتماعية عرب املوؤ�ض�ضات اخلريية الدينية 

تطورت  اجتماعية  جتزئة  اإىل  اأدى  مما  والطائفية، 

مع الوقت اإىل نزاعات اجتماعية متزايدة.  

وقد اأدى عدم التناغم بني ال�ضيا�ضات الجتماعية 

للأنظمة الأوتوقراطية يف منطقة الإ�ضكوا والوقائع 

كان  �ضعبية  انتفا�ضات  اإىل  اجلديدة  القت�ضادية 

باخليبة.  امل�ضابني  ال�ضباب  من  قادها  من  معظم 

ويلخ�ض الرد ال�رشيع للأنظمة على البوادر الأولية 

للنتفا�ضات يف عامي 2010 و2011 بو�ضوح املنطق 

الذي يقوم عليه نهج ال�ضيا�ضات الجتماعية للقادة 

ال�ضلطويني واملبني على »الهدايا«  ال�ضيا�ضية. فما 

 ما هو �ضوى 
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�ضمي بـ »الإعانات من اأجل ال�ضلم«

عملية  �ضلب  يف  تقع  خمتلف  بوجه  �ضيا�ضية  هدايا 

.The Economist (2011) :املصدر



45

الثالث الفصل  مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010 

�ضنع ال�ضيا�ضات الجتماعية يف وقت قد اآن فيه اأوان 

الإ�ضلح القت�ضادي، وكان الهدف الأ�ضا�ضي لتلك 

الأوتوقراطية  الأنظمة  �ضلطة  على  احلفاظ  الهدايا 

)اجلدول 9(. وقد خلقت النتفا�ضات العربية املناخ 

يف  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  يف  النظر  لإعادة  امللئم 

منطقة الإ�ضكوا، بهدف ت�ضميم �ضيا�ضات ل تتناغم 

والدولية اجلديدة  املحلية  القت�ضادية  الوقائع  مع 

الأ�ضا�ضية  املكونات  اأحد  اأي�ضًا  ت�ضكل  بل  فح�ضب، 

ظل  يف  املطلوبة  القت�ضادية  لل�ضرتاتيجيات 

يكن  ل  اأدناه،  مبني  هو  وكما  اجلديدة.  الظروف 

تطبيق هذه ال�ضيا�ضات الجتماعية »التنموية« اإل يف 

اإطار ديقراطي وت�ضاركي، كان مفقودًا يف املنطقة 

حتى الآن.

جيم- التعليم: نحو »نظام للرعاية 

الجتماعية حمفز لالإنتاجية«؟

ي�ضكل اإ�ضلح التعليم يف منطقة الإ�ضكوا حاجة 

اأي  يف  اأ�ضا�ضيًا  وعن�رشًا  واقت�ضادية  اجتماعية 

لل�ضيا�ضات  م�ضتقبلي  وتنموي  ديقراطي  نظام 

الجتماعية. فالتعليم، اأوًل، ل ي�ضاهم �ضوى ب�ضكل 

وثانيًا،  املنطقة.  يف  الجتماعي  احلراك  يف  حمدود 

ف�ضل التعليم اإىل حد كبري يف امل�ضاعدة على التخفيف 

التطابق  لعدم  نظرًا  املنطقة  يف  البطالة  م�ضاكل  من 

وتدريب  العمل  �ضوق  يف  املطلوبة  املهارات  بني 

التعليم  نوعية  تدين  يحرم  وثالثًا،  اخلريجني. 

املهارات  ت�ضكلها  التي  ال�ضلبة  القاعدة  املنطقة من 

التناف�ضية يف  القدرة  ُتعترب �رشورية لك�ضب  والتي 

القت�ضاد الدويل.

وفيما يتعلق ببيانات التح�ضيل العلمي، يو�ضح 

تقرير �ضادر حديثًا حول الأهداف الإمنائية للألفية 

الدول  جامعة  مع  اإعداده  يف  الإ�ضكوا  ا�ضرتكت 

الأع�ضاء  البلدان  معظم  ُتعترب  حني  يف  اأنه  العربية 

توفري  جمال  يف  ال�ضحيح  امل�ضار  على  الإ�ضكوا  يف 

التعليم الأ�ضا�ضي ل�ضكانها، ل يزال ال�ضودان واليمن 

والنزاعات  احلروب  حتول  فيما  جدًا،  متاأخرين 

دون  ولبنان  وفل�ضطني  العراق  يف  حاليًا  الدائرة 

. ويحدد التقرير 
)55(

اإحراز تقدم على هذا امل�ضتوى

العوائق العامة اأمام تعميم التعليم البتدائي اجليد 

اجلن�ضني،  بني  والتفاوت  املوارد،  يف  النق�ض  يف 

وانعدام امل�ضاواة بني املناطق الريفية واحل�رشية، 

بع�ض   10 اجلدول  ويبوب  التعليم.  معايري  وتدين 

بالقراءة  والإملام  للتعليم  الأ�ضا�ضية  املوؤ�رشات 

ظهرًا اأن املنطقة قد اأحرزت تقدمًا كبريًا 
ُ
والكتابة م

القليلة املا�ضية. فبا�ضتثناء ال�ضودان  خلل العقود 

الأع�ضاء  البلدان  والعراق وم�رش واليمن، تخطت 

بالقراءة  الإملام  معدلت  متو�ضط  الإ�ضكوا  يف 

املتو�ضط  الدخل  ذات  بالبلدان  اخلا�ضة  والكتابة 

.
)56(

والبالغ 83 يف املائة

�ضهدها  التي  الكبرية  الزيادة  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

منذ  املدر�ضي  التعليم  �ضنوات  عدد  متو�ضط 

اأتاح  نحو  على  الع�رشين،  القرن  من  الثمانينيات 

للمنطقة اللحاق باملعدل ال�ضائد يف البلدان النامية. 

هذا  ارتفع  ككل،  الإ�ضكوا  منطقة  م�ضتوى  فعلى 

املتو�ضط ثلثة اأ�ضعاف، اإذ انتقل من اأقل من ثلث 

6.4 �ضنوات بحلول عام  �ضنوات يف عام 1980 اإىل 

.2010

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا  اأداء معظم  اأن  اإل 

ل يزال متاأخرًا مقارنة مع البلدان النامية يف مناطق 

بالتعليم  لللتحاق  الإجمايل  املعدل  اأن  كما  اأخرى. 

 .
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املائة يف   23 يتخطى  ول  جدًا  متدٍن  اجلامعي 

وبعبارات اأخرى، على الرغم من التقدم املحرز يف 

احلد من الأمية، ل تزال املنطقة متاأخرة من حيث 

التعمق يف التعليم.

ويظهر العمود الأخري من اجلدول 10 متو�ضط 

�ضنوات التعليم املدر�ضي كن�ضبة من �ضنوات التعليم 

املدر�ضي املتوقعة قيا�ضًا مب�ضتوى ن�ضيب الفرد من 

الدخل يف كل من البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا. وعلى 

الرغم من التقدم ال�رشيع الذي حققته بلدان جمل�ض 

التعاون اخلليجي يف جمال التح�ضيل العلمي، ل تزال 

امل�ضتويات التي بلغتها اأدنى بكثري من تلك املتوقعة. 

متو�ضط  من  فقط  املائة  يف   48 الكويت  حققت  فقد 

بلغت  لديها، فيما  املتوقع  املدر�ضي  التعليم  �ضنوات 

العربية  واململكة  قطر  من  كل  التي حققتها  الن�ضبة 

ال�ضعودية 58 يف املائة. اأما البلد الوحيد الذي حقق 

ن�ضبة قريبة من امل�ضتوى املتوقع للتح�ضيل العلمي 

خلقت االنتفاضات 
العربية املناخ املالئم 

إلعادة النظر في 
السياسات االجتماعية 

في منطقة اإلسكوا، 
بهدف تصميم 

سياسات ال تتناغم 
مع الوقائع االقتصادية 

احمللية والدولية 
اجلديدة فحسب، بل 

تشكل أيضاً أحد 
املكونات األساسية 

لالستراتيجيات 
االقتصادية املطلوبة 

في ظل الظروف 
اجلديدة
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معدل الإملام بالقراءة والكتابة 

لدى الكبار )ن�صبة من عمرهم 15 

�صنة وما فوق(

ال�صنوات املتوقعة للتعليم 

 املدر�صي 

)بالأعوام(

متو�صط �صنوات التعليم املدر�صي 

لدى الكبار )بالأعوام(
ن�صبة ال�صنوات املتوقعة

1980199020002005201019801990200020052010198019902000200520102010البلد

66.866.866.891.191.112.013.012.512.813.13.15.17.38.08.665.6الأردن

الإمارات 

العربية املتحدة
53.571.271.290.090.08.611.110.711.511.53.14.36.98.49.280

69.884.086.587.990.010.013.513.414.014.34.16.08.49.09.465.7البحرين

اجلمهورية 

العربية

ال�ضورية

55.755.782.981.984.79.310.0 10.510.02.64.14.74.84.949

60.960.960.93.64.24.44.44.40.91.52.42.82.965.9....ال�ضودان

74.074.174.110.39.28.59.79.71.52.94.85.35.657.7....العراق

............83.086.33.27.711.011.211.1......عمان

............12.213.013.1....86.193.493.8....فل�ضطني

75.683.393.193.110.512.812.513.812.74.45.46.47.07.357.5..قطر

67.574.578.494.294.511.110.913.612.812.54.35.56.16.06.148.8الكويت

............89.689.610.910.512.112.713.5......لبنان

اململكة العربية 

ال�ضعودية
..70.879.483.686.75.97.810.913.213.54.25.56.67.27.857.8

37.444.455.666.466.47.59.111.611.011.02.03.54.75.66.559.1م�رش

7.98.68.60.10.31.11.82.529.1....47.755.763.2....اليمن

72.783.483.28.610.010.911.411.42.84.05.46.06.40.6....املعدل

فهو الإمارات العربية املتحدة حيث بلغت هذه الن�ضبة 

اأدنى من  تزال  اأنها ل  الرغم من  املائة، على  80 يف 

يف  املتوقع  املدر�ضي  التعليم  �ضنوات  متو�ضط  ن�ضبة 

هذا البلد. ويكن ا�ضت�رشاف ذلك يف البلدان القائمة 

على ال�ضناعات الهيدروكربونية والتي متر مبرحلة 

تراجع  مبوازاة  تنوعًا  اأكرث  هيكليات  نحو  انتقالية 

التح�ضيل  م�ضتويات  كذلك جاءت  النفطية.  ثروتها 

العلمي يف بلدان املنطقة املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل 

اأدنى بكثري من امل�ضتويات املتوقعة قيا�ضًا مل�ضتويات 

ن�ضيب الفرد من الدخل.

ــمــا يــتــعــلــق مبــ�ــضــتــويــات اإمتــــــام املــرحــلــة  وفــي

ال�ضودان  با�ضتثناء  البلدان  معظم  فاإن  البتدائية، 

الهدف  حتقيق  نحو  طريقها  يف  واليمن،  والعراق 

اأداء منطقة  اأن  اإل   .
)58(

ال�ضلة للألفية ذي  الإمنائي 

مرحلة  بــاإمتــام  يتعلق  فيما  �ضعفًا  اأكــرث  الإ�ــضــكــوا 

اأيــ�ــضــًا  التعليم  نــظــام  وُيــظــهــر  الــثــانــوي.  التعليم 

تقل�ضت  حني  ففي  املعيدين.  من  مرتفعة  معدلت 

الن�ضبة املئوية املتو�ضطة يف املنطقة العربية من 8 اإىل 

1999 و2007، ظل متو�ضط  املائة بني عامي  3 يف 

املعيدين يف منطقة الإ�ضكوا يف املرحلة البتدائية 5.6 

املتو�ضطة  البلدان  يفوق  2007، ما  املائة يف عام  يف 

.
)59(

الدخل ذات املعدل البالغ 3.3 يف املائة

املوؤ�صرات الأ�صا�صية للتعليم املدر�صي والإملام بالقراءة والكتابة يف منطقة الإ�صكوا

.UNESCO (2010a) ،املصدر: مؤشرات التعليم املدرسي واإلملام بالقراءة والكتابة
مالحظة: عالمة النقطتني )..( تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.

اجلدول 10.
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الكبري  التفاوت  اإىل  املذكورة  امل�ضاكل  وتعود 

الجتماعي  النوع  بح�ضب  التعليمية  املخرجات  يف 

والدخل ومكان الإقامة. ويبقى النق�ض يف التعليم 

من  ال�ضكانية  للفئات  الأ�ضا�ضية  ال�ضمات  اإحــدى 

منطقة  يف  الأريــاف  يف  والقاطنني  والإنــاث  الفقراء 

من  فال�ضكان  اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق 

باملدار�ض،  يلتحقون  مــا  نـــادرًا  والإنـــاث  الفقراء 

الت�رشب  مــن  يعانون  مــا  غالبًا  فعلوا،  حــال  ويف 

الأطفال  من  املائة  يف   60 الإنــاث  وت�ضكل  املبكر. 

حتى  الإ�ضكوا،  منطقة  يف  باملدار�ض  امللتحقني  غري 

اجلمهورية  يف  املائة  يف   62 تخطى  املعدل  هذا  اأن 

وم�رش  والــعــراق  والــ�ــضــودان  ال�ضورية  العربية 

.
)60(

واليمن

اأنه يف  وُيظهر تقرير الأهداف الإمنائية للألفية 

على  املنطقة  يف  التفاوت بني اجلن�ضني  تقل�ض  حني 

م�ضتوى املراحل البتدائية، فقد ات�ضعت يف املراحل 

اللحقة، مع اإمكانية ا�ضتثناء بلدان جمل�ض التعاون 

بالن�ضبة  الأمر  وكذلك  ولبنان.  والأردن  اخلليجي 

الريفية  املناطق  يف  املدر�ضي  الت�رشب  معدلت  اإىل 

ويف  املائة  يف   30 الأوىل  يف  بلغت  حيث  واحل�رشية 

و/اأو  البعيدة  املناطق  ففي  املائة.  يف   18 الثانية 

اأو  متوفرة  غري  املدار�ض  تكون  ما  غالبًا  الفقرية 

يبلغ  املثال،  �ضبيل  وعلى  اإليها.  الو�ضول  ي�ضعب 

معدل التعليم املدر�ضي للفتاة الريفية يف م�رش اأربع 

�ضنوات، وهو اأدنى بكثري من املعدل الوطني الذي 

. وتوؤكد البيانات اخلا�ضة 
)61(

ي�ضل اإىل 10 �ضنوات

�ضهدته  الذي  التح�ضن  من  الرغم  على  اأنه  مب�رش 

من  املائة  يف   43 فقط  ي�ضل  املجال،  هذا  يف  البلد 

ال�ضكان الأ�ضد فقرًا الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 

التا�ضع  ال�ضف  اإىل  املائة(  يف   40( �ضنة  و19   15

 يف 
ً
ابتدائي، مقارنة مع 84 يف املائة من الأكرث غنى

. ويعك�ض ذلك 
)62(

الفئة العمرية نف�ضها )20 يف املائة(

الأ�ضد  اخُلم�ض  من  الأطفال  فيه  يكون  عامليًا  واقعًا 

املدار�ض  من  للت�رشب  معر�ضني  ال�ضكان  من  فقرًا 

. وبالتايل، فاإن 
)63(

اأكرث من غريهم باأربعة اأ�ضعاف

والنوع  الفقر  اأي  التهمي�ض،  اإىل  املوؤدية  العوامل 

الجتماعي واجلغرافيا، هي عوامل متاآزرة.

وتعرت�ض التعليـــم يف منطقـــة الإ�ضكوا جمموعة 

مـــن الق�ضايـــا املرتبطـــة باجلـــودة، ل �ضيمـــا تـــدين 

جـــودة مـــواد التعليـــم و�ضعـــف التدريـــب اخلا�ـــض 

باملدر�ضـــني. ومقارنة مع امل�ضتـــوى العاملي، ل تزال 

والتطويـــر  البحـــث  جمـــال  يف  متاأخـــرة  املنطقـــة 

والبتكار الفنـــي، واللغـــات، والريا�ضيات والعلوم 

من حيـــث النوعيـــة والكميـــة. ويوؤكد م�ضـــح غالوب 

)Gallup Survey( لعـــام 2011 اأنـــه يف حـــني يبـــدي 

ال�ضـــكان ر�ضًا عن م�ضتـــوى التعليم يف بلدان جمل�ض 

التعـــاون اخلليجـــي، ل يـــزال هذا امل�ضتـــوى بحاجة 

اإىل حت�ضـــني نوعيته، ل �ضيمـــا واأن الطلب يف بلدان 

املجل�ـــض م�ضنفون �ضمن الثلـــث الأخري يف العامل يف 

الريا�ضيات والعلوم. و�ضلط باربر ومر�ضد وويلن

 )Barber, Mourshed and Whelan, 2007(

ال�ضـــوء علـــى �ضعـــف التدريب اخلا�ـــض باملدر�ضني 

يف معظـــم مراحل التعليـــم. وبالتايل، لي�ضـــت القيود 

املاليـــة امل�ضكلـــة الوحيدة يف هذا الإطـــار، بل ي�ضاف 

اإليها �ضعف الإدارة والنق�ض يف التدابري التحفيزية 

لت�ضجيـــع الطلب واملوظفـــني. اأما يف باقـــي املنطقة 

فت�ضاف اإىل م�ضاكل النوعية املتعلقة بتطوير املناهج، 

وتدريب املدر�ضني، واملمار�ضـــات التعليمية، م�ضكلة 

عـــدم ملءمة التجهيزات ونق�ض املوارد املالية. وقد 

�ضهد التعليم الر�ضمي تراجعًا على م�ضتوى النوعية 

ومـــدى التوافر، وبـــات النا�ض يلجـــاأون اأكرث فاأكرث 

اإىل التعليـــم اخلا�ـــض ور�ضومه واأم�ضـــى الإنفاق من 

.
)64(

الأمـــوال اخلا�ضـــة �ـــرشورة يف الأردن وم�رش

الإ�ضلمي  البنك  موؤخرًا  اأجراه  م�ضح  ويحدد 

منطقة  يف  الدولية  التمويل  وموؤ�ض�ضة  للتنمية 

مبا  العمل،  مهارات  يف  النق�ض  بو�ضوح  الإ�ضكوا 

فيها تلك املرتبطة بالتوا�ضل والعلقات بني الأفراد 

كاأحد  والتنظيم،  الإدارة  وعمليات  امل�ضاكل  وحل 

ا�ضتكى  فقد  ال�ضباب.  لتوظيف  الأ�ضا�ضية  العوائق 

اخلريجني  مهارات  ملءمة  عدم  من  العمل  اأرباب 

ال�ضباب لحتياجات �ضوق العمل نظرًا لقدم املناهج 

اأو النق�ض يف التدريب املهني؛ ف�ضًل عن تدين نوعية 

على  ذلك  يف  مبا  الوظائف،  بني  امل�ضرتكة  املهارات 

�ضبيل املثال ل احل�رش التفكري النقدي وحل امل�ضاكل 

املعقدة واملتعددة التخ�ض�ضات وال�ضتخدام املبتكر 

للمعرفة واآداب العمل.

يحدد مسح أجراه 
مؤخراً البنك اإلسالمي 

للتنمية ومؤسسة 
التمويل الدولية في 

منطقة اإلسكوا 
بوضوح النقص في 

مهارات العمل، مبا فيها 
تلك املرتبطة بالتواصل 

والعالقات بني األفراد 
وحل املشاكل وعمليات 
اإلدارة والتنظيم، كأحد 

العوائق األساسية 
لتوظيف الشباب
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وُيظهر ذلك ارتباط البطالة يف املنطقة بق�ضيتني 

متعلقتني بالتعليم: اأوًل، تدين م�ضتويات التح�ضيل 

خمزون  من  اأ�ضا�ضيًا  عن�رشًا  ي�ضكل  الذي  العلمي 

راأ�ض املال الب�رشي، مما اأدى اإىل احلد من التناف�ضية 

الأن�ضطة  يف  م�ضتدامة  وظائف  توليد  واإمكانية 

الهيكلية؛  البطالة  ذلك  عن  فنجمت  الإنتاجية، 

النظام  عن  الناجتة  املهارات  تطابق  عدم  وثانيًا، 

التعليمي مع تلك املطلوبة يف �ضوق العمل، مما اأدى 

اإىل البطالة الهيكلية والبطالة املوؤقتة يف اآن معًا.

الت�ضلب  واأوجه  من جهة  التعليم  اإخفاقات  اإن 

يعزز  م�ضاكل  اأخرى  جهة  من  العمل  �ضوق  يف 

بع�ضها بع�ضًا يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا وهي 

امل�ضكلة  يزيد  ومما  البطالة.  م�ضاكل  وراء  تكمن 

باعتباره  العام  للقطاع  املهيمن  الدور  تفاقمًا 

و�ضدياق  �ضمان  ويفيد  الرئي�ضي.  امل�ضتخدم 

)Samman and Shediac, 2010( بتدين امل�ضتوى 

التعليمي لق�ضم كبري من الذكور العاطلني عن العمل 

يف بلـــدان جمل�ض التعـــاون اخلليجي )53 يف املائة يف 

اململكة العربية ال�ضعودية، و69 يف املائة يف الكويت(، 

فيمـــا ي�ضـــكل اأغلبية الذكـــور العاملني عمالـــة زائدة 

يف القطاعـــات احلكوميـــة. اأمـــا الفجـــوة يف ال�ضناعة 

والقطـــاع اخلا�ـــض في�ضدهـــا العمـــال املهاجـــرون، 

ممـــا يدل على وجود ثغـــرة كبـــرية يف التعليم املهني 

ونوعيـــة املهـــارات وتوافرهـــا، ف�ضـــًل عـــن احلاجة 

اإىل تطويـــر مبـــادرة »التعليم مـــن اأجـــل الت�ضغيل«.

التح�ضيل  على  العام  القطاع  وظائف  وتعتمد 

املعدلت  على  بدوره  يقوم  الذي  اجلامعي  العلمي 

ما  غالبًا  ر�ضمية  امتحانات  يف  حتقيقها  يتم  التي 

يكون قد مر عليها الزمن. وقد يف�رش ذلك النتيجة 

اإيجابية  للتعليم  ال�ضخ�ضية  العائدات  اإن  القائلة 

وبح�ضب  يبدو،  بينما  التعليم،  �ضنوات  مع  وتزداد 

النمو  على  للتعليم  اأثر  ما من  اأنه  الباحثني،  بع�ض 

اأن  الواقع  هذا  تبعات  ومن   .
)65(

القت�ضادي

اخلريجني يف املنطقة ينتظرون وقتًا طويًل بحثًا عن 

وظيفة حكومية اأو وظيفة ُمر�ضية تتطلب مهارات، 

مما يوؤدي اإىل تخطي معدلت البطالة بني اخلريجني 

ذات  البلدان  من  غريها  يف  امل�ضجلة  تلك  املنطقة  يف 

الدخل املتو�ضط. وعلى العك�ض، فاإن غري املتعلمني 

يكونون يف الغالب قد ت�رشبوا من املدار�ض من اأجل 

درا�ضتهم،  متابعة  على  قادرين  غري  لأنهم  العمل 

فتنخف�ض معدلت البطالة لديهم، على الرغم من اأن 

هذه املعدلت متيل نحو الرتفاع على كل م�ضتويات 

.
)66(

املهارة

التعليـــم  عائـــدات  تعديـــل  ال�ـــرشوري  ومـــن 

املتزايـــد  اللجـــوء  اإىل  نظـــرًا  املرتفعـــة  اخلا�ـــض 

للتعليـــم  كتتمـــة  اخل�ضو�ضيـــة  الدرو�ـــض  اإىل 

يف  النجـــاح  فر�ـــض  لتعزيـــز  وكو�ضيلـــة  الر�ضمـــي 

المتحانـــات الر�ضميـــة. وبح�ضب تان�ضـــل وبريكان

ال�ضبـــب  فـــاإن   ،  )Tansel and Bircan, 2004(

الكامـــن وراء هـــذه الظاهـــرة يف البلـــدان النامية هو 

املـــوارد غري امللئمة، ل �ضيمـــا النق�ض يف اجلامعات 

اأو مقاعـــد اجلامعـــات، وارتفـــاع عـــدد الطـــلب يف 

ال�ضفوف وتدين الإنفاق العام. اإل اأن الأثر النهائي 

يبقـــى ت�ضويـــه املخرجـــات. وتظهـــر البيانـــات التي 

م�ـــرش  حـــول   )Assaad, 2010( اأ�ضعـــد  يوردهـــا 

اأن الأغنيـــاء هـــم الأكرث قـــدرة على اإر�ضـــال اأبنائهم 

اإىل اجلامعـــات، ل �ضيمـــا بالنظـــر اإىل قدرتهـــم علـــى 

توفـــري الدعـــم )املـــادي والأكاديـــي( لهـــم خـــلل 

. بالتـــايل، وكمـــا هـــو الو�ضـــع 
)67(

عمليـــة الختيـــار

حاليـــًا، فـــاإن الأغنيـــاء هـــم الذيـــن ي�ضتفيـــدون مـــن 

التعليم اجلامعي املجـــاين يف م�رش. ومبوازاة ذلك، 

مل ينجـــح النظـــام التعليمـــي يف تعزيـــز امل�ضـــاواة اأو 

احلـــراك الجتماعي، مما يزيد م�ضكلة عدم امل�ضاواة 

يف الفر�ـــض القائمـــة حاليـــًا تفاقمًا. وي�ضـــري العربي 

)El-Araby, 2010( على نحو مماثل اإىل اأن » التعليم 

.
)68(

اجلامعـــي املجاين للجميع ل ي�ضمـــن امل�ضاواة«

للمرحلة  العري�ضة  اخلطوط  حتديد  اإطار  ويف 

اأن امل�ضكلة الأ�ضا�ضية  الباحثني  املقبلة، راأى بع�ض 

العام،  القطاع  هيمنة  يف  تكمن  التعليمي  النظام  يف 

القطاع  توفري  نحو  الآن  التحول  من  بد  ل  واأنه 

اإىل  الإ�ضارة  جتدر  ولكن  العايل.  للتعليم  اخلا�ض 

خلل  من  ظهر  اأن  له  �ضبق  اخلا�ض  التعليم  اأن 

اخلا�ضة.  اجلامعات  و/اأو  اخل�ضو�ضية  الدرو�ض 

عامة  ا�ضتثمارات  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ذلك  ويعود 

موجهة  �ضيا�ضات  اإىل  جزئي  وب�ضكل  جُمدية،  غري 

بهذا اخل�ضو�ض. لكن يف الأردن وم�رش على �ضبيل 
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املثال مل يوؤد تدعيم الإنفاق العام على التعليم العايل 

باإنفاق خا�ض اإىل حت�ضن كبري يف القطاع اجلامعي. 

فتعميم التعليم اجليد هو ما ينبغي توافره لتح�ضني 

للعمالة  اللزمة  باملهارات  الطلب  النوعية وتزويد 

الكفاية  تعزيز  يف  اأي�ضًا  ي�ضاهم  ما  وهذا  املنتجة، 

اأو  مالية  قيود  اأي  مواجهة  حال  ويف  وامل�ضاواة. 

الأخرى، يجب  باملوارد  املرتبطة  القيود  غريها من 

اأن يقوم التقنني يف توفري التعليم العايل على اأ�ضا�ض 

قدرة الطالب ل خلفيته. 

ـــدى قــيــام الــبــلــدان الأعــ�ــضــاء يف الإ�ــضــكــوا  ول

عليها  يتوجب  الجتماعية،  �ضيا�ضاتها  بت�ضحيح 

خلدمة  وحت�ضينها  التعليمية  اأنــظــمــتــهــا  جتــديــد 

اإمكاناتها الب�رشية على نحو اأف�ضل وتعزيز الو�ضول 

الأولــويــة  تبقى  امل�ضتوى،  هــذا  وعلى  التعليم.  اإىل 

وقد  تكاليفه.  حتمل  على  والقدرة  التعليم  لنوعية 

ت�ضكل زيادة املوارد وال�ضتثمارات يف البنى التحتية 

املادية و�ضيلة للحد من اعتماد فرتتني درا�ضيتني يف 

املدار�ض كل يوم. وُتعترب التحولت النوعية حاجة 

التدريب  توفري  ينبغي  حيث  الإطــار،  هذا  يف  ما�ضة 

على  الرتكيز  وكذلك  للمدر�ضني،  واملتقدم  احلديث 

اكت�ضاب املهارات، مبا فيها تلك املرتبطة بالتحليل 

وحل امل�ضاكل والتوا�ضل والتدريب على اجلهوزية 

للعمل، وهي عملية من ال�رشوري تعزيز انت�ضارها 

�ضوق  احتياجات  مع  اأف�ضل  نحو  على  ومواءمتها 

ــارات اأخـــــرى، حتــتــاج املــنــطــقــة اإىل  ــب ــع الــعــمــل. وب

وهذا  الت�ضغيل«.  اأجل  من  »التعليم  مبادرة  تطوير 

و�ــرشكــاوؤه  ماكنزي  اإليه  اأ�ــضــار  ما  بح�ضب  يعني، 

تطوير   )McKinsey and Company, 2011(

معايري  واإدخــــال  املهني،  الــتــدريــب  تعزيز  و/اأو 

ل�ضمان اجلودة لكافة اجلهات املوفرة للتعليم، مع 

تعميم  مهمة  الر�ضمية  واجلامعات  املدار�ض  اإيــلء 

الو�ضول اإىل التعليم العايل اجلودة للجميع، وبحيث 

الفطرية  القدرة  على  قائمًا  الختيار  معيار  يكون 

على  يعتمد  البطالة  م�ضكلة  حل  اأن  ومــع  للطلب. 

جديدة،  عمل  فر�ض  توليد  على  القت�ضادات  قدرة 

والفائدة  التعليم  قطاع  يف  التح�ضينات  هذه  تعترب 

ملحة. الب�رشية حاجة  التنمية  على  بها  تعود  التي 

يف  الأع�ضاء  البلدان  اأمام  متاحة  الفر�ضة 

التعليم  جمال  يف  الإقليمي  للتعاون  الإ�ضكوا 

من  البلدان  لهذه  امل�ضرتكة  اللغة  تقدمه  ما  بف�ضل 

من  عالية  درجات  حتقيق  املمكن  ومن  ت�ضهيلت. 

التاآزر على هذا امل�ضتوى من خلل تخ�ضي�ض املنح 

الطلب واملدر�ضني. ويجوز  لتبادل  وتنظيم برامج 

املجال  يف  ال�ضابق  التعاون  اإحياء  املثال  �ضبيل  على 

العلمي يف ظل اأنظمة اأكرث ديقراطية.

دال- القطاع ال�صحي يف اإطار مقارن

املنطقة  يف  العامة  ال�ضحة  موؤ�رشات  ُتظهر 

اأن  يعني  مما  البلدان،  بني  كبريًا  تفاوتًا  العربية 

ب�ضكل  اإل  الواقع  عن  تعرب  ل  ال�ضاملة  ال�ضورة 

يف  التفاوت  يكون  اأن  املفاجئ  غري  ومن  جزئي. 

موؤ�رشات ال�ضحة العامة مرتبطًا مب�ضتويات الدخل 

بلدان جمل�ض  ت�ضعى  املنطقة. ففي حني  املختلفة يف 

يف  ناجحًا  اأداوؤها  ليكون  جاهدًة  اخلليجي  التعاون 

اأي  منوًا،  البلدان  اأقل  اأظهرت  ال�ضحي،  القطاع 

ال�ضودان واليمن، تقدمًا حمدودًا على هذا امل�ضتوى. 

ال�ضتينيات  منذ  تقدم  اإحراز  مت  عام،  وب�ضكل 

وال�ضبعينيات يف موؤ�رشات اأ�ضا�ضية يف جمال ال�ضحة 

يف  الأمهات  وفيات  ومعدلت  املتوقع،  العمر  مثل 

مرحلة النفا�ض، ومعدلت وفيات الر�ضع، ف�ضًل عن 

التقدم يف انت�ضار املرافق ال�ضحية وجمموع الإنفاق 

التحليلت  التدقيق يف  لكن  ال�ضحة.  احلكومي على 

ت�ضور  اإعادة  اإمكانية  حول  فكرة  يعطي  القطرية 

دور الدولة واملوؤ�ض�ضات العامة يف اتخاذ الإجراءات 

لتح�ضني  اأف�ضل  فر�ض  اإتاحة  اأجل  من  اللزمة 

موؤ�رشات ال�ضحة على نحو عادل.

ال�ضحة  على  احلكومي  الإنفاق  ح�ضة  وُتظهر 

كن�ضبة من اإجمايل الإنفاق احلكومي الأولوية التي 

توليها احلكومة لل�ضحة. ويبني اجلدول 11 جمموع 

املتو�ضط،  �رشقي  منطقة  يف  ال�ضحة  على  الإنفاق 

مقارنًا مع جمموع امل�ضتويات العاملية للإنفاق على 

ال�ضحة بني عامي 2000 و2008. ويظهر بو�ضوح 

يف هذا اجلدول اأن الإنفاق اخلا�ض على ال�ضحة يف 

بينما  العاملية،  امل�ضتويات  يتخطى  الأو�ضط  ال�رشق 

م�ضتويات الإنفاق احلكومي على ال�ضحة يف املنطقة 
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اإجمايل الإنفاق 

على ال�صحة 

)الن�صبة املئوية 

من الناجت املحلي 

الإجمايل(

الإنفاق اخلا�س 

على ال�صحة 

)الن�صبة املئوية من 

اإجمايل الإنفاق على 

ال�صحة(

الإنفاق احلكومي 

على ال�صحة 

)الن�صبة املئوية 

من اإجمايل الإنفاق 

احلكومي(

200020082000200820002008املنطقة

8.38.543.538.413.313.9العامل

4.24.252.146.87.06.9منطقة �رشق املتو�ضط

الإنفاق على ال�صحة، 2000 و2008 اجلدول 11.

هي اأدنى بكثري من م�ضتويات الإنفاق على ال�ضعيد 

على  دللة  املذكورة  الجتاهات  تكون  وقد  العاملي. 

اأن اأولويات احلكم واملوؤ�ض�ضات ترتكز، على �ضبيل 

ال�ضرتاتيجية  املخاوف  على  احل�رش،  ل  املثال 

الناجمة عن القوى الإقليمية والعاملية.

اإىل  العاملية  القرارات  »اأدت  ففي فل�ضطني مثًل، 

املتحدة  الأمم  لوكالة  املخ�ض�ض  التمويل  يف  تقلبات 

ال�رشق  يف  الفل�ضطينيني  اللجئني  وت�ضغيل  لإغاثة 

املعنية  الأ�ضا�ضية  اجلهة  وهي  )الأونروا(،  الأدنى 

للجئني  والجتماعية  ال�ضحية  اخلدمات  بتقدمي 

والثنائية  املتعددة  للوكالت  وكان  الفل�ضطينيني. 

الأطراف اأي�ضًا تاأثريها على �ضنع ال�ضيا�ضات العامة 

يف اقت�ضادات العامل العربي، نظرًا ملطالب الإ�ضلح 

ولتخفي�ض الإنفاق العام. وتركت العوامل املذكورة 

.
)69(

اآثارًا اأكرب على املجموعات املنخف�ضة الدخل«

على  احلكومي  الإنفاق  بلغ   ،2009 عام  ويف 

املائة  يف   1.6 الإنفاق  من  مئوية  كن�ضبة  ال�ضحة 

املائة  يف  و1.3  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  يف 

على  يدل  اليمن، مما  املائة يف  يف ال�ضودان و1.5 يف 

املوؤ�رش  بح�ضب  )املحددة  منخف�ضة  ب�رشية  تنمية 

بـ1.8 يف املائة اأو اأقل(. اأما الأردن فقد حقق ن�ضبة 

املنطقة  يف  الأعلى  وهي  املائة  يف   5.4 بلغت  اإنفاق 

وتتخطى م�ضتويات الإنفاق يف بلدان جمل�ض التعاون 

اخلليجي كافة، مثل الإمارات العربية املتحدة )1.9 

يف املائة(، وقطر )2.9 يف املائة(، واململكة العربية 

فاإن  عام،  وب�ضكل   .
)70(

املائة( يف   2.7( ال�ضعودية 

الإنفاق  يف  يتجلى  احلكومي  الإنفاق  يف  النق�ض 

املحدود لل�ضمان الجتماعي على ال�ضحة والإنفاق 

الفائ�ض من الأموال اخلا�ضة )اجلدول 12(. 

ويو�ضح اجلدول 13 اأن ارتفاع الإنفاق اخلا�ض 

على ال�ضحة يف منطقة الإ�ضكوا يعود اإىل النق�ض يف 

ال�ضحة.  على  امللئم  الجتماعي  ال�ضمان  اإنفاق 

يف  غائب  ال�ضحة  على  الجتماعي  ال�ضمان  فاإنفاق 

الإمارات العربية املتحدة، والعراق، وقطر، وليبيا، 

يبلغ  وفيما  واليمن.  ال�ضعودية،  العربية  واململكة 

الإنفاق من الأموال اخلا�ضة 100 يف املائة يف العراق 

وليبيا، ي�ضل اإىل 72.7 يف املائة يف قطر، و53.4 يف 

املائة يف اململكة العربية ال�ضعودية، و66 يف املائة يف 

الإمارات العربية املتحدة. وتثبت اأمناط الإنفاق يف 

املنطقة يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي والبلدان 

املجل�ض،  بلدان  اأن  �ضحة  املجل�ض  يف  الأع�ضاء  غري 

لأنظمتها  املتاح  اجليد  التمويل  من  الرغم  وعلى 

فيها  يبلغ  التي  البلدان  من  الوطنية، هي  ال�ضحية 

الدخل  من  مئوية  كن�ضبة  ال�ضحة  على  الإنفاق 

العاملية  باملعدلت  مقارنة  املعدلت  اأدنى  الوطني 

للبلدان ذات م�ضتويات العي�ض املماثلة.

التعـــاون  جمل�ـــض  يف  الأع�ضـــاء  غـــري  البلـــدان  ويف 

اخلليجي، يعاين ال�ضكان من عدم امل�ضاواة يف فر�ض 

الو�ضـــول اإىل الرعايـــة الطبيـــة نتيجـــة لعـــدم توفـــر 

ال�ضمـــان الجتماعـــي امللئم، ممـــا يجعلهم �ضديدي 

التاأثر يف حالت املر�ض والإ�ضابة. وُتظهر التقارير 

اأن عـــدم اإعطـــاء اأولوية كافيـــة للرعايـــة ال�ضحية يف 

املنطقـــة قـــد اأثر �ضلبـــًا علـــى نوعية واأهميـــة الرعاية 

ال�ضحيـــة اللتـــني بقيتـــا متاأخرتـــني علـــى امل�ضتـــوى 

. اأ�ضـــف اإىل ذلـــك اعتمـــاد ر�ضـــوم 
)71(

التكنولوجـــي

ال�ضتخدام وا�ضتعادة الكلفة لعدد كبري من اخلدمات 

ال�ضحية، مما زاد من ال�ضغوطات على الفئات التي 

تعاين من الفقر ال�ضديد. ويفيد �ضاحلي-اأ�ضفهاين 

امل�ضتخدمـــني  بـــاأن   )Salehi-Isfahani, 2009(

القطـــاع  اإىل  فاأكـــرث  اأكـــرث  يلجـــاأون  باتـــوا 

فـــرتات  باتـــت  اأن  بعـــد  كلفـــة  الأكـــرث  اخلا�ـــض 

توفـــرًا. اأقـــل  واخلدمـــات  اأطـــول  النتظـــار 

منطقة  يف  ال�ضحية  الأنظمة  تبدو  وباخت�ضار، 

.World Health Organization (2011) :املصدر
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اإنفاق ال�صمان الجتماعي على 

ال�صحة )الن�صبة املئوية لالإنفاق 

احلكومي على ال�صحة(

الإنفاق من الأموال اخلا�صة 

على ال�صحة )الن�صبة املئوية 

لالإنفاق اخلا�س على ال�صحة(

2000200820002008البلد

35.53196.794.7اجلزائر

0.41.468.757.2البحرين

11.38.898.498.6جيبوتي

24.321.697.497.7م�رش

57.866.696.296.6اإيران

00100100العراق

00100100ليبيا

0084.572.7قطر

اململكة العربية 

0066.753.4ال�ضعودية

8.111.691.995.8ال�ضودان

الإمارات العربية 

0069.466املتحدة

0094.598.8اليمن

البيانات القطرية حول الإنفاق على ال�صحة، 

2000 و2008

اجلدول 13.

اإنفاق ال�صمان الجتماعي على 

ال�صحة )الن�صبة املئوية لالإنفاق 

احلكومي على ال�صحة(

الإنفاق من الأموال اخلا�صة 

على ال�صحة )الن�صبة املئوية 

لالإنفاق اخلا�س على ال�صحة(

2000200820002008املنطقة

44.942.250.738.5العامل

منطقة 

�رشق املتو�ضط
18.425.888.088.9

نفقات ال�صمان الجتماعي والنفقات من 

الأموال اخلا�صة على ال�صحة، 2000 و2008

اجلدول 12.
الإ�ضكوا جمزاأة، وهي حتتاج اإىل اإدارة اأف�ضل من 

خلل توجيه اأولويات احلكومات نحو تعبئة املوارد 

الرعاية  على  احل�ضول  ل�ضمان  وتخ�ضي�ضها 

ال�ضحية ال�ضاملة على نحو اأكرث عدالة.

العربية  الدول  وجامعة  الإ�ضكوا  تقرير  ويفيد 

عن الأهداف الإمنائية للألفية لعام 2010 اأن بلدان 

جمل�ض التعاون اخلليجي مل تتمكن بعد من اللحاق 

تدين  من  الرغم  على  املرتفع  الدخل  ذات  بالبلدان 

معدلت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�ض و�ضلوك 

املتوخاة  القيمة  حتقيق  باجتاه  ال�ضحيح  امل�ضار 

املنطقة  بقية  اأما  للألفية.  الإمنائي  الهدف  اإطار  يف 

وفيات  من  احلد  يف  ملحوظة  اإجنازات  حققت  فقد 

تتمكن  ل  قد  اأنها  اإل  النفا�ض،  مرحلة  يف  الأمهات 

من حتقيق خف�ض بن�ضبة ثلثة اأرباع وهو اخلف�ض 

املطلوب لتحقيق القيمة املتوخاة بحلول عام 2015 

)ال�ضكل 23(.

يف  ملحوظًا  تقدمًا  حققت  التي  البلدان  متكنت   

احلد من معدلت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�ض 

اإ�رشاف  حتت  تتم  التي  الولدات  ن�ضبة  زيادة  من 

ذوي الخت�ضا�ض، مما يظهر عمق النظام ال�ضحي 

لوفيات  املتغرية  الأمناط   23 ال�ضكل  )ويبني 

منذ  الإ�ضكوا  منطقة  يف  النفا�ض  مرحلة  يف  الأمهات 

الت�ضعينيات(. وتتوافق البيانات الواردة يف ال�ضكل 

23 مع تلك املتوفرة حول الولدات التي تتم حتت 

اإ�رشاف ذوي الخت�ضا�ض وتغطية الرعاية ما قبل 

ارتفاع  اأن  ومفادها   ،24 ال�ضكل  يف  املبينة  الولدة 

ذوي  اإ�رشاف  حتت  تتم  التي  الولدات  معدلت 

الخت�ضا�ض وتوفر الرعاية ما قبل الولدة بوترية 

الأمهات  وفيات  معدلت  تراجع  اإىل  يوؤديان  اأعلى 

اأثناء الولدة.

املنطقة  يف  ت�ضود  التغذية،  ب�ضوء  يتعلق  وفيما 

اجلوع  من  احلد  م�ضتوى  على  مقلقة  اجتاهات 

 25 ال�ضكل  اإىل  النظر  يرجى  ذلك،  على  )وكموؤ�رش 

حول توزيع الأطفال ما دون اخلام�ضة الذين يعانون 

الرغم  فعلى  البلدان(.  بح�ضب  الوزن  يف  نق�ض  من 

من ت�ضجيل عدد من البلدان العربية تدنيًا ملحوظًا 

منذ  اجلوع  من  تعاين  التي  ال�ضكان  �رشائح  يف 

املوؤدي  امل�ضار  خارج  املنطقة  تزال  ل  ال�ضبعينيات، 

.World Health Organization (2011) :املصدر

.World Health Organization (2011) :املصدر
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الأمناط املتغرية لوفيات الأمهات يف الشكل 23.

مرحلة النفا�س يف منطقة الإ�صكوا

اإىل حتقيق الغاية الإمنائية للألفية بخف�ض احلرمان 

.
)72(

من الطعام اإىل الن�ضف بحلول عام 2015

واجلنـــدي  ا�ضماعيـــل  اأبـــو  وبح�ضـــب 

)Abu Ismail and al-Jondi, 2011(، »ما زالت 

اأقـــل البلـــدان العربية منـــوًا تعاين اأكـــرث من غريها 

بكثـــري. فقـــد و�ضل عـــدد الأ�ضخا�ض الذيـــن يعانون 

مـــن �ضوء التغذية يف هذه البلدان اإىل 25 يف املائة من 

اإجمايل عدد ال�ضكان يف عام 2005. لكن ما هو اإيجابي 

يف هذه الن�ضبة اأنها تعك�ض تراجعًا بن�ضبة 19 يف املائة 

مقارنـــة مع عام 1990 )ويعـــود ذلك ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

اإىل النخفا�ـــض الذي حتقق يف ال�ضـــودان(، لكنها ل 

تزال غري كافية لبلوغ غاية الهدف الإمنائي للألفية. 

اإل اأن التفـــاوت كبـــري بـــني اأقـــل البلدان منـــوًا، فقد 

انخف�ض احلرمان من الطعام يف جيبوتي وال�ضودان 

وموريتانيا، فيمـــا ازداد يف جزر القمر واليمن. ويف 

مناطق دون اإقليمية اأخرى، بقي معدل �ضوء التغذية 

علـــى حاله يف امل�رشق العربـــي فيما انخف�ض قليًل يف 

املغرب العربـــي وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي«.

اأ�ضف اإىل ذلك اأن الأنظمة العامة للرعاية ال�ضحية 

تتوزع على نحو غري مت�ضاو يف املنطقة. فهي متوفرة 

التعاون  جمل�ض  يف  الأع�ضاء  غري  البلدان  كافة  يف 

وتهمل  ال�ضكان،  جميع  ت�ضمل  ل  لكنها  اخلليجي، 

الدخل  الريفية والفئات ذات  املناطق  ب�ضكل خا�ض 

املتدين. فهذه الأنظمة تتوفر عادة يف املدن، وتركز 

ما تكون  غالبًا  التي  املتقدمة  الرعاية  على  ن�ضاطها 

.
)73(

ذات جودة متو�ضطة وتعاين من التجزئة

وبح�ضب تقرير الإ�ضكوا وجامعة الدول العربية 

تبلغ   2010 لعام  للألفية  الإمنائية  الأهداف  عن 

معدلت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�ض يف املناطق 

الريفية اأحيانًا خم�ضة اأ�ضعاف ما هي عليه يف املدن 

بح�ضب  ال�ضحة  خمرجات  وت�ضنف  الرئي�ضية. 

املجموعات  يف  َتظهر  بحيث  الدخل،  جمموعات 

املنخف�ضة الدخل موؤ�رشات اأ�ضواأ بكثري من املعدلت 

اأعلى  م�رش  يف  الأطفال  وفيات  فمعدلت  الوطنية. 

ال�ضكانية  اخُلم�ضية  الفئات  يف  املائة  يف   2.6 بن�ضبة 

ذات الدخل الأدنى، فيما معدل وفيات الر�ضع يبلغ 

يبلغ  عام،  وب�ضكل   .
)74(

الن�ضبة تلك  اأ�ضعاف  ثلثة 

امل�ضاواة  انعدام  نتيجة  املتوقعة  الوفيات  موؤ�رش 

بني  ويرتاوح  العربية  املنطقة  يف  املائة  يف   21.3

الن�ضبة الأدنى 11.1 يف املائة امل�ضجلة يف اجلمهورية 

العربية ال�ضورية، والن�ضبة الأعلى 31.2 يف املائة يف 

.
)75(

اليمن

ال�ضحية  بالرعاية  بعد  العرتاف  يتم  ومل 

الأ�ضا�ضية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا على اأنها 

الكثري  هناك  يزال  ول  املواطنني.  لكل  �ضامل  حق 

املجانية  ال�ضحية  الرعاية  لتوفري  عمله  يجب  مما 

اأو بتعرفة مدعومة ب�ضكل كبري. فغالبًا ما يقت�رش 

على  ال�ضحية  للرعاية  العامة  املرافق  اإىل  الو�ضول 

�ضوى  ي�ضتفيد  ل  وبالتايل  العام،  القطاع  موظفي 

الإ�ضكوا من  املائة من �ضكان منطقة  40 يف  اإىل   30

يف  العاملني  ن�ضبة  وهي  العامة،  ال�ضحية  الرعاية 

العالمية. التنمية  الدولي، مؤشرات  املصدر: البنك 

حرين
الب

كويت 
ال

مان  عُ

عربية
ة ال

اململك

عودية
مارات الس

اإل

 املتحدة
عربية

طر  ال
ق
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القطاع العام. اأ�ضف اإىل ذلك اأن الأنظمة جمزاأة لأن 

ال�ضناديق  بني  يتوزعان  املخاطر  واإدارة  التمويل 

الأداء  يجعل  مما  املعنية،  العامة  والوكالت  العامة 

الفعالية وم�ضوبًا ب�ضوائب  اإىل  يفتقد  يف هذا املجال 

 .
)76(

كبرية

باأنها  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  تتميز 

توفر ل�ضكانها اأنظمة للرعاية ال�ضحية اأف�ضل ن�ضبيًا 

من تلك املتوفرة يف باقي منطقة الإ�ضكوا، غري اأنها 

مل تنجح فيما يتعلق بتوفري التغطية ال�ضحية لغري 

املواطنني، ل �ضيما العمال املهاجرين الذين ي�ضكلون 

املائة.  يف   70 بنحو  يقدر  ال�ضكان  من  كبريًا  جزءًا 

ويبني ال�ضكل 27 و�ضع الرعاية ال�ضحية العامة يف 

باقي منطقة الإ�ضكوا من خلل تبيان ح�ضة الإنفاق 

ال�ضحي املتدنية جدًا كن�ضبة مئوية من الناجت املحلي 

الإجمايل. وفيما ت�ضمل اأرقام الناجت املحلي الإجمايل 

يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي م�ضاهمة العمال 

املهاجرين يف خمرجات هذه البلدان، ما زال هوؤلء ل 

يح�ضلون اإل بقدر حمدود جدًا على املنافع ال�ضحية. 

وي�ضكل هذا الأمر انتهاكًا مل�ضائل قانونية دولية مثل 

حقوق العمال املهاجرين. ومما ي�ضتوجب الهتمام 

اإىل الرعاية الطبية يف اخلارج  اللجوء  اأي�ضًا ظاهرة 

ب�ضكل م�ضتمر ومكثف، مما يدل على غياب احلافز 

الرعاية  اأنظمة  يف  والتطوير  البحث  بتعزيز  الكفيل 

ال�ضحية النا�ضئة. 

هاء- احلماية الجتماعية واأ�صواق العمل

الإ�ضكوا  منطقة  يف  الجتماعية  الرعاية  �ضهدت 

ال�ضلطوي  النظام  من  انطلقًا  تدريجيًا  تطورًا 

امل�ضلحة والذي  الذي تهيمن عليه جماعات  القدمي 

تبلور يف اخلم�ضينيات وال�ضتينيات. فقد مت اعتماد 

مثل  اليوم،  حتى  قائمة  تزال  ل  �ضعبوية  مكونات 

اإجراءات  تكون  والطاقة. وقد  الغذائية  املواد  دعم 

على  احلفاظ  يف  و�ضاعدت  �ضعبية  لقت  تلك  الدعم 

اأحدثت  اأنها  اإل  البلدان،  هذه  يف  ال�ضيا�ضي  النظام 

املنطقة،  يف  العمل  اأ�ضواق  عمل  اآليات  يف  خلًل 

العاملي. وَيظهر هذا اخللل جليًا  الإطار  ل �ضيما يف 

مزايا  لإحدى  الأمثل  ال�ضتخدام  حتقيق  عدم  يف 

املنطقة الأكرث قيمة، األ وهي القوى العاملة ال�ضابة 

واملتعلمة.

منطقة  يف  الجتماعي  ال�ضمان  اأنظمة  وُتعترب 

براجمها  تغطية  حيث  من  حمدودة  الإ�ضكوا 

واأ�ضا�ضها القانوين للربامج )اجلدول 14(. فاملنافع 

الجتماعية مثل معا�ضات التقاعد وتعوي�ضات املر�ض 

اأو  احلكومي  القطاع  يف  للعاملني  متاحة  والإ�ضابة 

القطاع  يف  النطاق  الوا�ضعة  النظامية  املوؤ�ض�ضات  يف 

القوى  من  املائة  يف   30 هوؤلء  وي�ضكل  اخلا�ض. 

جمل�ض  يف  الأع�ضاء  غري  البلدان  يف  اأقل  اأو  العاملة 

الولدات التي تتم حتت اإ�صراف ذوي الشكل 24.

الخت�صا�س وتغطية الرعاية ما قبل 

الولدة

األف- الولدات التي 

تتم حتت اإ�صراف

ذوي الخت�صا�س

إقليم شرق املتوسط
األردن

الكويت
ليبيا
عمان
قطر

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

لبنان
البحرين

جمهورية إيران اإلسالمية
اجلمهورية العربية السورية

جيبوتي
العراق

مصر
املغرب

السودان
باكستان
الصومال

اليمن
أفغانستان

تونس

أحدث البيانات املتوفرة
االجتاه على مستوى البلد

ــوالدات التي تتم حتت  ــكل معدل ال مالحظة: يُظهر الش
ــد جرى تصنيف  ــراف ذوي االختصاص. وق إش
ــة  ــق منظم ــن مناط ــن كل م ــدان ضم البل
ــات األخيرة  ــب البيان ــة العاملية بحس الصح
ــتخالص  كما مت اس ــذ عام 2000.  املتوفرة من
ــادر البيانات  ــدر اإلمكان، من مص اخلطوط، ق
ــكل كبير، وذلك بهدف إظهار  املتشابهة بش

اجتاهات البلدان.

.World Health Organization (2011) :املصدر

باء- تغطية الرعاية ما قبل الولدة: زيارة 

واحدة على الأقل واأربع زيارات على الأقل

)الن�صبة املئوية(

إقليم شرق املتوسط

األردن

الكويت

ليبيا

عمان
قطر

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

لبنان

جمهورية إيران اإلسالمية

اجلمهورية العربية السورية

جيبوتي
العراق

مصر
املغرب

السودان
باكستان

الصومال

اليمن
أفغانستان

تونس

البحرين

متوسط املنطقة

 +1زيارة
 +4زيارة

مالحظة: يُظهر الشكل نسبة النساء اللواتي استفدن 
ــد ذوي  ــوالدة على ي ــل ال ــة ما قب ــن الرعاي م
االختصاص، أقله مرة واحدة وأربع مرات خالل 
ــرة احلمل. وقد جرى تصنيف البلدان ضمن  فت
ــة العاملية  ــق منظمة الصح ــن مناط كل م
ــرة منذ عام  ــات األخيرة املتوف ــب البيان بحس
2000 اخلاصة بتغطية زيارة واحدة على األقل. 
ــاً بتغطية  ــة تتعلق أيض ــدالت اإلقليمي واملع

زيارة واحدة على األقل.
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باء- البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا وغري الأع�صاء يف جمل�س التعاون اخلليجي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، مماثل القوة الشرائية الثابت لعام ٢٠٠٥

البلدان 
النامية األخرى

بلدان 
اإلسكوا األخرى

لوغاريتم (البلدان 
النامية األخرى)

األف- بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، مماثل القوة الشرائية الثابت لعام ٢٠٠٥

البلدان 
النامية األخرى

بلدان مجلس 
التعاون اخلليجي

لوغاريتم (البلدان 
النامية األخرى)

التعاون اخلليجي. اأما يف بلدان املجل�ض حيث تتخطى 

البلدان  يف  املتاحة  تلك  باأ�ضواط  املواطنني  تغطية 

القوى  اأكرث من  اأو  املائة  70 يف  يزال  الأخرى، فل 

العاملة غري م�ضمولني بالرعاية ال�ضحية ومعظمهم 

من العمال املهاجرين، ل �ضيما اأولئك الذين يعملون 

يف الوظائف التي ل تتطلب مهارات. 

التغطية املحدودة لنظام ال�ضمان  وقد �ضاهمت 

�ضوق  جتزئة  يف  الإ�ضكوا  منطقة  يف  الجتماعي 

اليد  تنقل  من  كبري  ب�ضكل  يحّد  الذي  الأمر  العمل، 

التغطية  �ضوءًا  الو�ضع  يزيد  ومما   .
)77(

العاملة

املحدودة لل�ضمان الجتماعي على م�ضتوى الفروع 

حيث الإعانات العائلية وتاأمني البطالة غائبة متامًا 

)اجلدول 14(.

تاأمني  بربنامج  موؤخرًا  العمل  بداأ  البحرين،  يف 

لديه  الذي  الوحيد  البلد  م�رش،  يف  اأما  البطالة؛ 

اأقدم نظام لتاأمني البطالة، فالتغطية مقت�رشة على 

املوظفني املميزين، اأي حواىل 30 اإىل 40 يف املائة من 

القوى العاملة يف القطاعني احلكومي والنظامي، اأي 

م�ضاهمات  من  عليهم  يتوجب  ما  �ضددوا  قد  الذين 

على امتداد فرتة من الزمن توؤهلهم ال�ضتفادة من 

التغطية. وباملقارنة مع املجتمعات الديقراطية التي 

األردن

الكويت

ليبيا

عمان

قطر

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

لبنان

جمهورية إيران اإلسالمية

اجلمهورية العربية السورية

جيبوتي

العراق

مصر

املغرب

السودان

باكستان

الصومال

اليمن

أفغانستان

تونس

البحرين

أحدث البيانات املتوفرة
االجتاه على مستوى البلد

غاية الهدف اإلمنائي لأللفية

متوسط املنطقة

إقليم شرق املتوسط

.World Health Organization (2011) :املصدر
وتدل اخلطوط الداكنة إلى االجتاهات  يُظهر الشكل التقديرات اخلاصة مبعدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة.  مالحظة: 
الرفيعة فتظهر االجتاهات  أما اخلطوط  البيانات.  الذي تتوفر فيه  األول  العام  أو منذ  امللحوظة منذ عام 1990 
املتوقعة املطلوبة خلفض معدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة بنسبة الثلثني بحلول عام 2015. وقد مت تصنيف 

البلدان ضمن كل من مناطق منظمة الصحة العاملية بحسب معدالت عام 2009.

توزيع الأطفال ما دون اخلام�صة الذين يعانون الشكل 25.

من نق�س يف الوزن على امل�صتوى القطري

.World Bank (2011) :املصدر

الإنفاق من الأموال اخلا�صة يف البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا، 2005-2009 الشكل 26.

)الن�صبة املئوية من اإجمايل الإنفاق على ال�صحة(
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متو�صط ح�صة ال�صحة العامة من اإجمايل الشكل 27.

الإنفاق احلكومي يف البلدان الأع�صاء يف 

الإ�صكوا وغري الأع�صاء يف جمل�س التعاون 

اخلليجي، 2004-2009 )الن�صبة املئوية(
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�ضمان 

اجتماعي

غري متوفر..غري متوفراملر�س
م�ضوؤولية 

امل�ضتخدم
......

م�ضوؤولية 

امل�ضتخدم
..غري متوفر

�ضمان 

اجتماعي
غري متوفر

غري متوفر..غري متوفرالأمومة
م�ضوؤولية 

امل�ضتخدم
....

م�ضوؤولية 

امل�ضتخدم
غري متوفر..

م�ضوؤولية 

امل�ضتخدم

�ضمان 

اجتماعي
غري متوفر

البطالة
�ضمان 

اجتماعي
غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفر..غري متوفرغري متوفرغري متوفر

�ضمان 

اجتماعي
غري متوفر

غري متوفر....غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفرالإعانات العائلية
�ضمان 

اجتماعي
غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفر

اأكرث مرونة، يكن للحتادات  بقوانني عمل  متتاز 

العمالية امل�ضتقلة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا اأن 

ت�ضطلع بدور اأ�ضا�ضي يف حماية العمال من املعاملة 

مفقودة  تزال  ل  اأ�ضا�ضية  حلقة  لكن  العادلة.  غري 

ورابطات  العمال  نقابات  يف  النق�ض  وهي  األ  هنا، 

العمالية  امل�ضتقلة. فمعظم الحتادات  العمل  اأرباب 

يف املنطقة، يف حال ُوجدت، عبارة عن موؤ�ض�ضات ذات 

مركزية عالية وتابعة للدولة. 

العمل  اأ�ضواق  على  املذكور  الواقع  اآثار  ومن 

تفاقم م�ضكلة التجزئة التي تعاين منها هذه الأ�ضواق 

مما  العمالية،  للحتادات  العالية  للمركزية  نظرًا 

يلحق �رشرًا باأغلبية القوى العاملة التي ل ت�رشي 

غياب  يف  اأنه  ذلك  اإىل  اأ�ضف  القوانني.  هذه  عليها 

�ضون  على  قادر  الجتماعي  لل�ضمان  ملئم  نظام 

اأرباب  يحبذ  لن  العمل،  عن  العاطلني  عي�ض  �ضبل 

يف  حتى  القدامى،  العمال  يف  فائ�ض  اإحداث  العمل 

ظل قوانني عمل مرنة.

وي�ضلط اجلدول 14 ال�ضوء اأي�ضًا على النق�ض 

باإجازة  املرتبطة  امللئمة  القانونية  الرتتيبات  يف 

معلومات  تتوفر  التي  البلدان  كل  ففي  الأمومة. 

كلي  غياب  يلحظ  اإما  م�رش،  با�ضتثناء  ب�ضاأنها، 

رب  على  عبوؤه  يقع  واإما  الأمومة  اإجازة  لتاأمني 

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، مماثل القوة الشرائية الثابت لعام ٢٠٠٥

بلدان أخرى
بلدان اإلسكوا 

غير األعضاء في مجلس
 التعاون اخلليجي

لوغارمت (بلدان أخرى)

.World Bank (2011) :املصدر

.el-Laithy (2011) ؛ وInternational Labour Organization (2011d) :املصادر
مالحظة: عالمة النقطتني )..( تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.

ملخ�س عن برنامج ال�صمان الجتماعي اخلا�س مبنطقة الإ�صكوا اجلدول 14.
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العمل، مما يعترب معاملة غري عادلة للن�ضاء اللواتي 

ب�ضكل كبري من فر�ضهن  اإذ حتد  الإجناب،  يف �ضن 

يفرت�ضها  التي  العالية  للتكاليف  نظرًا  للتوظيف 

اأن   28 ال�ضكل  العمل. وُيو�ضح  توظيفهن على رب 

م�ضاركة املراأة يف القوى العاملة يف البلدان الأع�ضاء 

التعاون  جمل�ض  يف  الأع�ضاء  وغري  الإ�ضكوا  يف 

اخلليجي هي الأدنى، مقارنة مع غريها من البلدان 

والو�ضع  فيها.  التنمية  م�ضتوى  كان  اأيًا  النامية 

نظرًا  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  اأ�ضواأ 

هن  البلدان  هذه  يف  العاملت  الن�ضاء  معظم  اأن  اإىل 

من املهاجرات الآ�ضيويات اللواتي ل ُيعّد مو�ضوع 

الأمومة م�ضكلة بالن�ضبة لهن.

ويكن عزو الرتفاع الكبري يف معدلت البطالة 

اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الإ�ضكوا  منطقة  يف  الن�ضاء  بني 

امللئمة.  الجتماعي  ال�ضمان  ترتيبات  يف  النق�ض 

م�ضتويات  لتدين  الأخرى  الهامة  الأ�ضباب  ومن 

العائلية  القوانني  العمل،  �ضوق  يف  املراأة  م�ضاركة 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا،  التقييدية يف عدد من 

الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  يف  البلدان  من  غريها  ويف 

امل�ضتويات  هذه  ت�ضكل  وقد   .
)78(

اأفريقيا و�ضمال 

عامًل  الإ�ضكوا  منطقة  يف  املراأة  عمالة  من  املتدنية 

املنطقة  اقت�ضادات  فعالية  تقوي�ض  يف  اأ�ضا�ضيًا 

�رشر  من  تلحقه  عما  ف�ضًل  التناف�ضية،  وقدرتها 

.
)79(

باملكانة الجتماعية للمراأة وا�ضتقلليتها

وحتتـــاج الرعاية الجتماعية اإىل اإدارة اأكرث اإن�ضافًا 

علـــى نحـــو يحـــول دون اقتطـــاع الدعـــم املخ�ض�ض 

للمـــواد الغذائية والوقـــود من الأمـــوال التي يكن 

توفريها للإنفاق علـــى الرعاية الجتماعية. وكمثال 

علـــى ما تقـــدم، فاإن دعم املـــواد الغذائية والوقود يف 

م�رش قد بلغ 8.5 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل 

يف عـــام 2007، بينما بلغ الإنفاق العام على ال�ضحة 

2.3 يف املائة )ESCWA, 2010b(. ويف اجلمهورية 

العربيـــة ال�ضورية، بلـــغ دعم املـــواد الغذائية وحده 

2.3 يف املائـــة مـــن النـــاجت املحلـــي الإجمـــايل ودعـــم 

الوقـــود 10.3 يف املائة بينما بلـــغ الإنفاق العام على 

ال�ضحـــة 2.1 يف املائة يف عـــام 2007. وهذه املعدلت 

املرتفعة ا�ضتحوذت مـــع الوقت على ح�ضة متزايدة 

من اإجمايل اإنفاق احلكومة على الرعاية الجتماعية. 

وغالبـــًا ما يتـــم تربير اللجـــوء اإىل الدعـــم بحجة اأنه 

يجعـــل الحتياجـــات الأ�ضا�ضيـــة يف متنـــاول الفقراء 

يف غيـــاب اأي تدابـــري اأخـــرى للم�ضاعـــدة الجتماعية 

التي يتـــم تقديها بعـــد اختبار الإمكانيـــات املادية، 

كبـــريًا  جـــزءًا  اأن  اإل  العائليـــة.  الإعانـــات  مثـــل 

مـــن الإعانـــات ي�ضتفيـــد منهـــا عـــادة غـــري الفقـــراء.

وخلل العقدين املا�ضيني، اأن�ضاأت معظم البلدان 

الأع�ضاء يف الإ�ضكوا عددًا من برامج �ضبكات الأمان 

تعرت�ض  التي  القت�ضادية  ال�ضعوبات  ملعاجلة 

غريها  اأو  الهيكلي  التكيف  لربامج  نتيجة  الفقراء 

الربامج  هذه  وتعاين  القت�ضادية.  ال�ضدمات  من 

تفتقر  وهي  لها  املخ�ض�ض  التمويل  �ضعف  من 

الرعاية  نظام  وبقية  اأن�ضطتها  بني  التن�ضيق  اإىل 

النوع  هذا  يف  الأ�ضا�ضية  امل�ضكلة  اأما  الجتماعية. 

اأحادية  نظرة  على  قيامه  يف  فتكمن  الربامج  من 

للفقر مفادها اأن الفقراء جمموعة متجان�ضة حتتاج 

اإىل م�ضاعدات خريية. ولن ينجح هذا النهج اأبدًا يف 

فعال،  نحو  على  للفقر  اجلذرية  الأ�ضباب  معاجلة 

كما �ضتتخطاه دومًا متطلبات متويل اأخرى غالبًا ما 

الأف�ضل دمج  املتاحة. فمن  املوارد  اأكرب من  تكون 

الجتماعية  ال�ضيا�ضة  اإطار  يف  الدخل  دعم  برامج 

الوطنية، مع ربطها ب�ضيا�ضات فعالة ل�ضوق العمل.

م�صاركة املراأة يف �صوق العمل يف بلدان 

الإ�صكوا وبلدان نامية اأخرى، 

2009 )الن�صبة املئوية من اإجمايل 

الن�صاء ممن هن يف �صن الـ15 وما فوق(

بلدان اإلسكوالوغارمت (بلدان نامية أخرى)

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، مماثل القوة الشرائية الثابت لعام ٢٠٠٥

بلدان نامية أخرى

.World Bank (2011) :املصدر

الشكل 28.
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األف- التو�صيات املتعلقة بال�صيا�صة 

الهيكلية و�صيا�صة القت�صاد الكلي

العامل  يف  الكلي  القت�ضاد  �ضيا�ضات  تاأثرت 

بال�ضطرابات   2011 عام  يف  كبري  ب�ضكل  العربي 

الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع  اأ�ضعار  وارتفاع  الجتماعية، 

املتقدمة. فقد وقعت هذه  البلدان  الديون يف  واأزمة 

تعافت  قد  املنطقة  فيه  تكن  مل  وقت  يف  الأحداث 

والقت�ضادية  املالية  الأزمة  من  كامل  ب�ضكل  بعد 

اأ�ضارت   ،2011 الأول  ت�رشين  ويف   .2008 لعام 

اأن  اإىل  »جيوبولي�ضيتي«  التفكري  مركز  تقديرات 

على  العربية  لل�ضطرابات  القت�ضادية  التكلفة 

منطقة الإ�ضكوا قد ت�ضل بحد ذاتها اإىل اأكرث من 55 

مليار دولر اأمريكي، علمًا باأن اجلمهورية العربية 

وما  الأعلى.  الثمن  تدفع  وم�رش  وليبيا  ال�ضورية 

عوامل التنوع القت�ضادي، والتناف�ضية، والتكامل 

الإقليمي، وتعميق الأ�ضواق القت�ضادية، م�ضحوبة 

باأجندة اجتماعية �ضاملة، �ضوى بع�ض من توجهات 

اعتمادها  املنطقة  على  ينبغي  التي  ال�ضيا�ضات 

من  جدًا،  الق�ضري  املدى  ويف  ال�رشعة.  وجه  على 

حت�ضني  على  الإ�ضكوا  منطقة  تعمل  اأن  ال�رشوري 

النمو القت�ضادي بهدف تعزيز خلق فر�ض العمل.  

باء- املحفزات اخلارجية للنمو

منطقة  النفطية �ضمن  ال�ضلع غري  اإن �ضادرات 

املائة.  يف   30 بحواىل  اإمكاناتها  من  اأدنى  الإ�ضكوا 

التفاقات  اأن  قريبًا  �ضت�ضدر  درا�ضة  وُتظهر 

التكامل  تعزيز  يف  ت�ضاهم  مل  الإقليمية  التجارية 

اإزالة  اأن  اأي�ضًا  ويبدو   .
)80(

العربية للبلدان  الدويل 

عدد من العوائق التي تعرت�ض التجارة البينية، مبا 

فيها قيود النقل وعدم فعالية التخلي�ض اجلمركي، 

منطقة  يف  البينية  ال�ضادرات  حت�ضن  اإىل  توؤدي  قد 

املتو�ضط،  املدى  املائة. وعلى  10 يف  لغاية  الإ�ضكوا 

ي�ضتلزم تعزيز التكامل الإقليمي ما يلي: )اأ( تعزيز 

اإن�ضاء  وتبني هدف  القائمة  التجارة احلرة  منطقة 

احتاد جمركي عربي يف عام 2020؛ )ب( احلد من 

تكاليف املعاملت؛ )ج( خف�ض تكلفة النقل من خلل 

العربية،  البلدان  بني  والنقل  للتجارة  ممر  اإن�ضاء 

لوجي�ضتية و/اأو  اإجراءات  ذلك من  يتطلبه  ما  مع 

ال�رشوري  ومن  املنطقة.  يف  عاملة  �ضحن  خطوط 

التبعات  العتبار  بعني  ياأخذ  متكامل  نهج  بلورة 

البيئية، وم�ضتوى الفقر، وانعدام امل�ضاواة. 

غالبًا ما ي�ضار اإىل النق�ض يف التناف�ضية باعتباره 

الإقليمي  التكامل  �ضعف  يف�رش  الذي  العامل 

املنطلق،  هذا  ومن  العربية.  املنطقة  يف  والدويل 

للبحث  اإقليمية  �ضيا�ضة  اإىل  الإ�ضكوا  منطقة  حتتاج 

القدرة  حت�ضني  اأجل  من  والبتكار  والتطوير 

التنوع.  فر�ض  وتعزيز  العربية  للبلدان  التناف�ضية 

التنوع  على  املذكورة  ال�ضيا�ضة  تركز  اأن  ويجب 

القت�ضادي والتخ�ض�ضية يف القطاعات ذات القيمة 

والتطوير  البحث  قطاع  ويتاز  العالية.  امل�ضافة 

احلجم،  عائدات  وتزايد  الأولية  التكاليف  بارتفاع 

امل�ضتوى  على  التكامل  اإىل  بحاجة  اأنه  يعني  مما 

الإقليمي. وعلى املديني املتو�ضط والبعيد، من �ضاأن 

اإقامة موؤ�ض�ضات بحث عربية ت�ضارك فيها اجلماعة 

العلمية من داخل املنطقة وال�ضتات اأن ت�ضمن قيام 

التاآزر ال�رشوري لتوفري منتجات املعرفة وبالتايل، 

تنوع القت�ضادات العربية. 

ت�ضاهم  قـــد  الــتــي  الأخــــــرى  الــعــنــا�ــرش  ومــــن 

يف الــتــخــفــيــف مـــن انـــعـــدام الــر�ــضــا القــتــ�ــضــادي 

والجــتــمــاعــي الـــراهـــن، �ــضــمــان �ــضــوق عــمــل اأكــرث 

ن�ضبة  معدل  بلغ  فقد  الإ�ــضــكــوا.  منطقة  يف  تكامًل 

حتــويــلت الــعــمــال مــن الــنــاجت املحلي الإجــمــايل يف 

 5 اإىل   3 من   2010-2001 الفرتة  يف  املنطقة  هذه 

يف املائة. ويتم ا�ضتخدام هذه الأموال عادة لتعزيز 

دورات ا�ضتهلك الأ�رش، لكن يكن توجيهها اأي�ضًا 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  لتعزيز 

وتــولــيــد فــر�ــض الــعــمــل. ومـــن الـــ�ـــرشوري ر�ضد 

اجتاهات الهجرة والتحويلت نظرًا لأهميتها كاأداة 

التوصيات العامة بشأن السياسات

ما عوامل التنوع 
االقتصادي، 

والتنافسية، والتكامل 
اإلقليمي، وتعميق 

األسواق االقتصادية، 
مصحوبة بأجندة 

اجتماعية شاملة، 
سوى بعض من 

توجهات السياسات 
التي ينبغي على 

املنطقة اعتمادها على 
وجه السرعة
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موازنة امليزانية�صوق العمل والتحويالت الجتماعيةا�صتجابات القت�صاد الكلي

البلد
خف�س تعرفات 

ال�صترياد

تعزيز دعم 

املواد الغذائية اأو 

الطاقة

تخفي�س 

ال�صرائب

زيادة الأجور يف 

القطاع العام

زيادة التحويالت 

املوجهة للفقراء

زيادة التحويالت 

الجتماعية 

الأخرى

2010 )الن�صبة 

املئوية من الناجت 

املحلي الإجمايل(

-7.8البحرين

-xxxx8.1م�رش

-xxxxx5.4الأردن

xx17.4الكويت

-xxx7.2لبنان

x6.2ُعمان

xxx7.7اململكة العربية ال�ضعودية

-xxx4.8اجلمهورية العربية ال�ضورية

-xxx4اليمن

 ا�صتجابات احلكومات لأزمة الغذاء والنتفا�صات الأخرية: 

الإ�صالحات القت�صادية املخطط لها اأو التي مت اإطالقها وموازنة امليزانية

اجلدول 15.

القرارات  لتخاذ  ال�ضيا�ضات  �ضانعو  ي�ضتخدمها 

ال�ضليمة حول  البيانات  اأن عدم توافر  اإل  امللئمة. 

البيانات حول  املهاجرين والتحويلت، مبا يف ذلك 

والتحويلت،  للمهاجرين  امل�رشوعة  غري  احلركة 

يبقى عائقًا اأ�ضا�ضيًا يف �ضياغة ال�ضيا�ضات. 

اإن حت�ضني احلوكمة وامل�ضاءلة من خلل �ضمان 

وم�ضاركتها  ال�ضكان  من  الأو�ضع  ال�رشيحة  متثيل 

املدى  على  القت�ضادي  الأداء  حت�ضن  اإىل  يوؤدي 

اإطار دعم هذا اجلهد، ل بد من و�ضع  املتو�ضط. ويف 

تت�ضم  القت�ضادية  للحوكمة  اإقليمية  عمل  خطة 

بالكفاية والفعالية ويكن من خللها م�ضاعدة البلدان 

واآليات  الت�رشيعات  اعتماد  يف  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء 

املراقبة اخلا�ضة بها. وعلى امل�ضتوى الإقليمي، ل بد 

اأي�ضًا من حت�ضني احلوكمة يف م�ضار التكامل الإقليمي. 

جيم- املحفزات الداخلية للنمو

فيما يتعلق بالطلب على امل�ضتوى املحلي، يثل 

�ضخ�ض  مليون   260 من  املوؤلف  الداخلي  ال�ضوق 

القت�ضادي  للنمو  هامًا  حمتمًل  م�ضدرًا  تقريبًا 

م�ضتوى  اأن  املوؤ�ضف  من  لكن  الوظائف.  وتوليد 

والنمو  التجارة  خلل  من  الوظائف  توليد 

احلالت،  اأف�ضل  ففي  متدنيًا.  زال  ما  القت�ضادي 

املحلي  الناجت  اإىل  ن�ضبة  العمالة  مرونة  ت�ضل 

املوؤكد  ومن   .
)81(

املائة يف   0.5 حواىل  اإىل  الإجمايل 

ولها  ما�ضة  حاجة  العمل  اأ�ضواق  اإ�ضلحات  اأن 

اأثر كبري على توليد الوظائف على املدى الق�ضري. 

للبطالة  الراهن  امل�ضتوى  تربير  اأن  يف  �ضك  وثمة 

بني  امللءمة  بعدم  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  يف 

كاف.  تف�ضري  هو  العمل  �ضوق  يف  والطلب  العر�ض 

اإ�ضلح  اإجراء  الإطار  هذا  يف  ال�رشوري  ومن 

الإ�ضلحات  تطال  اأن  على  العمل،  ل�ضوق  �ضامل 

ال�ضمان  ونظام  التنظيمية  النواحي  خا�ض  ب�ضكل 

تكون  واأن  التجزئة،  من  احلد  بهدف  الجتماعي 

وتعاون  العمل  لقوانني  فعال  باإنفاذ  م�ضحوبة 

القانوين.  التنظيم  من  بدًل  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  بني 

اإجراءات  تطبيق  املتاحة  الأخرى  اخليارات  ومن 

اأو  امل�ضافة  القيمة  على  الجتماعية  ال�رشيبة  مثل 

.Breisinger (2011) :املصدر: استناداً إلى

فيما يتعلق بالطلب 
على املستوى احمللي، 
يثل السوق الداخلي 
املؤلف من 260 مليون 
شخص تقريباً مصدراً 
محتمالً هاماً للنمو 
االقتصادي وتوليد 
الوظائف
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اآليات تاأمني البطالة، مع �رشورة درا�ضة تخفي�ض 

الف�ضل  وتكاليف  الجتماعي  ال�ضمان  م�ضاهمات 

من العمل على اأ�ضا�ض كل حالة على حدة. 

خا�ضة  درا�ضة  اأظهرت  املثال،  �ضبيل  وعلى 

القيمة  على  اجتماعية  �رشيبة  فر�ض  اأن  بتون�ض 

بتخفي�ض  م�ضحوبة  املائة  يف   3.5 بن�ضبة  امل�ضافة 

للم�ضاهمات الجتماعية بـ15 نقطة اأ�ضا�ض قد يوؤدي 

اأي  دون  من  الن�ضف  اإىل  البطالة  معدل  خف�ض  اإىل 

تغيري يف منافع ال�ضمان الجتماعي، كما يكنه اأن 

 .
)82(

يعزز النمو بن�ضبة واحد يف املائة

ومن ال�ـــرشوري تطوير الهيكليـــات املالية وتعزيز 

التناف�ضيـــة مـــن اأجـــل و�ضـــول العديد مـــن اللعبني 

اإىل التمويـــل، ل �ضيمـــا املوؤ�ض�ضـــات  القت�ضاديـــني 

ال�ضغـــرية واملتو�ضطة، وت�ضجيـــع التمويل الطويل 

الأمد. وعلـــى امل�ضتوى الإقليمي، ت�ضتوجب احلاجة 

اإىل ال�ضتثمـــار يف البنيـــة التحتيـــة اإن�ضـــاء م�ـــرشف 

تنموي ذي ت�ضنيـــف ائتماين ممتاز )AAA( وقادر 

علـــى حتويل الدخـــار الق�ضـــري الأمـــد اإىل ا�ضتثمار 

طويـــل الأمـــد. وب�ضبـــب ال�ضطرابـــات ال�ضيا�ضية، 

وجـــدت حكومـــات عـــدة يف املنطقة نف�ضهـــا م�ضطرة 

لزيـــادة الدعم على الوقود واملـــواد الغذائية، ف�ضًل 

عـــن رفع اأجـــور العاملني يف القطاع العـــام، وتعزيز 

التحويـــلت النقديـــة، وتخفي�ض ال�رشائـــب. اأما يف 

منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي، فمن �ضاأن الزيادة 

يف اأ�ضعـــار النفط وال�ضتقـــرار ال�ضيا�ضـــي اأن يتيحا 

زيـــادة الإنفاق العام من دون احلاجة اإىل رفع الدين 

العـــام. اإل اأن مثـــل هذه الزيـــادات يف الإنفاق ت�ضكل 

حتديـــًا حقيقيـــًا للقت�ضـــادات الأكـــرث تنوعـــًا حيث 

املجـــالت املالية حمدودة وتتم تغطيـــة العجز العام 

من خـــلل تراكـــم الدين العـــام. فقـــد ازداد اإجمايل 

الديـــن العام يف منطقة الإ�ضكـــوا بن�ضبة 2.5 يف املائة 

يف عـــام 2010 ومن املتوقـــع اأن يرتاجع بن�ضبة 5.8 

يف املائة يف عام 2011. وكان للزيادة يف الناجت املحلي 

الإجمايل يف بلـــدان جمل�ض التعاون اخلليجي دور يف 

التخفيف من اآثار الزيادة يف اإجمايل الدين العام، اإذ 

تراجع اإجمايل الدين العام كن�ضبة من الناجت املحلي 

الإجمايل مـــن 39.5 يف املائة يف عام 2009 اإىل 34.4 

يف املائة يف عام 2010، ومن املتوقع اأن ي�ضهد مزيدًا 

من الرتاجع لي�ضل اإىل 26.2 يف املائة يف عام 2011. 

ال�ضلع  ودعم  الأجور  رفع  يعترب  حني  ويف 

الإنفاق  يف  الزيادة  اأ�ضكال  من  وغريهما  الغذائية 

من   2011 عام  يف  اتخاذها  مت  التي  الجتماعي 

الإجراءات القت�ضادية املنطقية من منطلق �ضيا�ضي 

ا�ضتبعاد  من  ت�ضببه  ما  فاإن  واإن�ضاين،  واجتماعي 

مثل  النمو،  ز  تعزِّ التي  الأخرى  الإنفاق  لأوجه 

يف  البطء  م�ضكلة  ويزيد  طويًل  ي�ضتمر  قد  التعليم، 

منطقة  يف  العمل  فر�ض  وتوليد  النتعا�ض  حتقيق 

القيود الأ�صا�صية على ال�صركات ذات 

التوجه الت�صديري يف منطقة الإ�صكوا

الشكل 29.

.Ianchovichina (2010) :املصدر
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القوى  نوعية  اأن  مثبتًا  بات  وقد  تفاقمًا.  الإ�ضكوا 

العاملة وقدرة القت�ضاد على التكيف مع املناف�ضة، 

على �ضبيل املثال ل احل�رش، وال�ضتفادة من فر�ض 

على  كبري  ب�ضكل  تعتمدان  املتاحة  اجلديدة  النمو 

وال�ضتثمار.  والتعليم  ال�ضحة  على  الدولة  اإنفاق 

�رشط  اجليد  العايل  التعليم  اإىل  الو�ضول  فتعميم 

اأ�ضا�ضي لتح�ضني النوعية وتزويد الطلب باملهارات 

يف  اأي�ضًا  ذلك  و�ضي�ضاهم  منتجة.  لعمالة  اللزمة 

اأي  مواجهة  حال  ويف  وامل�ضاواة.  الكفاية  تعزيز 

باملوارد  املرتبطة  القيود  من  غريها  اأو  مالية  قيود 

التعليم  توفري  يف  التقنني  يقوم  اأن  يجب  الأخرى، 

العايل على اأ�ضا�ض قدرة الطالب ل خلفيته. 

املايل  العجز  اإىل الرتباط ال�ضعيف بني  ونظرًا 

والت�ضخم، فاإن البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا مدعوة 

اإىل ا�ضتثمار حيزها املايل )حتى ولو كان هذا احليز 

من  تنوعًا(،  الأكرث  القت�ضادات  يف  جدًا  حمدودًا 

وتعزيز  العمل  فر�ض  توليد  عملية  متويل  اأجل 

ال�ضتثمارات التي لها اأثر حتويلي مثل ال�ضتثمار 

مدعوة  والبتكار. وهي  والتعليم  التحتية  البنى  يف 

اأي�ضًا اإىل اعتماد و�ضائل مبتكرة يف التمويل، ومنها 

لتحقيق  العام واخلا�ض،  القطاعني  بني  ال�رشاكات 

ال�ضتخدام الأمثل للموارد املالية، مع اإيلء العتبار 

املدى  يف  العام  الدين  حتمل  موا�ضلة  على  لقدرتها 

الطويل. ومن ال�ضعب عك�ض هذه الزيادة يف النفقات 

من  تولده  ملا  نظرًا  الق�ضري  املدى  يف  الجتماعية 

ت�ضلب ي�ضاف اإىل جمال مايل متقل�ض جراء ك�ضاد 

كما  الثقة.  م�ضتوى  وتراجع  القت�ضادي  الن�ضاط 

اأن الزيادة يف النفقات الجتماعية �ضتحد من قدرة 

البلدان العربية على التخفيف من اآثار اأي �ضدمات 

م�ضاكل  بروز  خطر  من  يزيد  مما  م�ضتقبلية، 

اجتماعية واقت�ضادية جديدة. 

وينطبق هذا الأمر على الأمن الغذائي. فانعدام 

الأمن الغذائي يزيد انعدام الر�ضا ويعمق الفقر لدى 

ال�ضكان ويهدد ا�ضتدامة النمو القت�ضادي ونوعيته 

ال�ضلم  فاإن ا�ضتعادة  على املدى الطويل. وبالتايل، 

انتعا�ضها  ودعم  الإ�ضكوا  منطقة  يف  الجتماعي 

اإطار  يف  جديدة  ُنهج  اإيجاد  يتطلبان  القت�ضادي 

ك�ضاد الن�ضاط القت�ضادي وتقل�ض احليز املايل من 

جهة، وحت�ضني نوعية ومتانة التعاون الإقليمي بني 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا من جهة اأخرى.

وتواجه منطقة الإ�ضكوا التي تعاين من انعدام 

وهما:  األ  املخاطر  من  نوعني  الغذائي  للأمن  كبري 

بح�ضب  وتتمثل  بالكمية  املت�ضلة  املخاطر  )اأ( 

الكافية  الغذائية  املنتجات  توافر  عدم  يف  تعريفها 

املت�ضلة  ال�ضكان؛ )ب( املخاطر  لتغطية احتياجات 

بالأ�ضعار وتتمثل يف عدم قدرة احلكومات الوطنية 

على تعوي�ض اأي زيادة يف اأ�ضعار الأغذية. وترتبط 

خماطر الأ�ضعار بعدد من العوامل هي التالية: كلما 

ازدادت ح�ضة املنتجات الغذائية من نفقات الأ�رش يف 

بلد ما وكذلك م�ضتويات اجلوع والفقر اأو البطالة، 

اإىل  احلاجة  وازدادت  ه�ضًا  الجتماعي  ال�ضلم  كان 

الأغذية، مما  اأ�ضعار  ال�ضلبي لرتفاع  الأثر  موازنة 

يفرت�ض توافر حيز مايل اأو�ضع.

الأمن الغذائي وانعدام الر�صا 

الجتماعي يف املنطقة العربية

الشكل 30.

.World Bank  (2011) ؛ وInternational Monetary Fund (2011) :املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى
الشريحة  )أ(  مالحظة: يثل حجم الفقاعة مؤشر اجلوع العاملي الذي يجمع ثالثة مؤشرات ذات ثقل متساٍو وهي: 
عدد األطفال ما دون اخلامسة الذين يعانون نقصاً  التي تعاني من سوء التغذية كنسبة من السكان؛ )ب( 

في الوزن؛ )ج( معدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة. 

اخلطر املتصل باألسعار
امليزان املالي (نسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي)
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عدوى  انت�ضار  احتمال  اأ�ضباب  اأحد  اإن 

تبني  والتي  املنطقة  يف  الجتماعية  ال�ضطرابات 

العربية،  البلدان  من  عدد  يف  كارثية  اأنها  موؤخرًا 

الغذائي. ويتمثل  بالأمن  اإىل م�ضاكل مرتبطة  يعود 

حجم الأ�رشار املحتملة الناجتة عن ارتفاع املخاطر 

�رشيحة  ات�ضاع  يف  وبالأ�ضعار  بالكمية  املت�ضلة 

ال�ضكان التي تنفق اأكرث من 50 يف املائة من مدخول 

معدلت  وارتفاع  الغذائية؛  املنتجات  على  الأ�رشة 

بع�ض  يف  خطرية  م�ضتويات  اإىل  اأحيانًا  اجلوع 

التي  ال�ضكانية  ال�رشيحة  وحجم  العربية؛  البلدان 

يف  املائة  يف   20 تبلغ  وهي  الفقر،  خط  دون  تعي�ض 

العراق وفل�ضطني وم�رش وتتخطى 40 يف املائة يف 

جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا واليمن. 

اأنه لو  اإىل  الإ�ضارة  ويف هذا اخل�ضو�ض، جتدر 

اإىل  للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي  قدرة  ا�ضتثمرت 

حدها الأق�ضى، لو�ضل الإنتاج الإجمايل للحبوب اإىل 

116.4 مليون طن، علمًا اأن كمية احلبوب امل�ضتهلكة 

81.3 مليون طن. وبالتايل، بدًل  2005 بلغت  لعام 

من اأن تقوم منطقة الإ�ضكوا با�ضترياد 39.5 مليون 

�ضافية  كمية  ت�ضدر  اأن  باإمكانها  احلبوب  من  طن 

.
)83(

ت�ضل اإىل ما بني 10 و35 مليون طن

�ضيا�ضات  ت�ضميم  اإىل  احلاجة  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

الأمن الغذائي للمنطقة العربية ككل، بهدف تعزيز 

عن  الناجمة  الفعالية  منها  عدة،  عوامل  فعالية 

كانت  ولتاريخه،  الهبات.  وتكامل  النت�ضار  اأثر 

اجلهود املبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي يف جمايل 

اأن خيارات  اإل  الغذائي حمدودة.  والأمن  الزراعة 

)اأ(  ومنها:  الق�ضري،  املدى  على  متاحة  تبقى  عدة 

التخفيف  اأجل  من  للأغذية  اإقليمي  خمزون  اإن�ضاء 

من ال�ضعف اإزاء ال�ضدمات اخلارجية؛ )ب( اإن�ضاء 

القطاع  يف  ال�ضتثمارات  ل�ضمان  اإقليمي  �ضندوق 

لتغطية  اإقليمي  �ضندوق  اإن�ضاء  )ج(  الزراعي؛ 

الغذائية  الإغاثة  ومتويل  املرتفعة  الأغذية  اأ�ضعار 

الق�ضرية الأمد.

الأع�ضاء  للبلدان  يكن  املتو�ضط،  املدى  وعلى 

العربية الرتكيز على ما يلي:  الإ�ضكوا والبلدان  يف 

واإن�ضاء  الأطراف  متعددة  بحث  اأجندة  اإطلق  )اأ( 

�ضندوق اإقليمي خا�ض بالبحث الزراعي والتنمية؛ 

الغذائي  الأمن  لر�ضد  اإقليمي  نظام  اإر�ضاء  )ب( 

التجارية  التفاقات  حت�ضني  )ج(  املبكر؛  والإنذار 

.
)84(

الإقليمية القائمة وتنفيذها

دال- اأجندة لالقت�صاد الأخ�صر

الأخ�رش  القت�ضاد  اأجندة  نطاق  لت�ضاع  نظرًا 

تت�ضمن  اأن  ال�رشوري  من  العربية،  املنطقة  يف 

الأولويات  بح�ضب  م�ضنفة  اأن�ضطة  الأجندة  هذه 

ال�ضباب  على  تركز  واأن  الأ�ضا�ضية،  القطاعات  يف 

الأثر  ت�رشيع  اأجل  من  ال�ضعيفة  والفئات  والن�ضاء 

كما  الأق�ضى.  حده  اإىل  ورفعه  املحتمل  الإيجابي 

القطاع  دور  لتعزيز  الأولوية  تعطي  اأن  ينبغي 

يلي:  ما  خلل  من  وذلك  املدين،  واملجتمع  اخلا�ض 

الإقليمي؛  التكامل  وت�رشيع  ال�رشاكات؛  اإقامة 

البحث  واأنظمة  املهني  والتدريب  التعليم  وتعزيز 

اأجل  من  الوطني  امل�ضتوى  على  والتطوير 

نقل  ودعم  اخل�رشاء؛  الوظائف  متطلبات  تلبية 

وت�ضهيل  حمليًا؛  وتكييفها  امللئمة  التكنولوجيا 

ومن  اجلديدة.  التمويل  اآليات  اإىل  الو�ضول 

يف  الأخ�رش  القت�ضاد  مبادئ  دمج  ال�رشوري 

الإقليمية  وال�ضيا�ضات  الوطنية  التنمية  خطط 

بالأدوات  مدعومة  تكون  اأن  على  اأ�ضا�ضي،  ك�رشط 

اأي�ضًا  املهم  ومن  اللزمة.  واملالية  الت�رشيعية 

ح�صة الغذاء من ال�صتهالك بح�صب 

م�صتوى الدخل

الشكل 31.

.World Bank  (2011) ؛ وInternational Monetary Fund (2011) :املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى

متوسط فقر معتدل فقر مدقع

األردن املغرب اليمن موريتانيا
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يف  امل�ضتويات  كافة  على  املوؤ�ض�ضي  الإطار  اإ�ضلح 

بهدف  الأخ�رش  القت�ضاد  نحو  النتقال  عملية 

القطاعية  ال�ضرتاتيجيات  بني  التناغم  حت�ضني 

وتعزيز م�ضاركة ال�ضلطات املحلية. 

يتيحهـــا  التـــي  تلـــك  مـــن  عـــدة  و�ضتتطلـــب فر�ـــض 

القت�ضاد الأخ�رش يف منطقـــة الإ�ضكوا ا�ضتثمارات 

وا�ضعـــة واآليـــات متويـــل جديـــدة ومبتكـــرة. ومـــن 

اخليـــارات املتاحـــة ل�ضمـــان الأمـــوال ال�رشوريـــة 

لنتقال فعـــال نحو القت�ضاد الأخ�ـــرش، ال�ضتفادة 

من ال�ضناديق الدولية القائمة مثل موؤ�ض�ضة التعليم 

 ،)Green Education Foundation(الأخ�ـــرش

اأو ا�ضتك�ضـــاف اخليـــارات املتاحـــة علـــى امل�ضتـــوى 

الإقليمـــي يف هـــذا الإطـــار مثـــل ال�ضنـــدوق العربـــي 

للبيئـــة. ويف كلتـــا احلالتـــني، َيفرت�ض ت�ضعـــب عملية 

النتقـــال م�ضاركـــة من�ضقـــة للحكومـــات والباحثني 

والقطـــاع اخلا�ـــض واملجتمـــع املـــدين بهـــدف دعـــم 

املبـــادرات الهامـــة، ل �ضيمـــا واأن اإن�ضـــاء املناطـــق 

القت�ضادية اخل�رشاء من �ضاأنه اأن يتيح للموؤ�ض�ضات 

ال�ضغـــرية واملتو�ضطـــة الزدهـــار وال�ضتمراريـــة. 

القت�ضاد  نحو  النتقال  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

قاعدة  عن  الناجمة  املنافع  اإىل  يحتاج  الأخ�رش 

يتيح  الإقليمي  فالتكامل  متكاملة.  اإقليمية  �ضناعية 

يف  ويعزز  الأخ�رش،  القت�ضاد  مبادرات  تكييف 

وي�ضكل  اأكرب.  ب�ضكل  املعرفة  تبادل  عينه  الوقت 

اأحد املحفزات  البينية والأقاليمية  التجارة  تو�ضيع 

الأع�ضاء  البلدان  بني  القت�ضادي  للتكامل  الهامة 

النمو  معدلت  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اإذ  الإ�ضكوا،  يف 

وتعزيز التخ�ض�ضية فيها، ف�ضًل عن حت�ضني عملية 

. ويكن 
)85(

املنطقة املوارد وتوزيعها يف  تخ�ضي�ض 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  تطبيق  يف  البدء 

الكربى، من خلل ترتيبات دون اإقليمية: ففي هذا 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  جنحت  الإطار، 

امل�ضار  اأن  اإل  ملحوظ،  تقدم  اإحراز  يف  الآن  حتى 

الرغم مما  العربي، على  املغرب  اأكرث بطئًا يف  يبدو 

التجارة  ازدياد  اإمكانية  حول  الأدلة  اإليه  ت�ضري 

اإىل زيادة يف  اأ�ضعاف، مما �ضيوؤدي  البينية بع�رشة 

ال�ضادرات دون الإقليمية بن�ضبة 33 يف املائة ورفع 

.
)86(

م�ضتويات النمو مبعدل 2 اإىل 3 يف املائة

هاء- ال�صتنتاجات املتعلقة بال�صيا�صات 

الجتماعية

القيمة  الر�ضمية  التقارير  يتوفر حاليًا عدد من 

التي تت�ضمن ن�ضائح حول ال�ضيا�ضات ال�ضليمة فيما 

يتعلق بال�ضيا�ضة الجتماعية يف منطقة الإ�ضكوا. اإل 

وبقي  املا�ضي  يف  بطيئة  كانت  الإ�ضلح  وترية  اأن 

الإ�ضلحات اجلزئية غري فعال. وغالبًا  العديد من 

اأو  ال�ضيئ «  »احلكم  مثل  عوامل  اإىل  ذلك  عزي  ما 

وقد  املماثلة.  املفاهيم  من  غريهما  اأو  »الف�ضاد« 

تكون مقاربة اأنظمة ال�ضيا�ضة الجتماعية باعتبارها 

بالقت�ضاد  تاريخيًا  مرتبطة  منهجية  ظواهر 

ال�ضيا�ضي للبلدان، طريقة اأجنع لتف�ضري عجز اأنظمة 

اأنظمة  تغيري  عن  القدية  الأوتوقراطية  احلكم 

ال�ضيا�ضة الجتماعية.

الجتماعية  الرعاية  لأنظمة  كان  وقد 

الأوتوقراطية التي تهيمن عليها جماعات امل�ضلحة 

عام  ب�ضكل  العربية  واملنطقة  الإ�ضكوا  منطقة  يف 

ن�صب الفقر الوطنية يف بلدان عربية 

خمتارة )الن�صبة املئوية من ال�صكان(

اجلدول 16.

ال�صنةن�صبة الفقر عند خط الفقر الوطنيالبلد

122008الأردن

3.82005تون�ض

5.62006اجلزائر

372004جزر القمر

12.32007اجلمهورية العربية ال�ضورية

42.22002جيبوتي

22.92009العراق

21.92009فل�ضطني

82005لبنان

21.62009م�رش

92007املغرب

46.72004موريتانيا

34.82005اليمن

املصدر: World Bank (2011): نسب الفقر عند خط الفقر الوطني )النسبة املئوية من السكان(.
.http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC

التكامل اإلقليمي 
يتيح تكييف مبادرات 
االقتصاد األخضر، ويعزز 
في الوقت عينه تبادل 
املعرفة بشكل أكبر
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للبيئة  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  الع�رشين  الذكرى  مبنا�ضبة 

يف  الربازيل  يف  جانريو  دي  ريو  مدينة  ا�ضت�ضافت  والتنمية، 

امل�ضتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  موؤمتر   2012 حزيران/يونيو 

)موؤمتر ريو+20(.

هما:  رئي�ضيني  موا�ضيعيني  جمالني  على  املوؤمتر  هذا  ويركز 

)اأ( القت�ضاد الأخ�رش يف اإطار التنمية امل�ضتدامة والق�ضاء على 

الفقر؛ )ب( الإطار املوؤ�ض�ضي للتنمية امل�ضتدامة. وي�ضكل املوؤمتر 

وتنتقل  نف�ضها  حتديد  لتعيد  العربية  للمنطقة  فر�ضة  توقيته  يف 

ب�رشعة نحو التنمية امل�ضتدامة التي تركز على الق�ضايا الجتماعية 

برنامج  مع  الوثيق  بالتعاون  بالإ�ضكوا،  اأنيطت  وقد  والبيئية. 

امل�ضار  قيادة  مهمة  العربية،  الدول  للبيئة وجامعة  املتحدة  الأمم 

بدور  فا�ضطلعت  العربية.  املنطقة  يف   20+ ريو  ملوؤمتر  الإعدادي 

اأ�ضا�ضي يف جمع جهات متعددة ملناق�ضة التح�ضريات للموؤمتر، مبا 

فيها ق�ضية النمو الأخ�رش يف املنطقة العربية. ويف هذا الإطار، مت 

تنظيم اأكرث من 15 مبادرة ون�ضاطًا خلل عامي 2010 و2011. 

التح�ضيري  الجتماع  عقد   ،2011 الأول/اأكتوبر  ت�رشين  ويف 

العربية  الدول  وجامعة  الإ�ضكوا  تنظيم  من  العربي،  قليمي  الإ

وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة، و�ضارك فيه ممثلون ر�ضميون عن 

اأخرى،  دولية  ومنظمات  املدين  واملجتمع  العربية،  احلكومات 

عقدت  التي  ال�ضت�ضارية  الجتماعات  خمرجات  خلله  وعر�ضت 

واملناق�ضات املختلفة التي دارت �ضابقًا. وانبثق عن هذا الجتماع 

تقرير مت رفعه ل�ضمان اإدراج خماوف املنطقة العربية على جدول 

اأعمال موؤمتر ريو+20.

التي  ال�ضكوك  من  بع�ضًا  املذكورة  الجتماعات  اأظهرت  وقد 

اقت�ضاد  النتقال نحو  العربية فيما يخ�ض عملية  املنطقة  ت�ضاور 

اأخ�رش. ومما عزز هذه ال�ضكوك، ما تبني من اأن البلدان املتقدمة يف 

املجتمع الدويل هي الداعم الأويل للنتقال املذكور. ومن اأ�ضحاب 

امل�ضلحة العرب من يقول اإن التكاليف املرتتبة على هذا النتقال، 

ل �ضيما يف ظل الأزمة العاملية الراهنة، من �ضاأنها اأن توؤخر اأي منو 

اقت�ضادي متوقع وتوؤثر �ضلبًا على املبادرات الهادفة اإىل التخفيف 

و�ضيلة  الأخ�رش  القت�ضاد  اأن  اآخرون  ويزعم  الفقر.  وطاأة  من 

وفر�ض  بيئية  معايري  تطبيق  الغنية  للبلدان  خللها  من  يكن 

�ضادرات  على  ر�ضوم  و/اأو  اخل�رشاء  التجارة  على  حواجز 

البلدان النامية، فيما يعتقد غريهم اأن هذا النتقال �ضيتطلب دعم 

احلكومات لل�ضتثمار الأخ�رش والتكنولوجيا اخل�رشاء وهو ما 

تعجز البلدان الأقل منوًا عن القيام به نظرًا ملا لديها من التزامات 

املذكورة  املخاوف  اأن  حني  ويف  اإيفاوؤها.  عليها  يتوجب  �ضابقة 

نحو  النتقال  عملية  مناق�ضة  عند  للمعاجلة  وحتتاج  م�رشوعة 

القت�ضاد الأخ�رش، من املهم اأي�ضًا مقاربة هذا النتقال على اأنه 

فر�ضة بدًل من اعتباره جمرد حتد للبلدان العربية.

الأنظمة  �ضلطة  على  احلفاظ  يف  اخلا�ض  منطقها 

نافذة  العربية  النتفا�ضات  وفتحت  ال�ضلطوية. 

الجتماعية  ال�ضيا�ضة  يف  النظر  لإعادة  جديدة 

والقيود  املتاحة  الإمكانات  فهم  بهدف  للمنطقة 

جديد  اجتماعي«  »عقد  اإر�ضاء  عملية  يف  املفرو�ضة 

ب�رشوط اأكرث ديقراطية يكنها اجلمع ما بني هديف 

التنمية والإن�ضاف. ول يكن اإر�ضاء مثل هذا العقد 

اجتماعي  حوار  اإجراء  بعد  اإل  اجلديد  الجتماعي 

منظمات  ذلك  يف  مبا  املعنيني،  الفرقاء  خمتلف  بني 

املجتمع املدين، يف م�ضار النتقال نحو الديقراطية 

وما بعدها، يف البلدان املعنية. وقد مت التو�ضل اإىل 

ال�ضوء  ت�ضليط  بهدف  اأدناه  املبينة  ال�ضتنتاجات 

على بع�ض الق�ضايا التي يكن معاجلتها على نحو 

مثمر يف اإطار مثل هذا احلوار الجتماعي.

1-  الأنظمة التعليمية

منتجة  غري  املنطقة  يف  التعليمية  الأنظمة  اإن 

الجتماعي.  احلراك  وت�ضهيل  اجلودة  لناحية 

ويعود ذلك اإىل خروج الطبقات الو�ضطى والأخرى 

نظام  من  املا�ضيني  العقدين  خلل  غنى  الأكرث 

التعليم الر�ضمي وجلوئها اإىل التعليم اخل�ضو�ضي 

الر�ضمية  التعليم  اأنظمة  تاركة  التعليم اخلا�ض،  اأو 

لرتزح حتت عبء تخفي�ض امليزانية. ويعترب تعميم 

ق�ضيتي  ملعاجلة  �رشوريًا  اجليد  الر�ضمي  التعليم 

النوعية واحلراك الجتماعي.

منطقة  �ضكان  اإن  م�ضاع،  هو  ما  خلف  وعلى 

التعليم.  من  متقدمة  م�ضتويات  يبلغون  ل  الإ�ضكوا 

باأن  تفيد  التعليم  بعمق  املرتبطة  املوؤ�رشات  فكافة 

القت�صاد الأخ�صر على جدول اأعمال موؤمتر ريو+20
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املنطقة تعاين من ثغرات تعليمية ن�ضبة اإىل البلدان 

املتَخذة اأ�ضا�ضًا للمقارنة يف اأنحاء اأخرى من العامل، 

املوارد  من  مزيد  تخ�ضي�ض  �رشورة  يظهر  مما 

للنظام التعليمي. ويف اإطار ال�ضعي اإىل حتقيق نوع 

العمالة  على  والطلب  العر�ض  بني  التوازن  من 

نظام  الروابط بني  تعزيز  ال�رشوري  املتعلمة، من 

التعليم و�ضوق العمل، مع اإعطاء الأولوية للتدريب 

وظيفة،  على  للعثور  امل�ضاعدة  وخدمات  املهني 

وغريها من �ضيا�ضات �ضوق العمل. 

فر�ضة  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  ولدى 

ما  مع  التعليم،  جمال  يف  الإقليمي  للتعاون  كبرية 

ت�ضهيلت.  من  بينها  فيما  امل�ضرتكة  اللغة  تتيحه 

واتباع  للِمَنح  اإقليمي  �ضندوق  اإن�ضاء  يوؤدي  وقد 

تبادل الطلب واملدر�ضني  �ضيا�ضات فعالة يف جمال 

الت�ضافر.  من  عالية  درجات  �ضمان  اإىل  املنطقة  يف 

املنطقة،  يف  ومثمر  طويل  تاريخ  العلمي  وللتعاون 

يكن اإحياوؤه من جديد يف ع�رش الت�ضالت ويف ظل 

اأنظمة اأكرث ديقراطية.

2-  ال�صحة وال�صمان الجتماعي

الأع�ضاء  غري  البلدان  يف  ال�ضحية  الأنظمة  اإن 

والو�ضول  جمزاأة،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  يف 

كما  عادل.  غري  ب�ضكل  موزع  ال�ضحية  الرعاية  اإىل 

منها،  منوًا  الأقل  �ضيما  ل  البلدان،  هذه  تواجه 

ق�ضايا مرتبطة بالرعاية ال�ضحية الأولية وال�رشف 

ال�ضحي. ويتخطى الإنفاق من الأموال اخلا�ضة يف 

البلدان  يف  ذاك  املنطقة  يف  ال�ضحية  الرعاية  جمال 

احل�ضة  ُتظهر  كما  للمقارنة،  اأ�ضا�ضًا  املتَخذة 

مع  مقارنة  ال�ضحة  على  العام  الإنفاق  من  املتدنية 

بلدان اأخرى ذات م�ضتويات م�ضابهة لن�ضيب الفرد 

الرعاية  لقطاع  املعطاة  الأولوية  تدين  الدخل،  من 

ال�ضحية العامة.

ويف حني تتمتع بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي 

جلميع  متاحة  ال�ضحي  للتاأمني  مركزية  باأنظمة 

املهاجرين،  للعمال  متاحة  غري  لكنها  مواطنيها، 

وت�ضتطيع  املعاجلة.  ت�ضتوجب  هامة  ق�ضية  وهذه 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا غري الأع�ضاء يف جمل�ض 

التعاون اخلليجي والتي هي ذات دخل متو�ضط اأن 

تتبع �ضيا�ضات مماثلة من التاأمني ال�ضحي املركزي 

ت�ضابهًا  اأكرث  تكون  بحيث  ال�ضكان،  جلميع  املتاح 

مع النظام املعتمد يف الربازيل مما هي عليه مع ذاك 

املتبع يف البلدان الغنية بالنفط. اإل اأن اأقل البلدان 

اللزمة  املوارد  متلك  ل  الإ�ضكوا  منطقة  يف  منوًا 

لهذه الغاية وحتتاج مل�ضاعدة اخلارج. وعلى الرغم 

الأخرى  املجالت  اأحد  هو  املذكور  املجال  اأن  من 

يحتاج  فهو  املنطقة،  بلدان  بني  املحتمل  للتعاون 

اأي�ضًا مل�ضاعدة ودعم دوليني متوا�ضلني.

ويعترب نظام ال�ضمان الجتماعي حمدودًا جدًا 

اأم  الو�ضول  اأكان على م�ضتوى  الإ�ضكوا  يف منطقة 

تغطية الفروع املختلفة. ويكن حلظ الثغرات ب�ضكل 

البطالة،  وتاأمني  الأمومة  اإجازات  خا�ض يف جمايل 

مع العلم اأن ال�ضمان الجتماعي القانوين يف هذين 

البطالة  تاأمني  فتغطية  واأ�ضا�ضي.  ممكن  املجالني 

من  توافره  يجب  اأ�ضا�ضي  �رشط  الأمومة  واإجازة 

اأجل ح�ضن �ضري �ضوق العمل ومرونته. 

على  العامة  ال�ضتهلكية  الإعانات  وت�ضكل 

باأ�ضواط  تتخطى  التي  والوقود،  الغذائية  املواد 

ا�ضتنزافًا  التعليم،  اأو  لل�ضحة  املخ�ض�ضة  امليزانية 

بالإ�رشاف  تت�ضم  مليزانيات احلكومات وهي  كبريًا 

الإعانات وا�ضتبدالها  اإلغاء هذه  اإن  الكفاءة.  وعدم 

ب�ضكل  الفقراء  ي�ضاعد  اأن  يكن  اأ�رشية  باإعانات 

الإعانات  من  كبريًا  جزءًا  واأن  �ضيما  ل  اأف�ضل، 

ال�ضتهلكية العامة ي�ضتفيد منه حاليًا غري الفقراء، 

ل�ضيا�ضات  اإ�ضافية  اأمواًل  يوفر  اأن  يكنه  كما 

ما  ي�ضكل  اأن  ال�رشوري  ومن  اأخرى.  اجتماعية 

الأ�ضا�ضية يف  اأحد جمالت احلوار الجتماعي  ذكر 

اإطار ديقراطي، مع الإ�ضارة اإىل اأن اإقناع الطبقات 

الو�ضطى باملو�ضوع قد يتطلب جهدًا اأكرب من ذاك 

الذي ي�ضتلزمه اإقناع الفقراء. 

حد  و�ضع  يف  الأ�رشية  الإعانات  و�ضت�ضاهم 

املن�ضقة  وغري  الفعالة  غري  الأمان  �ضبكات  لفائ�ض 

القائمة حاليًا. و�ضتكون الإعانات اخلا�ضة بالأ�رش 

مت  حال  يف  خا�ضة  فعالية  ذات  الدخل  املنخف�ضة 

اإىل  تهدف  العمل  ل�ضوق  فعالة  ب�ضيا�ضات  ربطها 

انت�ضال هذه الأ�رش من الفقر. 

في إطار السعي إلى 
حتقيق نوع من التوازن 
بني العرض والطلب 
على العمالة املتعلمة، 
من الضروري تعزيز 
الروابط بني نظام 
التعليم وسوق العمل، 
مع إعطاء األولوية 
للتدريب املهني 
وخدمات املساعدة 
للعثور على وظيفة، 
وغيرها من سياسات 
سوق العمل
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واأ�ضواق  الجتماعي  ال�ضمان  بني  وللروابط 

اأهمية  من  الرغم  فعلى  ق�ضوى.  اأهمية  العمل 

�ضري  ح�ضن  يف  الجتماعي  لل�ضمان  امللئم  النظام 

اأ�ضواق العمل، فهو غري كاف لوحده. وُيعترب اإن�ضاء 

النقابات التجارية امل�ضتقلة وجمعيات اأرباب العمل 

الإطار.  هذا  يف  الأهمية  ذات  الأخرى  العوامل  من 

�ضتتوىل  امل�ضتقلة،  التجارية  النقابات  غياب  ففي 

احلكومات الأوتوقراطية فر�ض خمرجات ال�ضوق، 

غري  اآثار  من  لذلك  ما  مع  حاليًا،  الو�ضع  هو  كما 

من  بدًل  القت�ضادية،  الكفاية  لناحية  بها  مرغوب 

يجري  ت�ضويات  نتيجة  املخرجات  هذه  تكون  اأن 

التفاو�ض عليها بني اجلهات امل�ضاركة يف ال�ضوق. 

عترب توافر نظام �ضامل لل�ضمان الجتماعي 
ُ
وي

ديقراطي  اإطار  يف  املنا�ضب  النحو  على  يعمل 

والت�ضامن  التما�ضك  على  للحفاظ  اأي�ضًا  �رشوريًا 

الجتماعيني. فقد اأدت اأنظمة ال�ضمان الجتماعي 

املجزاأة وغري املمولة على النحو امللئم يف املا�ضي 

اإىل ا�ضطلع منظمات املجتمع املدين واملوؤ�ض�ضات 

بع�ض  له  كان  مما  الدور،  بهذا  الدينية  اخلريية 

الأثر على الرتفاع املخيف يف النزاعات الجتماعية 

قابل  مو�ضوع  وهذا  ودينية،  عرقية  لأ�ضباب 

للنقا�ض.

على الرغم من أهمية 
النظام املالئم للضمان 

االجتماعي في حسن 
سير أسواق العمل، 

فهو غير كاف لوحده
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