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  زـموج
  

 االقتصادية واالجتماعية اللجنة في األعضاء البلدان حققت ،٢٠٠٨ عام من األخير الربع حتى  
ً  آسيا يغربل ً  توسعا ً  النفط أسعار ارتفاع عززه ،مطرداً  اقتصاديا  المناطق في إال من المعتاد، أكثر ارتفاعا

ازداد  النفط، أسعارفي  واالنخفاض الحاد العالمية المالية األزمة بداية مع ولكن  .اعنزال من المتضررة
 لعام الحقيقي اإلجمالي المحلي لناتجا نمو يبلغ أن المتوقع ومن.  ٢٠٠٩ عام في النمو احتماالتغموض 
: ھي جوانب أربعة في المالية ألزمةُسجل تأثير ا االقتصادي، وعلى الصعيد  .المائة في اثنين نحو ٢٠٠٩
 الطاقة أسعار ذلك في بما األساسية، السلع أسعار وانھيار ؛يةوالعقار األصول المالية أسعار ھبوط

ً  مرتفعة تزال ال الغذائية المواد أسعار أن من مالرغ على( والمواد الغذائية والمعادن  يويؤذ ،نسبيا
المحلية  المال أسواق في المتحدة، الواليات دوالر سيما وال النقدية، السيولة في ونقص ؛)ارتفاعھا الفقراء

: المسائل التالية تنشأ قد االجتماعي، الصعيد وعلى  .التصدير لعائدات السريع واالنخفاض والدولية؛
 كبير تغيير حدوث واحتمال معدل البطالة؛ وارتفاع الفقراء، دخل سيما وال ،الفعلي الدخل مستوى اضانخف
 التحويالت تراجع وربما المھاجرين العمال عودة جراء الخليجي التعاون مجلس لدول الديمغرافية البنى في

  ي.االجتماع األمان المخصصة لشبكات المالية الموارد واستنفاد المالية؛
  

والموضوع الرئيسي لدراسة ھذه السنة ھو استكشاف البدائل المتاحة للمنطقة من سياسات دورية   
وھيكلية لمعالجة تأثير األزمة المالية العالمية.  وألغراض ھذه الدراسة، سنبرز السياسات الضريبية 

.  غير أنه من الجدير والنقدية والمالية والتجارية والصناعية المطلوبة لمعالجة األزمة المالية العالمية
 في للخلل لأللفية، نظراً  اإلنمائية األھداف ككل المنطقة تحقق أن يتوقع يكن لم األزمة، قبل حتى بالذكر أنه

ً  الكاملة والعمالة سياسات التصنيع تزال ال االقتصادي، الصعيد وعلى  .القائمة السياسات ھيكل  بعيدة أھدافا
 نقطة ولكن والتعليم، الصحة مجالي في التقدم الملحوظ بعض أحرز االجتماعي، الصعيد وعلى  .المنال

 ال المنطقة فإن ،"بوصفھا حرية التنمية" نموذجوأما بالنسبة إلى ، جداً  ضعيفة كانت في المنطقة االنطالق
 إلصالح أكبر حاجة ھناك فإن البيانات، شح من الرغم وعلى  .اإلنمائية قدراتھاتحقيق  عن بعيدة تزال
  .الفقراء على منه مفر ال ضار تأثير من لألزمة ما قياس من بدالً  ات الخاطئةالسياس

  
 نفإن الغالبية العظمى من الشرائح الدنيا المعوزة أصالً قد يرّجح أ ،وسواء أكانت ھناك أزمة أم ال  

والذي يكاد  ما ھي عليه من شدة، وذلك بالنظر إلى سياق التنمية الذي يتأثر بالنزاعبالرغم متزداد معاناتھا 
ً أن معدل  ً عند أرقام عشرية وال يستجيب استجابة حسنة لتقلبات النمو، علما يظل معدل البطالة فيه ثابتا

ً للرفاه والتنمية. ً رئيسيا  المترابطين األغنياء دخل من جزءاً  تمحو المالية فاألزمات  البطالة يعّد مقياسا
 ً ً  المعدمين الفقراء دخل من تمحوه ما يفوق عالميا قّوضت السياسة النقدية، في سعيھا  فإذا ذلك، ومع . محليا

 األزمة وقع من تخفيفلل مالية حوافز تقديم على الدولة قدرة حّدھا األدنى، إلى المالية لخسائرإلى تقليل ا
 من كبيراً  جزءاً  إن إذ  .االجتماعي العقد شروط في النظر إعادة عندئذ كان من األفضل الفقراء، على

ً  يصب ال المنطقة مدخرات  تلك تسرب أن يعني مما اإلقليمية، أو الوطنية االستثمار قنوات فيحاليا
  إمكانية التنمية. تقويض إلى طويل عھد منذ قادت ترتيبات مؤسسية متنوعة تدعمه المدخرات

  
 7- 5وعقدت أمانة اإلسكوا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والحكومة السورية، في الفترة   

في دمشق "المنتدى التشاوري اإلقليمي الرفيع المستوى حول تأثير األزمة المالية العالمية  2009ر/مايو أيا
على البلدان األعضاء في اإلسكوا: نظرة مستقبلية".  وقد ناقش المشاركون في المنتدى تأثير األزمة المالية 

ات الوطنية واإلقليمية والدولية المتخذة واالقتصادية العالمية على البلدان األعضاء في اإلسكوا واإلجراء
 ُ خذت في االعتبار جميع آراء الخبراء وممثلي البلدان األعضاء في اإلسكوا لمواجھة األزمة.  وأ
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، اعتمد المنتدى "إعالن دمشق بشأن التصدي 2009أيار/مايو  7والمنظمات اإلقليمية والدولية.  وفي 
وا".  وتقدم دراسة ھذه السنة تحليالً في العمق لمجموعة من المالية العالمية في منطقة اإلسك لألزمة

التوصيات التي اعتمدھا المنتدى بشأن السياسة العامة.  ويرّكز ھذا التحليل على مبررات السياسة 
الموصى بھا والطريقة التي يمكنھا بھا أن تؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية تقي من بعض اآلثار السلبية 

ً فرص لألزمة و/أو تتيح   للبلدان األعضاء لالستفادة من األزمة. ا
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  ي التنمية االقتصادية واالجتماعيةاالتجاھات األخيرة ف  -أوالً 
  

  العالمي السياق  - ألف
  
 في مفاجئة بصورة العالمي االقتصادي التوسع توقف  -1

 االنكماش شبح يزال وال.  ٢٠٠٨ عام من األخير الربع
 المتقدمة البلدان اقتصادات في بدأ الذي العالمي، االقتصادي

 القروض وأزمة  .٢٠٠٩ عام في الكبير بظله يخيم النمو،
 األمريكية المتحدة للواليات المالية األسواق في سادت التي

 أزمة إلى تحولت ٢٠٠٧ عام صيف منذ الغربية وأوروبا
 الواليات في كبرى مالية مؤسساتانھيار  بعد عالمية مالية

 تصاعد إلى ونظراً   .٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول في المتحدة
 األسواق بأصا المالية، المؤسسات بين التعاقدية األخطار
 مع كبير حد إلى الجمود الدولية المال رأس وأسواق المالية
 األزمة وأجبرت  .الماضي العام من األخير الربع مطلع
على تقليص حجم ميزانياتھا  المالي القطاع كيانات المالية

 قطاعي على أثرت كما ،نھاديومن خالل تخفيف عبء 
   واألسر الشركات
 تسويات وأسفرت  .النمو مةالمتقد البلدان في المعيشية
 ،االستثماري التخطيط تخفيض عن الميزانية بيانات

 ،البشرية الموارد ومخصصات ،الشركات ومخزونات
 إلى االقتصادية األنشطة تقلص وأدى.  االستھالكي والسلوك
 وشھدت.  البطالة معدل وارتفاع الفعلي الطلب تقلص

ً  الصادرات على نموھا عتمدي التي االقتصادات  انخفاضا
 التوقعات ضعف وأسفرالتصدير.   من إيراداتھا في كبيراً 
 األساسية السلع أسعار قيمة انكماش عن العالمي الطلب بنمو

ً  بلغتھا التي بالذروة مقارنة الشحن وتكاليف  الربع في سابقا
 التنسيقية الجھود من سلسلة وبذلت.  ٢٠٠٨ عام من الثاني

 القمة اجتماعات لخال المالية لألزمة التصديبھدف 
 نوفمبر/الثاني تشرين في المعقودة العشرين موعةلمج

 لھيكل محدد تصور فأدت إلى ،٢٠٠٩ أبريل/ونيسان ٢٠٠٨
من  الحوافز لتوفير منسقة إجراءات تعززه جديد دولي مالي

  العامة. الماليةخالل 
  
 ومن النامية، البلدان واجھت ،٢٠٠٨ عام وخالل  -2

 المالية األزمة تأثير ،)1(اإلسكوا في األعضاء البلدان بينھا
 حاّد وسريع في انخفاض (أ): مراحل أربع على العالمية
 السلع أسعار (ب) انھيار والعقارية؛ المالية األصول أسعار

 والمواد والمعادن الطاقة أسعار ذلك في بما األساسية،
ً  النقدية، السيولة عجز(ج)  الغذائية؛  دوالرب وخصوصا

                                                      
  تضم منطقة اإلسكوا مجموعتين من البلدان ھما:   )1(

يجي التي تشمل اإلمارات العربية بلدان مجلس التعاون الخل (أ) مجموعة
المتحدة والبحرين وُعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية؛ 

ومجموعة البلدان والمناطق المصنفة باالقتصادات األكثر تنوعاً (ب) 
التي تشمل األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق 

 وفلسطين ولبنان ومصر واليمن.

   والدولية؛ المحلية المال أسواق في حدة،المت الواليات
 عودة وبدأت  .إيرادات التصدير في السريع االنخفاض (د)

 الكثير في ٢٠٠٨ عام من الثاني الربع في األجنبية األموال
 جوانب أحد األموال تلك عودة وكانت  .الناشئة األسواق من

 إليه لجأ الذي الدولية االستثمارية تعديل الحافظة
ً المجازفة  يكرھون الذين ونالمستثمر  لتفضيلھم وانعكاسا
للقيود  تدريجي تشديد إلى ھذا وأدى  .والسيولة للسالمة

فقلب ھذا  العالمي، الصعيد علىالمفروضة على القروض 
 ذلك في بما والعقارية، المالية األصول أسعار اتجاه التشديد
 وبازدياد  .النامية البلدان تملكھا التي األصول أسعار

 في والمستوردون المصدرون واجه السيولة، على ضغوطال
 قروض على الحصول في متزايدة صعوبات النامية البلدان

 السريع االنخفاض أدى ذلك، على عالوةو  .لتمويل التجارة
انخفاض  إلى العالمي الصعيد على الفعلي الطلب في

على نطاق واسع.  ونظراً إلى محدودية  إيرادات التصدير
 البلدان فيالتوريق  منتجاتلمخاطر  النامية دانالبلتعرض 
اعُتقد في البداية ان البلدان النامية في معزل  النمو، المتقدمة

 تربطھا التي لعالقاتإلى ا نظراً  ولكن  .المالية األزمة عن
 عدوى أصابتھا والمال، والخدمات للسلع العالمية باألسواق
 للنمو لمتوقعةا االحتماالت وباتتعلى وجه السرعة  األزمة
ً  فيھا   .حالياً تزداد غموضا

  
 تأثير العالمية المالية لألزمة يكون أن المتوقع ومن  -3

رئيسية في  قنوات أربع عبريأتي  االجتماعية التنمية على
 سيما وال الفعلي،الدخل  تخفيض(أ) : تعاقب زمني متفاوت

   البطالة؛ لمعدل السريع واالرتفاع(ب)  الفقراء؛ دخل
   المھاجرين؛ عودة بسبب الديمغرافية البنية يروتغ(ج) 
 لشبكات المخصصة المالية الموارد نضوبخطر و(د) 
 التحويالت انخفاض احتمال ذلك في بما االجتماعي، األمان
 السريع االرتفاع ماوأ  .الرسمية اإلنمائية والمساعدة المالية
فقد  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي طوال الغذائية المواد ألسعار
 نسبة أصالً  ينفقون الذين للفقراء الشرائية قوةال أضعف
 ورغم  .الغذائية المواد شراءعلى  دخولھم من كبيرة

   ،٢٠٠٨ عام منذ الدولية األساسية السلع أسعار انخفاض
 في كثيرة زراعية بقاع الشديد في الجفاف موجات زالت ما

ً  الغذائية المواد أسعار ارتفاع عن فضالً  العالم،  أكثر ارتفاعا
 يعاني بينما الواردات نفقات ارتفاع(أدى إلى  سطالمتو من

 فيما جدية) تثير شواغل صعوبات من الجاري الحساب
 عفض يؤدي أن ويرجح  .العالم في الغذائي باألمن يتعلق

 طلب تقييد إلى المالية األزمة بسبب للنمو المحتملة التوقعات
ً لمنظمة   .االستھالكية المواد على الفقراء  العملووفقا
 في العمل عن العاطلين عدد يزداد أن المتوقع من ،)2(ةالدولي

                                                      
ة العمل الدولية، اتجاھات العمالة في العالم، كانون منظم  )2(

 .2009الثاني/يناير 
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 نسمة مليون ٥١و مليون ١٨ بين يتراوح بمعدل ٢٠٠٩ عام
 في حدة أشد البطالة تأثير وسيكون . ٢٠٠٧ بعام مقارنة
 ديمغرافي تحول بمراحل يمر معظمھا ألن النامية، البلدان
 الوفيات دالتومع المرتفعة الخصوبة معدالت فيھا تتزامن

 المزمنة البطالة معدالت فإن ذلك، على عالوةو  .المنخفضة
 المتوقع من ولھذا ،والنساء الشباب أوساط فيعادة  مرتفعة

 االنتقالإلى تأخير  عمل فرصيؤدي ضيق مجال إيجاد  أن
 العمل أسواقالمشاركة في  إلى والنساء للشباب االجتماعي
 المالية األزمة زتعز ذلك، على عالوةو . أكبر مشاركة
 حماية تدابير لجھة القومية شدة االتجاھات العالمية

أما آفاق و  .النمو المتقدمة البلدان في سيما وال الوظائف،
ً  العمل عن العاطلين األجانب العمالمستقبل   ؛فتزداد غموضا
 إلى لعودةفي أحيان كثيرة إلى ا العمال ھؤالء ويضطر
 حكوماتتواجه و العمل، فرص تندر حيث األصلية بلدانھم

 التقشفحالة انكماش في المالية العامة، وحيث يقلل  انھمبلد
 التي االجتماعي األمان لشبكات المخصصة األموال المالي
  .الفقر من تحمي

  
 األعضاء البلدان أبدت العالمية، الخلفية ھذه وعلى  -4
 نھاية حتى االقتصادي التوسع حيث من مرونة اإلسكوا في
 ٢٠٠٩ عام خالل النمو فرص فإن ذلك ومع  .٢٠٠٨ عام
 ، ظلت٢٠٠٢ عام منذو  .متزايدة بصورة مؤكدة غير تبدو

 وإيجابية مستقرة المستھلكين وثقة التجارية األوساط مواقف
 من عانت التي واألقاليم البلدان تلك باستثناءفي المنطقة 

 ھذه وأخذت . األمني االستقرار وعدم العسكرية اعاتنزال
 وأسعار الخام النفط أسعار انھيار سببب تضعف الثقة

 ثقة انعدام وأما  .المنطقة في والعقارية المالية األصول
 التلقائية االستقرار تثبيت عوامل وانعدام المستثمرين
 انخفاض شدة عن فضالً  البطالة، ضد التأمين مثل الشاملة،
 مصادرفيعتبران  القومي، الدخل من العاملة اليد حصة
 . المنطقة في االقتصادي النموآلفاق  بالنسبة للقلق حقيقية

 العالمية المالية األزمة أن المؤكدشبه  من ذلك، على عالوةو
 المنطقة في االجتماعية التنمية علىسوف تؤثر تأثيراً كبيراً 

 ناحية في مؤخراً  تحققت التي اإلنجازات على وسوف تؤثر
اليقين  عدمتزايد  فإن كذلك  .المؤسسات وتطوير اإلصالح

 اإلحساس بات يثقل ةواالجتماعية االقتصادي في الناحيتين
  .اإلسكوا منطقة سكانلدى  أصالً  المتزعزع باألمن العام

  
  
  

  النفط قطاع تطوير  -باء
  
5-   ً  للنفط المصدرة البلدان منظمة لتقديرات وفقا
   العالمي اإلجمالي الطلب متوسط بلغ، )3()األوبك(

ً  برميل مليون ٨٥،٦ الخام النفط على  ،٢٠٠٨ عام في يوميا

                                                      
)3(  OPEC Monthly Oil Market Report, March 2009.  

   بلغ للنفط اإلجماليالعرض  أن حين في
ً  برميل مليون ٨٥،٨ متوسطه ما  التقديرات وتشير  .يوميا
 ٢٠٠٨ عام في انخفض الخام النفط على الطلب أن إلى

ً  برميل مليون ٠،٣ بمقدار   .السابقة بالسنة مقارنة يوميا
 في والتنمية التعاون منظمة بلدان طلب ضعف وأصبح
ً  النفط على االقتصادي الميدان    العام، بداية منذ واضحا
  .النفط على النامية البلدان طلب في المتوقع النمو يتحقق ولم

   الحقيقي، طلبال ضعف األوبك توقعونظراً إلى 
   الذي اإلنتاج من منخفضة حصة على حافظت فقد
 قررت ثم  .٢٠٠٥ عام من األخير الربع في ذروته بلغ

 في حصتھا على التخفيض من المزيد تجري أن األوبك
 وأن ٢٠٠٨ ديسمبر/األول وكانون أكتوبر/األول تشرين
ً  تخفض ً  برميل ماليين 4.2 بمقدار إنتاجھا تدريجيا   .يوميا
 النفط على الطلب ضعف يستمر أن المتوقع من أنه وبما
 األوبك تلتزم أن المتوقع من فإن، ٢٠٠٩ عام في الخام
ً  برميل مليون 24.8 البالغ الحالي تاجھاإن بسقف  ،يوميا

ً تخفيض ويمكن أن تجري  للقدرة ونتيجة  .السنة خالل آخر ا
 فيما التوسع على األوبك في األعضاء غير للبلدان المحدودة
 من إنتاجھا يبقى أن المتوقع فمن واإلنتاج، بالتنقيب يتعلق
  .٢٠٠٨ لعام مستوياته على ٢٠٠٩ عام في الخام النفط

 الطلب يتوازن أن المتوقع فمن العالمي، لوضعإلى ا ونظراً 
 برميل مليون 81.5 نحو عند وعرضه الخام النفط على
 ً  كان عما المائة في ٥ بنسبة أقل أي ،٢٠٠٩ عام في يوميا
  .٢٠٠٨ عام في عليه

  
ً حاداً  الخام النفط أسعار وارتفعت  -6    ارتفاعا
 غير مسبوق مستوى إلى ٢٠٠٨ عام من األول النصف في
   مطلع منذ مثيل لھا يشھد لم مستويات إلى انخفضت ثم
 إلى المرجعية األوبك سلة سعر وارتفع  .٢٠٠٥ عام

 وبلغ ،٢٠٠٨ ويولي/تموز ٣ في للبرميل اً دوالر 140.73
 نتجت وقد  .اً دوالر 35.58 السنة نھاية في البرميل سعر
 باتالمضار عن ٢٠٠٨ عام النفط أسعار في الحادة الزيادة
 ھذه وفي أثناء فترة  .الخام للنفط اآلجلة العقود على المالية
 الطلب انخفاض أدى األسعار، في الحادة االستثنائية الزيادة
 ،التدفئة وزيت البنزين مثل ،الوقود منتجات على الحقيقي

 . البترول لمصافي الربح ھوامش في كبير ھبوط حدوث إلى
 التصورات تغير أدى ،٢٠٠٨ عام من الثاني النصف وفي
 الطلب انخفاض جانب إلى العالمي، النمو احتماالت بشأن
 آسيا، في سيما وال التكرير، ةطاق وتعزيز الخام النفط على
.  الخام النفط عرضعن  الضغوط تخفيف إلى ذلك كل أدى
 المرجعية األوبك سلة سعر اتجه ،٢٠٠٩ عام مطلع وفي
 دوالراً  ٥٠و ٤٠ بين يتراوح نطاق عند االستقرار إلى

 الخام للنفط الرئيسيين المنتجين معظم أن غير  .للبرميل
 للبرميل دوالراً  ٧٠ حوالي عند ثابت سعر تحديدفي  يأملون
 في وتكريره وإنتاجه النفط عن التنقيب في االستثمار لدعم
 أسواق في قائمة المضاربة قوى تزال وال . الطويل األجل

 االستقرار عدم جانب لىإ وھي، الخام للنفط اآلجلةالعقود 



  

  

-3-

 النفط أسعار مسار توقعمن الصعب  تجعل االقتصادي،
 يظل أن المتوقع فمن التحفظ، ھذا ومع.  المتقلبة الخام

 بين يتراوح نطاق في المرجعية األوبك سلة سعر متوسط
  .٢٠٠٩ عام في للبرميلدوالراً  52.5و دوالراً  42.5

  
 الخام النفط جإنتا إجمالي أن إلى التقديرات وتشير  -7

 لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في األعضاء للبلدان
 في برميل مليون 20.2 متوسطه ما بلغقد ) اإلسكوا( آسيا
 عن المائة في 3.6 نسبتھا بزيادة أي ،٢٠٠٨ عام في اليوم
 دول إنتاج إجمالي أن إلى التقديرات وتشير  .السابقة السنة
ً  برميل مليون ١٦ غبلد ق الخليجي التعاون مجلس  في ،يوميا
 األخرى البلدانأن إجمالي إنتاج  إلى التقديرات تشير حين

 الجمھورية وھي اإلسكوا في ألعضاءالخام ا للنفط المنتجة
 بلغقد  واليمن، ومصر والعراق والسودان السورية العربية

ً  برميل ماليين 4.1  أن المتوقع من ،٢٠٠٩ عام وفي  .يوميا
 النفط من اإلسكوا في األعضاء البلدان تاجإن إجمالي يبلغ
ً  برميل مليون 17.5 الخام  الكبير االنخفاض ويعزى  .يوميا
 في األعضاء للبلدان الفوري االلتزام إلى اإلنتاج مستوى في

حددتھا  التي اإلنتاجية بالحصص اإلسكوا منطقة في األوبك
ي القيود الت ؤديت أن المتوقع من ذلك، عن وفضالً األوبك.  

 إنتاج في معتدل انخفاض حدوث إلىتواجه القدرة اإلنتاجية 
 باستثناء األوبك في األعضاء غير المنطقة لبلدان الخام النفط

ً ل . والعراق السودان  عائدات إجمالي نفإ لتقديراتووفقا
 دوالر بليون 637.1 بلغ النفط تصدير من اإلسكوا منطقة
 عن المائة في 41.8 نسبتھا بزيادة أي ،٢٠٠٨ عامفي 
غير أنه من المتوقع، نظراً إلى ضعف   .السابقة السنة

 إجمالي يبلغ أن ،اإلنتاجازدياد و األسعارارتفاع  احتماالت
 عام في دوالر باليين 307.7 النفط تصدير من العائدات
ً انخفاض ما يعني ،٢٠٠٩  مقارنة المائة في 51.7 نسبته ا
  .٢٠٠٨ بعام

  
  والطلب اإلنتاج  -جيم

  
 المحلي الناتج نمو متوسط أن إلى التقديرات يرتش  -8

 المائة في 5.2 بلغ الذي اإلسكوا، لبلدان الحقيقي اإلجمالي
 ،٢٠٠٨ عامفي  المائة في ٦ يبلغ سوف ،٢٠٠٧ في عام

 ومن ). أدناه الجدول انظر( ٢٠٠٩ عامفي  المائة في 2.1و
 السلع أسعار في الحادة الزيادة أثرت فقد اإلنتاج، جھة
 عام من األول النصف في الدولي الصعيد على اسيةاألس

ً  تأثيراً  ٢٠٠٨  ةالمتعلق اتوالقطاع الطاقة قطاع على إيجابيا
 النفط إنتاجقطاعات  ھافي بما المنطقة، في األساسية بالسلع
 والمنتجات المسال، الطبيعي والغاز النفط، وتكرير الخام،

 إلى سابقة، راتفت من المتراكمة الثروة أماو  .البتروكيميائية
 التجارية األوساط في اإليجابية اآلراء استمرار جانب

 إلىفقد أدت  الميسورين، والمستھلكينالريوع  وأصحاب
 ساھم قدلفترة طويلة من السنة.  و والنمو اإلنفاق استمرار
 النمو استمرار في ذلك عن الناجم المحلي الطلب توسع
 ،ريةالتجا األعمال قطاعات في للخدمات السريع

 . والنقل ،والسياحة ،المالية والخدمات ،والبناء ،واالتصاالت
 والمنتجات األساسية السلع أسعارانھيار  أن إال

زعزع ثقة  ٢٠٠٨ عام من الثاني النصف في البتروكيميائية
 أدى فقد ذلك، عن وفضالً بسرعة.   التجارية األوساط

 إلى والعقارات المالية األصول ألسعار السريع االنخفاض
 ونتيجة  .المحلي الطلب في النمو احتماالت إضعاف

 في النقدية السلطاتاتخذتھا  التي الفورية لإلجراءات
 في المالي للقطاع البنيوية المخاطر تطويق جرى المنطقة،
 المنطقة في التجارية المصارف أن حيث ولكن . المنطقة
 من فإنه اإلقراض، أنشطة ممارسة في حذراً  أكثر أصبحت

 للقطاع المقدمة القروض نمو كثيراً  ينخفض أن توقعالم
  .الخاص

  
 اإلجمالي المحلي الناتج نمو أن إلى التقديرات وتشير  -٩

 متوسطه بلغقد  الخليجي التعاون مجلس بلدان فيالحقيقي 
 نسبته ما سجل أن بعد وذلك ،٢٠٠٨ عام في المائة في 5.7
 الخام نفطال أسعار أن ورغم  .٢٠٠٧ عام في المائة في 4.5

 سجلت فقد ،٢٠٠٨ ويولي/تموز منذ بسرعة انخفضت
 النفط، تصدير من قياسية عائدات لسلمجا دول اقتصادات
 عام في التوالي على الثانية للسنة كبيرة مالية وفوائض
 المتوقعة االحتماالت في المفاجئ التغيرأما و . ٢٠٠٨

 التي ميةالعال المالية لألزمة نتيجة فقد جاء العالمي لالقتصاد
 من وزادت المنطقة في والمستھلك المنتج ثقة على أثرت

 األداء ضعف عن اإلعالم وسائط تقارير ورغم . شكوكھما
 المنطقة، في العقارات وقطاع المالية األسھم أسواق في

 وتباطؤ الضخمة المشاريع في تأخير فترات عن واإلعالن
 فاعلةال األطراف من كبيراً  عدداً  فإن العقارات، أسواق

 مجلس بلدان في االقتصادي المجال في السياسات وصانعي
 العناصر األساسية في االقتصاد أن اعتبر الخليجي التعاون
 المتراكمة الفوائض وجود إلى النظرة ھذه واستندت . سليمة
 فياالنھيار  رغم الخليج القتصادات النسبية والمرونة فعالً 

 بعض محدود، كلبش ولو يعكس، الذي الخام، النفط أسعار
 من الخليجي التعاون مجلس بلدان حققتھا التي اإلنجازات

 أھمية تقدير في المبالغة يمكن وال  .االقتصادي التنوع حيث
 تعتمد تزال ال لسلمجا بلدان اقتصادات نإ إذ التنوع،ھذا 

 ھيكلية تزال وال النفط، عائدات على كبيرة بدرجة
 الطفرة فترة خالل يهعل كانت كما كبير حد إلىاقتصاداتھا 

 أثر وأما . الماضي القرن من السبعينيات في السابقة النفطية
 ازدادتفقد في الدخل  النفطية العائدات من الحالية اإليرادات
 مع والمحلية الدولية األصول أسواق خالل منفعاليته 
 بأنشطة روابط األصول وألسواق  .المالية القطاعات تطوير

 تغلب بطابع تتسم التي النفطية، غير االقتصادية القطاعات
 . العقارات قطاع سيما وال األولى، بالدرجة المضاربة عليه

 أسھمتربما  النفطية غير االقتصادية القطاعات ومع ان
 دول اقتصادات في المضافة القيمة زيادة في ثابت بشكل
لم يكن أثر  األخيرة، السنوات في الخليجي التعاون مجلس

ً مع حجمھاھذه المساھمة م  األصول قيمة تضخم ألن تناسبا
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 اإليرادات أن ورغم  .المالية األسھم سوقتصحيح  معتبدد 
 في أسھمتقد  النفطية غير االقتصادية القطاعاتدرتھا  التي
 فإن ،٢٠٠٢ عام منذزيادة مستمرة  المحلي لطلبا زيادة
 طلبجاء بفعل  االستھالك على الطلب من كبيراً  جزءاً 

 مع مفاجئ بشكل تراجع والذي االستھالك، لىع الميسورين
  .األزمة بداية

  
 الخليجي التعاون مجلس بلدان تشھد أن المتوقع منو  -10
ً انخفاض ٢٠٠٩ عام في  المحلي الناتج نمو في حاداً  ا

وھذا  . المائة في ١،١ متوسطه ما إلى الحقيقي اإلجمالي
 التخفيضاالنخفاض المتوقع الذي يعزى في جانب منه إلى 

 اإلقليمية، دون المنطقة في المالي القطاع فيللديون  الھيكلي
ً  يعزى  دون المنطقة لبلدان الفوري االلتزام إلى أساسا

 حصص في الكبير بالخفض األوبك في األعضاء اإلقليمية
 المتحدة العربية اإلمارات وھي األوبك،تھا حدد التي اإلنتاج
 اً ونظر . السعودية العربية والمملكة والكويت وقطر

 المالي، الدعم تقديمفي  البلدان ھذه حكومات وھمة الستعداد

 دون المنطقة في المحلي الطلب يتقلص أن المتوقع غير فمن
 ھو الصادرات صافي في والتقلص  .ذاتھا بالدرجة اإلقليمية
 . الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج النخفاض الرئيسي السبب

 العربية اإلمارات تحقق أن المتوقع من وعلى سبيل التحديد،
 نمواً  الكويت تحقق وأن المائة في 0.5 قدره نمواً  المتحدة
 السعودية العربية المملكة تحقق وأن المائة في 0.7 قدره
 نمواً  قطر تحقق أن المتوقع ومن  .المائة في 0.7 قدره نمواً 
 النمو متوسط من اً كثير أعلى نسبة هوھذ ،المائة في ٧ قدره

 كمصّدر البلد لميزة نتيجة ھذا وأتى  .اإلقليمية دون للمنطقة
 ومن  .العالمي الصعيد على المسال الطبيعي للغاز رئيسي
 غير اإلقليمية دون المنطقة في دولتان تسجل أن المتوقع
 نمو معدل مان،وعُ  البحرين وھما األوبك في عضوين
، للثانية المائة في 1.5و لألولى المائة في ٢ قدره معتدل
 النفط إنتاج مستويات في معتدل انخفاض استناداً إلىوذلك 
  .الخام

  
  2009- 2005معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل تضخم األسعار االستھالكية للفترة 

  (التغير السنوي بالنسبة المئوية)
  

البلد/المنطقة
  ھالكيةمعدل تضخم األسعار االست  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

  (ج)2009  (ب)2008  2007  2006  2005  (ج)2009  (ب)2008  (أ)2007  2006  2005
  5.2  18.6  11.1  9.3  6.2  0.5  7.4  5.2  9.4  10.5 اإلمارات العربية المتحدة

  3.5  3.5  3.3  2.1  2.6  2.0  6.3  8.1  6.5  7.9البحرين
  6.0  12.4  5.9  3.4  1.9  1.5  6.0  6.1  7.2  6.0ُعمان
  11.2  15.0  13.8  11.8  8.8  7.0  16.0  9.5  12.2  6.1قطر

  5.7  10.4  5.5  3.1  4.1  0.7  6.1  4.6  6.3  11.4الكويت
  4.5  9.9  4.1  2.2  0.7  0.7  4.2  3.4  3.2  5.6 المملكة العربية السعودية

  5.2  12.0  6.3  4.3  2.8  1.1  5.8  4.5  5.6  7.3 (د)بلدان مجلس التعاون الخليجي
  6.5  14.0  5.4  6.3  3.5  3.6  6.0  6.0  6.3  7.1األردن

  6.0  14.7  4.5  10.0  7.4  3.2  6.5  6.6  5.1  4.5 الجمھورية العربية السورية
  11.0  15.0  8.0  7.2  8.4  4.2  8.5  10.0  11.3  8.6السودان
  5.0  2.7  30.8  53.2  37.0  5.0  8.9  5.0  6.2  0.7-العراق

  5.2  9.8  2.7  3.8  3.5  1.0-  1.7-  0.6  8.3-  6.7 األرض الفلسطينية المحتلة
  5.7  11.7  6.7  1.5  2.6-  3.0  5.5  4.0  0.0  1.1لبنان
  (6.8  7.1  7.2  6.5  4.5  4.9  7.6  9.5  17.1  9.7(مصر
  12.7  19.0  7.9  10.8  11.8  2.0  4.5  4.7  4.5  5.8اليمن

 ً   8.2  13.9  11.5  14.2  9.8  4.0  6.6  6.4  5.8  5.0 (د)االقتصادات األكثر تنوعا
  6.3  12.7  8.2  7.9  5.3  2.1  6.1  5.2  5.7  6.5 (د)مجموع منطقة اإلسكوا

  .ذلك خالف يذكر لم ما وطنية، مصادر: المصدر
  .٢٠٠٩ مارس/آذار ١٥ في والعراق وقطر مانوعُ  والكويت للبحرين التقديرية األرقام  )أ(  
  .٢٠٠٩ مارس/آذار تقديرات  )ب(  
  .٢٠٠٩ مارس/آذار تنبؤات  )ج(  
ً  اإلجمالي المحلي الناتج إلى عام لكل المرجحة األرقام وتستند مرجحة، متوسطات نالبلدا بمجموعات المتعلقة األرقام تمثل  )د(    في الثابتة لألسعار وفقا

  .٢٠٠٠ عام
  )(  ويوني/حزيران في وتنتھيم من العا ويولي/تموز في تبدأ التي للبلد، المالية السنة األرقام تشمل لمصر، اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل يخص فيما 

  .يليه الذي لعاما من

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدالت متوسط يقدر  -١١
ً  األكثر االقتصادات في  اإلقليمية دون المنطقة في تنوعا

 عن طفيفة بزيادةأي  ،٢٠٠٨ عام في المائة في 6.5 بنسبة
 عدم من الرغم وعلى  .٢٠٠٧ عام في المائة في 6.4

حالة  ضعف عن الناجم الخارجية الموازين استقرار
 استمرار مع نموه، المحلي الطلب واصل الجارية، الحسابات

 على وعالوة.  المال رأس لحسابات إيجابية أرصدة وجود
 اإلقليمية دون المنطقة في للنفط المصدرة البلدان فإن ذلك،

 لتصدير اإلجمالية العائداتالقوي في  رتفاعاال من استفادت
 األكثر داتاالقتصا شھدت ،٢٠٠٨ عام وخالل  .النفط
 ً  البناء قطاعات في االستثمار أنشطة في زيادة تنوعا

 الجھود من الرغم وعلى  .والخدمات والتمويل واالتصاالت
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   الصناعية، التنميةفي مجال  الدؤوبة
 صناعية قاعدةحتى اآلن  اإلقليمية دون المنطقة تنشئ لم

وفي الجھة   .الصادرات تقوده لنمو الكفاية فيه بما قوية
 التحويلية الصناعة على االعتماد ذلك تقليل فإنابلة، المق

ً  اإلقليمية دون المنطقة عزل قد للصادرات  تأثير عن فعليا
 من األخير الربع منذ العالمي الطلب في السريع االنخفاض

ً  المالي القطاع وحافظ  .٢٠٠٨ عام  نقدية سيولة على أيضا
 . لعالميةا المالية األزمة من األولى المرحلة خالل كافية

 يّ مجال فيدون اإلقليمية  المنطقة تطور لضعف ونظراً 
 حاد ھبوط حدوثتجنبت  فقد والتمويل، التحويلية الصناعة
 منظور يبدو من ذلك، ومع . االقتصادي النشاط في وفجائي
ان ھذه المنطقة دون اإلقليمية تكون أفضل حاالً في  تنموي،

ً  أكثر كانت لو ھذه الظروف  وأكثر ،المجاالت ھذه في تقدما
  .حمايتھا آليات ترتيب في حصافة

  
 االقتصادات نمو متوسط يكون أن المتوقع منو  -١٢

ً  األكثر  ،٢٠٠٩ عامفي  اإلقليمية دون المنطقة في تنوعا
 ً  أن المتوقع ومن  .المائة في 4.0 يبلغ معتدالً متوسطا

 تعرض خطر فيما يبقى المال، رأس حساب تتراجع حالة
ً  للصعوبات اتالمدفوع ميزان غير انه من المتوقع ان   .قائما

ً بسبب صالبة حالة  يظل ھذا الخطر عند درجة متدنية نسبيا
 في المركزية البنوك في األجنبي النقد من الحتياطياتا

 في التضخم انخفاض ساعدولم ي . اإلقليمية دون المنطقة
   المحلي الطلب دعم على االستھالكية األسعار

 على صغيرة حصةيكسبون  العمال ألنة، إال مساعدة معتدل
 ثقة تكون أن ويتوقع.  الدخل إجمالي من عادي غير نحو

ً  مستقرة والمستھلكين التجارية األوساط  من الرغم على نسبيا
 مثل المزمنة الھيكلية القضايا يخص فيما الشكوك تزايد

 وليس بالريع، يرتبط االقتصادي النشاط أغلب ألن البطالة،
ً فعاالً  نتاجيةاإل بارتفاع  إلى بالنسبة المتوقع ومن  .ارتفاعا
 التأثير في االستثماري النشاط يستمر أن والسودان العراق
 . فيھما االستقرار تحّسن ستمري وأن النمو، إمكانات على
 المائة، في 5.0 بمعدل العراق ينمو أن المتوقع ومن

 لمصر التقديرات وتعكس . المائةفي  4.2 بمعدل والسودان
ً  السورية العربية والجمھورية ولبنان واألردن  ضعف أساسا
 قويال مركزال مراعاة مع المال، رأس حسابات مراكز

ة لدى تلك المركزي البنوك في األجنبي النقد حتياطياتال
 عائدات 2009في عام  تنخفض أن المتوقع ومن  .البلدان

 يكون أن المتوقع من ولكن، والخدمات السلع من التصدير
ً  المال رأس حساب كزمر  مركز ضعف لتغطية كافيا

 نمو يواجه أن المتوقع ومن  .العام خالل الجاري الحساب
 مما العقبات، بعضلسودان وا العراق في المحلي الطلب
 . الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج في معتدل نمو إلى يؤدي
 واألردن المائة، في 4.5 بنسبة مصر نمو المتوقع ومن
 المائة، في 3.0 بنسبة لبنانو المائة، في 3.6 بنسبة

 ومن  .المائة في 3.2 بنسبة السورية العربية الجمھوريةو
 عائدات إجمالي في السريع االنخفاض يؤثر أن المتوقع

 فمن ذلك، ومع  .اليمن في النمو آفاق على النفط تصدير
 عن المتدھور الجاري الحساب مركز تغطية تتم أن المتوقع
 البنك في الموجودة األجنبي النقد احتياطيات طريق

 يزداد أن المتوقع ومن  .الدولي الدعم جانب إلى المركزي
 الناتج نمو إلى يؤدي مما ،ضئيلة زيادة المحلي الطلب
 عام في المائةفي  2.0بنسبة  اليمن في اإلجمالي المحلي
٢٠٠٩.  

  
 أن األخيرة اآلونة في المنقحة الرسمية األرقام وتؤكد  -13

 في ھبوط من تعاني زالت ما المحتلة الفلسطينية األرض
 واستمرار المادي الحصار فرض وقد  .االقتصادي النشاط
 على قاسية قيوداً  القتالية واألعمال األمني االستقرار عدم

 المعونة.  وأما تدفقات األرض تلكفي  االقتصادية األنشطة
 الجھود اقتغير القابلة للتنبؤ فقد أع الدولية اإلنمائية
.  والتنمية اإلعمار إلعادة في المجال المالي المبذولة
 اإلسرائيلية العسكرية األعمال دةش فإن ذلك، على وعالوة

ً  ٢٢ مدى على غزة قطاع في  ديسمبر/األول كانون في يوما
ألحقت دماراً ھائالً  ٢٠٠٩ يناير/الثاني وكانون ٢٠٠٨

تكون سنة  أن المقدر ومن  .والمادي البشري المال رأسب
السالب الذي يقدر  االقتصادي النمو من ثانية سنة 2009

 الفلسطينية األرضفي  المائة في 1.0معدله بنسبة ناقص 
  .المحتلة

  
  واألسعار التكاليف  -دال

  
 االستھالكية األسعار تضخممعدالت  متوسط يقدر  -١٤
 ،٢٠٠٨ عام في المائة في 12.7 بنحو اإلسكوا منطقة في

 للنمو ونظراً   .٢٠٠٧ عام في المائة في 8.2 مع مقارنة
 بالفعل اإلسكوا منطقة تعرضت المحلي، الطلب في المطرد

 األسعار فيه بدأت وقت في متصاعدة، تضخمية ضغوط إلى
 والمعادن الطاقة أسعار ذلك في بما األساسية، للسلع الدولية
 عامي طوال للقلق مثيرة بمعدالت ترتفع الغذائية، والمواد
 في العادي غير االرتفاع وانعكس . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧
  .الغذائية المواد أسعار على فوراً  للحبوب الدولية األسعار
 أسعار ارتفاع استمرار لوحظ الماضية، القليلة السنوات وفي
 ارتفاع مع بالتوازي والسكنية، التجارية العقارات تأجير
 البناء مواد أسعار ارتفاع وأدى . العقارية األصول قيمة

ً إلى   البناء حديثة للعقارات سميةاإل القيمة تضخمأيضا
 غير البلدان إلى وبالنسبةبھا.   المرتبطة اإليجارات وأسعار
 ارتفاع إلى الخام النفط أسعار ارتفاع تحّول للنفط، المصدرة

 المستھلكين أسعار تضخموبلغ معدل  . النقل تكاليففي 
 أنه رغم غير  .٢٠٠٨ عام من الثاني النصف في ذروته

 األسواق في األساسية السلع أسعار في السريع االنخفاض
 عام بشكل المنطقة في الغذائية المواد أسعار ظلت الدولية،
 أسعار وأما ثبات  .األجل الطويلةمعدالتھا  من بكثير أعلى
 السوق انقسام يعزى إلى مرتفعة معدالت عند الغذائية المواد
اتھم، مخزون أسعار فعبر الجملة تجار وقيام شرائح إلى

 أسعار وھبطتالمجھزة.   األغذية أسعار مستويات ومرونة
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 من األخير الربع في بشدة المنطقة في العقارات استئجار
 ال الخاص، القطاع في األجور نمو وتوقف  .٢٠٠٨ عام
 أوضاع ظل في الخليجي، التعاون مجلس بلدان في سيما
 وبحلول . لةالعما يخص فيما متزايد بشكل مستقرة غير

 البلدان في التضخمية الضغوط خفت ،٢٠٠٨ عامنھاية 
  .كبير حد إلى اإلسكوا في األعضاء

  
 منطقة في االستھالكية األسعار تضخم معدل وأما   -15

 مما، 2009في عام  المائة في 6.3 فيتوقع أن يبلغ اإلسكوا
 قطرغير أن  المحلي، الطلب نمو في متوقعال تباطؤال يعكس

 من أعلى النمو يكون أن يتوقع حيثمن ذلك ستثنى تُ 
 المنطقة تشھد أن المتوقع من فليس ذلك، ومع . المتوسط
 ً  نظراً  المتقدمة، البلدانكذلك الذي قد تخشاه بعض  انكماشا
 كوني أن المتوقع ومن  .بينھما ھيكليةال ختالفاتإلى اال

على الصعيد العالمي  الحبوب على والطلبميزان العرض 
زراعية من  أجزاء عدةغير أن  . ٢٠٠٩ عام في اً مستقر
ً شھدت  اإلسكوا منطقة  أوائل حتى استمر شديداً  جفافا
ھشة ھشاشة  العرض حالة تظل وقد ،٢٠٠٩ فبراير/شباط

 على وعالوة . األخرى الخطر عوامل منتتوقف على عدد 
 أسعار تقلب في ساھمت التي المضاربة، صناديق فإن ذلك،

ً شديداً تقلب الدولية الحبوب  للسلع اآلجلة األسواق في ا
وفقاً  بالشراءماتھا اھتما ُتجدد قد ،٢٠٠٨ عام في األساسية

  .المالية األسواق من وغيرھا االئتمان أسواق في لتطوراتل
  

  قطاع التجارة الخارجية  -ھاء
  
 النصف في الخام النفط أسعارانھيار  من بالرغم  -١٦

 في ةالخارجيلتجارة ا قطاع أداء ظل ،٢٠٠٨ عام من الثاني
ً  اإلسكوا منطقة  قيمة وتقدر . العام ذلكل المتوسط في قويا
 التعاون مجلس لدول الجاري الحساب فائض إجمالي
 ١٩٥ مقابل ،٢٠٠٨ لعام دوالر بليون ٢٣٦ بمبلغ الخليجي
 الحساب فائض إجمالي ويقدر . ٢٠٠٧ عام في دوالر بليون

ً  األكثر لالقتصادات الجاري  دوالر بليون ٢٢ بنحو تنوعا
 ويقدر . ٢٠٠٧ عام في دوالر باليين ٦ مقابل ،2008لعام 
 في عجزاً  واليمن ومصر ولبنان والسودان األردن يسجل أن

ً  ذلك ويرجع ،٢٠٠٨ عام في الجارية الحسابات  إلى أساسا
 وانخفاض األساسية السلع من الواردات أسعار ارتفاع

 مراكز تدھور أن بيد  .العام ذلك أواخر في الصادرات
 رأس لحسابات قوية بمراكز تعويضه تم الجارية الحسابات

 تغطية نسبة قدرت ،٢٠٠٩ فبراير/شباطنھاية  وفي . المال
 في أشھر ٨،٨ بنحو األجنبي النقد احتياطيات من الواردات
 صافي موقف أساس على األردن، في أشھر ٨،٥و ،مصر

   النسبة ھذه وتقدر  .االحتياطيات
 على اليمن، في شھراً  ١٦،٣و لبنان في اً شھر 21.4ـ ب

 أن المتوقع ومن  .االحتياطيات إجمالي مركز أساس
ً كبيراً  المنطقة من الصادرات صافي حجم ينخفض  انخفاضا

 من الصادرات تنخفض أن ويتوقع  .٢٠٠٩ عام في
 النفط مثل األساسية، بالسلع الصلة ذات والمنتجاتالبضائع 

 . يةئايالكيم المنتجات من غيرھاو ياتئايوالبتروكيم الخام
 منتجات من صادراتحجم ال نخفضي أن المتوقع ومن

 واألردن، مصر في المؤھلة الصناعية المناطق من المالبس
 الواليات في األسعار حيث من التنافسيةتھا قدر من بالرغم
 المعتدل النمو يحافظ أن يتوقع ،الوقت ذاته وفي  .المتحدة

  .الحقيقية باألرقام الواردات مستوى على المحلي الطلب في
 في الجاري الحساب في عجز يحدث أن المتوقع ومن

 والسودان ومصرولبنان  المتحدة العربية واإلمارات األردن
  .واليمن مانوعُ  السورية العربية والجمھورية

  
 في األعضاء البلدان عمالت صرف أسعار وظلت  -١٧

 مجلس دول تعمال وظلت . ٢٠٠٨ عام في مستقرة اللجنة
 بالدوالر مرتبطة الكويت، باستثناء الخليجي، التعاون

 عملتيھما ارتباط على ولبنان األردن حافظ كما  .األمريكي
 من بسلة عملتھا ربط الكويت وواصلت  .األمريكي بالدوالر
 السورية العربية الجمھورية عملة وظلت األجنبية، العمالت
 اعتمدت التي لبلداناوفي  . الخاصة السحب بحقوق مرتبطة
 السياسة تقييد أصبح األمريكي، بالدوالرعمالتھا  ربط
 ونظراً   .العامة السياسات حول للنقاشات محوراً  النقدية
 إصالحات إجراء إلى الدعوات اشتدت الدوالر، قيمة لھبوط
 الوطنية العمالت ربط إلغاء فيھا بما األجنبي، النقد لنظام

 وزادت  .مقابله تقييمھا دةإعا أو/و األمريكي بالدوالر
 مجلس لبلدان بالنسبة سيما ال العمالت، قيمة لرفع الضغوط
 . ٢٠٠٨ عام من األول الربع خالل الخليجي، التعاون
 نظراً  المضاربة، ألغراض األجنبية األموال تدفقات وتسببت
 في طفرة إحداث في اإلقليمية، العمالت تقييم إعادة لتوقع

 المتحدة، الواليات دوالر قيمة فعتارت وحينما  .السيولة
 صرف بنظم التزامھم المنطقة في السياسات واضعو وجدد

 ألغراض التدفقات انحسرت الحالية، ةاألجنبي العمالت
 ،مسح السنة الماضية توقعه الذي النحو وعلى.  المضاربة
 عنيف تذبذب في المضاربة األجنبية األموال إعادة تسببت
  .المتحدة العربية واإلمارات الكويت يف سيما ال السيولة، في

في عام  الخليجي التعاون مجلس بلدان تحافظ أن ويتوقع
 ة. األجنبيالعمالت  لصرف الحالي النظام على 2009
 كانون في عقدت التي الخليجي التعاون مجلس قمة وأكدت
 ھو ٢٠١٠ يناير/الثاني كانون أن ٢٠٠٨ ديسمبر/األول
 التعاون مجلس دولل حاد النقديالمحدد لقيام االت الموعد

 في التفاصيل مناقشة لمواصلة خطط وضع مع الخليجي،
 أسواق في المالية األزمة تطور ومع  .٢٠٠٩ عام غضون
 النقدية السلطات تخذأ الدولية، المالية واألسواق المال رأس
ً  األكثر االقتصادات في ً  تتبع تنوعا  سياسة في حذراً نھجا
 ومصر السودان فسمح  .ةجنبياألالعمالت  صرف راسعأ

 دوالر مقابل الوطنية تھاعمال لقيمة تدريجي بخفض واليمن
 علق ،٢٠٠٩ عام من األول الربع وفي  .المتحدة الواليات
 الدوالر مقابل الوطنية عملته لقيمة التدريجي الرفع العراق

 تشرين منذ المفعول ساري كان تدبير وھو األمريكي،
 العربية والجمھورية األردن وأعلن  .٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني
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 صرف أسعار نظم على الحفاظ على عزمھم ولبنان السورية
 حماية إلى ترمي سياسة باعتبارھا لديھا األجنبية العمالت
  .العالمية المالية األزمة آثار من تھااقتصادا

  
  االجتماعية الدينامية العناصر  - واو

  
 وسلبي مباشر أثر العالمية المالية لألزمة يكون قد  -١٨
 االقتصادية اللجنة منطقة في االجتماعية الظروف على

ولم تنشأ   .أخرى مناطق في كما آسيا، يلغرب واالجتماعية
 مھما أنه غير  .بدقة الوضع تقييم تتيح بعد بيانات مؤونة

ككل  المنطقة تبلغ أن المتوقع من ليس األزمة، نتائج كانت
 ھياكل في الخلل إلى بالنظر لأللفية اإلنمائية األھداف
فقد ال يؤدي  الحالية األزمة وأما تطاول  .القائمة السياسات

تضييق  إلىأيضاً  بل فحسب، االجتماعية الظروف تفاقم إلى
 اإلنسان، بحقوق والتمتع ،االجتماعي للتعبير المتاحالمجال 

 ويمكن . السلمية والتنمية الجنسين بين المساواة سيما وال
 الناحية ومن  .األزمة جوانب عضبمنذ اآلن إدراك 

استمر  الذي االقتصادي االنتعاش أدى ،مثالً  الديمغرافية
 إلى الخليجي التعاون مجلس بلدان في ٢٠٠٨ عامحتى 
حظ اآلن النو . البلدان تلك في األجنبية العاملة القوة تزايد
 تكوينھا أن غير  .العكسية الھجرة من بسيطة حاالت

 ت نسبةبلغ ،٢٠٠٧ عام ففي  .قداً مع يزال ال الديمغرافي
 المائة في 6.8و البحرين، في المائة في 8.2 السكاني النمو
 المائة في 17.7و مان،عُ  في المائة في 6.4و الكويت، في
 السعودية، العربية المملكة في المائة في 2.4و قطر، في
 تزال وال . المتحدة العربية اإلمارات في المائة في 6.1و

 فيھا بما آسيا، يلغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة
   انتقالية مرحلة في الخليجي، التعاون مجلس بلدان
   الوفيات معدليتدنى  حيث ،الديمغرافية الناحية من
 في السريع السكاني النمو أن بيد . الخصوبة معدل رتفعوي

 العربية المملكة باستثناء ،الخليجي التعاون مجلس بلدان
 بل والوفيات، الخصوبة معدالت تغير عن ينتج لم السعودية،

ً  نتج  ،٢٠٠٧ عام وفي . األجانب العمال تدفق عن أساسا
 بحوالي السكان مجموع من األجانب الرعايا نسبة قدرت
 ،الكويت في المائة في ٦٩و ،البحرين في المائة في ٤٩
 المملكة في المائة في ٢٧و ،ُعمان في المائة في ٢٩و

 العربية اإلمارات في المائة في ٨٠و ،يةالسعود العربية
 من األجانب الرعايا نسبة بلغت ،ذاتھا السنة وفي  .المتحدة
ً  ١٥ العمر من البالغة السكان شريحة  في ٨١ فوق فما عاما
 من الواردة اإلعالمية التقارير وتفيد . قطر في المائة

 واأبد األجانب العمال بأن والكويت المتحدة العربية اإلمارات
وأما  . تسريحھم تم أن بعد األصليةبلدانھم  إلى يرجعون

ً ل الذي  العمل سن في ھم الذين لسكانالحجم الكبير نسبيا
وفي جانب آخر  الديمغرافي التحول إلىيعزى في جانب منه 

 على بالفائدة يعود قدف األجانب،إلى قدوم العمال المھاجرين 
 الديمغرافية بالفرصة سمىي ما يتيح أن يمكن حيث التنمية
 الفرص تنقلب العمل، فرص تندر عندما أنه غير  .السانحة

وھو  الحساس الموضوع يصبح من جديدو اإليجابية،
 والعمال الوطنيين العمال بينالسكاني"  التوازنموضوع "
  .الوطنية النقاشات في تطغى قضية األجانب،

  
يرد أي ذكر  لم ،٢٠٠٩ عام من األول الربع ومنذ  -١٩

 األكثر االقتصادات في المھاجرين منعداد كبيرة لعودة أ
 ً ً بلدان تعد التي تنوعا  المھاجرين العمال من كبير لعدد أصلية ا
 وأوروبا الشمالية وأمريكا الخليجي التعاون مجلس بلدان في

 في العجز من جزء لسد المالية التحويالت على تعتمد والتي
 الناجم تصادياالق األثر استمر ما وإذا  .المدفوعات ميزان
 ،العائدين المھاجرين عدد تزايد العالمية، المالية األزمة عن

 مزمنة مشكلةأصالً  تعد التي البطالة مشكلة وربما تفاقمت
ً  األكثر االقتصادات في العمل فرص ندرة إلى بالنظر   .تنوعا
 البطالة نسبة فإن ،ةالدولي العمل منظمة تقديرات وحسب
 10.3و األوسط الشرق في مائةال في 9.4 تبلغ ٢٠٠٨ لعام
 في البطالة معدل شھد وقد . )4(أفريقيا شمال في المائة في

   تحسن بوادر المنطقتينتينك 
   البطالة معدل يفوق يزال ال نهلك األخيرة، السنوات في
 المتوقع التدھور وحمل . العالم من أخرى مناطق في

قد الع اعتبار على العربية الدول جامعة العمالة لظروف
 بمقدار الفقر ولتخفيض للعمالة العربي العقد" ٢٠٢٠-2010
 العربية للقمة األول مؤتمرھا في وذلك ،"النصف

 كانون في عقد الذي واإلنمائية واالجتماعية االقتصادية
مبادرات إلعادة  غياب في أنه غير  .٢٠٠٩ يناير/الثاني

 على التركيز غياب وفي الدخل فجوة سد إلى توزيع تھدف
 المرجح من ليس التصنيع،و التنويع زيادة خالل من نميةالت
 من والحد العمل فرص لتوفير المستقبلية اآلفاق تكون أن

ً  الفقر   .مشرقة آفاقا
  
 التنمية إلى الموّجھة اإلصالح تدابير سجلت وقد  -٢٠

 . ٢٠٠٨ عام في التقدم أوجه بعض المنطقة في االجتماعية
 ،٢٠٠٨ عام تشمل التي ليةالما للسنة الميزانية إعداد ولدى
 لحكومات المالية األولويات من والصحة التعليم كان

في  ٢٠٠٩ المالية السنة في االتجاه ذلك واستمر  .المنطقة
 إلى الرامية لالقتصاد المحفزة التدابير من مجموعة موازاة
 سوق إصالح تواصل وقد.  العالمية المالية لألزمة التصدي
 ذلك في بما الخليجي، تعاونال مجلس بلدان في العمل

 وضع واستعراض األجانب، العمال كفالة نظام استعراض
 للحد توجيھية مبادئ واقتراح ،بشكل عام األجانب العمال
 مقترحات وتقديم البلدان، تلك لرعايا بالنسبة لألجور األدنى
 تضخم شدة من وللتخفيف  .العمل قانون إصالح بشأن

 تسويات أجريت ،٢٠٠٨ عام في االستھالكية األسعار
 في األردن فيھا بما المنطقة، بلدان من العديد في لألجور
 تعديل شكل في لبنان وفي لألجور، األدنى الحد تعديل شكل

                                                      
منظمة العمل الدولية، االتجاھات العالمية للعمالة، كانون   )4(

 .2009الثاني/يناير 
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 تفي ال التسويات تلك أن غير  .العام القطاع في األجور
 وفي ،لمعالجة ھذه المسألة الالزمة الدنيا بالمتطلباتحتى 
 في الزياداتتبدو  المنطقة في لةمستقعمالية  منظمات غياب
ً خيري عمالً  األجور  األردن ويخطط . حقوقوليس حقاً من ال ا
 االجتماعي الضمان مؤسسة ضمن للبطالة صندوق إلنشاء
 ميةالتن أن الحكومات تأكيد ورغم  .٢٠٠٩ عام في البلد في

 سيما ال تخوف، ھناك يزال ال مالية، أولوية االجتماعية
ً  األكثر اتلالقتصاد بالنسبة  التدھور يؤدي أن من ،تنوعا
 على الحكومات إنفاق تراجع إلى المالية لألوضاع المتوقع
 االنكماش أمد طول الواضح أن ومن  .االجتماعية التنمية

 إلى قد يؤديان النفط أسعار وانخفاض العالمي االقتصادي
 النفط أسعار انھيار عقب شوھدت التي للنتائجشابھة م نتائج

  ينيات القرن الماضي.في ثمان
  
 الجنسين بين المساواة مجال في التطورات تزال وال  -٢١
 عجز يعكس ما وھو ،باالھتمام تحظى اإلسكوا منطقة في
 عن العالي تعليمھن يكملن الالتي النساء من متزايد عدد

 يتميز التي الدورية لألنماط نظراً  العمل أسواق في المشاركة
 برمتھا العاملة القوة أصالً  يبخس الذي الريع اقتصادبھا 

 أكبر المنطقة في النساء لدى البطالة معدل ويظل  .حقوقھا
 تقديرات وحسب  .الرجال لدى البطالة معدل من بكثير

 13.3منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة البطالة لدى النساء 
 شمال في المائة في 15.9و األوسط الشرق في المائة في

 لدى البطالة بلغت نسبة فيما ،٨٢٠٠ في عام )5(أفريقيا
 المائة في 8.1و األوسط الشرق في المائة في 8.2 الرجال

 المتوقع للتدھور يكون أن وُيخشى  .أفريقيا شمال في
 العالمية، المالية األزمة جراء المنطقة، في العمل لظروف

أكثر مما تؤثر على الرجال من  النساء على تؤثر سلبية آثار
  ات عن عمل.الباحثين والباحث

  
  العامة السياسة تطورات  - زاي

  
 معضلة المنطقة فيالعامة  السياسات واضعو واجه  -٢٢

 أسعار تضخمت حيث ٢٠٠٨ عام في الصعوبة متزايدة
 بشكل عالية البطالة معدالت وظلت االستھالكية المواد
 األھداف تحقيقل المالي التوسعولجأت بلدان إلى   .مستمر
 النقدية السلطات فيه شددت الذي قتالو في حتى اإلنمائية

 من التخفيفمعلنة أن المقصود بذلك ھو  النقديةسياستھا 
 التي مصر وباستثناء  .التضخم عن الناجمة الضغوط
 السلطات تواجه المعومة، الصرف أسعار نظام اعتمدت
ً  المنطقة في النقدية ً  العامة السياسات مجال في ضيقا  مرھونا

 إدارة أن غيرعمالت األجنبية.  صرف ال أسعار باستقرار
 اإلمارات سيما وال المنطقة، في لسيولةل النقدية السلطات
 المواقف تشديد إلى ت فعالً أد والكويت، المتحدة العربية
 المركزي للبنكالمركز المالي  تقلص لذلك، ونتيجة.  النقدية
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 الكويت في المركزي والبنك المتحدة العربية اإلمارات في
 وبالنظر.  ٢٠٠٨ عام من الثالث الربع إلى لثانيا الربع من
 في النقدية السلطات انتقلت اآلن العالمية، المالية األزمة إلى

إلى سياسة تخفيضھا.   النقدية القيودتشديد  سياسة نم المنطقة
 المنطقة في الفائدة أسعار خفض حاالت من سلسلة ولوحظت

 خفض جانب إلى ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين منذ
 تسھيالت وتقديم التجارية للمصارف االحتياطية لمتطلباتا

باإلقراض، وھذا تحّول في السياسة  يتصل فيما إضافية
ً في أسعار الفائدة في  ً تدريجيا النقدية جلب معه انخفاضا
سوق المال بين المصارف، ھذه األسعار التي ارتفعت 

ً شديداً في أيلول/سبتمبر   بلدان عدة ولزمت.  2008ارتفاعا
   ومصر، وقطر األردن وھي المنطقة، في

 وإضافة.  النقدية القيود بتخفيف يتصل فيما الحذر من مزيداً 
 المتخذة السياسات تدابير اشتملت النقدية، القيود تخفيف إلى
 معظم في العالمية، المالية لألزمة للتصدي المنطقة في

  .المالي للقطاع والمؤسسي المالي الدعم تقديم على األحيان،
 تدابير والكويت وقطر المتحدة العربية اإلمارات واتخذت
 األردن وأعلنت  .التجارية للمصارفالمركز المالي  لتعزيز

 العربية والمملكة والكويت المتحدة العربية واإلمارات
ً  السعودية   .المصرفية الودائع ستكفلأنھا  جميعا

 المالية لألزمة المالية اتاالستجاب تفاوتت وقد  -٢٣
 االقتصادية اللجنة في األعضاء البلدان بين فيما الميةالع

 ،٢٠٠٩ المالية للسنة فبالنسبة  .آسيا يلغرب واالجتماعية
 مالية مواقفإلى اتخاذ  الخليجي التعاون مجلس بلدان سعت

 عام منذ كبيرة مالية فوائض راكمت قد كانتبعد أن  توسعية
 التعاون سمجل لبلدان الوطنية لميزانياتوتشّدد ا . ٢٠٠٢
 الصحةعلى و األساسية الھياكل في االستثمار على الخليجي
بلدان المجلس ذات  تواتخذ  .االجتماعية والخدمات والتعليم

ً يتسم بقدر أكبر من  ً ماليا ً موقفا االقتصادات األكثر تنوعا
 المتصلة وللقيود المتوقعة االحتماالتالحذر نظراً لتغيير 

ً  النفط إيرادات ضانخفا وأرغم . العام بالدين  انخفاضاً سريعا
 اتخاذ في النظر على واليمن والعراق السودان من كالً 

 اإليرادات آفاقوأما استمرار تضاؤل   .مالي تقشف تدابير
ً  المنطقة في  من اإلنفاق تراجع إلىفقد يؤدي عموما

 على مؤخراً الشديد  التأكيدونظراً إلى  . الحكومية الميزانيات
 والنمو االستقرار على للحفاظ المالي التحفيز أھمية

 تطلب قد المالية، األزمة أعقاب في العالميين االقتصادي
ً  األكثر االقتصادات ً  الدولي الدعم من مزيداً  تنوعا  تفاديا

  .االقتصادي النشاط انكماش إلى تؤدي لمواقف
  

  التوقعات  -حاء
  
 في الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نموي أن يتوقع  -٢٤
 واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة، في ٢٠٠٩ معا
 أن يتوقع إذ المائة، في 2.1 امتوسطھبمعدالت  آسيا يلغرب

 في 6.3إلى  ةاالستھالكيفي األسعار  التضخم معدل ينخفض
 مستوى أدنى المنطقة في النمو معدل يبلغ أن ويتوقع  .المائة
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 عام منذ التضخم ضغوط تخفّ  وقد  .٢٠٠٢ عام منذ له
األسعار  تضخم مستوى يظل أن يتوقعو ،٢٠٠٨

 من الرغم وعلى  .٢٠٠٥ عامفي  اھامستو فوق ةاالستھالكي
 المتعلقة والمنتجات الخام النفط أسعارفي  الشديد ضخفاناال

 زيادة ُتتوقع والعقارات، المالية واألصول األساسية بالسلع
 الوالياتغير أن   .٢٠٠٩ عامفي  المحلي الطلب في معتدلة
على سبيل المثال، تشيران إلى  ،واليابان األمريكية المتحدة
التكيف  يبدأ أن قبل شھراً  ٢٤و ١٨ بينانقضاء ما  احتمال

 . الحقيقي االقتصادبالظھور في  األصول أسعار انخفاضمع 
ً التكيف  ذلك يستغرق أن المحتمل من إنوفي المقابل، ف  وقتا

 في األصول رأسعا أن وبما.  اإلقليمي الصعيد على أقل
ذروتھا  بلغتقد  المنطقة في األسھم وسوق العقارات مجال
ظلت المشاعر في المنطقة  ،٢٠٠٨ عام من الثاني الربع في

 األمثلة ومن  .القريب المستقبل في النمو آفاق إزاءمختلطة 
 الربع فيالقروض  توافر بشأن مختلفة آراء بروز ذلك على
 المركزية البنوكزعمت  وبينما  .٢٠٠٩ عام من األول

المنطقة توفر قدر كاف من  في التجارية والمصارف
شروطاً  يواجهبأنه  التجارية األعمال قطاع فادأ السيولة،

دة لالقتراض.    في التجارية المصارف وأضحتمشدَّ
 وشددت متزايد بشكل المخاطر نأى بنفسھا عنت المنطقة
باحاً تدّر أر مشاريع إلى االفتقارأما و  .اإلقراضشروط 
 في السيولة زيادة إلىووجود المخاطر فقد أّديا  كافية،
 األعمال قطاع واجه ذلك، غضون وفي  .المصرفي القطاع
الحصول على  مجال في متزايد بشكل صعبة حالة التجارية
 في الفترة الزمنية السابقة للتكيف وحيتو  .القروض
 في األعمال قطاع ثقة قوة بأن واليابان المتحدة الواليات
) اإلسكوا( آسيا يلغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة

 ظالل إلى بالنظر أنه غير . ٢٠٠٩ عامفي حتى  تستمر قد
 منطقةخارج  االقتصادي الوضع على تخيم التي الشك

االنكماش و الخام النفط أسعار ذلك في بما اإلسكوا،
 في االقتصادي االنكماش خطر سيظل العالمي، االقتصادي

ً  لمنطقةا   .٢٠١٠ عام في قائما

  
 ٢٠٠٩ لعامي االقتصادي النمو توقعات أن وبما  -٢٥
 اإلسكوا، منطقة في متزايد بشكل ضعيفة تبدو ٢٠١٠و

 تعزيز على للمساعدة العام القطاع دور يتعاظم أن يتوقع
 مع بدأت قد األزمة كانت ولما . االقتصادية التنميةمسار 
 في األصول بيع طريق عن الديون وتخفيض القروض أزمة
اتجھت  ،الغربية وأوروبا المتحدة لوالياتبا المالي القطاع

 ومنذ . المالي النظام دعم إلى لمنطقةفي ا النقدية السلطات
 اإلسكوا لمنطقة النقدية السلطات تدافع ،٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول
 اتخاذ خالل منلبلدانھا  المصرفية النظم عن بنجاح

 يكون أن يرجح وال  .ھا العامةفي سياسات سريعة إجراءات
ً  يكن لم إذا إضافي، نقدي حافز ألي  مالي، بحافز مصحوبا
تقنع  لم إذا سيما وال الحقيقي، االقتصاد على باقٍ  رأث أي

 . الصناعية التنمية تمويل في بزيادة مشاركتھا المصارف
 أشكال من شكل ھي الحالية الخطوات فإن الواقع، وبحكم
 أن بيد  .الخاصة للمصارف الدولة تقدمه الذي التأمين
 على جھود منّسقة إطار في اتخذت لو الحالية التدابير
ً  تمثل بمفردھا القنوات ھذه لكانت اإلقليمي، الصعيد  التزاما

 على اإلقليمية للتنمية المرصودة األجل الطويلة بالقروض
ً  البعيد المدى .  العام القطاع لھذه القروض يقدمه وتأمينا
 المصارف تواجھھا التي األخطار من يحدّ  دهبمفر وذلك

ً  التزامھا لدى اإلقليمية  الصناعية بالتنمية كامالً التزاما
 اإلسكوا في األعضاء للبلدان المالية لمواقفاو  .اإلقليمية

 ً  الجھود تعزيز ويجب . اً بين بلد وآخركبيرتختلف اختالقا
ً  الوطني الصعيد على المبذولة  فيما ليالما لالنكماش تفاديا
 اإلنفاقالذي يشمل  واالجتماعي، االقتصادي باإلنفاق يتصل
 ،االجتماعية والحماية ،االقتصادية األساسية الھياكل على

 والصحة.  ،والتعليم ،والعمالة ،االجتماعي األمان وشبكات
 الصعيدين على لتعاونوال بّد من الدعوة إلى مزيد من ا

  .الوطني االقتصادي النمو آفاق لتعزيز واإلقليمي العالمي

 ً   االستجابة لألزمة المالية العالمية  -ثانيا
  

إلى  5عقدت أمانة اإلسكوا في دمشق في الفترة من   -26
"المنتدى التشاوري اإلقليمي الرفيع  2009أيار/مايو  7

المستوى حول تأثير األزمة المالية العالمية على البلدان 
وقد تعاونت اإلسكوا األعضاء في اإلسكوا: نظرة مستقبلية"، 

في ذلك مع منظمة العمل الدولية وحكومة الجمھورية 
العربية السورية.  وقد ناقش المشاركون في المنتدى األزمة 
المالية واالقتصادية الدولية على البلدان األعضاء في 
اإلسكوا واإلجراءات الوطنية واإلقليمية والدولية المتخذة 

عتبار جميع اآلراء التي لمواجھة األزمة.  وأخذت في اال
أعرب عنھا الخبراء وممثلو البلدان األعضاء في اإلسكوا 

أيار/مايو  7وممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية.  وفي 
، اعتمد المنتدى "إعالن دمشق بشأن التصدي لألزمة 2009

  المالية العالمية في منطقة اإلسكوا".

  
اإلسكوا وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء في   -27

اتخاذ عدد من الخطوات واعتماد سياسات مناسبة للتصدي 
لألزمة على نحو أكثر فعالية.  وبوجه عام، طلب المنتدى 
إلى البلدان األعضاء أن تتخذ تدابير فعالة للتعويض عن 
مضاعفات األزمة في اقتصاداتھا، وبخاصة للتخفيف من 

وتتوقف  آثارھا على النمو االقتصادي والتنمية والعمالة. 
ھذه التدابير على ما إذا كان البلد بلداً مصّدراً للنفط، أو ذا 
  اقتصاد متنوع، أو من البلدان األقل نمواً، أو تحت االحتالل.

  
وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء أن تعتمد على   -28

وجه الخصوص سياسات مالية توسعية مستدامة لتعزيز 
لنمو االقتصادي.  الطلب المحلي وتقليص فترة تباطؤ ا
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وينبغي أن تتوافق الحوافز المالية، في البلدان األعضاء في 
اإلسكوا، مع األھداف اإلنمائية الرئيسية وأن يتم تنسيقھا 

وتنفيذھا بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.  
وينبغي أن تستھدف السياسات المالية بشكل أساسي اآلليات 

ة، والزراعة، والصناعة، الخاصة بالھياكل األساسي
  والصحة، والتعليم، والبيئة، والحماية االجتماعية.

  
وطلب المنتدى كذلك إلى البلدان األعضاء في   -29

اإلسكوا أن تتخذ تدابير لضمان تحقيق قدر أكبر من التعاون 
ً في مجاالت  مع القطاع الخاص ودعمه، وخصوصا

لمؤسسات االقتصاد الحقيقي، مع التركيز بشكل خاص على ا
الصغيرة والمتوسطة، وفي القطاع المصرفي في البلدان 

  األعضاء التي تواجه انتكاسات رأسمالية وأزمات سيولة.
  

وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء أن تشجع   -30
الصناديق الوطنية واإلقليمية والدولية القائمة على توفير 

مات المزيد من السيولة للبلدان األعضاء التي تواجه أز
سيولة.  وتحتاج المنطقة إلى تلك الصناديق لتمتين عملية 
التصدي لألزمة من خالل تدابير توفر التمويل الطويل األمد 
للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المنطقة، وذلك 
لتمكينھا من تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية.  وشجع 

إلسكوا على المنتدى صناديق الثروة السيادية في منطقة ا
  زيادة استثمارھا في االقتصاد الحقيقي في المنطقة، 
وال سيما في البلدان األعضاء ذات الميزة المقارنة في 

  مجالي الزراعة والصناعة.
  

وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء أن ترّوج لزيادة   -31
التكامل اإلقليمي، وال سيما في الشؤون النقدية والمالية، وأن 

ياسات المحفزة من أجل تحسين الفعالية في تنسق الس
ً أن  التصدي لألزمة.  وطلب إلى البلدان األعضاء أيضا
تعزز كفاءة األطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل 

  خدمة االقتصاد الحقيقي على نحو أفضل.
  

وطلب إلى البلدان المصّدرة للنفط في المنطقة أن   -32
قتصادي لتقليل االعتماد تسعى بقوة إلى تحقيق التنوع اال

على قطاع النفط، وذلك من خالل تنويع الصادرات، 

واالستثمار في التكنولوجيا والھياكل األساسية، وبالتالي 
  زيادة فرص العمل.

  
أن تسّھل  وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء  -33

التدفقات البينية للتجارة في البضائع والخدمات، ولألشخاص 
ا بين البلدان األعضاء في اإلسكوا من أجل ورأس المال فيم

تعزيز تكاملھا اإلقليمي.  وحثتھا كذلك على تعزيز التعاون 
فيما بين بلدان الجنوب في إطار تعزيز التعاون االقتصادي 

  والفني فيما بين البلدان النامية.
  

وطلب المنتدى إلى البلدان األعضاء أن تتخذ   -34
ة البلدان النامية، ومنھا إجراءات استباقية لضمان مساھم

خاصة البلدان األعضاء في اإلسكوا، على نحو أكثر فعالية 
في إدارة االقتصاد العالمي.  فقد أثبتت األزمة الحالية 
الحاجة إلى اإلصالح، وال سيما إلى إدارة لالقتصاد العالمي 
أكثر تمثيالً وشرعية وبالتالي أكثر فعالية، وھذا ال يمكن 

مساھمة فعالة للبلدان النامية في آليات اتخاذ تحقيقه من دون 
  القرار بشأن االقتصاد العالمي.

  
وفي المجال االجتماعي، دعا المنتدى البلدان   -35

األعضاء إلى تقوية السياسات المتعلقة بالعمالة والحماية 
االجتماعية بھدف ضمان العمل الالئق للجميع، بما في ذلك 

لسوق العمل، والتأمين ضد  خدمات العمالة، وسياسات فعالة
البطالة، وسياسات مستدامة ومالئمة للمعاشات التقاعدية، 

  وبرامج تكميلية للتحويالت النقدية.
  

وأما "المسح" في ھذه السنة فيتناول بتحليل في   -36
العمق مجموعة من التوصيات التي اعتمدھا المنتدى بشأن 

السياسة  السياسة العامة.  ويركز ھذا التحليل على دواعي
الموصى بھا، ويبّين كيف يمكنھا أن تؤدي إلى إجراءات 
أكثر فعالية لمواجھة األزمة وتجنب بعض آثارھا السلبية، 

ً و/أو يتيح فرص   للبلدان األعضاء كي تستفيد من األزمة. ا
  

  
  
  
  
  
  


