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يتنـاول المسـح 2011–2012 آخـر التطـورات االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي منطقـة اإلسـكوا 
باالسـتناد إلى البيانـات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2012.  ومن أهم ما يبّينه اتسـاع الفوارق 
فـي نمو الناتـج المحلي اإلجمالـي بين البلـدان المنتجة للنفط وسـائر بلـدان المنطقة. فقد سـجلت 
عائـدات الصـادرات النفطّية فـي بلدان مجلـس التعاون الخليجـي ارتفاعـاً إلى أعلى المسـتويات، لم 
تسـتفد منه سـائر بلدان المنطقة بسـبب التراجع في حركة السـياحة واالسـتثمار األجنبي المباشر 
وحافظة االسـتثمارات األجنبية.  ويوضح المسـح أن هذا التفاوت أدى إلى حالة من عدم اليقين إزاء 
آفـاق التنميـة االقتصاديـة واالجتماعية في منطقة تسـجل أعلى معـّدالت البطالة فـي العالم. ويؤكد 
هذا المسـح من جديد أهمية االنطالق من البعد اإلقليمـي لمعالجة القضايا الملحة، وذلك بوضع إطار 

للتعـاون وتحقيـق التكامل اإلقليمي العربـي ليكون التحـّول االجتماعي واالقتصادي تحـوالً بّناًء.
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 2102نيويورك 



ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، وال في طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبير عن أي  
بشأن المركز القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو بشأن رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة 

 .سلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها
 
 .ال يعني ذكر أسماء ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها 
 
 .جرى تدقيق المراجع حيثما أمكن 
 
اللغة اإلنكليزية، والمقصود بذكر أي من هذه تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام ب 

 .الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة
 
إن اآلراء الواردة في هذه المادة الفنية هي آراء المؤلفين، وليست بالضرورة آراء األمانة العامة لألمم  

 .المتحدة
 

12-0163 
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 دـتمهي
 
ة عدم االستقرار السياسي واالضطراب االجتماعي في منطقة ينصب اهتمام المجتمع الدولي على حال 

.  ، بينما تجتاز المنطقة مرحلة تحّول اجتماعي واقتصادي(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 اعية التي ُعرفتمفي اندالع شرارة التحركات االجت السبب الرئيسي اعتبرت تصادية واالجتماعيةفالقضايا االق

أحداث  التفكير مليًا في وعند.  العالم المعّدالت فيمن أعلى بمعّدل هو بطالة في منطقة تشهد لربيع العربي، با
سية واالجتماعية، كانت باألمس السياللتحّركات أن األطر السياسية التي أصبحت فجأة هدفًا يتبّين الماضي، 

االقتصادي األجيال الشابة في المجالين  لكن تطلعات.  االجتماعيتجّسد تطلعات الشعوب إلى الحراك 
المتجذر في المجتمع دون أي  التراتبواالجتماعي باتت، في السنوات األخيرة، أسيرة الخيبة العارمة، إذ حال 

، في نظر الكثيرين، كان "بالواسطة"فما يعرف .  عن طريق أسواق العمل المحليةاالجتماعي إمكانات للحراك 
وإذا كان الربيع العربي يعني تحّواًل في الواقع .  عمل الئق في زمن ندرة الفرص أهم الشروط للحصول على

.  االجتماعياالقتصادي واالجتماعي، فهو يحمل أماًل في بناء مجتمع جديد يحقق تطلعات الشعوب إلى الحراك 
مسح التطورات  غير أن الواقع االقتصادي واالجتماعي ال يزال في حالة من عدم اليقين، وهذا ما يتناوله

 (.بالمسح ار إليه في النصالمش) 2102-2100االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا 
 
ألعداد كبيرة من الشباب في المنطقة،  كان مصدر إحباط االجتماعيوأصبح جليًا أن انعدام الحراك  

.  واالجتماعية لسكان البلدالحياة االقتصادية معالم يحدد  ةمحليجماعة ضمن كل الذي يتكّون  التراتبحيث 
أن يخلق شعورًا بالمساواة بين الفئات االجتماعية، أما انعدام االرتقاء فيوّلد لدى  االجتماعي يمكنحراك فال

ومعظم الشباب اليوم، وإن .  المرء شعورًا بأنه طريدة سهلة للفقر حتى ولو كان يعيش فوق خط الفقر المطلق
للتنافس على فرص عمل في السوق  ل آبائهم وأمهاتهم، مضطرون إماحّصلوا من التعليم ما يفوق تحصي

والهجرة التي .  كثيرًا ما تكون دون مؤهالتهم وفي القطاع غير النظامي، أو للهجرة إلى خارج بلدانهم ،المحلية
ة ، لم تعد األفق المنشود بعد األزمة المالياالجتماعي هي المالذ األخير للشباب الباحثين عن االرتقاء

فرص العمل في أكبر أسواق  ، وحّدت من وفرة2112-2112وقعت في الفترة  واالقتصادية العالمية التي
 .العمل في العالم

 
المسح تقييمًا وتحلياًل لعناصر الدورة االقتصادية واالجتماعية في السياق  الفصل األول منيتضّمن و 

هذا الفصل مدى تأثير األحداث االجتماعية واالقتصادية ويتناول .  العالمي، وذلك باالستناد إلى أحدث البيانات
ورغم بطء االنتعاش .  األخيرة التي شهدها العالم على التطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا

في الواليات المتحدة األمريكية، والكساد الذي يلوح في األفق في أوروبا، بقيت منطقة اإلسكوا بمنأى عن التأّثر 
.  الظروف االقتصادية الخارجية، بفضل عامل رئيسي هو انتعاش األسواق الدولية للسلع، بما في ذلك النفطب

، 2102إلى مطلع عام  2100وفي الواقع، سّجلت معدالت إنتاج النفط الخام وأسعاره ارتفاعًا قياسيًا من عام 
ففترات ".  الوفرة النفطية"تستحق تسمية وشهدت المنطقة ارتفاعًا كبيرًا في إيرادات النفط في ظاهرة كادت 

الوفرة النفطية في الماضي كانت مصدر آثار إيجابية تتسرب من البلدان المصدرة للنفط إلى سائر بلدان 
فمع ارتفاع أسعار .  المنطقة، فتعّزز حركة األشخاص، والسلع، والخدمات، واألموال بين مختلف أنحاء المنطقة

، أتيح المزيد من فرص العمل في القطاعات المنتعشة في المنطقة، 2112إلى  2112النفط في الفترة من 
وازداد ترحال األشخاص داخل المنطقة للتجارة والسياحة، وأقبل المزيد من المستثمرين على االستثمار المباشر 

رًا لم يحقق غير أن االرتفاع القياسي الذي سجلته إيرادات النفط مؤخ.  أو غير المباشر في تمويل المشاريع
، وذلك ألن حالة عدم االستقرار عّطلت اآلثار اإليجابية وأعاقت 2102-2100في الفترة " وفرة"للمنطقة 
 .تسّربها
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لإلجابة عن هذا السؤال يقدم الفصل الثاني  ؟ 2102-2100وفرة نفطية في الفترة  لماذا ُيستبعد حدوث 
ومن أبرز ما يشير إليه هذا .  دية في منطقة اإلسكوامن المسح استعراضًا للتطورات االجتماعية واالقتصا

الفصل تفاوت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين البلدان المنتجة للنفط، أي بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق 
فقد أّدى تدني معدالت السياحة في المنطقة، ومثلها االستثمار األجنبي .  بلدان منطقة اإلسكوا من جهة، وسائر

لمباشر، واالستثمارات األجنبية في الحافظات المالية، إلى عجز في تعميم اآلثار اإليجابية الرتفاع إيرادات ا
وإزاء ترّدد السياح والمستثمرين في المخاطرة وسط االضطرابات السياسية .  النفط على مختلف أنحاء المنطقة

.  الوفرة النفطية بحكم البعيدة عن الواقع واالجتماعية في بعض بلدان المنطقة، من البديهي اعتبار حدوث
والتباين في أداء نمو الناتج المحلي اإلجمالي لصالح بلدان دون أخرى في منطقة اإلسكوا، هو من نتائج الربيع 

 .العربي
 
الضغط االقتصادي واالجتماعي في  اتساع دائرة أن هذا التباين الناشئ قد يعني المسح ويوضح 

الناتج المحلي اإلجمالي هو وجه من أوجه التباين الذي يتسم به الهيكل االقتصادي  فأداء نمو.  المنطقة
وحتى قبل الربيع العربي، كانت أوجه التباين كثيرة أبرزها ارتفاع معدل .  واالجتماعي في منطقة اإلسكوا

ما في ظل حالة المزمنة خاصة بين اإلناث، الذي هو سمة مشتركة بين جميع بلدان المنطقة، وال سي البطالة
الهوة بين العاملين والعاطلين عن العمل في مستوى  التشغيل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث اتساع

أما التأثير الجانبي اإليجابي للوفرة النفطية في مختلف أنحاء المنطقة، وال سيما في حركة األشخاص، .  المعيشة
القليلة التي حالت دون وقوع المنطقة في حالة تباين اقتصادي  والسلع، والخدمات، واألموال، فكان من الحصون

فإذا كانت المؤشرات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة .  لكن هذا الحصن معّرض لالنهيار.  واجتماعي حاد
 .وتوجيهها مسيرة التحّول تتجه إلى المزيد من التباين، فسيتعذر على صانعي السياسات في المنطقة ضبط

 
، سجلت أسعار األسهم المصرية ارتفاعًا 2102يونيو /د االنتخابات الرئاسية في مصر في حزيرانوبع 

 ففي بوادر االستقرار السياسي.  كبيرًا، في إشارة إلى أن الربيع العربي قد يؤتي ثمارًا اقتصادية واجتماعية
األسواق قد تتأخر  لكن.  االجتماعيةمؤشر إيجابي لألسواق المالية، والجهات االقتصادية الفاعلة، والتفاعالت 

وبغية تجّنب الفراغ الذي .  التخّوف من المخاطر في التجاوب مع هذا المؤشر في هذه المرحلة االنتقالية بسبب
يمكن أن ينتج من تأخر األسواق، ال بد من وضع خطط للتعاون اإلقليمي يكون الهدف منها الحد من حالة 

يكون من الصعب تحقيق تقّدم ُيذكر باتجاه التكامل  وقد.  ة التكامل اإلقليميالتباين في المنطقة ودفع عملي
إاّل أن .  االضطرابات السياسية واالجتماعية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة في الوقت الراهن اإلقليمي وسط

واجتماعية رغم التاريخ حافل بما يدّل على إمكانية لدفع عجلة التكامل اإلقليمي لتحقيق فوائد اقتصادية 
واإلسكوا على يقين بأن الصورة التي يرسمها المسح عن المنطقة .  االنقسامات السياسية التي تتخّلل هذه العملية

تؤكد ضرورة تحويل الربيع العربي إلى قوة إيجابية تدفع إلى استكمال المرحلة االنتقالية في المنطقة بجهود 
 .لتحقيق التكامل اإلقليمي
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 السياق العالمي وتداعياته في منطقة اإلسكوا  -أواًل
 

 السياق العالمي  -ألف
 

 2102-2100 الفترة التطورات االقتصادية التي شهدها العالم في  -0
 
.  ّددته سلسلة من األحداث االقتصادية المتتاليةتالشى التفاؤل الحذر في حالة االقتصاد العالمي، إذ ب 

كساد مزدوج يلوح في األفق؛ ويدخل االقتصاد العالمي اآلن مرحلة صعبة بعد  حدوثواليوم، يتعاظم القلق من 
أما القطاع المالي فال يزال في وضع هش، في .  2112-2112انتعاش عابر من الكساد الذي ألّم به في الفترة 

ألصول وتدني قيمة األصول المالية والعقارات، وهو عامل يثني الشركات والقطاعات المالية ظل هبوط قيمة ا
والحوافز المالية التي كانت العامل األساسي في إنعاش الطلب العالمي .  عن المخاطرة في توسيع أنشطتها

لحكومات، بحلول عام وتحقيق التعافي االقتصادي، لم تعد خيارًا مجديًا في ظل شح الموارد، فبدأت معظم ا
، تتخذ إجراءات متفاوتة في التشّدد لضبط الوضع المالي، بلغت حد فرض تدابير التقشف في العديد من 2100
، فتحّول 2112أما اإلجماع العالمي على استخدام الحوافز المالية لتحقيق التعافي االقتصادي في عام .  البلدان

 .الماليةإجماعًا على إجراءات ال تمّس االستدامة 
 
 ، أزمة الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو التيالتي بّددت التفاؤل ومن أبرز األحداث االقتصادية 

وبعد أشهر من الجمود السياسي، اتخذت حكومات منطقة .  في العالم ةاالقتصادي األوساط هاجسًا يؤرق بقيت
لليونان، كما اتفق قادة االتحاد األوروبي  ةالسيادين ولحل مشكلة الدي اليورو خطوات جريئة للتوصل إلى اتفاق

 وُيخشىحل،  من غيرأزمة منطقة اليورو ال تزال ، ه الخطواتورغم هذ.  عقد معاهدة مالية جديدة مبدأ على
ة االئتمانيتقدير الجدارة تخفيض ومن هذه األحداث أيضًا   .منطقةالإلى اقتصادات أكبر في  العدوىمن انتشار 

 أثر في األسواق المالية ، الذي كان له2100أغسطس /في آب األمريكية ين العام للواليات المتحدةالد لسندات
التوصل إلى اتفاق على  كما إن عدم التمكن من.  يكفي إلضعاف الثقة في األسواقبلغ من الحدة ما  العالمية

 0.2نفاق بلغت قيمتها تخفيضات تلقائية في اإلفي تسبب  2100نوفمبر /تخفيض العجز في تشرين الثاني
وخالل الفترة ذاتها، عاود الدين .  (1)2102عام  اعتبارًا منترليون دوالر موزعة على فترة عشر سنوات تبدأ 

إعادة البناء عقب  إلى اإلنفاق على مشاريعقياسية في ظل الحاجة  االرتفاع إلى مستويات العام في اليابان
أن الناتج إلى  تشير التقديرات هذه المعطيات،إزاء و.  2100مارس /رفي آذاالبلد  الزلزال المدمر الذي ضرب

وقد بلغ .  2101في المائة في عام  1.0بل مقا 2100في المائة في عام  2.2اإلجمالي العالمي ارتفع بنسبة 
بواقع  ًامحصور هامش النمو متوسط أقصى درجات الحرج في البلدان المتقدمة، حيث أصبح في النمو التباطؤ

 (.0الجدول ) 2100في المائة في عام  0.1
 
في المائة في عام  5.2وبقيت البلدان النامية المحرك الرئيسي للنمو، لكن نموها تباطأ ليصل معّدله إلى  

االتحاد الروسي، والبرازيل، وتركيا، وجنوب )وتباطؤ النمو في العديد من البلدان النامية الرئيسية .  2100
فقد واصلت البرازيل، والصين، .  ، يأتي نتيجة للتشّدد المتعّمد في السياسات المحلية(هندأفريقيا، والصين، وال

وارتفع معّدل األجور بسرعة فائقة .  إزاء تسارع التضخم 2100والهند تنفيذ سياسات نقدية متشّددة في عام 
البلدان النامية الرئيسية  ي فيوأدى االقتصاد التضخم.  في قطاعات عدة في البلدان النامية، وال سيما في الصين

ومنها أسعار الطاقة والحبوب والمعادن، وذلك رغم  في السوق الدولية، ًاإلى دفع أسعار السلع األساسية صعود
 .بطء االنتعاش االقتصادي في البلدان المتقدمة

                                                
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، اإلحاطة الشهرية، الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم، العدد  (1)

 (.0222نيويورك، ) 0222ديسمبر /كانون األول 02، 83
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سجلت معظم فعلى أثر ارتفاع أسعار الحبوب، .  وفورة أسعار السلع هي سيف ذو حدين للبلدان النامية 
سجلت ارتفاعًا حادًا في النصف األول من عام التي  واألسعار.  البلدان النامية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الغذاء

 2101نظيره لعام  2100، بقيت مرتفعة طوال السنة، وتجاوز المؤشر السنوي ألسعار الغذاء لعام 2100
للسلع األساسية، ومنها البلدان المصدرة للنفط، التكّيف مع  واستطاعت البلدان المصدرة.  (2)في المائة 21بواقع 

الوضع بالتدابير المالية، إذ استفادت من ارتفاع إيرادات الصادرات، أما البلدان المستوردة للسلع األساسية فلم 
 إلعانات فيوأصبح إصالح ا.  تدابير مالية ألن إمكاناتها المالية مستنفدة أصاًل تستطع التكّيف مع الوضع باتخاذ

قطاع الغذاء والطاقة، على صعوبته، في صلب أولويات السياسة العامة في الكثير من البلدان النامية، بهدف 
 إثرلتراجع  تعرضت إيرادات الصادرات وفي البلدان التي تفتقر إلى الموارد،.  الحفاظ على االستدامة المالية

 .االحتياطي بالعمالت األجنبية إلى ركود في حركة اتالوارد كلفة التوقعات بتباطؤ النمو، فأدى ارتفاع
 
يعّرضها  رصيدها من العمالت األجنبية،في  التي تشهد تناقصًا البلدان النامية يتزايد عدد ونتيجة لذلك، 

تقيها جسامة  ومع أن البلدان المصدرة للسلع األساسية تملك حاليًا إمكانيات.  ألزمة في ميزان المدفوعات
بعواقب  االعتماد المطّول على صادرات السلع ناجمة عن العوامل االقتصادية الخارجية، ينذراألضرار ال

مايو /لهذه البلدان، في حال حدوث أّي هبوط مفاجئ في األسعار منذ أيار ةاآلفاق االقتصادي تكتنفغامضة 
2102. 

 
فبطء النمو، وعدم التغلب   .قاتمة يخّيم عليها خطر التراجع 2102وتبدو آفاق االقتصاد العالمي لعام  

على مشاكل الديون والعجز في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واليابان، من العوامل التي تقّوض الثقة في 
ولكن .  2102في المائة في عام  2.5وحسب االفتراضات المتفائلة، ُيتوقع حدوث نمو عالمي بواقع .  األسواق

بية المتفاقمة مع ضعف اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية، فيمكن أن يدخل إذا تفاعلت أزمة الديون األورو
 .(3)في المائة 1.5فيهبط معّدل النمو العالمي إلى  ،كساد مزدوجفي االقتصاد العالمي في دوامة الهبوط، ويقع 

 
 1121-1112معدالت النمو والتضخم العالمية واإلقليمية   -2الجدول 

 (المئوية ةبالنسب)
 

 

 تضخم أسعار االستهالك مو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقين

 (ب)2102 (ب)2100 2101 2112 (أ)2102 (أ)2100 2101 2112

 6.1 5.1 1.2 1.2 2.2 5.0 5.2 0.5 منطقة اإلسكوا
     2.5 2.2 1.0 2.1- العالم

 0.2 2.6 0.1 1.0 0.2 0.1 2.2 1.1- االقتصادات المتقدمة
 2.0 2.1 0.6 1.2- 2.0 0.2 2.1 2.5- الواليات المتحدة
 2.1 2.2 0.2 1.2 1.1 0.6 2.1 1.2- االتحاد األوروبي

 1.5 1.2 1.2- 0.1- 0.2 1.2- 1.1 6.2- اليابان
 2.5 2.2 6.2 01.6 1.1 1.5 1.0 6.6- االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

 5.5 6.6 5.5 1.2 5.2 5.2 2.5 2.1 االقتصادات النامية
 6.6 2.2 6.2 2.2 1.2 2.0 1.6 1.2 فريقياأ

 5.1 6.2 5.1 2.2 6.2 6.2 2.2 5.2 شرق وجنوب آسيا
 6.2 2.0 6.0 6.0 2.2 1.2 6.1 2.0- أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أما األرقام .  (6الجدول  عةمراجلالطالع على التفاصيل يرجى )األرقام الخاصة بمنطقة اإلسكوا هي حسابات أجرتها اإلسكوا  :المصادر
التي أصدرتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم " 2102الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم "األخرى فهي مأخوذة من 

 .2102مايو /، والثانية المحدثة في أيار2102يناير /المتحدة، بنسختيها األولى الصادرة في كانون الثاني

 .2102مايو /حتى أيار( فريق البحث الدولي لواضعي النماذج االقتصادية)يرات مشروع لينك تقد (أ) 
 .2100ديسمبر /حتى كانون األول( فريق البحث الدولي لواضعي النماذج االقتصادية)تقديرات مشروع لينك  (ب) 

                                                
 (.0220واشنطن العاصمة، )البنك الدولي، مراقبة أسعار الغذاء  (2)

 (.0220نيويورك، )ة، الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم األمم المتحد (3)
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في المائة  6رب يقا 2100وعلى الصعيد االجتماعي، بقي معّدل البطالة في العالم مرتفعًا في عام  
وسجلت البطالة بين الشباب ارتفاعًا .  (4)، والسيما في بعض البلدان التي تواجه أزمة ديون سيادية(2الجدول )

ففي إسبانيا مثاًل، تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة .  حادًا في العالم عمومًا، وفي البلدان المتقدمة خصوصًا
أن بطالة الشباب هي آفة على المستويين االقتصادي  وال ُيخفى على أحد . في المائة 11بين الشباب يقارب 

واالجتماعي، فقلة الفرص االقتصادية هي مصدر اضطراب نفسي للفرد، ومصدر اضطراب اجتماعي 
وبطالة الشباب ظاهرة منتشرة في مختلف البلدان التي شهدت اضطرابات اجتماعية، كما في بلدان .  للجماعة

خاصة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا )، وغربي آسيا، وبعض البلدان األوروبية شمال أفريقيا
وقد اعترفت مجموعة العشرين في مؤتمرها، الذي انعقد في مدينة كاّن في فرنسا في .  (الشمالية، واليونان

 ".نمو وفرص العملخطة عمل كاّن لل"، بأهمية توفير فرص العمل، واعتمدت 2100نوفمبر /تشرين الثاني
 

 1121-1112 ،العالمية واإلقليمية معدالت البطالة  -1الجدول 
 (المئوية ةبالنسب)

 
 0223 0222 0222 0222

(أ)
 0220

(أ)
 

 22.4 22.8 2.8 2.3 2.8 منطقة اإلسكوا

 6.2 6.2 6.2 6.0 5.6 العالم

     6.2 البلدان المتقدمة واالتحاد األوروبي

البلدان غير األعضاء في االتحاد )ية أوروبا الوسطى والشرق
 3.5 3.5 3.3 3.8 3.4 ورابطة الدول المستقلة( األوروبي

 3.6 3.6 2.5 22.0 4.0 شرق آسيا

 4.2 4.2 4.2 4.8 5.8 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 4.7 4.7 4.3 5.0 8.7 جنوب آسيا

 8.3 8.3 8.2 8.2 6.6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 7.0 7.0 7.0 7.7 3.2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 أما المعدالت.  (8اإلطار  مراجعةلالطالع على التفاصيل يرجى )األرقام الخاصة بمنطقة اإلسكوا هي حسابات أجرتها اإلسكوا  :المصادر
في المنشور الصادر عن منظمة العمل ( 0222-0227البطالة، معدالت الفترة ) P1األخرى فهي من الجدول  العائدة إلى العالم والمناطق

 (.0220يناير /كانون الثاني) 0220الدولية عن اتجاهات االستخدام العالمية في عام 

 .تقديرات أولية (أ) 

 
 ومن األمثلة على.  في السياسة االجتماعية اًلتحّووقد بلغت مشكلة بطالة الشباب حدًا خطيرًا يستدعي  

.  (5)استخدام السياسة االجتماعية لتحسين الحراك االجتماعي التي قررتكة المتحدة، حالة الممل هذا التحّول
لى الجيل إجيل من  والنواقص المزايا أنماط انتقال مدىوعّرفت الحكومة البريطانية الحراك االجتماعي ب

يحدد  إذ ،جيالعلى مر األ جامدة طبقات اجتماعية تكّون وانعدام الحراك االجتماعي يؤدي إلى.  (6)"التالي
 التي يعيشها االقتصادية واالجتماعيةالحياة طبيعة ( شخصالأي مركز والَدي )المركز االجتماعي للجيل السابق 

االجتماعية في االضطرابات  أجج الذي ،اإلجحافالسبب في الشعور المتزايد ب لعّلو.  أفراد الجيل الحاضر
الموارد المالية  ومع تضاؤل.  الحراك االجتماعي انعدام إلىيعود ، 0222البلدان المتقدمة والنامية في عام 

                                                
 (.0220جنيف، ) 0220منظمة العمل الدولية، اتجاهات االستخدام العالمية  (4)

(5) United Kingdom Cabinet Office, Opening Doors, Breaking Barriers: A Strategy for Social Mobility (London, 2011). 

 .نفسهالمرجع  (6)
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ال بّد  لذلك،.  بالمعنى المتعارف عليه تنفيذ سياسة اجتماعية فعالةصعب على صانعي السياسات ، يواالقتصادية
 .للسياسة العامة الفعال لتدخلا تحديد نطاق فيالحراك االجتماعي، يساعد  ، قد يكونجديد مفهوم اعتماد من

 
 القدرة الشرائية للشرائح الفقيرة من المجتمع فقد آلت.  والرتفاع أسعار الغذاء أيضًا تداعيات اجتماعية 

وبداًل من زيادة اإلعانات الغذائية لحماية .  إلى مزيد من التراجع بسبب زيادة اإلنفاق على المواد الغذائية
هدف الحفاظ على االستدامة المالية، علمًا بأن أي نظم اإلعانات ب البلدان النامية إلى إصالح الفقراء، بادرت

وأصبح من األهمية .  إصالح من هذا القبيل يمكن أن ينطوي على حساسيات سياسية وأن يكون صعب التنفيذ
لتحقيق هدفين متناقضين في الظاهر، هما، حماية الفقراء، " لصالح الفقراء" بمكان أن يكون إصالح اإلعانات 

 .دامة المالية في آنوالحفاظ على االست
 
، وقد فاقت 2112بحالة من التعافي الثابت منذ الربع الثاني من عام  ويمر االقتصاد األمريكي 

المستوى الذي كانت عليه قبل األزمة، في حين  2100صادرات السلع والخدمات في الربع الثاني من عام 
تحسنت القدرة التنافسية و . 2112ثاني من عام الذي بلغته في الربع ال الواردات دون المستوى القياسي بقيت

أمام العمالت الرئيسية األخرى باستثناء  ألسعار الصادرات من البضائع األمريكية بفعل تراجع قيمة الدوالر
، وحافظ مجلس إدارة البنك المركزي األمريكي على ((ج) 2الشكل ) 2101يوليو /الين الياباني منذ تموز
، وسيبقى على ((أ) 0الشكل ) 2112ديسمبر /في المائة منذ كانون األول 1.25صفر وهامش سعر الفائدة بين 

وفي هذه األثناء، بقي بيان ميزانية السلطة النقدية في الواليات المتحدة األمريكية .  2101حتى عام  هذا المعّدل
دت المخاوف من وقد أ.  رفع القيود الكمية إذ شمل مجموعة من برامج شراء األصول وإجراءات موسعًا

في النصف األول (( أ) 0الشكل )عشرة أعوام  جلسندات الخزينة األمريكية ألعائدات حصول تضخم إلى رفع 
ثم أدى ضعف التوقعات بحدوث تعاٍف، والطلب على أصول .  ، والتي تراجعت في أواخر العام2100من عام 

 .2102األول من عام  آمنة، إلى خفض هذه العائدات إلى معدالت قياسية بحلول الربع
 
TED))ق فار أنومع  

إلى حد تراجعت  يوحي بأن أزمة االئتمان المرتبطة بالدوالر(( ب) 2الشكل ) (7)
، 2102األصول رغم انتعاش مؤشرات أسعار األسهم في الربع األول من عام  كبير، تسبب انخفاض أسعار

.  (القطاع المالي، والشركات، واألسر المعيشية) المدينةفي ميزانية القطاعات االقتصادية  في تعديل مطّول
في االنتعاش البطيء مع ضعف في توليد فرص العمل  تخفيض المديونية ويتوقع أن يسهم استمرار العمل على

ويتوقع أن ينمو .  السياسة العامة تمهيدًا لالنتخابات الرئاسية وسط تركيز متزايد على االستدامة المالية في
 (.0الجدول ) 2102في المائة في عام  2.0المتحدة األمريكية بواقع  اقتصاد الواليات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
لثالثة أشهر، ومعدل الفائدة لسندات ( ليبور)هو الفرق بين معدل الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن  TEDفارق  (7)

 .وُيعد هذا الفارق مقياسًا للسيولة ألنه يشير إلى تكلفة اقتراض نسبية لخزينة الواليات المتحدة من كيانات خاصة .خزينة الواليات المتحدة
كي يوكلما ارتفع الفارق أوحى ذلك بنقص في السيولة بالدوالر األمر (.نقطة مئوية 2.5)نقطة أساسية  52، وقف هذا الفارق عند نحو تاريخيًا

 .ترتفع أكثر من تلك الخاصة بخزينة الواليات المتحدة ةكي في سوق المال الدولييفي القطاع الخاص، وذلك ألن تكلفة التمويل للدوالر األمر
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 1121-1121كي واليورو يالدوالر األمر: معدالت الفائدة  -2الشكل 
 

 الدوالر األمريكي -(أ) 2
 (النسبة المئوية في السنةب)

معدل فائدة : الدوالر األمريكي -(ب) 2
 DETليبور لثالثة أشهر، وفارق 

 (ة المئوية في السنةالنسبب)

 اليورو -(ج) 2
 (النسبة المئوية في السنةب)

   
 مجلس إدارة البنك المركزي األمريكي: المصدر

http://www.federalreserve.gov 
مجلس إدارة البنك المركزي : المصادر
 ؛http://www.federalreserve.gov األمريكي

، وجمعية المصرفيين البريطانيين
http://www.bbalibor.com 

 ,Deutsche Bundesbank:المصدر

      .                http://www.bundesbank.de 

 
 1121-1121 لعمالت الرئيسية في العالماأسعار صرف   -1الشكل 

 

 الدوالر األمريكي/الين الياباني -(ب) 2 اليورو/األمريكي الدوالر -(أ) 2
 :الدوالر األمريكي -(ج) 2

 المؤشر اإلسمي

   

 . rve.govhttp://www.federalrese مجلس إدارة البنك المركزي األمريكي: المصدر
 
الديون السيادية،  ضبط قضيةف.  المزدوج كسادال مشارفتقف اقتصادات بلدان االتحاد األوروبي على  

السياسة العامة  أولويات التي هي اختبار لصالبة االتحاد النقدي األوروبي، تتصّدر في اليونان،والسيما 
يكون لذلك تداعيات اقتصادية مجهولة ألن اليونان من االتحاد النقدي األوروبي فس وإذا خرجت.  لالتحاد

وعلى الرغم من هذه .  التداعيات القانونية على الديون السيادية والديون الخاصة المقَيمة باليورو غير واضحة
 2الشكل ) 2100خاصة في النصف األول من عام  ،المتزايدة، بقي اليورو صامدًا أمام الدوالر المخاطر التقنية

وكان االتفاق الذي توّصل إليه صانعو .  تبعث على تفاؤل متجّدد في تعافي االقتصاد األوروبي، في إشارة ((أ)
حول إرساء آلية االستقرار األوروبية بحلول  2100مارس /السياسات في االتحاد األوروبي في آذار

ومع تغّير .  بمثابة ترتيب مؤسسي دائم لحل مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو ،2102يوليو /تموز
 2100األولويات، رفع البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة المرجعية مرتين في النصف األول من عام 

والحت عالمات التفاؤل بتحقيق التعافي االقتصادي .  بسبب ضغوط التضخم على منطقة اليورو(( ج) 0الشكل)

http://www.federalreserve.gov/
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لوحظت مؤشرات انتعاش و . ّدل تأمين فرص العملفي مع ًافي بلدان عدة على رأسها ألمانيا التي شهدت تحّسن
غير أن المناخ االقتصادي .  ، في ألمانيا والمملكة المتحدة2112منذ عام  في قيمة العقارات، رغم انخفاضها

تعديالت في بيانات العام بقي ضعيفًا بسبب استمرار القطاع المالي في تجّنب زيادة الدين، وما يرتبط بذلك من 
وبالمقارنة مع الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، كانت تعديالت بيانات الميزانية بطيئة في منطقة .  الميزانية

 ذات األصول غير المسددة في القطاع المالي  بيانات الميزانية في ففي إسبانيا، ظهر التراجع.  اليورو
ين على العمل إلعداد ، وأجبر هذا الحدث صانعي السياسات األوروبي2102في النصف األول من عام 

في النمو  ًاويتوقع أن تسجل اقتصادات بلدان االتحاد األوروبي صفر  .إجراءات ناجحة لمنع انتشار هذا التراجع
 .2102في عام 

 
في  0.2، ُيتوقع أن ينمو االقتصاد الياباني بمعّدل 2100في المائة في عام  1.2وبعد انكماش بمعّدل  

راجع االقتصاد الياباني، بعد أن كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى ثالثة وقد ت.  2102المائة في عام 
 ،2100عقود، إلى المركز الثالث، وتفّوقت الصين على اليابان في الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي في عام 

أمام  ًامعّداًل قياسي وتراجعت القدرة التنافسية للصادرات اليابانية بسبب قوة الين الياباني الذي بلغ ارتفاعه
الشركات الصناعية المصّدرة في اليابان،  كبرى، وانخفضت أرباح ((ب) 2الشكل )العمالت الرئيسية األخرى 

عن  ومنها العالمات التجارية العالمية الشهيرة، وسارع قطاع الشركات إلى بذل جهود مكثفة لتخفيض تكاليفها
ودفع هامش الربح الضئيل لدى الشركات إلى مواصلة تخفيض .  االستعانة بمصادر خارجية للتصنيع طريق

كان للزلزال المدّمر الذي ضرب شرق و . انكماش االقتصاد الياباني برمته مستوى األجور، مما ساهم في
كبيرة من اإلصابات، وخسائر  ًاأثر بالغ على االقتصاد الياباني، إذ خّلف أعداد 2100مارس /اليابان في آذار

وألقت األضرار التي سّببها حادث محطة فوكوشيما .  ممتلكات، وتسبب في انقطاع سالسل اإلمدادجسيمة في ال
واستلزم ذلك من صانعي .  دايتشي ظالاًل قاتمة على المناخ االقتصادي أسهمت في تقويض الثقة في االقتصاد

.  العجز المالي المتصاعد السياسات اتخاذ إجراءات مالية فورية إلعادة اإلعمار، مع ضرورة التنبه لتثبيت
وينقسم الرأي العام حول اإلصالح المالي الذي يقضي بزيادة الضرائب على المبيعات العامة، ولن يتحقق 

 .اإلجماع السياسي قريبًا
 
ويتوقع لالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ومنها اقتصادات رابطة الدول المستقلة وجنوب شرق  

غير أن هذا المتوّسط يرجحه (.  0الجدول ) 2102في المائة في عام  1متوسطه  أوروبا، أن تحقق نموًا
في الناتج المحلي اإلجمالي بفعل  ًاسريع ًااالتحاد الروسي، وهو أكبر اقتصاد في هذه المجموعة، وقد شهد انتعاش

رد الطبيعية والمنتجات وكان المفترض أن يؤدي ارتفاع إيرادات الموا.  ارتفاع األسعار الدولية للسلع األساسية
إلى تخفيف القيود الخارجية على الطلب المحلي لالقتصادات المصّدرة للسلع في هذه المجموعة، مثل  الزراعية

لكّن الطلب المحلي انخفض، ألسباب منها عودة المستثمرين األجانب .  االتحاد الروسي وبلدان آسيا الوسطى
في تضخم أسعار االستهالك  ًاوشهدت المجموعة ارتفاع.  الستهالكإلى بلدانهم، وارتفاع التضخم في أسعار ا
أما البلدان .  2100، واستمر هذا االتجاه التضخمي في عام 2112حتى قبل األزمة المالية العالمية في عام 

، شأن التوقعات 2102، ويكتنف التوقعات حالة من عدم اليقين لعام ًابطيئ ًاالمستوردة للسلع فشهدت انتعاش
 .لخاصة باقتصادات االتحاد األوروبيا
 
وحتى بعد أن تلقت .  2102في المائة في عام  1.2وُيتوقع أن تحقق االقتصادات األفريقية نموًا بمعّدل  

بسبب األزمة المالية العالمية، بقيت على مسار نمو مطرد منذ  2112-2112هذه المنطقة ضربة في الفترة 
فاع أسعار السلع األساسية في العالم إلى زيادة في عائدات صادرات البلدان وقد أدى ارت.  مطلع العقد الماضي

لكن ما يمّيز .  الغنية بالموارد، فاستعادت نمط النمو التقليدي الذي ساد فترات فورة أسعار السلع في الماضي
قتصادات المصّدرة االتجاه الراهن هو أن أداء النمو في االقتصادات المستوردة للنفط الخام فاق نظيره في اال

وقد أتاح الوصول إلى التمويل الخارجي من خالل االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار في .  للنفط الخام
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وصحيح أن .  الحافظات المالية األجنبية المجال للبلدان المستقرة سياسيًا في المنطقة لتعزيز الطلب المحلي
إاّل أنها تجذب اهتمام المزيد من المستثمرين الدوليين، كما أن اإلمكانات االقتصادية للمنطقة تبقى ضعيفة، 

 .التحسن البطيء ولكن الثابت في قدرات إدارة التنمية ُيتوقع أن يساهم في نمو قوي في السنوات المقبلة
 
، 2102في المائة في عام  6.2أما اقتصادات شرق وجنوب آسيا، فمن المتوقع أن تحقق نموًا بمعّدل  

فاالقتصادات الكبرى في المنطقة، وخاصة الصين والهند، ما زالت .  األسرع مقارنة ببقية المناطق وهو النمو
أما في بقية .  2100ثابتة في سياسات االقتصاد الكلي لمواجهة ضغوط التضخم المحلية والخارجية لعام 

وعالوة على ذلك، شهدت .  غذاءالمناطق، فقد سبب ارتفاع األسعار الدولية للسلع ارتفاعًا سريعًا في أسعار ال
للتضخم  معدالت األجور في قطاعات عدة، بما في ذلك في الصين، نموًا سريعًا، وُيتوقع أن تصبح هذه األسباب

، وسُتعطى السلطات المالية والنقدية في المنطقة حيزًا في السياسات لتحقيق المزيد 2102أخف وطأة في عام 
.  2102عاًل بالتخفيف من التدابير النقدية الصارمة في النصف األول من عام وبدأت الصين والهند ف.  من النمو

في اتساع يظهر ومع أن المناخ االقتصادي العام في المنطقة يدعو إلى التفاؤل، ما زال الضعف االقتصادي 
 .الفوارق االقتصادية

 
في المائة في عام  2.2بمعّدل  ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

-2112وقد تباطأت وتيرة انتعاش هذه االقتصادات من األزمة المالية العالمية التي وقعت في الفترة .  2102
 ومن منظور خارجي، يرتبط هذا االتجاه بتعثر.  (0الجدول )مع انخفاض سرعة النمو في المنطقة  2112

اليات المتحدة األمريكية الشريك التجاري األهم للمنطقة، خاصة في وبقيت الو.  االنتعاش االقتصادي العالمي
أما داخل المنطقة، فانعكس هذا التباطؤ في نمو الطلب المحلي .  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

للبرازيل التي ُتعتبر االقتصاد األكبر في المنطقة، حيث كان صانعو السياسات يحاولون كبح فورة االقتصاد 
ومع انحسار الضغوط التضخمية، .  فرض تدابير أكثر صرامة في السياسة النقدية في مواجهة التضخم السريعب

ُيتوقع أن تحّول السلطات النقدية والمالية في المنطقة أولويتها على مستوى االقتصاد الكلي من التضخم إلى 
ف البيئة االقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلب غير أن تفاقم حالة انعدام اليقين الذي يكتن.  2102النمو في عام 

 .األسعار الدولية للسلع، يحد من آفاق النمو في هذه المنطقة
 

 لى منطقة اإلسكواعالتداعيات   -2
 

من بلد إلى آخر حسب درجة ارتباط البلد بأوروبا،  (8)تأثير هذه التطورات في منطقة اإلسكوا يختلف
وقد تضررت البلدان .  ومراكز النمو الصاعدة في شرق آسيا وجنوبها وأفريقيا والواليات المتحدة األمريكية،

التي تربطها عالقات تجارية قوية مع االتحاد األوروبي مثل األردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، 
ات ورغم ذلك، تحّولت صادر.  ومصر من ضعف الطلب األوروبي على البضائع التي تصدرها هذه البلدان

منطقة اإلسكوا بوتيرة متزايدة عن وجهتها التقليدية، أي عن األسواق األوروبية واألمريكية، واتجهت إلى 
كما أن الموقع الجغرافي لمنطقة اإلسكوا، الذي يجعل منها حلقة وصل بين أوروبا، .  أسواق شرق وجنوب آسيا

واستفادت اإلمارات العربية المتحدة، التي   .وشرق وجنوب آسيا، وأفريقيا، يأتي على المنطقة بتأثير إيجابي
ويجدر .  تحّولت إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، من النمو المتواصل في شرق وجنوب آسيا وفي أفريقيا

أما التأثير .  التنويه بأن ارتفاع صادرات المنطقة من الطاقة كان لتلبية الطلب المتزايد من شرق وجنوب آسيا
قتصادات األوروبية وبطء تعافي اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية على العالقات التجارية السلبي لضعف اال

 .2100لمنطقة اإلسكوا، فعّوضت عنه التأثيرات اإليجابية للنمو المتواصل في البلدان النامية في عام 
                                                

المنطقة التي تشمل بلدان مجلس التعاون الخليجي أي اإلمارات العربية : ن منطقة اإلسكوا من منطقتين فرعيتينتتكّو (8)
والكويت، والمملكة العربية السعودية؛ والمنطقة التي تشمل البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا أي  المتحدة، والبحرين، وُعمان، وقطر،

 .السورية، والسودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، واليمن األردن، والجمهورية العربية
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المالية على  وال بد من النظر في جانب آخر هو العالقة بين صادرات المنطقة من الطاقة واألسواق 
 فالفكرة الشائعة عن اقتصادات البلدان المصدرة للطاقة في منطقة اإلسكوا،.  المستويين اإلقليمي والعالمي

عقبت أ لكن األحداث التي.  تحصر الحركة في هذه االقتصادات بمجرد توزيع عائدات تصدير النفط وإنفاقها
أن الحركة االقتصادية والمالية حتى في هذه البلدان  أظهرت 2112-2112األزمة المالية العالمية في الفترة 

فعالقة الترابط بين عائدات الصادرات النفطية .  المصّدرة للطاقة أكثر تعقيدًا من مجرد توزيع العائدات وإنفاقها
ونمو األصول المالية للمنطقة، المتمثل في مجموع قيمة الرسملة السوقية ألسواق األسهم في المنطقة، تفككت 

وفي عام .  ((أ) 2الشكل ) ًا، عندما شهدت أسواق األسهم في المنطقة أّول اتجاه هبوط2116ي مطلع عام ف
، تبّدلت االتجاهات، فبلغت عائدات الصادرات النفطية مستوى قياسيًا في حين ألّم الركود بأداء األسواق 2100
رات النفطية وركود األصول المالية للمنطقة ويمكن أن يكون لهذا االنفصال بين ارتفاع عائدات الصاد.  المالية

تركيز األموال في ( 2)مواصلة تعديل الميزانيات في قطاعات المال والعقارات في المنطقة؛ ( 0: )ثالثة أوجه
وحّلت البلدان الرئيسية .  تدفق رأس المال إلى الخارج( 2)نطاق أضيق من االستثمارات المالية اإلقليمية؛ 

منطقة اإلسكوا، وهي بلدان مجلس التعاون الخليجي، في طليعة حركة االستثمار في العالم  المصدرة للطاقة في
وخالصة القول إن هذه البلدان .  عن طريق صناديق الثروة السيادية، كما أصبحت مقصدًا لحركة رأس المال

دفق رأس المال األجنبي بقيت مصِدرة لرأس المال، لكنها أصبحت مركزًا للمزيد من األنشطة االقتصادية بفعل ت
ومن .  وسيبقى الحال كذلك إاّل إذا حدث انحالل كبير لألصول األجنبية التابعة لصناديق الثروة السيادية.  إليها

األمثلة على هذا التحّول اإلمارات العربية المتحدة، التي اعتمدت على المدخرات األجنبية الواردة إليها للحفاظ 
 .2112فع جدًا حتى النصف األول من عام على معدل نمو ائتماني مرت

 
 العالقة بين النفط وأسواق المال  -3الشكل 

 

رسملة أسواق  فيالسنوية رات التراكمية التغّيإجمالي  -(أ) 8
 وعائدات الصادرات النفطية في منطقة اإلسكوا األسهم

 (بمليارات الدوالرات األمريكية)

 به بين مصارفالمعمول الفائدة على الدوالر  سعر -(ب) 8
 بعض بلدان اإلسكوا لثالثة أشهر وسعر فائدة ليبور

 على الدوالر لثالثة أشهر
 (النسبة المئوية في السنةب)

  
المادة التي جمعتها اإلسكوا استنادًا إلى بيانات صندوق النقد : المصادر

لعائدات  المصادر الوطنيةوالعربي حول رسملة أسواق األسهم؛ 
 .ةالصادرات النفطي

المادة التي جمعتها اإلسكوا استنادًا إلى البيانات المأخوذة من : المصادر
؛ وجمعية (سعر فائدة ليبور على الدوالر)جمعية المصرفيين البريطانيين 

؛ ومصرف اإلمارات العربية المتحدة (األردن)البنوك في األردن 
؛ (كويتال)؛ وبنك الكويت المركزي (اإلمارات العربية المتحدة)المركزي 

 (.المملكة العربية السعودية)ومؤسسة النقد العربي السعودي 
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سعر الفائدة المعمول به بين المصارف لثالثة أشهر على الدوالر وعلى  ((ب) 2الشكل )ويتضح من  
.  عمالت بعض بلدان المنطقة وهي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية

، كان الفارق بين سعر الفائدة على الدوالر المعمول به بين مصارف لندن 2112تى النصف األول من عام وح
، وأسعار الفائدة في اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية ضئياًل جدًا بل كان (ليبور)

ية لزيادة االئتمان في هذه البلدان، وذلك بفعل حجم ر السيولة الكافوهذا دليل على توف.  سلبيًا في بعض األوقات
، بدأ الفارق يّتسع بين سعر فائدة ليبور على 2112ومنذ النصف الثاني من عام .  رأس المال الوارد إليها

ومن بين هذه .  الدوالر وأسعار الفائدة في اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية
لثالثة التابعة لمجلس التعاون الخليجي بلغ الفارق أعلى حد في اإلمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى البلدان ا

، ُيتوقع أن 2100في عائدات الصادرات النفطية في عام  ًاقياسي ًاومع أن المنطقة سجلت ارتفاع.  نقص السيولة
وكان .  رأس المال األجنبي الوارد إلى المنطقةتكون كلفة التمويل قد بقيت مرتفعة نسبيًا، بسبب تراجع حركة 

وقد نضبت االحتياطات األجنبية .  لهذا التراجع أبلغ تأثير على البلدان المستوردة للطاقة في منطقة اإلسكوا
لسبب رئيسي هو األحداث  2100بسرعة في الجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر في عام 

وكان الفارق بين سعر .  األردن ولبنان، فأصاب الركود تراكم االحتياطات األجنبية أما في.  السياسية الداخلية
الفائدة المعمول به بين المصارف في األردن لثالثة أشهر، وسعر الفائدة على الدوالر المعمول به بين مصارف 

 .لسيولة، مما يشير إلى ضيق أشد في ا((ب) 2الشكل ) 2100لندن يّتسع منذ النصف األول من عام 
 
فالميزة الجغرافية .  بعدد من العوامل الخارجية ًاوتتأثر التوقعات االقتصادية لمنطقة اإلسكوا إيجاب 

ومن المتوقع .  تؤهلها ألن تكون حلقة وصل بين مراكز النمو الناشئة في شرق وجنوب آسيا وأفريقيا للمنطقة
غير أن ظروف التمويل بقيت ضيقة، إذ تجاوزت   .أن يكون للمنطقة دور هام كمركز عالمي للوجستيات والنقل

كلفة التمويل عمومًا المقياس العالمي، وتسجل اتجاهًا إلى المزيد من االرتفاع في البلدان المستوردة للطاقة في 
 .المنطقة

 
 تطوير قطاع النفط -باء 

 
 حقق لبلدان المنطقةفهذا القطاع ي.  قطاع النفط هو عنصر أساسي في أي تحليل يتناول منطقة اإلسكوا 

عائدات ضخمة مباشرة أو غير مباشرة، ويستأثر بحصة كبيرة من الصادرات لمعظم البلدان األعضاء في 
.  اإلسكوا، ومنها بلدان مجلس التعاون الخليجي، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، واليمن

وتعتمد مصر بقدر أقل على .  في العالم لّيالمسيعي لغاز الطبوقد حّلت قطر في الموقع األول في تصدير ا
وحتى البلدان .  صادرات النفط الخام لكنها اعُتبرت في اآلونة األخيرة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي

غير بطريقة واألراضي المستوردة للطاقة في المنطقة، مثل األرض الفلسطينية المحتلة، واألردن، ولبنان، تتأثر 
التحويالت المالية لما لهذا القطاع من تأثير على حركة  ،ورات التي تطرأ في قطاع النفطمباشرة بالتط

الحديثة التي أجريت قرب األبحاث وعالوة على ذلك، تشير .  واالستثمارات والسياحة بين بلدان المنطقة
إلى البلدان ولبنان األرض الفلسطينية المحتلة احتمال انضمام  الشواطئ الشرقية للبحر األبيض المتوسط إلى

 .لغاز الطبيعي في المستقبلل المنتجة
 
، بلغ مجموع الطلب العالمي على النفط الخام في (أوبك)ووفقًا لتقديرات منظمة البلدان المصدرة للنفط  

من النفط الخام في  مليون برميل يوميًا، في حين بلغ مجموع المعروض 22.2في المتوسط نحو  2100عام 
، ارتفع مجموع الطلب العالمي على النفط 2100و 2101وبين عامي .  مليون برميل يوميًا 22.6المتوسط 

مليون برميل يوميًا، وتقلص الطلب من البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  1.2الخام بواقع 
في المائة، وازداد الطلب من  2.1في المائة، في حين ازداد الطلب من البلدان النامية بنحو  0االقتصادي بنحو 
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 2101على ما كان عليه منذ عام  2100وبقي ميزان العرض والطلب لعام .  (9)في المائة 5الصين بأكثر من 
ألن اإلنتاج والطلب من خارج األوبك شهدا تراجعًا، مما أبقى الطلب على النفط الخام من بلدان األوبك عند 

 .مليون برميل يوميًا 21حدود 
 

 أسعار النفط  -4الشكل 
 

 أسعار النفط الخام -(أ) 1
 األساسية السلع ودليل 

 السيولة على الصعيد العالمي -(ب) 1
 النفط الخام روأسعا

ت أسعار النفط الخام توقعا -(ج) 1
 2102-2102 للفترة

   

إدارة معلومات الطاقة ومكتب : المصادر
 .البحوث السلعية

لي في سانت بنك االحتياطي الفيدرا: المصادر
اإلحصاءات المالية /لويس، وصندوق النقد الدولي

 .الدولية

 .توقعات األوبك وتوقعات اإلسكوا: المصادر

 
 تقديرات وتوقعات أسعار النفط الخام  -3الجدول 

 (بالدوالر األمريكي للبرميل: سلة األوبك المرجعية)
 

 المعدل السنوي األقصىالحد  األدنىالحد  

 2102متوقع لعام المعدل السنوي ال

 قصىاأل األوسط األدنى

2112 22.01 22.22 60.16    

2101 62.20 21.22 22.15    

2100 22.20 021.20 012.16    

2102    21.1 011.1 021.1 

 .2102يونيو /هي توقعات اعتبارًا من حزيران 2102 بعاماألرقام الخاصة .  2100-2112األوبك للفترة : المصدر

 
مليون برميل  21.2إلى  2112ديسمبر /في كانون األول ضت األوبك سقف اإلنتاج اإلجمالينذ خّفمو 

مليون  21ليصل إلى  2100ديسمبر /في اليوم، عمدت إلى تعديل هذا السقف للمرة األولى في كانون األول
م إلزامية هذا التدبير، لكل بلد أوحى بعد وتحديد سقف اإلنتاج اإلجمالي من غير تحديد حصة.  برميل في اليوم

ومع االتجاه إلى تخفيض .  فسمح للبلدان األعضاء في األوبك بزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مستوى قياسي
                                                

 (.0220فيينا، ) 0220مارس /منظمة البلدان المصّدرة للنفط، التقرير الشهري عن أسواق النفط، أذار (9)
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، دعت المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاج النفط الخام لتثبيت 2102يونيو /أسعار النفط الخام في حزيران
وعند معارضة هذا االقتراح، انقسمت البلدان األخرى المصدرة للنفط .  ميلدوالر للبر 011و 21السعر بين 

وكان المبرر .  فيما بينها، حيث أصر بعض أعضاء األوبك على تخفيض سقف اإلنتاج وتحديد حصص لكل بلد
مل أن لدعوة المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاج النفط الخام هو أن االرتفاع المتواصل في السعر ُيحت

ولذلك، ُيستبعد أن .  يسّرع استخدام الطاقة البديلة، وهذا ليس لصالح البلدان المصّدرة للنفط على المدى البعيد
، ويتوقع للطلب على نفط األوبك 2102تتفق بلدان األوبك على تخفيض كبير في إنتاج النفط الخام في عام 

العرض من بلدان غير أعضاء في األوبك سيلّبي الزيادة  ، ألن زيادة2102الخام أال يشهد تغّيرًا يذكر في عام 
 .في الطلب العالمي

 
 1الشكل ) 2100فبراير /ويفوق سعر سلة األوبك المرجعية حدود المائة دوالر للبرميل منذ شباط 
بقي السعر ضمن المدى األعلى على الرغم و.  2102مارس /آذار 2للبرميل في  ًادوالر 021.61وبلغ  ،((أ)

ومن أسباب هذا االتجاه التصاعدي  . ف االقتصاد وفق البيانات الصادرة عن البلدان الرئيسية المتقّدمةمن ضع
ويوضح .  في األسعار، المضاربة في أسواق النفط الخام اآلجلة في موازاة العقود السلعية اآلجلة األخرى

سعار اآلجلة لمكتب البحوث السلعية أن الدليل الممثل للعقود السلعية اآلجلة، وهو دليل األ ((أ) 1الشكل )
 ، ارتفع في موازاة(Thomson Reuters/Jefferies Commodity Research Bureau Index)جيفريز /تومسون رويترز

 جيفريز/وحتى بعد اتخاذ دليل تومسون رويترز.  2100أسعار النفط الخام في الربع األول من عام 

(TRJ/CRB)  بقيت أسعار النفط الخام مرتفعة حتى الربع 2100ربع الثاني من عام نحو التراجع منذ الاتجاهًا ،
ويمكن أن يعزى هذا الفارق إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية وسط مخاوف من انقطاع .  2102الثاني من عام 

توّقف شبه فقد أدى الوضع األمني في ليبيا، أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط الخام في العالم، إلى .  في اإلمداد
وقد انخفض اإلنتاج في ليبيا إلى ما .  كامل عن إنتاج النفط الخام في البلد مما أثار مخاوف من انقطاع اإلمداد

مليون  0.2إلى  2102فبراير /، لكنه عاد وارتفع في شباط2100يقارب الصفر في الربع الثالث من عام 
أما في .  مليون برميل في اليوم 0.5األزمة، وهو  برميل يوميًا، أي إلى مستوى مقارب لمستوى اإلنتاج قبل

بسبب الصراعات المسلحة في المنطقة الحدودية بين  2102في عام  ًاجنوب السودان، فتوقفت الصادرات قسر
 .جنوب السودان والسودان

 
إلى حد ما بسبب الركود االقتصادي المتوقع في  2102وُيتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام في عام  

ومن المتوقع استمرار .  (2والجدول ( ج) 1الشكل )البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو في البلدان النامية الرئيسية 
ولمواجهة هذا .  الخطر الجيوسياسي وسط التوترات السياسية واألمنية المتصاعدة في بلدان رئيسية منتجة للنفط

من عوامل  اآلجلةود معتدلة في أسواق العقود الخطر الجيوسياسي، قد يكون وجود أنشطة المضاربة في حد
والنمو في حجم السيولة العالمية، وهي مجموع القاعدة النقدية للواليات المتحدة واالحتياطات األجنبية .  التثبيت

التي اتخذتها  ةالكميتخفيف القيود بعد مجموعة من إجراءات  تنازلين وجود اتجاه لجميع البلدان األخرى، يبّي
المزيد من يواجه وُيتوقع أن .  ((ب) 4الشكل )النقدية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة  السلطات

 TRJ/CRBوفي الواقع، ما فتئ مؤشر .  في السيولة في أسواق العقود اآلجلة للسلع الدولية نقصًا المضاربين
 أن يكون سعر النفط الخام في سلة أوبك وإذا أخذنا هذه العوامل في الحسبان، من المتوقع.  تنازليًايشهد اتجاهًا 

 .ألزمة قوّية دوالر أمريكي للبرميل شرط أال يتعرض االقتصاد العالمي 011المرجعية نحو 
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 1123-1112إنتاج النفط في منطقة اإلسكوا  -4الجدول 
 (بآالف البراميل في اليوم)

 

0222 0222 0222 0223 البلد
(أ)

 0220
(ب)

 0228
(ب)

 

 رنسبة التغُي

0222/20 0220/28 

 2.6 2.0 235 230 230 232 230 235 (ج)البحرين

 5.2- 22.2 0.322 0.252 0.662 0.820 0.060 0.676 (د)الكويت

 2.6 2.6 325 322 335 365 328 757 ُعمان

 2.4- 2.3 782 742 784 788 788 348 قطر

 4.6- 4.7 2.822 2.752 2.822 3.266 3.234 2.223 (د)المملكة العربية السعودية

 8.3- 8.8 0.552 0.652 0.565 0.804 0.040 0.570 اإلمارات العربية المتحدة

 4.2- 5.2 26.462 27.260 26.887 24.532 24.425 26.082 بلدان مجلس التعاون الخليجي

 2.2 8.2 582 502 525 584 508 508 مصر

 2.3 8.7 0.322 0.752 0.658 0.853 0.886 0.032 العراق

 6.3 68.4- 222 228 032 460 475 460 السودان

 2.2- 42.5- 022 002 872 836 877 877 الجمهورية العربية السورية

 00.0 02.2- 002 222 005 065 038 036 اليمن

االقتصادات األكثر البلدان ذات 
 0.8 6.5- 8.362 8.778 8.224 4.225 8.225 8.203 تنوعًا

 0.2- 0.3 02.802 02.285 02.872 23.535 23.422 02.252 منطقة اإلسكوا

واسُتخدم لُعمان .  باستثناء ُعمان والسودان 2100 في عامالصادرة عن األوبك  2100-2101من النشرة اإلحصائية السنوية  2.2الجدول  :المصادر
أما للسودان، فقد اسُتخدمت إصدارات عدة .  ك المركزي الُعمانيالصادرة عن البن 2102من النشرة اإلحصائية الفصلية لعام  22من العدد  0اإلصدار رقم 

 .من التقارير السنوية التي يصدرها بنك السودان المركزي

 .2102يونيو /استندت تقديرات اإلسكوا إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى حزيران (أ) 
 .2102يونيو /توقعات اإلسكوا في حزيران (ب) 
 .أبو سفح بما في ذلك حصة حقل (ج) 
 .األرقام تشمل حصة اإلنتاج من المنطقة المحايدة (د) 
 

 1123-1112في منطقة اإلسكوا  إجمالي عائدات الصادرات النفطّية -5الجدول 
 (بمليارات الدوالرات األمريكية)

 

0222 0222 0222 0223 البلدان المصدرة للنفط
 )أ(

0220
 )ب(

0228
 )ب(

 التغُيرنسبة 

0220/20 0220/28 

البحرين
)ج(

 28.3 3.2 22.5 25.0 20.2 22.7 -02.0 -22.3 

 7.2- 3.2- 30.2 32.2 26.7 62.3 43.2 30.7 الكويت

 3.7- 27.6- 02.2 08.2 07.2 00.0 25.5 04.5 ُعمان

 6.3- 25.4- 02.5 00.2 06.2 02.4 24.2 05.3 قطر

 2.4- 3.7- 032.2 034.2 822.2 025.0 268.2 032.2 المملكة العربية السعودية

 4.7- 5.2- 30.2 36.2 22.6 62.2 54.2 35.4 اإلمارات العربية المتحدة

 8.3- 2.2- 426.0 526.2 567.5 822.2 824.6 528.0 بلدان مجلس التعاون الخليجي

 4.8- 24.5- 22.2 22.5 28.4 22.7 22.2 24.4 مصر

 0.5 3.2- 30.2 32.2 37.2 52.5 82.2 62.3 العراق

 42.2 62.7- 4.0 8.2 7.3 2.7 7.2 22.2 انالسود

 -- -- -- -- 0.5 4.6 4.8 6.0 الجمهورية العربية السورية

 05.2 08.6- 7.5 6.2 7.2 6.8 4.4 7.7 اليمن

االقتصادات البلدان ذات 
 4.0 25.8- 224.7 222.5 223.6 30.7 65.2 222.8 األكثر تنوعًا

 0.5- 22.2- 622.2 626.5 636.2 478.3 872.5 624.5 منطقة اإلسكوا

 .السلطات النقدية/بيانات ميزان المدفوعات من البنوك المركزية: المصدر

 .2102يونيو /استندت تقديرات اإلسكوا إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى حزيران (أ) 
 .2102يونيو /توقعات اإلسكوا في حزيران (ب) 
 .بما في ذلك حصة حقل أبو سفح (ج) 
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مليون برميل يوميًا لعام  21.1اإلسكوا بمتوسط يقارب  لنفط الخام في منطقةاإنتاج  موعمج ُيقّدر 
وُيتوقع لمجموع اإلنتاج أن .  (1الجدول ) 2101مليون برميل في اليوم في عام  02.6، بعد أن كان 2100

يتوقع أن يسجل غير أن اإلنتاج .  2102قبل أن يسّجل انخفاضًا طفيفًا في عام  2102يزداد أكثر في عام 
ففي الجمهورية العربية .  2102انخفاضًا حادًا في السودان والجمهورية العربية السورية واليمن في عام 

في المائة بسبب القيود المتزايدة على عمليات اإلنتاج والعقوبات  11.5السورية قد يصل االنخفاض إلى 
في المائة في  21.0ع أن ينخفض اإلنتاج بواقع االقتصادية المفروضة على صادرات النفط؛ وفي اليمن يتوق

إلى حدوث انخفاض كبير في  2102إذ تشير البيانات المتوفرة عن األشهر الثالثة األولى من عام  2102عام 
وفي كّل من اليمن والجمهورية العربية السورية، وردت تقارير عن هجمات .  إنتاج النفط الخام في البلد
ألن  في المائة، 60.2وفي السودان ُيتوقع انخفاض مجموع اإلنتاج بمقدار .  نفطيةمتواصلة على المنشآت ال

وتشير التقديرات .  في المائة من احتياطاته من النفط الخام بسبب انفصال جنوب السودان 25هذا البلد خسر 
إلنتاج األعلى في المائة من مستوى ا 25إلى أن القدرة على إنتاج النفط الخام في السودان ستظل في حدود 

والوضع األمني المضطرب على الحدود مع جنوب السودان من المخاطر التي تهّدد .  لألعوام القليلة المقبلة
في  هجليجمنطقة فقد تسّبب الصراع في هذه المنطقة بانقطاع إنتاج النفط الخام في .  إنتاج النفط الخام

 .2102أبريل /نيسان
 
 2100عائدات الصادرات النفطية في منطقة اإلسكوا بقي في عام  وتشير التقديرات إلى أن إجمالي 

وتشير التوّقعات إلى أن هذه العائدات .  (5الجدول )مليار دوالر أمريكي  626.0قدره  عند مبلغ مرتفع قياسي
، مع بلوغ سعر النفط الخام 2102مليار دوالر في عام  606.5في المائة لتصبح  01.0ستنخفض بمقدار 

وإنتاج النفط الخام بكميات تقارب القدرة الكاملة .  دوالر للبرميل 011هو ( سلة األوبك المرجعية)سطًا مبلغًا و
أما في حالة الجمهورية .  وبأعلى متوسط لألسعار حقق للمنطقة زيادة كبيرة في عائدات الصادرات النفطية

انخفاضًا في عائدات الصادرات النفطية في السودان، فتشير التقديرات إلى أّن البلدين شهدا والعربية السورية 
نتيجة لالنخفاض في إنتاج النفط الخام وصادراته، كما أن العقوبات االقتصادية التي فرضها  2100عام 

فاالتحاد .  االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على الجمهورية العربية السورية أعاقت تصدير النفط من البلد
، والواليات المتحدة األمريكية تفرض 2100لى النفط منذ الربع األخير من عام األوروبي يفرض حظرًا ع

 .  عقوبات تعوق تمويل العمليات التجارية المرتبطة بالنفط
 
والزيادة الكبيرة التي شهدتها المنطقة في عائدات الصادرات النفطية كان يحتمل أن تحمل معها الفترة  

 قد أتت بفوائد 2112-2112غير أن الوفرة التي حدثت في الفترة   ."الوفرة النفطية"تسمية  2100-2102
على جميع بلدان المنطقة وليس فقط على البلدان المصدرة للنفط، إذ تسربت منها تأثيرات إيجابية انعكست على 

أما عائدات النفط التي سجلت ارتفاعًا .  حركة األشخاص والبضائع والخدمات واألموال بين بلدان المنطقة
-2100فلماذا ال تصّح تسمية الفترة .  لم تمتد آثارها إلى جميع بلدان المنطقة 2102-2100قياسيًا في الفترة 

بفترة الوفرة النفطية؟ لإلجابة على هذا السؤال األساسي، يستعرض الفصل التالي حالة التطورات  2102
 .االجتماعية واالقتصادية في منطقة اإلسكوا
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 لتطورات االجتماعية واالقتصادية في منطقة اإلسكوااالتجاهات وا -ثانيًا
 

 الحالة والتوقعات االقتصادية -ألف
 
، تتوالى على منطقة اإلسكوا سلسلة من األحداث السياسية واالجتماعية أطلقت 2101منذ أواخر عام  

وتحّوالت  فقد شهدت بلدان عديدة أعضاء في اإلسكوا اضطرابات اجتماعية.  عليها تسمية الربيع العربي
بناء المؤسسات وهي عملّية ال تمّر من غير  والتحّول السياسي يتطّلب، في الكثير من األحيان، إعادة.  سياسية

وحتى البلدين اللذين يسيران على درب التحّول السياسي، وهما مصر واليمن، لم يباشرا حتى اآلن .  تداعيات
حّوالت السياسية وعمليات إعادة بناء المؤسسات يؤجج إعادة بناء المؤسسات، علمًا بأن عدم استكمال الت

وتسّبب الشعور بعدم االستقرار في األوضاع السياسية واالجتماعية .  االضطرابات االجتماعية في المنطقة
بحالة من الركود في حركة األموال والسياحة في المنطقة، وهي شريان حيوي تنتقل عبره فوائد الوفرة النفطية 

وأّدى ضعف هذا الشريان إلى إعاقة تسّرب اآلثار اإليجابية بين بلدان مجلس .  المستوردة للطاقة إلى البلدان
التعاون الخليجي والبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، وإلى تفاوت في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 .بين البلدان األعضاء في اإلسكوا
 
 2100 عامفي المائة في  5.0لمنطقة اإلسكوا بلغ  مالي الحقيقياإلجالناتج المحلي نمو فمتوسط  
وفي وقت شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي زيادة في .  2101في المائة في عام  5.2مقابل ( 6الجدول )

لم يتجاوز متوسط معدل نمو الناتج المحلي  ،2100في المائة في عام  6.2متوسط معدل النمو بحيث بلغ 
ويتوّقع أن يستمر هذا .  في المائة 1.2البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، باستثناء العراق، اإلجمالي في 

 .في المائة 2.2فهو  2102أما المتوسط المتوّقع لمنطقة اإلسكوا في عام .  2102التفاوت في عام 
 
في المائة  5.1لى في منطقة اإلسكوا زيادة طفيفة ليصل إ( 6الجدول )وسّجل تضخم أسعار االستهالك  

واستخدمت .  بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية عالميًا 2101في المائة في عام  1.2مقابل  2100في عام 
ومع .  بلدان كثيرة في المنطقة اإلعانات لتخفيف وطأة ارتفاع األسعار العالمية على أسعار االستهالك المحلية

في  2.5التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من هذا اإلجراء، تشير التقديرات إلى أن معّدل 
 2.2، وفي البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا من 2100في المائة في عام  2.2إلى  2101المائة في عام 
وقد اتسم .  في المائة، وال سيما على أثر ارتفاع التضخم في السودان، ومصر، واليمن 2.1في المائة إلى 

ه الذي يسلكه تضّخم أسعار االستهالك في المنطقة بارتفاع سريع في أسعار السلع األساسية بما في ذلك االتجا
فقد أدى فائض العقارات المبنية حديثًا والعقارات التجارية في بلدان   .المواد الغذائية، وبهبوط تكاليف اإلسكان

إلى هبوط إيجارات المساكن وخفض مستوى  مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية،
أما في السودان، ومصر، واليمن، فتحّول النضوب السريع في احتياطي العمالت األجنبية عاماًل .  األسعار العام

وتبقى التوّقعات بشأن التضّخم في المستقبل أسيرة حالة من عدم اليقين ألن التباطؤ .  مساهمًا في تضخم األسعار
المي يمكن أن يخّفض الضغط التضخمي، في حين يمكن أن تحدث الزيادة األخيرة في الرواتب االقتصادي الع

ولوضع الدوالر آثار انكماشية في معظم .  دورة ثانية من الضغط التضخمي في بلدان مجلس التعاون الخليجي
كما ُيتوقع .  الديون السياديةبلدان المنطقة، إذ ُيتوقع أن يزداد قوة مع انشغال االقتصاد األوروبي باحتواء أزمة 

وهذا من .  2102أن تبقى أسعار النفط والغذاء مرتفعة، وأن يسّجل مستوى األسعار انخفاضًا طفيفًا في عام 
وعند أخذ هذه العوامل في الحسبان، تشير التقديرات إلى معّدل .  شأنه أن يحّد نوعًا ما من الضغط التضخمي

في  02.0لبلدان مجلس التعاون الخليجي، و 2102في المائة في عام  2.1تضخم في أسعار االستهالك قدره 
المائة للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنّوعًا، وإلى أن معّدل تضخم أسعار االستهالك في البلدان ذات 



-05- 

ليمن االقتصادات األكثر تنوعًا سيبقى مرتفعًا، وال سيما في الجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر، وا
 .بسبب تدهور وضع العمالت األجنبية فيها

 
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وتضخم أسعار االستهالك -6الجدول 

 (ر السنوي بالنسبة المئويةالتغّي) 1112-1121
 

 المنطقة/البلد

 معدل تضخم أسعار االستهالك  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

2112 2101 
2100

أ)

) 
2102

 (ب)
 2112 2101 

2100
أ)

) 
2102

ب)

) 

 2.1 1.1- 2.1 2.2  2.5 2.2 1.5 2.0 البحرين
 1.1 1.2 1.1 1.1  5.5 5.1 00.1 2.2- الكويت
 2.5 1.0 2.2 1.2  1.1 1.5 5.1 2.2 ُعمان
 2.1 0.2 2.1- 1.2-  2.1 01.0 06.6 02.1 قطر

 1.1 5.2 5.2 5.0  1.5 6.2 1.6 1.0 المملكة العربية السعودية
 2.1 1.2 1.2 0.6  2.5 1.2 0.1 0.6- اإلمارات العربية المتحدة

بلدان مجلس التعاون الخليجي
 (ج)

-1.2 5.6 6.2 1.5  2.1 2.5 2.2 2.1 

مصر
 (د)

1.2 5.0 0.2 0.6  00.2 00.0 01.0 00.1 
 5.1 5.6 2.1 2.2-  01.5 2.6 01.2 2.2 العراق
 1.5 1.1 5.1 1.6-  2.2 2.2 2.1 2.0 األردن

 5.1 1.2 1.0 0.2  2.5 2.1 2.1 2.5 لبنان
 1.1 2.2 2.2 2.2  5.1 2.2 2.2 2.1 فلسطينية المحتلةاألرض ال

 25.1 02.0 02.2 02.2  1.1 0.1- 5.2 5.2 السودان
 22.1 1.2 1.1 2.2  5.5- 2.1- 2.2 5.2 الجمهورية العربية السورية

 22.5 02.1 00.0 5.1  0.1 2.5- 2.2 1.2 اليمن

االقتصادات األكثر تنوعًاالبلدان ذات 
 (ج)

5.2 6.1 2.6 2.1  6.2 2.2 2.1 02.0 

االقتصادات األكثر تنوعًا البلدان ذات 
باستثناء العراق

 (ج)
5.2 5.2 1.2 1.6  2.2 2.2 01.5 05.5 

مجموع منطقة اإلسكوا
 (ج)

0.5 5.2 5.0 2.2  1.2 1.2 5.1 6.1 

 .ة وتوقعات اإلسكوابيانات وطني :المصادر

 .2102يونيو /األرقام األولية حتى حزيران (أ) 

وللسودان، حسبت التوقعات بناء على تقديرات للناتج المحلي اإلجمالي أعيدت جدولتها لكي .  2102يونيو /التوقعات حتى حزيران (ب) 
 .يؤخذ انفصال الجنوب في الحسبان

دالت مرجحة حيث تستند الترجيحات لكل سنة على الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا ألسعار بمجموعات البلدان هي مع ةاألرقام الخاص (ج) 
 .2115صرف عام 

 .  يونيو من السنة التالية/يوليو وتنتهي في حزيران/األرقام الخاصة بمصر تعود للسنة المالية التي تبدأ في تموز (د) 

 
 011نفط، إذ فاق سعر البرميل في المتوسط وقد استفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من أسعار ال 

في المائة في عام  5.6مقابل  ،2100في المائة في عام  6.2، وسجلت نموًا قدره 2100دوالر في عام 
واستفادت اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية من زيادة إنتاج النفط .  2101

ات االجتماعية كثيرًا على األداء االقتصادي لهذه حركتالولم تؤثر .  ليبياللتعويض عن انقطاع اإلنتاج في 
البلدان ألن ارتفاع أسعار النفط أتاح المضي في سياسة التوّسع المالي ودعم دخل األسر المعيشية واالستهالك 

مستقر بعد وُتستثنى من هذه الحالة البحرين التي تزعزعت سمعتها كمركز مالي .  الخاص خالل هذه الفترة
وتضررت فيها القطاعات المالية والسياحية الرئيسية، فانخفض  ،2100االضطرابات االجتماعية في عام 

ويشار إلى أن .  2100في المائة في عام  2.5إلى نحو  2101في المائة في عام  1.5معدل النمو من 
لكن القطاع غير النفطي الناشئ  المحّرك الرئيسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي هو قطاع النفط،
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ففي المملكة العربية السعودية، تشير التقديرات إلى أن .  يساهم بوتيرة متزايدة في النمو في بعض البلدان
، وهذا من أعلى معدالت النمو منذ عقود، كما 2100في المائة في عام  5القطاع غير النفطي سجل نموًا بنحو 

قويًا على خالف ما كان عليه في بلدان أخرى من مجموعة مجلس التعاون بقي قطاع العقارات في المملكة 
في  1.5ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في المملكة إلى .  الخليجي، فأدى إلى زيادة كبيرة في الطلب المحلي

بية وُيفترض أن تبقى الصادرات من القطاعين النفطي وغير النفطي في المملكة العر.  2102المائة في عام 
 .السعودية صامدة ألنها تتجه على نحو متزايد إلى شرق آسيا وجنوبها حيث ُيفترض أن يبقى النمو ثابتًا

 
وُيرّجح أن .  أما أداء البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، فتضّرر بفعل االضطرابات االجتماعية 

.  2100في المائة في عام  2.6إلى  2101في المائة في عام  6.1يكون النمو في هذه المجموعة قد هبط من 
في  2.6فحقق نموًا بمعدل قياسي بلغ ( 1الجدول )واستفاد العراق من القدرة المتزايدة على إنتاج النفط الخام 

وإذا اسُتثني العراق، يكاد معدل النمو في مجموعة البلدان ذات االقتصادات األكثر .  2100المائة في عام 
ي المائة، وذلك بسبب الوضع المتدهور في الجمهورية العربية السورية واليمن، ف 1.2ال يتجاوز  تنوعًا

 2ففي لبنان انخفض معّدل النمو بسرعة كبيرة من .  االضطرابات السياسية على البلدان المجاورة وتداعيات
ياسي في وكانت مصر في حالة من عدم اليقين الس.  2100في المائة في عام  2إلى  2101في المائة في عام 

وفي مجموعة البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، .  في المائة 0، فتراجع فيها النمو إلى نحو 2100عام 
فتراجع النمو وتفاقمت حاالت العجز في  تراجع حركة رأس المال، تدهورت البيئة المالية والخارجية مع

الحساب الجاري في كل من األردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، ومصر، حيث أثقل االضطراب 
 .السياسي على القطاع السياحي الذي ُيعتبر قطاعًا حيويًا لهذه االقتصادات

 
قطاع النمو الذي سّجله رئيسي صدره المالفلسطينية المحتلة  األرضنمو الناتج المحلي اإلجمالي في و 

في عام  تخفيف الحصار اإلسرائيليبعد  البناء تسارع استئناف أعمال على أثر، انطالقًا من مستوى متدٍن غزة
 بلغ قطاع غزةمعّدل النمو في  أن إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيأشارت ، فقد (10)2101

والجدير بالذكر أن قطاع غزة .  2101في المائة في عام  02.5أن كان د ، بع2100في المائة في عام  22
، بسبب 2112إلى  2116و 2112إلى  2111رأس المال المادي في الفترتين من  خسائر جسيمة في كّبدت

أرقام من رغم على الو.  وحده 2116في المائة في عام  21.0 بمعّدل سّجل انكماشًا كماالتوغالت اإلسرائيلية، 
التي قيود المشّددة فال.  األرض الفلسطينية المحتلة في حالة ركود في قتصادالاال يزال في الظاهر،  الالفتة نموال

ومنها منها،  وخروجًا إلى األرض الفلسطينية المحتلة دخواًل التجارة واألشخاص تفرضها إسرائيل على حركة
 .يةأمام التنمية االقتصادية واالجتماع ال تزال عقبةحصار، ال
 
فمن المتوقع أن يبقى الوضع في .  في حالة من عدم اليقين 2102وتبدو آفاق منطقة اإلسكوا لعام  

الجمهورية العربية السورية متقلبًا للغاية، مما قد يؤثر كثيرًا على موقف الجهات االقتصادية الفاعلة من 
المنطقة، وعلى رأسها مصر واليمن، وما زال الغموض السياسي سّيد الموقف في بلدان أخرى في .  المخاطرة

كما أن المنطقة لن تكون بمنأى عن أي تراجع اقتصادي عالمي قد يؤثر على أسعار النفط ويحّد من الطلب على 
ومع أن التوقعات بشأن سعر سلة األوبك المرجعية تشير إلى انخفاض السعر عما .  الصادرات غير النفطية

دوالر للبرميل في عام  011بقى متوسط هذا السعر السنوي في حدود ، ُيرجح أن ي2100كان عليه في عام 
.  وهكذا، ال يزال من المحتمل أن ينعش قطاُع النفط نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المصدرة للنفط.  2102

تعاون في المائة في بلدان مجلس ال 1.5، أن يبلغ معّدل النمو 2102وعلى أساس هذه المعطيات، ُيتوقع لعام 
وإذا ما اسُتثني العراق، الذي .  في المائة في مجموعة البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا 2.1و الخليجي

                                                
لفلسطيني في حوال المعيشية للشعب ااألاألمم المتحدة، االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على  (10)

 .(A/67/91-E/2012/13)األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل 



-02- 

أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان  في المائة، ُيتوقع 01ُيتوقع أن يحقق معدالت نمو تفوق 
.  لكن هذه التقديرات تبقى رهنًا بالتطورات السياسية واألمنية.  في المائة 1.6االقتصادات األكثر تنوعًا  ذات

في المائة، وسيبقى لبنان معّرضًا آلثار األزمة  5.5ومن المتوقع أن يشهد االقتصاد السوري انكماشًا بنسبة 
ن لكن استمرار حركة األموال الواردة م.  المستمرة في الجمهورية العربية السورية، وخاصة في قطاع السياحة

في المائة في  2.5إلى  2100في المائة في عام  2بلدان مجلس التعاون الخليجي سيسمح بارتفاع النمو من 
في المائة قد وّلى، لكن هذا البلد  01أما في قطر، فُيرجح أن يكون عهد النمو بمعدل يفوق .  2102عام 

لتوسع المتواصل في إنتاج الغاز سيواصل تحقيق أعلى المعدالت بين بلدان مجلس التعاون الخليجي بفضل ا
وُيتوقع للمملكة العربية السعودية، وهي االقتصاد .  الطبيعي المسّيل، ومشاريع البنية األساسية، والتوسع المالي

في المائة مع النمو المتواصل في الطلب المحلي  1.5األكبر في منطقة اإلسكوا، أن ُتسجل نموًا قويًا بمعدل 
 .والقطاع غير النفطي

 

 الربيع العربي والعواقب االقتصادية الفورية  -1اإلطار 
 
مع بوادر السوق انتعشت و.  0220يونيو /حزيرانبعد االنتخابات الرئاسية في  سهم في مصرارتفعت أسعار األ 

ار ، فكان ذلك بمثابة أولى الثم0222يناير /للمرة األولى منذ كانون الثانينهوض االستقرار السياسي وساد شعور بال
السياسي  بعدم اليقين وكانت مصر خالل الفترة االنتقالية العابرة التي اتسمت.  االقتصادية للربيع العربي بعد انتظار طويل

 ، وكذلك بسبب ركودمن البلدرأس المال خروج مبالغ كبيرة من العمالت األجنبية بسبب  يقد شهدت تناقصًا في احتياط
دوالر في الشهر  قدره مليارا بمتوسطاألجنبية  زي المصري، انخفض احتياطي العمالتووفقًا للبنك المرك.  التصديرحركة 

، أظهر استنزاف 0220مارس /فبراير وآذار/وفي شباط.  0220يناير /إلى كانون الثاني 0222أكتوبر /من تشرين األول
في مليار دوالر  25.0ى مليون دوالر ليصل إل 622االحتياطي األجنبي في مصر عالمات انحسار مع انخفاض بنحو 

مارس، مما أعطى السلطات المعنية بعض الوقت للحصول على تمويل أجنبي إضافي وكذلك بعض المجال /آذار أواخر
لكن الوضع يبقى حرجًا ألن االحتياطي اآلن يغطي فقط ما يعادل واردات ثالثة أشهر، وهو الحد األدنى .  للمناورة

البنك المركزي المصري إلى تحقيق تخفيض تدريجي للجنيه المصري، مع العلم أن  وسعى.  الحتياطي العمالت األجنبية
م مرتفع دام عقدًا من الضغط على الجنيه المصري لم ينشأ فقط من حاالت اإلجهاد في ميزان المدفوعات، بل أيضًا من تضّخ

.  السعر على المستوى الدولي ة لهذاالقدرة التنافسيالزمن في ظل نظام قوي نسبيًا لسعر الصرف اإلسمي أدى إلى تآكل 
أن يواصل البنك المركزي إجراء : وهناك سيناريوهان بشأن السياسات الخاصة بشح احتياطي العمالت األجنبية وهما

سياسة من م لقيمة الجنيه ناتج م لقيمة الجنيه بموجب برنامج تثبيت موثوق به؛ أو حدوث تخفيض غير منّظتخفيض منّظ
، فقد يؤدي إلى أزمة في ميزان سليمة ةوإذا لم تتم إدارة الوضع بطريق.  ة مع فشل في التنسيقاقتصاد كلي مربك

 تكوين سياسي واجتماعي أكثر استقرارًا، فستكون مصر في وضع سانح إلعادةبوضع  توقعاتالالمدفوعات، لكن إذا تحققت 
وبفضل هذه .  وتصدير الخدمات على المدى البعيدفي التصنيع ثابت حتياطي األجنبي واكتساب القدرة على تحقيق نمو اال

، فقامت بلدان عربية عدة، أبرزها من الخارج استعدادهم للدعمأبدى المانحون  التي توحي باالزدهار القدرة االقتصادية
بتقديم  دلمساعدات لمصر، كما تتفاوض مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي الذي تعّهاالمملكة العربية السعودية، بتقديم 

 .دعم إلى اإلدارة المصرية الجديدةال
 
السياسية واالجتماعية بظالل قاتمة على اآلفاق االضطرابات وفي الجمهورية العربية السورية، يلقي استمرار  

انهيارات كبرى في  0222مارس /االستقرار األمني منذ آذارانعدام االجتماعية و االضطرابات بتفقد سّب.  االقتصادية
واالتحاد األوروبي  األمريكية ومع سريان العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة.  ل اللوجستية المحليةالسالس

ومع .  لالقتصاد السوري هو شريان حيويوجامعة الدول العربية، أصبح من المستحيل فعليًا تصدير النفط الخام الذي 
 ت بالعمالت األجنبية، بدأ شح هذه العمالت يتسبب في انخفاض تدريجيخسارة هذا المصدر الرئيسي من مصادر اإليرادا

، انخفض السعر 0222ديسمبر /فبراير وكانون األول/وبين شباط.  لليرة السورية ظهر أواًل في األسواق السوداءا في قيمة
ونجح البنك .  في المائة 02في المائة، في حين انخفضت القيمة الرسمية لليرة السورية بنحو  52في السوق السوداء بنحو 

، 0220يونيو /حزيران أواخر واعتبارًا من.  المركزي السوري في تثبيت قيمة العملة الوطنية بتحديد سعر للتدخل الرسمي
قد بلغ  0222يونيو /في حزيران( البيع)ليرة سورية لكل دوالر، بعد أن كان سعر التدخل  63.6( البيع)بلغ سعر التدخل 

العقوبات االقتصادية على الجمهورية أعاقت و نتيجة للمخاوف، الضغط التضخمي وتفاقم  .ية لكل دوالرليرة سور 47.5
 سبل العربية السورية استيراد المواد التي لم تفرض عليها عقوبات، بما في ذلك البضائع األساسية مثل الحبوب، ألن
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 األساسية، بدأ المستوى العام سلعرية لتثبيت أسعار الورغم جهد الحكومة السو.  تقد ُسد يتمويل التجارعلى ال الحصول
 

 (تابع) 1اإلطار 
 

 82.3، ووقف معدل تضخم أسعار االستهالك من سنة إلى أخرى عند 0222ديسمبر /لألسعار يرتفع بشدة في كانون األول
 السلع ذاتي العالي نسبيًا فيونظرًا إلى االكتفاء ال.  (الشكل الوارد داخل هذا اإلطار) 0220مارس /في المائة في آذار

 وفي وقت.  في العمالت األجنبية الناجم عن العقوبات في انهيار اقتصادي الشح الزراعية ومنتجات الوقود، لن يتسبب
.  صامد وفاعل إغالق عدد كبير من المصالح التجارية وتعليق األنشطة التجارية، أفيد بأن النظام المصرفيبتقارير ال أفادت

الوضع األمني العام بسبب  وبتدهوربانعدام األمن االقتصادي  يشعرون السكان في الجمهورية العربية السوريةلكن معظم 
 .البلد تفاقم الصراعات المسلحة في

 
 معدالت تضخم أسعار االستهالك في الجمهورية العربية السورية، ومصر، واليمن

8002-8018 
 

 
 

 (.اليمن)، والبنك المركزي اليمني (الجمهورية العربية السورية)المكتب المركزي لإلحصاء ، و(مصر)البنك المركزي المصري : المصادر

 
ل التحول السياسي تقدمًا كبيرًا، لكن ، سّجإلى سدة الرئاسة في اليمن 0220فبراير /رئيس جديد في شباطوصول مع  

النفط الخام  أيصادرات الطاقة،  عائدات وبقيت.  بسبب الصراعات المسلحة داخل البلدستقر الوضع األمني العام لم ي
إلى  0222من عام و.  في البلد والعمالت األجنبية ةالمالي اتمن مصادر اإليراد هامًال، مصدرًا والغاز الطبيعي المسّي

ل وأنابيب النفط لهجمات متواصلة على يد جماعات ، تعّرضت أنابيب الغاز الطبيعي المسّي0220النصف األول من عام 
كان مستوى  وفي الماضي  .جتماعياالقتصادي واال عملية التحّولالوضع االقتصادي غير المستقر أعاق وقد .  ةمسلح
 مستوى التضخم، فاق 0222م أسعار االستهالك في اليمن مرتفعًا مقارنة بالبلدان األخرى في المنطقة، لكن منذ عام تضّخ

 ، وكذلكمع تراجع في ضغوط التضخم د لوحظت عالمات استقرار عدةوق.  (الشكل الوارد داخل هذا اإلطار)في المائة  22
.  عملية التحّول كمالست، الُتمس الدعم الدولي العندئذو.  أسعار صرف العمالت األجنبيةمع تسجيل شيء من االستقرار في 

عانة المتعددة األطراف، ومن المزمع أن تعقد الجهات المانحة الرئيسية، ومنها بلدان مجلس التعاون الخليجي ووكاالت اإل
وفي انتظار ذلك، عكفت الحكومة اليمنية على إعداد برنامج انتقالي لتحقيق .  0220سبتمبر /مؤتمر مانحين في أيلول

 .0224-0220االستقرار والتنمية في الفترة 
 

 
 أرصدة الحسابات الخارجية -باء

 
، بعد أن كان في 2100ليار دوالر لعام م 202ُيقَدر فائض الحساب الجاري في منطقة اإلسكوا بنحو 

.  والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو انتعاش الصادرات من منتجات الطاقة.  مليار دوالر 020العام السابق 
.  غير أن ضعف رصيد الحساب الجاري أصبح مصدر قلق للعديد من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا
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شكل ضعف الحساب الجاري تهديدًا ألداء النمو حتى في بلدان المنطقة التي وألكثر من عقد من الزمن، لم ي
وفي عام .  تعاني من عجز في الحساب الجاري، إذ واجهت هذا العجز عن طريق صالبة حساب رأس المال

، انقطع شريان الدعم من حساب رأس المال، ويرجح أن تكون جميع البلدان ذات االقتصادات األكثر 2100
 .2100باستثناء العراق، قد عانت حاالت عجز في الحساب الجاري في عام  تنوعًا،

 
 الميزان التجاري ورصيد الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي  -5الشكل 

1116-1122 
 

 ُعمان الكويت البحرين

   
   
 اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر

   

 .حسابات اإلسكوا استنادًا إلى مصادر وطنية :المصدر
 
مليار دوالر لعام  206وُيقَدر مجموع فائض الحساب الجاري لبلدان مجلس التعاون الخليجي بواقع  

وقد تجاوزت العائدات المرتفعة لصادرات الطاقة النمو .  مليار في العام السابق 011بعد أن كان  2100
غير أن استمرار التراجع في أسواق األصول العالمية ساهم في .  (5الشكل ) القوي والثابت في الطلب المحلي

وتشير التقديرات إلى أن صافي .  إضعاف فائض حساب الدخل رغم تكثيف أنشطة صناديق الثروة السيادية
وال إلى أما تدفق األم.  معّدل التجارة بالخدمات بقي سلبيًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين

الخارج في التحويالت الجارية التي تشمل تحويالت العمال األجانب من هذه المجموعة، فسجل ارتفاعًا معتداًل 
بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي  ويرجح أن يسجل رصيد الحساب الجاري.  2100في عام 

في المائة في ُعمان،  02.1مائة في الكويت، وفي ال 15.2في المائة في البحرين، و 02.2فائضًا مقداره 
في المائة في اإلمارات  2.5في المائة في المملكة العربية السعودية، و 02.2في المائة في قطر، و 01.0و

 .العربية المتحدة
 
 1أما في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، فيقّدر مجموع رصيد الحساب الجاري بعجز مقداره  

ويتأثر هذا الرقم .  في العام السابق مليارات دوالر 2.2دوالر أمريكي، وقد ُخّفض هامش العجز من مليارات 
وواجهت البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، .  إلى حد كبير بزيادة صادرات النفط في العراق واليمن

.  (6الشكل ) 2100م باستثناء العراق، حاالت عجز في كل من حساب التجارة والحساب الجاري في عا
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، سيكون ي اإلجمالي اإلسميوتشير التقديرات إلى أن رصيد الحساب الجاري بالنسبة المئوية من الناتج المحل
في  01.1في المائة في العراق، وعجز يبلغ  2.0في المائة في مصر، وفائض يبلغ  2.1 في حالة عجز تقارب

في المائة في األرض  20.6في لبنان، وعجز مقداره في المائة  20.5المائة في األردن، وعجز مقداره 
في المائة في الجمهورية  6.1في السودان، وعجز مقداره في المائة  1.2الفلسطينية المحتلة، وعجز مقداره 

 .في المائة في اليمن 1.2العربية السورية، وعجز مقداره 
 

 االقتصادات األكثر تنوعًا تفي البلدان ذا الميزان التجاري ورصيد الحساب الجاري  -6الشكل 
1116-1122 

 
 األردن العراق مصر

   
   
 السودان األرض الفلسطينية المحتلة لبنان

   
   

  اليمن الجمهورية العربية السورية

  

 

ها اإلسكوا، واألرقام الخاصة هي توقعات أعدت 2100واألرقام الخاصة بعام .  حسابات أجرتها اإلسكوا استنادًا إلى مصادر وطنية: المصدر
 .بلبنان هي تقديرات أعدتها اإلسكوا

 
تنوعًا لم تواجه ضائقة شديدة في رصيد العمالت  لوحظ أن العديد من البلدان ذات االقتصادات األكثرو 

ية ومن هذه البلدان األردن الذي اعتمد سياسات نقدية ومال.  ضبط الطلب المحليمنطق ما يبّرر  األجنبية، وهذا
 ومع.  متشّددة ساعدت في الحفاظ على االستدامة المالية، وكذلك في تجّنب األزمات في ميزان المدفوعات

المستوى المرتفع من االحتياطي بالعمالت األجنبية المتراكمة في كل من األردن ولبنان، ُيستبعد أن يواجه 
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مهورية العربية السورية، والسودان، أما الج.  2102البلدان ضائقة شديدة في ميزان المدفوعات في عام 
واليمن فتواجه مشاكل حقيقية في ميزان المدفوعات، ُيحتمل أن تستمر ما دامت حالة عدم االستقرار السياسي 

 .واألمني في هذه البلدان
 
وباستثناء الجمهورية العربية السورية والسودان، بقيت أسعار الصرف اإلسمية في البلدان األعضاء في  

أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، .  2102إلى مطلع عام  2100وا مستقرة من عام اإلسك
فأبقت على ربط نظام سعر الصرف بالدوالر، كما واصل كل من األردن ولبنان ربط عملته الوطنية بالدوالر، 

بات االقتصادية التي فرضتها وعلى أثر العقو.  وربطت الكويت عملتها الوطنية بسلة من العمالت األجنبية
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي على الجمهورية العربية السورية، رزحت الليرة السورية تحت 

ليرة سورية لقاء  15وبعد أن كان السعر في األعوام القليلة الماضية مثبتًا بقوة عند .  ضغوط أفقدتها من قيمتها
ليرة  011بلغ  الليرة السورية إلى أن سعر 2102توفرة حتى الربع األول من عام الم تشير األدلةالدوالر، 

وحاول البنك المركزي السوري تثبيت سعر صرف العمالت األجنبية .  سوداءسورية لقاء الدوالر في السوق ال
.  للدوالرليرة سورية  62، بلغ سعر التدخل 2102يونيو /واعتبارًا من أواخر حزيران".  سعر تدخل"بتحديد 

 وتعّرض الجنيه السوداني أيضًا لضغوط مع أن بنك السودان المركزي حافظ على سعر صرف رسمي ثابت
ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين السعر .  2102يونيو /جنيه سوداني للدوالر حتى حزيران 2.6212قدره 

 (.2اإلطار )الرسمي للجنيه السوداني وسعره في السوق السوداء 
 

 لسودان بعد انفصال جنوب السودانفي االتحديات االقتصادية   -1اإلطار 
 
الجهات  إنجازًا سياسيًا فريدًا لجميع 2100يوليو /تموز 2ينبغي أن ُيعّد االنفصال السلمي لجنوب السودان في  

وية التاريخية فبعد عقود من الحرب األهلية، كان من المفترض أن تفتح هذه التس.  في السودان وجنوب السودان المعنية
عن المزيد من ُيفرج  الباب أمام فرص جديدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لكل من السودان وجنوب السودان، وأن

ممرًا للتجارة والتبادل بين شرق أفريقيا  وأن يفتح البلدانوقف األعمال العدائية، الموارد االقتصادية ألغراض التنمية عند 
البلدين واجها صعوبات في التأقلم مع الواقع االقتصادي الجديد، وخصوصًا السودان الذي أحدث أن كال غير .  وشمالها

وبما أن النفط .  النفطي لصالح جنوب السودان يحتياطاالفي المائة من  25االنفصال صدمة اقتصادية فيه ألنه خسر نحو 
 االقتصادي الجديد الوضع تطلبيبل االنفصال، الصادرات ق عائداتفي المائة من  21الحكومة و عائداتكان يشكل نصف 

العمالت األجنبية  حتياطيافقد نجم عن خسارة النفط انخفاض في .  االقتصادي التنويع عملية لسودان اإلسراع فيا في
إلى  2.6212 قيمة الجنيه انخفضت من ن األرقام الرسمية من بنك السودان المركزي أنفي قيمة العملة، وتبّيتراجع و

جنيه  5.2 عندسعر الصرف في البنوك الخاصة راوح ، في حين 2102يونيو /دوالر في حزيرانللجنيه  1.1211
في الضغط التضخمي المتزايد، فبلغ معدل تضخم أسعار االستهالك من التغّير وقد ساهم هذا .  سوداني لكل دوالر أمريكي

وافق السودان على ما ُسمي بخيار الصفر ف، الخارجي ينأما الد.  2102أبريل /في المائة في نيسان 22.6سنة إلى أخرى 
الذي يقضي بأن يتحمل السودان عبء الدين كله بعد االنفصال، مما جعل السودان من أكثر البلدان المدينة بين أقل البلدان 

على السياسة المالية، دة قيودًا شدي وهذا يخلق أيضًا.  التي يمكن تحّملها العالم، وفاق حجم ديونه بكثير المستويات فينموًا 
، أعلنت 2102وفي ميزانية عام .  التنويع الذي هو بأمّس الحاجة إليه برنامج ويحد من قدرة البلد على السعي إلى تحقيق

واإلقليمية، وتقليص عدد  الفدراليةإعادة تنظيم الهياكل الحكومية : الحكومة عن مجموعة من اإلجراءات التقشفية التي تشمل
وكان تخفيض الدعم الحكومي على الوقود، وما .  ، واإللغاء التدريجي للدعم الحكومي على الوقودالحكوميينالموظفين 

تنفيذ هذه  أعلنت عزمها على والحكومة السودانية.  ارتبط به من زيادات في أجور النقل، قرارًا صعبًا ولم يلق ترحيبًا شعبيًا
 .شعبيةالحتجاجات الموجة من اوسط  2102اإلجراءات مع انتهاء عام 

 
وقد أدت حالة عدم االستقرار السياسي واالضطرابات االجتماعية إلى الحد من حركة رأس المال  

وتشير التقديرات إلى أّن مجموع .  الوارد إلى منطقة اإلسكوا، وخاصة حركة االستثمارات األجنبية المباشرة
 21.2في المائة ليصل إلى  11.5سكوا انخفض بواقع االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى منطقة اإل
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 حجمتراجع ، ومن المتوقع استمرار (11)2101مليار في عام  52.6بعد أن كان  2100مليار دوالر في عام 
.  في المنطقة الهامة المشاريع على اإلقبال المستثمرين عن يثني االستثمارات ألن الوضع السياسي واالجتماعي

الواردة االستثمارات األجنبية المباشرة  ت حركةمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ازداد اتووفقًا لتقدير
ففي اإلمارات : إلى األرض الفلسطينية المحتلة، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والعراق، والكويت

 2.2إلى  2101ات دوالر في عام مليار 5.5االستثمارات األجنبية المباشرة من مجموع العربية المتحدة ازداد 
 1.22إلى  2101مليار دوالر في عام  1.05كبير من  بشكل، وفي البحرين ارتفع 2100مليارات في عام 

فشهدت حركة االستثمارات األجنبية أما في البلدان األخرى األعضاء في اإلسكوا، .  2100مليار في عام 
 ، إذ سجلت2100في االستثمارات األجنبية المباشرة في عام  فمصر شهدت انخفاضًا هائاًل.  المباشرة ركودًا
مليارات في  6.2مقابل  2100مليار دوالر في عام  1.12االستثمارات، بلغت  بسبب تصفيةمعّدالت سلبية 

وشهدت كل من الجمهورية العربية السورية واليمن أيضًا انخفاضًا كبيرًا في حركة .  (12)2101عام 
وأظهرت حركة .  ة المباشرة بسبب عدم االستقرار السياسي واالضطرابات االجتماعيةاالستثمارات األجنبي

االستثمارات األجنبية المباشرة إلى األردن ولبنان اتجاهًا نحو التناقص، تحت تأثير االضطراب السياسي 
أيضًا في وانخفض مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة .  واالجتماعي في الجمهورية العربية السورية

فقد تراجعت هذه االستثمارات .  المملكة العربية السعودية رغم االستقرار السياسي وثبات الوضع االقتصادي
ويمكن أن ُيفسر هذا على .  2101مليار في عام  22.0بعدما كانت  2100مليار دوالر في عام  06.1إلى 

ضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة أنه نهاية فورة االستثمار التي أطلقتها شركات أجنبية بعد ان
وبقيت المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية لالستثمارات األجنبية المباشرة في .  2115العالمية في عام 

 .2100منطقة اإلسكوا في عام 
 

 التطورات في السياسات االقتصادية  -جيم
 
المنطقة مؤخرًا صانعي السياسات أمام عدد من التحديات  التطّورات واالتجاهات التي شهدتهاوضعت  

وبما أن معظم بلدان المنطقة تعمل .  على صعيد االقتصاد الكلي، وهم ال يملكون األدوات الكافية لمواجهتها
البنك بسعر الصرف الثابت أو المضبوط، يبقى دور سياساتها النقدية مقّيدًا وفعاليتها محدودة الرتباطها بسياسة 

وهكذا تكون السياسة المالية هي األداة الرئيسية في معالجة التحديات على مستوى .  لمركزي األمريكيا
فإزاء .  االقتصاد الكلي، لكنها تخضع لقيود متزايدة في البلدان غير المصدرة للنفط حيث الموارد المالية مستنفدة

ّكن معظم بلدان اإلسكوا من اعتماد سياسة مالية ، تم2112-2112األزمة المالية العالمية التي حدثت في الفترة 
وإذا ألّم الكساد باالقتصاد .  واقية من التقلبات االقتصادية للتخفيف من تداعيات التراجع االقتصادي العالمي

، فستكون القدرة على تنفيذ االستراتيجيات الواقية محدودة ألّن الموارد المالية 2102العالمي مجّددًا في عام 
 .دةمستنف

 
، إذ استعانت باإلنفاق 2100وواصلت بلدان مجلس التعاون الخليجي سياسة التوّسع المالي في عام  

كما اتخذت تدابير لزيادة .  االجتماعي االستنسابي لتحصين نفسها من انتشار عدوى االضطرابات السياسية
واتخذت .  نات وزيادة الرواتبالتوظيف في القطاع العام وتأمين فرص العمل للشباب، وكذلك لتقديم المعو

البحرين، وهي البلد الوحيد من بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي تأثر بشدة باالضطرابات االجتماعية، 
لكل أسرة، ( دوالر 2 611)دينار بحريني  0111عددًا من تدابير اإلنفاق االجتماعي، ومنها تقديم معونة بقيمة 

وفي مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، كان اإلنفاق االجتماعي .  (13)وكذلك تقديم بدل غالء المعيشة

                                                
 (.0220جنيف، ) 0220مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العالمي  (11)

 .2-المرجع نفسه، المرفق، الجدول األول (12)

 (.0220يناير /كانون الثاني)ك الوطني الكويتي، اآلفاق االقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي البن (13)
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تدبيرًا أضيف إلى السياسة المالية التوسعية التي كانت قد اعتمدتها في سياق برنامج التنويع من خالل المشاريع 
اإلنفاق، ُيتوقع أن  ومع هذه الزيادة الكبيرة في.  الضخمة للبنية األساسية، وكذلك اإلنفاق على التعليم والصحة

تحقق بلدان مجلس التعاون الخليجي فوائض كبيرة نظرًا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن عتبة التعادل بين 
كلفة إنتاج النفط وسعره ارتفعت إلى مستويات قياسية في األعوام األخيرة، وهذا ُيعتبر مصدر ضعف في حالة 

دل في كلفة إنتاج النفط وسعره في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين وتتراوح عتبة التعا.  هبوط أسعار النفط
 .(14)دوالر أمريكي للبرميل 011دوالرًا و 11

 
 6، ُيتوقع أن تقتصر الزيادة في اإلنفاق العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي على 2102وفي عام  

.  اسة المالية ستبقى توسعية في معظم هذه البلدانغير أن السي.  في المائة، وهذا أدنى معدل زيادة منذ أعوام عدة
هذا التوجه، إذ وضعت الحكومة خطة  2102يناير /ففي ُعمان، تؤكد الميزانية التي أعلنت في كانون الثاني

وُيتوقع أن تواصل البحرين .  ألف وظيفة حكومية جديدة 26لإلنفاق على التعليم، والرعاية الصحية، وخلق 
في المدى  2100الية غير المقّيدة، إذ يتعذر الرجوع عن السياسات التي اعُتمدت في عام أيضًا سياستها الم

القريب، وتدّل بعض المؤشرات على تحّول طفيف في أولويات اإلنفاق الحكومي في البحرين، بحيث توّجه 
ت العربية المتحدة، أما اإلمارا.  الحصة الكبرى إلى البنية األساسية وليس إلى مجرد تقديم المعونات النقدية

الحكمة في تحديد  وتوخيفعمدت منذ األزمة المالية العالمية إلى إعادة تقييم مشاريع البنية األساسية الضخمة 
، أقر المجلس التنفيذي في أبو ظبي برنامجًا إنمائيًا يشمل عدة 2102يناير /ففي كانون الثاني.  األولويات

الصناعية، ومطار أبو ظبي الدولي، وكذلك مشاريع اإلسكان  مشاريع ضخمة مثل ميناء خليفة والمنطقة
وفي الكويت والمملكة العربية السعودية، يسمح الوضع السياسي المتوتر والموارد المالية .  والرعاية الصحية

 .2102الوفيرة باإلبقاء على هامش من المرونة في السياسة المالية في عام 
 
الخليجي بوفرة مالية تسمح لها بمواصلة التوسع في السياسة  وفي حين تنعم بلدان مجلس التعاون 

.  المالية، تواجه البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا شحًا في الموارد المالية ينعكس ضيقًا على السياسة المالية
على  غير أن معظم هذه البلدان واجهت التوتر السياسي الذي خلقته التحركات االجتماعية بزيادة اإلنفاق

ومشكلة هذه التدابير ال تقتصر على استنفاد الموارد .  المعونات، وأجور القطاع العام، والمزايا االجتماعية
المالية لمعظم البلدان فحسب، بل في األضرار التي يمكن أن توقعها هذه التدابير على المدى البعيد إذا جاء 

المنتجة، وانخفاض االستثمار يمكن أن يعوق مسار اإلنفاق االجتماعي االستنسابي على حساب االستثمارات 
وقد تعرضت معظم البلدان لحاالت عجز مالي متتالية وحاّدة، أدت إلى ارتفاع .  النمو على المدى البعيد

 .مستويات الدين، خاصة في األردن ولبنان
 
مستوى اإلنفاق وستظل آفاق الوضع المالي للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا مصحوبة بارتفاع  

يتعذر الرجوع عنها ألسباب سياسية على  2100االجتماعي، وذلك ألن معظم التدابير التي اُتخذت في عام 
والبحث جاٍر حاليًا في خطط  ل أعباء الدين،القدرة على تحّم وتتعاظم حاليًا المخاوف من عدم.  المدى القصير

خطة إصالح لمدة ثالث سنوات تهدف إلى تخفيض  فقد كشف األردن عن.  اإلصالح المالي في بلدان عدة
، وذلك بإلغاء اإلعفاءات من 2101في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  2.5العجز إلى 

غير أن الحكومة عادت عن تنفيذ خطط .  الضرائب، وتخفيض اإلنفاق، وإصالح نظام اإلعانات الحكومية
وفي اليمن، أدت االنقطاعات في إنتاج النفط .  ه من اضطرابات اجتماعيةاإلصالح مؤقتًا تجنبًا لما قد تثير

، وحرصًا على تحقيق االستقرار السياسي، 2100وزيادة األجور في القطاع العام إلى عجز مالي في عام 
وفي مصر، ال يزال الغموض يكتنف اتجاه .  2102ُيرجح أن تؤجل جهود ضبط اإلنفاق العام حتى عام 

قتصادية في المستقبل، وقد أصدرت الحكومة بيانات متضاربة حول السياسة المالية، إذ أعلنت أواًل السياسة اال

                                                
واشنطن ) 0222أكتوبر /آفاق االقتصاد اإلقليمي، عدد تشرين األول: الشرق األوسط وآسيا الوسطىصندوق النقد الدولي،  (14)
 (.0222العاصمة، 
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ويتزايد العجز أيضًا في لبنان، وكذلك في الجمهورية .  أن العجز سيزداد، ثم أعلنت أنها ستلتزم بخطة الميزانية
االتحاد األوروبي على عائدات النفط  العربية السورية، التي ستواجه زيادة كبيرة في العجز بسبب عقوبات

في المائة من اإليرادات  51أما السودان، فهو في وضع فريد، إذ خسر نحو .  وبسبب الركود االقتصادي
الحكومية بعد انفصال جنوب السودان، وقد شرعت الحكومة في تعديل للسياسة المالية يقضي بإجراء تخفيضات 

لى التنمية والتحويالت المالية إلى الواليات، وُيخشى أن يكون لهذه في اإلنفاق، يطال معظمها اإلنفاق ع
ورغم .  التعديالت تأثيرات ضارة على جهود الحد من الفقر والتقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ام التقشف المالي، من المتوقع أن يتضاعف العجز المالي بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في ع
فقد أدى ارتفاع أسعار النفط .  وُيعد العراق االستثناء الوحيد بين البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا.  2102

في المائة في  21زيادة مقدارها  2102وإنتاجه إلى زيادة اإليرادات الحكومية، وتلحظ ميزانية العراق لعام 
 .مجموع اإلنفاق

 
 في اإلسكوا األعضاءفي عدد من البلدان  بموجب السياسات النقدية أسعار الفائدة المحددة  -7الشكل 

1112-1121 
 

 األردن مصر البحرين

   
   

 المملكة العربية السعودية قطر الكويت

   
   

   اإلمارات العربية المتحدة

 

  

ألردني، والبنك المركزي الكويتي، ومصرف قطر البنك المركزي البحريني، والبنك المركزي المصري، والبنك المركزي ا: المصادر
 .المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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.  (2الشكل ) 2100في عام يذكر بقيت السياسات النقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي بال تغيير و 
في المائة،  2.5عند د بموجب السياسة النقدية الفائدة الرسمي المحّدالبنك المركزي في سعر يعّدل في الكويت، لم ف

في الكويت في المعروض النقدي وازداد .  البنوك اتخاذ تدابير احتياطية إضافيةإلى في الطلب  ًاتشّدد لكنه بدا أقل
البنك يعّدل  وفي ُعمان، لم  .السيولة في النظام وإحداث ضغط لتخفيض أسعار الفائدةلحفاظ على ل 2100عام 

وفي قطر، اتخذت السلطات   .2112في المائة منذ عام  2بقي عند فاإلقراض، على فائدة الفي سعر  المركزي
، 2100االستقرار المالي، ففي عام تثبيت األخيرة إجراءات لتشديد اإلشراف على المصارف واألعوام في 

في المائة في محاولة  1.25في المائة إلى  0.5من  على الودائع فائدةسعر الخفض البنك المركزي القطري 
 2100عام  مطلع وفي المملكة العربية السعودية، تحسنت األحوال النقدية منذ  .للقطاع الخاص اإلقراض شجيعلت

وتقلص الفارق بين سعر الفائدة المعمول به .  ألن السيولة، واإلقراض المصرفي، ونمو الودائع كلها في ارتفاع
في النصف األول من عام  (LIBOR)عودية، وسعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن بين المصارف الس

وشهدت اإلمارات .  من حيث السيولة لنظام المصرفي السعوديقوة ا، وهذا ُيعّبر عن ((ب) 2الشكل ) 2100
 المنطقة في الضطراباتا من ألنها اعُتبرت مالذًا آمنًا 2100العربية المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في السيولة في عام 

 .في المائة 0عند ( الريبو)إعادة الشراء اتفاق العربية المتحدة المركزي سعر ، وأبقى مصرف اإلمارات ةالعربي
 
 2100أيضًا في عام طفيفة وشهدت السياسة النقدية في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا تغييرات  

وفي تشرين .  والر وترتبط بالسياسة النقدية للواليات المتحدة األمريكيةألن معظم هذه البلدان تربط عملتها بالد
بهدف دعم  ،2112، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة األولى منذ عام 2100نوفمبر /الثاني

ع أن ومع الضغط على الجنيه المصري لتخفيضه، من المتوق.  الجنيه المصري وزيادة الودائع بالعملة المحلية
.  النمو االقتصادي ، وقد يؤثر هذا سلبًا على2102يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ثانية في عام 

 بسبب الضغط التضخمي،  2100مايو /وفي األردن، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة المعمول بها في أيار
الجمهورية العربية السورية، دفعت المخاوف من وفي .  2102وال ُيتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددًا في عام 

السورية، السلطات إلى التدخل، ففرض مصرف سوريا المركزي قيودًا على  سحب الودائع بالليرةالتهافت على 
المعامالت بالعملة األجنبية، وتخلى عن االرتباط بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهو يعتمد 

عدد أسعار الصرف، حيث ُيعمل بسعر صرف رسمي، وسعر رسمي للتدخل، وسعر حاليًا نظامًا يسمح بت
أما في العراق، فقد اعتمد البنك المركزي سياسة نقدية نشطة إزاء .  للمصارف الخاصة، وسعر للسوق السوداء

 .حاالت الهبوط في التضخم، فخّفض سعر الفائدة المعمول به رسميًا
 

 1121-1112 لدان مجلس التعاون الخليجيالمؤشرات النقدية في ب  -2الشكل 
 

 ُعمان الكويت البحرين

   
   
 اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر
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 .إلى مصادر وطنيةوحسابات اإلسكوا استنادًا إلى اإلحصاءات المالية الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، : المصادر

ومستوى احتياطي مخزون الكتلة النقدية بمعناها الواسع بين عام وآخر النمو في  (2شكل ال)ويبّين  
وقد .  2100إلى الربع األول من عام  2112من عام  (15)العمالت األجنبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي

دية، وركودًا في اإلمارات أظهر مسار نمو الكتلة النقدية بوادر انتعاش في ُعمان، وقطر، والمملكة العربية السعو
وكان نمو الكتلة النقدية في قطر والمملكة العربية السعودية قويًا مقارنة .  العربية المتحدة، والبحرين، والكويت

بباقي بلدان مجلس التعاون الخليجي رغم أن معدل هذا النمو بقي أقل من المستوى الذي كان عليه في العام 
مالت الوطنية في بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدوالر، باستثناء الكويت وبما أن الع.  السابق لألزمة

التي ترتبط عملتها بسلة عمالت أجنبية، يدّل تدني النمو في الكتلة النقدية ونمو احتياطي العمالت األجنبية إما 
الحالتين، من المرجح أّن وفي .  على سياسة تعقيم تنتهجها السلطة النقدية، أو على تراجع الطلب االئتماني

السلطات المختّصة أجرت تعديالت في بيانات الميزانيات للقطاع المالي وقطاع الشركات في اإلمارات العربية 
وفي الواقع، استمرت إعادة هيكلة ديون الشركات في عدد من شركات .  2100المتحدة والكويت في عام 

غير أن احتمال .  مة في إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدةاالستثمار في الكويت، وفي إدارات تابعة للحكو
 .، أصبح بعيدًا2112في عام " صدمة دبي"حدوث تخُلف عن الدفع ألسباب قانونية، وهذا ما شاع في 

 
 1121-1112 االقتصادات األكثر تنوعًا البلدان ذات المؤشرات النقدية في -2الشكل 

 
 األردن العراق مصر

      
 السودان األرض الفلسطينية المحتلة لبنان

      

                                                
 لإلحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فيشار إليها وفقًا ية ، تصنف الكتلة النقد2و 3في الشكلين  (15)

 .M3في جميع البلدان باستثناء لبنان والمملكة العربية السعودية حيث يشار إليها بـ  M2بـ 
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  اليمن الجمهورية العربية السورية

  

 

 .مصادر وطنيةوحسابات اإلسكوا استنادًا إلى اإلحصاءات المالية الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، : المصادر

واحتياطي العمالت األجنبية في البلدان  اسعبمعناها الو حركة مخزون الكتلة النقدية (2الشكل )ويبّين  
فتراكم احتياطي العمالت .  2102إلى الربع األول من عام  2112ذات االقتصادات األكثر تنوعًا من عام 

وقد تعّرض هذا .  األجنبية شهد تناقصًا في جميع البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، باستثناء العراق
ي الجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر؛ وسجل هبوطًا تدريجيًا في األردن االحتياطي لنفاد سريع ف

وفي الوقت نفسه، كان نمو الكتلة النقدية في حالة تراجع في جميع .  واليمن، ودخل في حالة ركود في لبنان
النمو في الكتلة  البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، باستثناء العراق الذي حافظ على مستوى مرتفع من

ويشير هذا الوضع إلى موقف حذر تتخذه األنظمة المصرفية للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا .  النقدية
ويبقى القطاع المالي في البلدان ذات .  "المزاحمة"نشوء ظاهرة  زيادة االقتراض الحكومي مما يؤدي إلىوإلى 

وهذا يدل .  ، حيث القروض أقل من الودائع في معظم هذه البلداناالقتصادات األكثر تنوعًا بحاجة إلى تطوير
لكن هذه السيولة الزائدة ال تعني توّفر األموال لقطاع الشركات .  على وجود حالة يمكن تصنيفها بفائض السيولة

طاع ففي معظم الحاالت يمتلك القطاع المالي سندات حكومية ُتعتبر آمنة مقارنة بأصول القروض للق.  الخاصة
من االفتقار إلى العمق والسعة في القطاعات المالية إلى خلق بيئة غير مشجعة  ويؤدي هذا الوضع.  الخاص

وبما أن الوساطة المالية تعتمد على حل مشاكل .  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، وال سيما
وفي غياب هيكلية التمويل .  كبيرةالنقص في المعلومات، ترى المصارف أن من المجدي تمويل الشركات ال

التي تشمل الجميع، ال تحظى الشركات الصغيرة بالتسهيالت المتاحة للشركات الكبيرة في الحصول على 
ومن المعروف في المنطقة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك في تنمية القطاع الخاص،   .التمويل

مشكلة البطالة في المنطقة، تبدو الحاجة ملحة إلى مشاريع صغيرة وإزاء  . وهي مصدر للكثير من فرص العمل
وصعوبة حصول الشركات .  ومتوسطة حيوية وقوية يمكنها دفع عجلة نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل

ولذلك، من الضروري وضع .  على التمويل تضعف القدرة على حل مشكلة البطالة الصغيرة والمتوسطة
مة للتمويل الشامل للجميع في المنطقة، تهدف إلى ضمان حصول المشاريع الصغيرة استراتيجية وطنية عا

 .والمتوسطة على التمويل
 

 الديناميات االجتماعية  -الد
 
لم تكن االضطرابات االجتماعية والسياسية التي عّمت منطقة اإلسكوا وُعرفت بتسمية الربيع العربي،  

االقتصادية واالجتماعية، بل احتجاجًا على مشاكل اجتماعية  ردة فعل على مجرد حدث حاسم غّير الحياة
وإذا كان .  وحاالت إقصاء سياسي طالت عقودًا من الزمن، حتى دفعت بالشعوب إلى االحتجاج في الشوارع

تزايد األعباء على كاهل الناس من جراء ارتفاع أسعار الغذاء وركود األحوال االقتصادية من العوامل الحاسمة 
طلقت شرارة االحتجاجات، فالدافع إلى التحركات االجتماعية يتجاوز مجّرد حسابات التكاليف والعائدات التي أ

فاألصوات التي علت مطالبة بالكرامة، والحرية، والعدالة االجتماعية تؤكد أن اقتصاد اإلقصاء .  االقتصادية
واختلفت أسبابها ودوافعها بين بلد وآخر، وحتى لو تشعبت جذور التحركات الشعبية، .  السياسي لم يعد محمواًل

.  البطالة، والفقر، وعدم المساواة فهي تلتقي على قضايا مشتركة هي سبب تحّرك اإلنسان في كل مكان، ومنها
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وحملت التحركات االجتماعية في منطقة اإلسكوا أساسًا برنامجًا سياسيًا داخليًا، ينادي بالتغيير السياسي كخطوة 
 .المحّرك لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي أولى، تكون هي

 
 
 
 
 
 

 ، وحسب الجنسالمجموع: البطالة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا  -7 الجدول
 (بالنسبة المئوية)

 
 اإلناث الذكور المجموع األرض/البلد

 00.2 5.0 2.4 (0222)مصر 

 02.0 22.2 20.2 (0222)األردن 

 03.4 22.0 02.2 (0222)ة األرض الفلسطينية المحتل

 03.4 6.2 22.5 (0222المواطنون )المملكة العربية السعودية 

 2.7 2.8 2.8 (0222غير المواطنين )المملكة العربية السعودية 

 00.5 5.7 3.4 (0222)الجمهورية العربية السورية 

 03.2 7.3 24.2 (0222المواطنون )اإلمارات العربية المتحدة 

 7.2 2.3 0.3 (0222غير المواطنين )عربية المتحدة اإلمارات ال

 42.2 22.5 25.2 (0223)اليمن 

اإلصدار السابع من المؤشرات األساسية لسوق العمل التي تصدرها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية ومصر : المصادر
 2100الوارد في مسح القوى العاملة لألرض الفلسطينية المحتلة لعام  2في األردن؛ الجدول واليمن؛ البيان اإلعالمي لدائرة اإلحصاءات العامة 

الوارد  22الوارد في التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ الجدول  05-02الذي يجريه جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني؛ الجدول 
 .2112اإلمارات العربية المتحدة المعنون القوى العاملة لعام في المنشور الصادر عن المركز الوطني لإلحصاء في 

 
وأظهرت التحركات االجتماعية بوادر تغيير على مدى العام المنصرم في المشاركة االجتماعية  

وأصبح شباب .  فمشاركة الشباب في الحوار االجتماعي والسياسي تبشر بمستقبل مختلف للمنطقة.  والسياسية
في الواليات المتحدة األمريكية وحركة " احتلوا وول ستريت"ام للشباب في العالم، فحركة المنطقة مصدر إله

والجدير بالتنويه مشاركة المرأة بأعداد .  في بريطانيا هي صدى لوقع تحرك الشباب العربي" في المائة 22"
 ة السورية، ومصر،كبيرة وعلى مستويات عالية في التحركات االجتماعية في األردن، والجمهورية العربي

 جائزة نوبل للسالم، تقديرًا للدور الحاسم الذي تؤديه المرأة توُكل كرمانواليمن، حيث حازت الناشطة اليمنية 
ومن األهمية بمكان أن يكون للمرأة التي شاركت في االحتجاجات، دور في .  في التحركات االجتماعية

الفرصة لنقل صوت المرأة من الشارع إلى مراكز فاعلة في المباحثات التي تلي الثورات، ويجب انتهاز هذه 
 .الشأن العام

 

 تقدير معدل البطالة اإلقليمي  -3اإلطار 
 
سجلت نموًا أن هذه البلدان إلى التقديرات شير ، وتتباطؤًا في النمو االقتصادي جميع البلدان غير المنتجة للنفط تشهد  

الوضع وسيكون لهذا .  2102في عام لن تكون في حال أفضل ، و2100في المائة في عام  1.2 ضعيفًا لم يتجاوز
 .القدرة على توليد فرص العمل ويحد من ،سوق العمل سيتسرب إلىالنمو ضعف تداعيات اجتماعية ألن 

 
ر اآلنية غيالبيانات االجتماعية الحديثة و في المنطقة، لكن زايدأن البطالة في توفي الواقع، أدلة كثيرة تشير إلى  

 الحصول علىالبطالة بهدف لتغّير معدالت  اتتقديرأجريت وفي إعداد هذا المسح، .  كافية لوصف هذا الوضع باألرقام
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النمو، في المرحلة األولى ُحّددت توقعات : ، وذلك على مرحلتينالبطالةعلى مؤشر مبكر لتأثير التباطؤ االقتصادي الحالي 
من اإلصدار السادس للمؤشر  اتالبيانات األساسية إلجراء التقديراسُتمّدت و.  والنمفي الثانية مدى تأّثر فرص العمل بو

القوى  في مشاركةالوال يفترض التقدير أي تغيير في نسبة .  (KILMnet)الرئيسي لقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية 
الفترة  بيانات منطقة استنادًا إلى/كل بلدي ف مدى تأثر فرص العمل بالنمو ، بل يحسبتغطيها التوقعات العاملة في الفترة التي

 فرص العملوتوقعات .  (التقّلبات االقتصاديةخفيف من حدة تأثير تلُتستخدم لبعض البلدان فترة أطول ل) 2112-2112
حسب معدالت ثّم ت.  التي تشملها التوقعاتوتوقعات النمو في الفترة  نسبة توليد فرص العمل إلى النمو تجري باستخدام

 فيو.  السكان في سّن العملمقسومة على عدد  لفرص العمل العدد المتوّقعو العاملينلبطالة باعتبارها الفرق بين عدد ا
ولكن ينبغي  النموب فرص العملعن مدى تأثر عامة بعض التقديرات العامة للبطالة في المنطقة، وهي تعطي فكرة الجدول 

 .حذرب هاتقييم

 (تابع) 3اإلطار 
 

 1121-1112طالة في منطقة اإلسكوا تقدير الب
 

tnemyolpmenU 2112 2112 2101 2100 2102 

 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 البحرين
 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 الكويت
 2.1 2.2 2.5 2.2 2.0 ُعمان
 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 قطر

 6.2 6.0 2.1 6.2 6.1 المملكة العربية السعودية
 2.5 1.0 5.1 1.2 1.1 اإلمارات العربية المتحدة

 5.1 5.0 6.1 5.1 5.0 متوسط بلدان مجلس التعاون الخليجي

 2.2 2.1 2.5 2.5 2.2 مصر
 06.1 06.2 02.0 02.2 06.2 العراق
 00.0 00.5 02.1 02.5 02.1 األردن

 01.2 2.5 2.6 2.2 2.2 لبنان
 02.2 02.2 22.0 21.2 26.1 األرض الفلسطينية المحتلة

 02.2 00.2 2.1 2.2 2.6 السودان
 21.1 02.2 2.1 2.2 2.2 الجمهورية العربية السورية

 02.2 05.6 01.2 01.2 01.2 اليمن

 02.2 00.2 01.2 00.0 01.5 االقتصادات األكثر تنوعًاالبلدان ذات متوسط 

 00.1 01.2 2.2 2.2 2.2 متوسط منطقة اإلسكوا

لمتوفرة في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، والمنشور الصادر عن األمم المتحدة حول تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى البيانات ا: المصدر
والمعدالت هي معدالت مرجحة  (World Population Prospects: the 2010 Revision) 0222تنقيح عام : التوقعات السكانية في العالم

 .باستخدام حجم سوق العمل
 
.  التعاون الخليجي بصفات خاصة بسبب ارتفاع نسبة العمال المهاجرين فيهاوتتسم سوق العمل في بلدان مجلس  

ونظرًا إلى الصلة القوية بين النمو والهجرة إلى هذه البلدان، من الصعب التوّصل إلى توقعات دقيقة للبطالة فيها، لكن 
 .حرين وُعمان اللتين سجلتا ارتفاعًا بسيطًاالتقديرات تشير إلى أن معدالت البطالة مستقرة في معظم بلدان المجلس باستثناء الب

 
قبل األزمة االقتصادية العالمية والربيع العربي،  منتشرةوفي البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا، كانت البطالة  

في المائة  01.2ففي هذه البلدان، تشير التقديرات إلى أن معدالت البطالة ارتفعت من .  2100في عام ها تفاقمت ويـُتوقع أن
، وقد بلغت الزيادة ذروتها في البلدان التي شهدت المتوسط في 2100في المائة في عام  00.2إلى  2101في عام 

ونظرًا إلى التوقعات بضعف النمو في عام .  اضطرابات داخلية مثل الجمهورية العربية السورية، والسودان، واليمن
في المائة في عام  00.2ام وأن يرتفع متوسط معدالت البطالة في المنطقة من تفاقم البطالة في هذا العت، ُيتوقع أن 2102
وعلى وجه الخصوص، سيؤدي االضطراب الداخلي وضعف النمو في .  2102في المائة في عام  02.2إلى  2100

ي بقية البلدان ذات أما ف.  في المائة 21 مزيد من االرتفاع بحيث يصل إلى البطالة إلىبمعدل الجمهورية العربية السورية 
باستثناء مصر التي ُيتوقع أن تصل فيها البطالة إلى  باألرقام العشريةالبطالة  معّدالتاالقتصادات األكثر تنوعًا، فستكون 

 .في المائة 2.2
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فاع في العالم، بل اعُتبر ارت أعلى المعّدالتقبل الربيع العربي، كانت معدالت البطالة في منطقة اإلسكوا أصاًل من و 
 أن التقديرات تبّين أن تزايد معدالت البطالة جاء غير.  معدالت البطالة، خاصة بين الشباب، أحد أسباب الربيع العربي

ضعف ما كانت عليه في الجمهورية  قرابة فقد بلغت معدالت البطالة . نتيجة للربيع العربي على المدى القصير على األقل
 .2101عد في مصر منذ عام العربية السورية واليمن وهي في تصا

 
من المشاكل التي تتطلب حلواًل في المدى القصير الطلب على فرص العمل عد تلبية وفي الكثير من بلدان اإلسكوا، ت 

ستيعاب األعداد المتزايدة من القوى ال فرص العمل وفي الماضي، كان من الواضح أن بلدان اإلسكوا لم تستطع خلق.  ملحة
االستقرار في المنطقة، ويجب أن يتخذ  الستتباب يكون التصدي للبطالة أولوية قصوى بعد الربيع العربي ويجب أن.  العاملة

 .فرص العمل لزيادةالقصير والبعيد  في األجلصانعو السياسات الخطوات الالزمة 

فوفق تقديرات  . ُيعتبر ارتفاع معّدل البطالة من أكبر العقبات أمام التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا 
، (2الجدول )، يبدو متوسط معدل البطالة في منطقة اإلسكوا من أعلى المعدالت في العالم (2اإلطار )اإلسكوا 

.  (2الجدول الوارد داخل اإلطار ) 2100في المائة في عام  01.2وتشير التقديرات إلى احتمال وصوله إلى 
يبّين الفوارق في بعض البلدان األعضاء في  2فالجدول .  ال تظهر الفوارق بين الجنسين غير أن هذه األرقام

والخالصة هي ارتفاع معدل البطالة بين اإلناث في بلدان مجلس التعاون .  اإلسكوا آلخر عام تتوفر عنه بيانات
وقد برزت قضية عمالة اإلناث في المملكة العربية .  الخليجي وكذلك في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا

السعودية في السنوات األخيرة ألن عدد اإلناث اللواتي حصلن على مؤهالت أكاديمية عليا ارتفع بسرعة، 
، وهو يشمل إعانات للعاطلين عن 2100في عام " حافز"وأدخلت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج 

 ، وأفيد بأن ثلثي(16)المواطنينريال سعودي في الشهر لمساعدة أنشطة البحث عن العمل بين  2111العمل تبلغ 
 .المستفيدين من هذا البرنامج من النساء

 
وبطالة الشباب هي من المشاكل الكبيرة في سوق العمل في هذه المنطقة، وهنا يبرز دور القطاع غير  

 لكن األدلةفهذا القطاع غير واضح المعالم، ومن الصعب قياس حجمه .  إضافية النظامي الذي يطرح تحديات
فهو يؤمن نحو ثلث الناتج المحلي اإلجمالي في كل من .  بأنه يؤدي دورًا كبيرًا في منطقة اإلسكوا حيتو

األردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، ومصر، واليمن، وهذا يعني أن هناك نسبة مرتفعة من السكان 
 .محرومة من معظم أشكال الحماية االجتماعية

 
بلدان مجلس التعاون الخليجي عن نظيراتها في سائر بلدان المنطقة بسبب  وتختلف أسواق العمل في 

ولذلك كثيرًا ما تكون معدالت البطالة غير قابلة للمقارنة ألن ضخامة أعداد .  اعتمادها على العمال المهاجرين
ه اإلحصاءات أن البطالة بين المواطنين أعلى بكثير مما تبين والمرجح.  األجانب تحِرف اإلحصاءاتالعمال 

ورغم تسجيل نسب عالية من فرص العمل في المنطقة، تبقى البطالة بين الشباب في (.  2الجدول ) اإلجمالية
 وفي ظّل النسبة العالية والمتزايدة بسرعة من الشباب في بلدان مجلس التعاون الخليجي، يبدو خلق.  تزايد

 قد واجهت حكومات هذه البلدان تحدي خلق فرصو.  فرص العمل للمواطنين قضية رئيسية يجب التصدي لها
إضافية في القطاع العام، لكن هذه االستراتيجية التي تتوفر األموال لتنفيذها حاليًا، ليست قابلة لالستمرار في 

لكن  واعتمدت هذه البلدان أيضًا سياسات إلحالل القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة األجنبية،.  المستقبل
 .مدى البعيد يجب أن يكون التنويع االقتصادي االستراتيجية األساسية لخلق فرص العمل للمواطنين الشبابفي ال

 
واستخدام .  وينتشر الفقر وانعدام المساواة أيضًا في منطقة اإلسكوا، لكنهما يغيبان عن معظم المؤشرات 

 ولذلك .  لى معظم بلدان المنطقةخط الفقر المحدد بالعيش على دوالر أو دوالرين في اليوم ال يسري ع
في  51فمعدالت الفقر في السودان واليمن مرتفعة جدًا تصل إلى .  ال بد من تطوير مؤشرات بديلة لقياس الفقر

                                                
 "الوطني إلعانة الباحثين عن عمل البرنامج –حافز "صندوق تنمية الموارد البشرية،  (16)

.hafiz.gov.sa/HRDFWeb/EligibilityRules.htmlhttps://www. 
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المائة وفقًا لخطوط الفقر المحددة على الصعيد الوطني، وهي مرتفعة أيضًا في البلدان األخرى ذات االقتصادات 
في المائة، في حين يتخذ الفقر مظاهر مختلفة في بلدان مجلس  11و 21وح بين األكثر تنوعًا، حيث تترا

على وجود مستويات " جيني"وتدل مؤشرات عدم المساواة، مثل ُمعامل .  (17)التعاون الخليجي يجب معالجتها
قة متوسطة من عدم المساواة في الدخل في معظم بلدان اإلسكوا، لكن هذه النتائج مثيرة للجدل بسبب طري

وحاالت .  (18)القياس وألنها ال تلتقي مع المظاهر الواضحة النعدام المساواة في الكثير من بلدان المنطقة
التفاوت بين المناطق داخل البلد الواحد حاضرة بقوة، وتتجلى في إمكانية الحصول على الخدمات العامة 

اة، وتعّزز دوافع النزوح من األرياف إلى والكهرباء والمياه بين األرياف والمدن، فتعّمق حاالت عدم المساو
 .المدن، وتنذر بالمزيد من الخلل االجتماعي

 
 وليست مشاكل البطالة، والفقر، وعدم المساواة، بالمشاكل الحديثة، بل أصبحت أخطر في األعوام 

التحركات  وقد نجحت.  األخيرة بسبب انتشار العولمة، في ظل سياسات محلية اقتصادية واجتماعية غير ناجحة
فإزاء هذه االحتجاجات، .  االجتماعية واالحتجاجات السياسية في وضع هذه القضايا على رأس أولويات المنطقة

اعتمدت بلدان عدة سياسات تقضي بزيادة إعانات العاطلين عن العمل، وإعطاء عالوات في األجور واإلسكان، 
لمعالجة السبب  لم تكِف يةستنساباالت االجتماعية السياساغير أن هذه .  وزيادة التوظيف في القطاع العام

كما لم .  االجتماعيالحراك إلى سياسة اجتماعية شاملة كفيلة بتحقيق  ملحة حاجةفالالجذري للسخط االجتماعي، 
واالقتصادية باهتمام كاٍف في هذه المرحلة االنتقالية، حيث انصب التركيز على  تحظ التنمية االجتماعية

وفي ضوء تجربة بلدان عدة في المنطقة، قد يؤدي هذا التركيز المفرط على اإلصالح .  اسياإلصالح السي
وعوضًا عن تناول القضايا .  السياسي إلى إنكار ضرورة التغيير على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي

منافسة انتخابية تقليدية  االجتماعية واالقتصادية بمناقشة جّدية داخل األجهزة االنتقالية، انزلق النقاش إلى مجرد
وفي منطقة اإلسكوا حاجة إلى حوار اجتماعي ينتج نهجًا جديدًا يحقق التنمية للجميع، .  ومناظرات إيديولوجية
وتحتاج المنطقة أيضًا إلى التخّلي عن نمط النمو االقتصادي الذي أخفق في خلق فرص  والمساواة، والمشاركة؛

ناء القدرة التنافسية لالقتصاد في موازاة سياسة اجتماعية متكاملة تهدف إلى العمل الالئق، وتشجيع التنويع وب
 .إدراج عملية وضع السياسات ضمن رؤية إنمائية بعيدة المدى

 

                                                
نحو تنمية تضمينية  :لاألهداف اإلنمائية في زمن التحّو: 0222اإلسكوا، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان العربية  (17)

 .(E/ESCWA/EDGD/2011/7)شاملة 

 (.0222)تنموية في العالم العربي  نحو دولة: 0222لدول العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير تحديات التنمية في ا (18)
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 ختاميةحظات مال  -ثالثًا
 
تحمل الظروف العالمية المحيطة بمنطقة اإلسكوا مزيجًا من التطورات اإليجابية والسلبية، يمكن اعتبار  

ومن هذه العوامل، مثاًل، الموقع .  عوامل تأثير إيجابي على اآلفاق االقتصادية لمنطقة اإلسكوابعضها 
الجغرافي للمنطقة بين مراكز النمو الناشئة في شرق وجنوب آسيا وأفريقيا، الذي يؤهل المنطقة لدور ممّيز في 

وقد .  ن االعتماد على تصدير الطاقةلكّن هذا العامل ليس قويًا بعد بما يكفي لتحرير المنطقة م.  المستقبل
رّسخت التطورات الحديثة في قطاع النفط في منطقة اإلسكوا صمود الحالة اإليجابية في اآلفاق االقتصادية 
 للمنطقة، وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، كما أخفت عناصر التشاؤم الناجمة عن االضطرابات

كوا خاصة في البحرين، والجمهورية العربية السورية، والسودان، السياسية واالجتماعية في منطقة اإلس
 الوفرة"والجدير بالذكر أن التوقعات المتفائلة في قطاع النفط لم تتحّول بعد إلى مفهوم .  ومصر، واليمن

ان مجلس للنفط، وهي بلد ، وقد بدا أن أداء النمو في الناتج المحلي اإلجمالي متباين بين البلدان المنتجة"النفطية
بلدان منطقة اإلسكوا، وأدى تراجع حركة السياحة في المنطقة، واالستثمار  التعاون الخليجي والعراق، وسائر

األجنبي المباشر، وحافظة االستثمارات األجنبية إلى تعطيل تسرب اآلثار اإليجابية من قطاع النفط إلى المنطقة 
 .ككل

 
اآلفاق االقتصادية العالمية في حالة من عدم اليقين  ، دخلت2102وفي أواخر النصف األول من عام  

بسبب شبح الكساد وأزمة الديون السيادية والديون الخاصة في منطقة اليورو، ناهيك عن أن االتفاقات السياسية 
كما يصعب حساب اآلثار السلبية .  لحل التدابير المؤسسية المتشابكة بشأن العملة الواحدة ما زالت صعبة المنال

ومما يزيد من عدم اليقين بطء التعافي في .  محتملة الناجمة عن خروج اليونان من منطقة العملة الواحدةال
وبالمقارنة مع .  الواليات المتحدة األمريكية واألداء األقل من المتوقع للنمو في البلدان ذات االقتصادات النامية

لمالية إلخراج العالم من األزمة، كانت الموارد ، عندما كان هناك إجماع على الحوافز ا2112-2112الفترة 
وغّيرت البلدان .  المالية المتاحة لتنفيذ هذه الحوافز محدودة في معظم البلدان وعلى رأسها البلدان المتقدمة

النامية الرئيسية مثل البرازيل، والصين، والهند مواقفها من حيث السياسة المتبعة في النصف األول من عام 
وعلى .  حّول من فرض القيود إلى تخفيفها، لكن تأثير هذا التغيير في البلدان النامية لم يتحقق بعدبالت 2102

 ومع ذلك.  مدى األعوام األخيرة، بذلت البلدان األعضاء في اإلسكوا جهودًا مثمرة في التنويع االقتصادي
ويبقى الركود في نمو الطلب .  نفطازدادت اآلفاق االقتصادية لمنطقة اإلسكوا اعتمادًا على تطوير قطاع ال

العالمي، وما يرتبط به من انخفاض في أسعار النفط، حدثًا غير مستبعد، ومعه الخطر الذي يهّدد منطقة اإلسكوا 
 .من الظروف االقتصادية العالمية الراهنة

 
مال الوارد فقد تراجعت حركة رأس ال.  وخففت منطقة اإلسكوا من ارتباطها باألسواق المالية الدولية 

وارتفعت كلفة التمويل في المنطقة نسبة .  2112 إلى المنطقة بعد أن بلغت حدًا مفرطًا في االرتفاع قبل عام
وفي الوقت ذاته، أدى تصاعد الشعور بالخطر إلى الحد من حركة األموال .  إلى كلفة التمويل بالدوالر

 تعُرض البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا وظهرت عالمات على احتمال.  واألشخاص بين بلدان المنطقة
 والواقع إن الجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر، واليمن تشهد حالة.  ألزمة في ميزان المدفوعات

وازداد الضعف أيضًا في .  استثنائية بدرجات متفاوتة أجبرت السلطات النقدية على اتخاذ إجراءات عاجلة
وبعد األزمة المالية العالمية التي حدثت في عام .  تباطأ تراكم احتياطي العمالت األجنبية األردن ولبنان، حيث

، لم ُيلحظ فورًا وجود أزمة ميزان مدفوعات في معظم البلدان، بخالف ما حصل أثناء األزمة المالية 2112
ارد المالية، واإلجراءات ونظرًا إلى محدودية المو.  0225والمكسيك في عام  0222السابقة في آسيا في عام 

المالية المستنفدة أصاًل في البلدان المتقدمة، فأي صدمة مالية عالمية، إن وقعت، ستتسبب على األرجح بأزمات 
.  في ميزان المدفوعات في البلدان النامية بما فيها البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا في منطقة اإلسكوا
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فبعد األزمة المالية اآلسيوية، وضعت .  ّد من وجود إطار فعال للتعاون في المنطقةولمواجهة هذا االحتمال، ال ب
، وقد تطورت هذه "شيانع ماي"الثنائية بموجب مبادرة  اتفاقات التبادلبلدان شرق وجنوب آسيا شبكة من 

 .2101الشبكة على مدى العقد الماضي لتصبح متعددة األطراف في عام 
 
قر إلى المبادرات اإلقليمية في إطار المنظمات العربية، كما ُسجلت مبادرات ومنطقة اإلسكوا ال تفت 

فقد نفذت المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير الثنائية للدعم المالي مع مصر في الربع .  ثنائية عدة
عاون الخليجي في وقرر مجلس الت.  أّدت إلى وقف استنفاد احتياطي العمالت األجنبية ،2102الثاني من عام 

، إنشاء صندوق من خمسة مليارات دوالر تخصص للدعم 2100ديسمبر /مؤتمر القمة المعقود في كانون األول
أصدقاء "المالي المباشر لألردن والمغرب، كما تشكل بلدان المجلس نواة آلية التنسيق بين المانحين المسماة 

" شيانع ماي"تعاون إقليمية تنطلق من القاعدة مثل مبادرة لكن المنطقة تفتقر إلى الدافع لوضع خطة .  "اليمن
واألوضاع السياسية واالجتماعية الغامضة تخفي القيمة والفائدة المحتملتين للتعاون .  في شرق وجنوب آسيا

وهذا الوضع السياسي العصيب يضع صانعي السياسات أمام تحٍد يعوقهم من االستفادة من الثقة بين .  اإلقليمي
 .لبناء ثقة بين أطراف عدة، تكون األساس في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة طرفين

 
وإذا بقيت التنمية االقتصادية واالجتماعية متباينة بين بلدان المنطقة، سيكون من الصعب على صانعي  

وقد آن أوان العمل على .  نشودالسياسات اجتياز المرحلة االنتقالية وتحقيق التحّول االقتصادي واالجتماعي الم
ويمكن أن تكون السياسات االقتصادية واالجتماعية .  صياغة إطار للتعاون وتحقيق التكامل اإلقليمي العربي

واإلسكوا على يقين بأن التكامل اإلقليمي .  أكثر فعالية إذا ما انطلقت من البعد اإلقليمي لمعالجة القضايا الملحة
فالتكامل اإلقليمي يمّكن صانعي السياسات في المنطقة من .  تطّلعات الربيع العربيهو الوسيلة التي تلبي 

االستفادة من القوة الكامنة في الربيع العربي لتسهيل االنتقال البّناء إلى الحياة االقتصادية واالجتماعية، ومّد 
ون موضوع بحث في أعمال مقبلة وهذا من المهام الرئيسية لإلسكوا، وسيك.  الجسور لردم االختالفات السياسية

خر بها المنطقة لتحقيق التحّول االقتصادي زمع القيم واألفكار التي تستسعى اإلسكوا من خاللها إلى ج
 .واالجتماعي المنشود
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 المراجع
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يتنـاول المسـح 2011–2012 آخـر التطـورات االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي منطقـة اإلسـكوا 
باالسـتناد إلى البيانـات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2012.  ومن أهم ما يبّينه اتسـاع الفوارق 
فـي نمو الناتـج المحلي اإلجمالـي بين البلـدان المنتجة للنفط وسـائر بلـدان المنطقة. فقد سـجلت 
عائـدات الصـادرات النفطّية فـي بلدان مجلـس التعاون الخليجـي ارتفاعـاً إلى أعلى المسـتويات، لم 
تسـتفد منه سـائر بلدان المنطقة بسـبب التراجع في حركة السـياحة واالسـتثمار األجنبي المباشر 
وحافظة االسـتثمارات األجنبية.  ويوضح المسـح أن هذا التفاوت أدى إلى حالة من عدم اليقين إزاء 
آفـاق التنميـة االقتصاديـة واالجتماعية في منطقة تسـجل أعلى معـّدالت البطالة فـي العالم. ويؤكد 
هذا المسـح من جديد أهمية االنطالق من البعد اإلقليمـي لمعالجة القضايا الملحة، وذلك بوضع إطار 

للتعـاون وتحقيـق التكامل اإلقليمي العربـي ليكون التحـّول االجتماعي واالقتصادي تحـوالً بّناًء.




