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 تمهيد

                                              يواجه واضعو السياسات في المنطقة العربية عجزا  
      أمر  ذلك                                      كبيرا  في المعرفة بقضايا الالمساواة، و

                        نظرا  ألن شواغل المساواة         ظاهريا           متناقض  
يت باهتمام كبير في    ظ                          االجتماعية واالقتصادية ح  

 بلدان العربية.الدساتير والسياسات اإلنمائية لل

قد شاركت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي و
ومنتدى البحوث االقتصادية في  (اإلسكوا)سيا آ
لالمساواة في النسقية  "الحقائق"في  "إعادة التفكير"

البلدان العربية، بهدف تقديم سرد شمولي لمحدداتها 
 الرئيسية واالعتبارات السياساتية المترتبة عليها.

      يرك ز  ،األبعادمتعدد      هج                      التقرير باستخدام ن  يبين و
                                               أساسا  على الصحة والتعليم والظروف المعيشية غير 
المتعلقة بالدخل، أن المنطقة العربية حققت مكاسب 

                     مصحوبة عموما  بتناقص  ،كبيرة في رأس المال البشري
لسوء الحظ، لم  ،في أوجه الالمساواة في النواتج. ولكن

في مع انخفاض     ا  وثيق        ترافقا  هذه المكاسب تترافق 
ذلك، ما زال  علىالالمساواة في الفرص. وعالوة 

                       ل موردا  اقتصاديا  غير                       رأس المال البشري يشك  مخزون 
كبير، ما يؤدي إلى ركود حصة الفرد     حد   مستغل إلى

 الواحد من المداخيل وارتفاع الالمساواة في الدخل.

أن أوجه على ل الدلي ،ضافة إلى ذلكباإل ،م التقريريويق
                            االقتصادية هذه تنجم عن عجز  -الالمساواة االجتماعية

إلى أن تنحو االقتصادات العربية فبنيوي ومؤسسي. 
في قطاعات غير منتجة ذات         تناسب           ة بغير             تكون مركز  

قيمة مضافة متدنية. ويتجلى ذلك في هيمنة سوق 
نظامي واإلنتاجية المنخفضة ونواتج النمو الالعمل غير 

عن الطبيعة الريعية  متضعيفة. وعالوة على ذلك، نجال
اقتصادية -لالقتصادات العربية ترتيبات اجتماعية

 مصالح أصحاب النفوذ.    ا  منهجيتحابي 

هشاشة نماذج النمو والتنمية  تفاقميشدد التقرير على 
االتجاهات القائمة على الريعية، خاصة بالنظر إلى 

التي جاهات ، تلك االتالعالمية في أسواق النفط
-اعتماد إطار تمكين اقتصاديفترض أن تحث على    ي  

 سياسي جديد لخفض الفقر والالمساواة.

 إلى تجاوز بحاجة البلدان العربية أن  الواقعو
لتحديات لعالج األسباب الجذرية تالحلول المؤقتة ل

يعتمد بدوره التنمية. وذلك الراسخة التي تثبط 
 ، استراتيجيين على تحقيق هدفين    ا  سماح         اعتمادا  

أعداد الشباب من خالل  ضخامةهما االستفادة من 
 إصالح المؤسسات، كما من خالل التحول البنيوي
ل البنيوي.            ذاته شرط                الذي هو بحد                          أساسي للتحو 

                         الحكم الرشيد إلى تصميم  يؤدي باإلضافة إلى ذلك، و
سياسات حكيم يستهدف بفعالية الفئات المحرومة لل

والالمساواة، وفي الوقت نفسه يضمن ويقلل من الفقر 
                                                    اقتصادا  مزدهرا  تنافسيا  قادرا  على استيعاب الشباب 
واالستفادة من رأس المال البشري الوفير؛ وكل ذلك 

تنمية البشرية ز ال                       االستقرار السياسي ويعز  يوطد 
 والنمو االقتصادي.

ز هذا التقرير التباحث في              يحدونا أمل                                      في أن يحف 
علقة بقضايا الالمساواة في المنطقة السياسات المت

 العربية وأن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملموسة ترقى 
 إلى مستوى التحديات المتصاعدة.

 إبراهيم البدوي روال دشتي 
 المدير اإلداري  األمين التنفيذي 
 (منتدى البحوث االقتصادية)  (اإلسكوا) 
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هج  متكامل  متعدد األبعاد  لعربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان ا                            ن 

 بعادمتعدد األ         متكامل       هج     ن   

 يواجه واضعو السياسات في المنطقة العربية 
ويتطلب                                           عجزا  كبيرا  في المعرفة بقضايا الالمساواة.

  األبعاد                     نهجا  متكامال  ومتعدد الفجوة التصدي لهذه 
 لكل         جامعا                       هج المتكامل تفسيرا              ويعتمد الن   .في آن

وكيفية تفاعل المحددات  التجريبيةمن النتائج 
 التي تؤدي  االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية

 هج      الن  حتضن ينواتج الالمساواة، في حين إلى 
ف أدوات قياس ي                  إطارا  مفاهيميا  و بعاداألالمتعدد                  وظ 

مثل من تعالج األوجه المتداخلة المتعددة لالمساواة، 
. اءالثرطبقات والجنس نوع والفرص وتج واالن
                   يمك ن توفر بيانات ، للمرة األولىلحسن الحظ، و

 األبعاد                              عشر بلدا  عربيا  تحليال  متعدد  الثنيمتسقة 
 يةسرد في "إعادة التفكير"                       تكامليا ، هدفه النهائي 

ة إقامة الالمساواة في البلدان العربية و ج           الح 
 على أهمية وضع سياسة إنمائية جامعة تركز 

 لالمساواة.على ا

 طرح مسألة إعادة التفكير  .ألف
 في الالمساواة في البلدان العربية

في الدخل، ال سيما عتقد أن الالمساواة،            عموما ، ي  
                                                منخفضة نسبيا  في المنطقة العربية، وتعزو المقولة 

أي سيطرة ) الدوليةسياسات ال إلىذلك  التقليدية
ينات ، التي عالجت، منذ خمستجاه التنمية (الدولة

وحتى تسعينات القرن الماضي، الشواغل المتعلقة 
مثل التحويالت من باإلنصاف من خالل آليات 

االجتماعية والتشغيل في القطاع العام واالستثمارات 
المنطقة قد شهدت الكبيرة في البنية التحتية. و

      حسنا  القرن الماضي تمنذ ستينات بالفعل العربية 
بشرية. ومع ذلك،                             مطردا  في مستويات التنمية ال

اندالع في     ا  رئيسي       عامال  كانت الالمساواة أن عتقد    ي  
ى ذلك . ويطلق البنك الدولي عل2011انتفاضات عام 

 ."لغز الالمساواة العربية"

     يفك               أوسع نطاقا                       الالمساواة من منظور  بحث غير أن 
بيانات الدخل والضرائب لدى توليف ف .هذا اللغز

تشكل من المصادر، ت والثروة من مجموعة متنوعة
بين أن الالمساواة في الدخل في وأوضح ت صورة أكبر

في بل إنها )عتقد        مما ي  على نحو ملحوظ المنطقة أكبر 
                                          األكبر على نطاق العالم، وفقا  لتقرير البنك  الواقع

الحقيقي لكن اللغز . (8201الدولي عن الالمساواة لعام 
ور دالنعرف عن هذه المسألة، رغم ضآلة ما هو 
فيما  على مدى العقود الماضيةلعبته  الذي يمركزال

االقتصاد باالقتصادية و-لنواتج االجتماعيةيتعلق با
، السؤال الرئيسي هو: اولذالسياسي للتنمية العربية. 

المتعددة وكيف تطورت  أشكالهاب ما وضع الالمساواة
 ،              واألكثر تحديا   ،خالل العقود الماضية؟ والمهمة الثانية

ر اتجاهات الالمساواة وربطها بالسياسات هي تفسي
 االقتصادية والديناميات المؤسسية. -االجتماعية

بحث أدناه، تتطلب اإلجابة على هذه األسئلة نوكما 
 .األبعاد ةمتعدد ةمتكامللالمساواة مقاربة اتباع 

 بعادمتعددة األ ةنظر .باء

ر ال  أحادية لالمساواة إلى انظرة غير الدخل       يوف 
ال يكفي يه ا فإن اقتصار النظر علولذ جزئية، بعاداأل

لمعالجة أوجه الحرمان المتعددة المتداخلة الناجمة 
لقدرة االجتماعية اعن الالمساواة في مجاالت 

مهمة ، فتلك األساسية األخرى والمشاركة السياسية
هج القدرة الذي    ن  ك، بعاد                    تتطلب نهجا  متعدد األ
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ناستحدثه  تعزيز عتمد والذي ي، Sen             أماراتيا س 
 .   ا  يأساس    ا  القدرات البشرية هدف

المساواة تحقيق بكون  األمرال يتعلق ، Sen         وفقا  لـ 
عد من       أي ب  على مسألة بيتعلق       أيضا  بل  ،فحسب        مرغوبا  

. في هذا السياق، أو نتطلبهاالمساواة إلى نسعى بعاد األ
وبتوسيع  ."مساواة ماذا"السؤال الحقيقي هو يصبح 

نظر في توزيع جوانب يتخطى الدخل ويلنطاق التحليل 
لتنمية البشرية، تشمل من جوانب ارئيسية أخرى 

التعليم والتغذية والصحة واألحوال المعيشية، يتوافق 
 الذي استحدثههج القدرة            كبير مع ن      حد   هذا التقرير إلى

Sen. هذا التقرير هو،  هعتمديآخر        موقف             هناك أيضا  و
اة في الفرص هامة قدر أن الالمساواعتبار ، أمكن حيث

 اتج.وأهمية الالمساواة في الن

 اتجوفالالمساواة في الن.                             هذا االهتمام ما يبرره تماما  لو
ر المسؤولية الفردية عن وحدها  النواتج. هذه                              ال تفس 

في اآلونة األخيرة توافق تصاعد وعالوة على ذلك، 
ن المجتمعات الساعية إلى تحقيق العدالة أعلى راء اآل

في مستويات اإلنصاف اعية واالقتصادية، أو االجتم
عبر الفرص المساواة في تعزز  أن المعيشة، ينبغي

 "ظروف"التعويض عن أوجه الالمساواة الناشئة عن 
خارجة عن سيطرة الفرد، مع إتاحة المجال لألفراد في 

التي  "الجهود"تحمل عواقب األفعال أو لالوقت نفسه 
مع ذلك، أفضل يمكن أن يكونوا مسؤولين عنها. 

طريقة للحد من الالمساواة في الفرص هي التصدي 
باآلخر رتبط ماتج، ألن كل منهما وفي الن لالمساواة

 مستويات المعيشة التي يولد الفرد في ظلها وألن 
 .يةتؤثر على نواتجه المستقبل

م التقرير ديمغرافية وصحية     ا  مسوح    ا  م      ستخد  م ،             يقي 
 فيالالمساواة         عربيا ،                               لألسر المعيشية الثني عشر بلدا  

بين مجموعات فيما  تجوامن الفرص والن كل
اجتماعية واقتصادية ومكانية وديمغرافية منتقاة 

أغنياء وفقراء، رجال ونساء، سكان الريف وسكان )
تحديد وبغية  .(لخإمدن، متعلمون وغير متعلمين، ال

لمخاطر، ينظر               انكشافا  على االفئات السكانية األكثر 
مختلفة، خصائص  ذات تشكيالت         أيضا  في  التحليل

ثروة األسرة المعيشية مع مستوى  تصنيف     مثال  جمع ت
 الموقع المكانيأو  المعيشية،األسرة تعليم رأس 

ال يمكن                 األسرة. وأخيرا ، حجم لألسرة المعيشية مع 
أن لنقاش حول الالمساواة في المنطقة العربية ل

 البلدان.بين فيما دون تناول الالمساواة يكتمل 

 مفاهيمي متكامل إطار .جيم

                  منظورا  تجريبيا  يستدعي فهم ديناميات الالمساواة ال 
                      إطارا  مفاهيميا  أوسع             ، بل أيضا  فحسب بعاداألمتعدد 
عجز بنيوي عن عندما تنشأ الالمساواة ف.        نطاقا  

ابي ح                                          ومؤسسي يعزز ترتيبات اجتماعية واقتصادية ت  
تكون النتيجة  بانتظام مصالح أصحاب النفوذ، قد

الوقوع أي مترسخة، والمساواة اتجاهات فقر نشوء 
وضع النقاط الالمساواة. ويمكن أن يوفر  يدةمصفي 

متعدد الالالمساواة منظور  هوفريي ذالعلى الحروف 
 لمحددات الالمساواة،  ةسق    مت   ية           أساسا  لسرد بعاداأل

 ما يمهد الطريق الستنتاجات سياساتية عالجية.

هج اقتصاد سياسي محوره                لهدف، نعتمد ن  لبلوغ هذا ا
تحقيق ب تبدأ الدورةهكذا، التنمية البشرية المتكاملة. 

عن كون ناجمة ترأس المال البشري على  اتتحسين
مكاسب في مجالي الصحة والتعليم، على النحو المبين 

قائمة على الدخل. الفي التنمية البشرية المتكاملة غير 
س المال ألتحسينات في رتقتضي االستفادة من هذه او

في صلبه توفير     ا  كلي    ا  اقتصادي    ا  البشري بالضرورة نمو
ل البنيوي، كما شوهد، مثال ، في                                                   العمل الالئق والتحو 

ناجحة بعد الحرب العالمية السيوية اآلتنمية التجارب 
داخلية المنشأ الترجم هذه العملية               الثانية. وست  

لفقر والالمساواة                                    والصديقة للعمالة تلقائيا  إلى خفض ل
توسيع الطبقة الوسطى إلى النتيجة في و ،في الدخل

ز                      تيح للدولة تعزيز حي  يأن  ذلكاالقتصادية. ومن شأن 
  ،لإلنفاق االجتماعي واإلنمائيالمتاح المالية العامة 
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هج  متكامل  متعدد األبعاد  إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية                            ن 

 في ة سيؤدي بدوره إلى تحسينات مستدامما 
مزيد من المكاسب الترافق مع تس المال البشري أر

 ضات في الالمساواة في رأس المال والتخفي
ع بالضرورة الطبقة الوسطى سما  كوذلالبشري،                               يوس 

متكاملة                                          االجتماعية. وأخيرا ، يفترض نجاح التنمية ال
توفر حد أدنى من المتانة المؤسسية يهذه أن 

االنتقال من مع والحوكمة الرشيدة تتحسنان بانتظام 
ى إلثم مستوى تنمية منخفض إلى مستوى متوسط 

عابرة ، المتانة المؤسسية امرتفع. ولذمستوى 
قطاعات، بمعنى أنها تتيح لعناصر النموذج األخرى لل

 عمل على نحو سليم.الجميعها 

هذا التقرير، نعمل ضمن هذا اإلطار المفاهيمي في 
نتساءل عما إذا كانت هذه الدورة تعمل لالتحليلي، 
ضعيفة في حلقات هناك ن أم أصائب على نحو 
ما لذلك من أو أكثر من السالسل السببية، مع  سلسلة

في كثير من  ،     مثال  ف تداعيات على نتائج الالمساواة.
تستمر أوجه الالمساواة رغم تحقيق  البلدان العربية

مستوى باهر في متوسط النمو وإنجازات كبيرة في 
وجود تفاوتات شير إلى ي، ما رأس المال البشري

 بنيوية في السياسات اإلنمائية.

 البيانات المستخدمة أربعة ة تغطي مجموع
وليبيا  (2011)هي العراق  ،اتبلدان تعاني نزاع

 (2013)واليمن  (2014)فلسطين دولة و (2014)
 وقت ة توفركانت ممسوح األحدث التي ال على          اعتمادا  

األرقام ال تعكس بأن       نسل م نحن كتابة هذا التقرير. و
ما يتعلق على وجه الخصوص فيالظروف الراهنة، 

 اندالع الحرب األهلية في حيث ألحق  باليمن
 الحين وتصاعدها السريع منذ ذلك  2015عام 
البنية التحتية باإلنسان وة حياب          را  جسيمةأضرا

االقتصادية.-االجتماعية
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 رأس المال البشري: مكاسب في المساواة في النواتج وتدهور في المساواة في الفرص  ربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان الع

 المساواة فيفي مكاسب  رأس المال البشري: 

 المساواة في الفرصتدهور في النواتج و

 شهدت المنطقة اضيين، على مدى العقدين الم
مقرونة  العربية مكاسب كبيرة في رأس المال البشري

اتج، ولكن لم يقابل هذه وبتناقص الالمساواة في الن
التحسينات انخفاض متناسب في الالمساواة في 

األسرة كل من ثروة  أصبح، على نحو متزايدوالفرص. 
    ا  حاسم    ا  د                  سرة المعيشية محد  رأس األوتعليم المعيشية 

لفرص حصول الفرد على الرعاية الصحية والتعليم، 
 كل منهما، في اتج ورغم انخفاض الالمساواة في الن

      راك                                               ما يشير إلى أن الجهود المبذولة لم يقابلها ح  
فجوات الالمساواة بين أن  اجتماعي إلى أعلى. كما

ترجم إلى مكاسب في المشاركة    ت  لم األضيق الجنسين 
 .لمرأةل االقتصادية والسياسية

 مساواة في النواتجالال .ألف
  مساواة في الفرصوالال
 تحركان بترادفتال 

 تساوي ال يبدو،                                     تبعا  للمؤشر ونوع الالمساواة المعنيين
حققت فقد .    ا  مختلط والتعليم الصحة في النواتج

 في الصحة والتعليم،         كبيرا                          المنطقة العربية تحسنا  
 إليجابيةامعدالت النمو السنوية كما يتبين من 

ة استثناءات قليلب. و(1.2الشكل ) المناظرةللمؤشرات 
التحسينات  ، اقترنت هذهالبلدان المنكوبة بنزاعاتفي 

. (2.2الشكل ) مساواة في النواتجأوجه الالبانخفاض 
  ثروة أغنىبين ت الفجوات واسعة ما زالمع ذلك، 
بين الفئات االجتماعية كما ، السكانخماس وأفقر أ

تكشف النقيض من ذلك،  وعلىواالقتصادية األخرى. 
عن ، التغايرمؤشر اسة ب، مقفي الفرص مساواةالال

 حاالت مرور الوقت مع إذ زادت ، االختالفبعض 
ق فيما يتعلخاصة س المال البشري، أالالمساواة في ر

وفيما يتعلق . (2.2الشكل )بالتحصيل العلمي العالي 
مساواة في والال مساواة في النواتجبكل من الال

في تقليل الفجوات  مزيد من التقدمالحرز    ا  ، الفرص
حقق وقد لتعليم. في الرعاية الصحية أكثر مما في ا

نوعي في يض السنوي تخففي المعدل أعلى المغرب 
قبالة الوالدة بإشراف هذين من ناحية الالمساواة 

 اليمن أعلى المساواة  ل             ، في حين سج  ماهرة
مالي ف  .     تقز 

 أثقل أفقر البلدان تتحمل  .باء
 الالمساواةأعباء 

ب التفريق بين الفقر    ع         ما يص                              من الناحية العملية، كثيرا  
ألبعاد المتعدد الفقر الدليل العربي لوالالمساواة. يشير 

البلدان العربية التي  نأ (2017) اإلسكواالذي وضعته 
، ال سيما ألبعادمن الفقر المتعدد ا ىعلأ ىلديها مستو

 ىعلأمستويات        أيضا          عموما  لديها ،                   اقل البلدان نموا  
 والفرص واتج من الن الالمساواة في كلمن 

فيما يتعلق اضح ا االرتباط و. وهذ(3.2الشكل )
الكامل التحصين مثل من ، معينة للصحةمؤشرات ب

       فمثال ، . قبالة ماهرةالوالدة بإشراف ولألطفال 
الفرص في في و الالمساواة في النواتج تمستويا

مؤشر ، حيث يتخطى تحصين األطفال في السودان
      ريبا  هما أعلى تقئة، افي الم 44 الفقر المتعدد األبعاد

مما في البلدان التوالي، ى مرات، عل تسعمرتين و
حيث مؤشر الفقر المتعدد األردن كمتوسطة الدخل، ال
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وهذا االختالف أكثر  في المائة. 5األبعاد يقل عن 
الوالدة بإشراف قبالة ماهرة. ما يتعلق بفي        وضوحا  

األردن الالمساواة في الفرص في خفض في حين ف
 ،الصفرإلى ما يقرب اهرة الوالدة بإشراف قبالة م

ألردن. ة مما لمر 50 أعلى بـلسودان ر ل        التغاي  مؤشر 

والفرص ى النواتج علمشابهة  وتنطبق مالحظات
اللتحاق ي االنظر في مؤشرخاصة لدى التعليمية، و

هذه شير وت بالمدارس ومتوسط سنوات الدراسة.
األبعاد الفقر المتعدد ة ضرورة معالجإلى المالحظات 

 .     معا  ن آفي األبعاد ساواة المتعددة والالم

 ةمؤشرات مختارالسنوي لر       لتغي  وتيرة امتوسط  2.1الشكل 

 

 .حسابات المؤلفين المصدر:
مس األالنسبة بين ثرتقيس نسبة الثروة لذا فإن على إنجازات؛ و           جميعا  تدل المؤشرات رجى مالحظة أن ي مس األغنى وثراء الخ   .من السكان فقر                               اء الخ 

 الثروة لمؤشرات مختارةة ونسب ر        التغاي  مؤشر السنوي لر       لتغي  وتيرة امتوسط  2.2الشكل 

 

 .حسابات المؤلفين المصدر:
مس األتقيس نسبة الثروة ذا فإن لعلى إنجازات؛ و           جميعا  تدل المؤشرات رجى مالحظة أن ي مس األغنى وثراء الخ   .من السكان فقر                                            النسبة بين ثراء الخ 
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 رأس المال البشري: مكاسب في المساواة في النواتج وتدهور في المساواة في الفرص  ربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان الع

 وأوجه الالمساواة في الصحة والتعليم بعاداألالفقر المتعدد  2.3الشكل 
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 رأس المال البشري: مكاسب في المساواة في النواتج وتدهور في المساواة في الفرص  ربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان الع

 في الصحة الالمساواةأوجه  .جيم

 كبير في مؤشرات الصحة        تقدم   

 اتجاه نزولي ب        مقترن   ةاألساسي

 مساواة في النواتجالال في

 من محددات حددين هامين                   يتبين من تحليل م  
 الصرف مياه وال اداتنواتج الصحة، وهما إمد

نة الحصول عليهما  ةمكانيإن أ،               الصحي المحس 
 زال ما تنت في المنطقة العربية، ولكنها      تحس  

بعض البلدان كاد في حين فالبلدان. عبر  ةتفاوتم
صول حلل ةشاملالمكانية اإلحقق يالمتوسطة الدخل 

 ما زالت  الصحية،إمدادات المياه والمرافق على 
. وفيما يتعلق أخرة عن ذلكمت                  قل البلدان نموا  أ

        تناقصا  معظم البلدان بوجه عام، يبدي  بالالمساواة،
 االجتماعية واالقتصادية الفئات ها بيناتهاتجافي 

بين األضيق الرغم من الفجوة ى . وعلالمختلفة
 المياه ة تغطينقص ما زال ، األرياف والمدن

المناطق بقدر أكبر في        سائدا  والصرف الصحي 
              قائمة، خصوصا  أوجه الالمساواة ما تزال و الريفية،

       موما  علتقدم ا ى ذلك،وعالوة عل .                 قل البلدان نموا  ي أف
إمكانية الحصول في أعلى أوجه الالمساواة وقل أ

إمكانية في مما  ،نة                   خدمات صرف صحي محس  على 
نة.إمدادات مياه حصول على لا يما يتعلق وف        محس 

لألمهات، الرعاية الصحية ى الحصول علبإمكانية 
 معدالت  ىالبلدان العربية تحسينات علحققت 

في بتناقص ، مقترنة الوالدة بإشراف قبالة ماهرة
الدخل تغطية وتظهر البلدان المتوسطة الالمساواة. 

بين         طفيفا                   األمومة وتباينا  لرعاية          تقريبا   ةشامل
 ،               البلدان نموا  قل أن أ. غير مجموعات البلدان

استمرار ، مع أخرةما زالت متملحوظة اليمن، ة وبصور
ة الفرعيمجموعات ال المساواة بينفجوات  وجود

                  خصوصا  في مجموعات ويتجلى ذلك  .المختلفة
لمجموعة في اة ثغرات واسعإذ توجد ، النقيضين
وتعليم األسرة المعيشية تجمع بين ثروة التي الفرعية 

 المعيشية.األسرة س أر

صحة الطفل،  واتج فينأن النظر في ال تساوي الكما 
مناحي فهم        أيضا  وفر يوسوء التغذية، يات الوففي ي أ

         ملحوظا                                    قد شهدت البلدان العربية انخفاضا  ف. أساسية
أوجه في تناقص ب    ا  قترنم ،في معدالت وفيات الرضع

 مكانلل      تبعا  فجوات ما تزال هناك الالمساواة، ومع ذلك 
س أرتعليم ى مستو       تبعا  ل فجواتالأما . اءالثرلمستوى و
ما في البلدان التي     حد   إلى ةمعتدلفالمعيشية ة سرألا

عترتفع فيها معدالت  في لكنها أوسع ،             وفيات الرض 
معدالت. وفيما يتعلق هذه الالتي تنخفض فيها البلدان 

في معظم       يضا  أ م     تقز  انتشار الانخفض بسوء التغذية، 
 46حوالي  ي اليمنفبلغ إذ ، مرور الوقتمع البلدان 
لكن ، بعد ذلك انخفضو 2013عام  في ئةامفي ال

ل ال  ،إليجابيةت اهاهذه االتجا                 نزاع الراهن عط 
وفيما يتعلق  .حتمل أن يكون المعدل قد ساءيو

في البلدان المتوسطة الدخل بالالمساواة، تظهر 
 ، الفرعيةمجموعات الين ة بتفاوتات ضئيلمعظمها 

  .أرسخوفأوسع        نموا  البلدان قل أالفجوات في أما 
في الالمساواة  فجوات             إلى حد  كبير  اتسعتكما 

م ال يصل          ن التقد  ألى إ ، ما يشيرمجموعات النقيضين
                     انكشافا  على المخاطرالفئات األكثر بقدر كاف إلى 

 .(4.2الشكل )

                                         م أكثر إلحاحا  في أقل البلدان نموا ، فإن        التقز  وبينما 
يبدو إذ األطفال مختلطة، الزائد لدى  الوزن نتائج

البلدان في البلدان المتوسطة الدخل و           منتشرا  في 
حاالت الوزن الزائد في  انخفضتقد              األقل نموا . و

ئة افي الم 15يقارب معدل انتشاره لكن معظم البلدان؛ 
متوسطة الدخل، مثل مصر الفي العديد من البلدان 

وباإلضافة ي ليبيا. ففي المائة  30ويقارب وتونس، 
قل البلدان أبما فيها  ،عدة عربيةبلدان        تأث رت إلى ذلك، 

وغيرها مثل ليبيا، بالعبء  ،مثل جزر القمر ،      نموا  
ف بأنه تعايش ارتفاع                                 المزدوج لسوء التغذية، الذي يعر  

 الوزنوال يبدي . زائدالمعدالت الوزن م و             معدالت التقز  
ويبدو ، الالمساواةبفيما يتعلق     ا  واضح    ا  نمطالزائد 

التي يرأسها في األسر المعيشية ى علأ       موما  ع
الوزن الزائد لدى لكن الصلة بين التعليم و ن،ومتعلم
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. وتبين البيانات المتعلقة بالمجموعات ةاألطفال غامض
الوزن الزائد معدالت مزدوجة أن التي لها خصائص 

التي أعلى في األسر المعيشية الغنية  األطفالى لد
 ن.وها متعلميرأس

بدي نواتج ، تبالفوارق بين الجنسينوفيما يتعلق 
ة ألطفال دون سن الخامسة ثغرات طفيفاصحة 

إلى         جزئيا  ى عز               ، وهو ما قد ي         عموما   اتيحابي الفت   ت  
م إلى        التقز  مستويات تنحو ،      مثال  عوامل بيولوجية. ف

ن إذ أ، ى لدى الفتيان مما لدى الفتياتعلأن تكون أ
ات يالفتلكن لسوء التغذية. ة عرض أكثرفتيان ال

. ةعوامل ثقافيتكون هناك عندما        تأثرا  أكثر يصبحن 
خالل فترات  ن يزداد سوء التغذيةأ رجحي ،     مثال  ف

 ةمكانيإ النزاع بسبب انعدام األمن الغذائي وتدهور
نة. وفي هذا                       مياه ومرافق صحية محس  ى الحصول عل

ؤدي إلى زداد محاباة الفتيان، ما قد يت، قد الوضع
األسرة في لهم زيادة الموارد الغذائية المخصصة 

ن التعرض أ، يبدو      مثال  . ففي العراق، المعيشية
م           م والتقز                               يرتبط بارتفاع احتماالت التقز  نزاعات لل

ين الجنسين. الالمساواة بالشديد، وكذلك بتعزيز 
 م       لتقز  ة لأكثر عرضفتيان، على ما يبدو، ن الأرغم و

التعرض للنزاعات ن أ     إال  األساس، بيانات خط في 
 ة على السواء شديدة الحدالمنخفضة الحدة وال

 ، ةكبيرة بدرجللمخاطر ات يالفتتعرض يزيد 
في أوقات يزيد تعرض الفتيان للمخاطر في حين 

 .ةالحدة شديدنزاع الال

 النقيضين ب مجموعات، حسم     تقز  انتشار ال 2.4الشكل 
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 رأس المال البشري: مكاسب في المساواة في النواتج وتدهور في المساواة في الفرص  ربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان الع

للعوامل الثقافية كلما كبرن. ة ات أكثر عرضيالفت أنكما 
 (ةقبل سن الثامنة عشر)المبكر لزواج لقد يكون ،      مثال  ف
بما في  ،لفتاةلصحة العقلية والبدنية الى ر عل        ثر مدم  أ

 مضاعفات الحمل التي قد تؤديتعرض له من تما ذلك 
انخفض زواج قد وفي بعض الحاالت. الوفاة  إلى

معظم في مرور الوقت مع األطفال بشكل ملحوظ 
معدالت انتشاره ما زالت ومع ذلك، ، البلدان العربية

قل أوفي نزاعات في المناطق المنكوبة بال      جدا  ة مرتفع
إلى ذلك، قد تؤثر المعايير  باإلضافةو.               البلدان نموا  

أة المرة نمط حياى قافية علاالجتماعية والثالمنظورات و

السمنة. ك صحيةمشاكل إلى في األجل الطويل وتؤدي 
الشرق األوسط ة بين اإلناث في منطقسمنة الحاالت و

يبلغ المتوسط إذ فريقيا هي األعلى في العالم، أوشمال 
للرجال.  ئةامفي ال 7.15، مقابل ئةامفي ال 26اإلقليمي 

الالمساواة ة ارقمف"على أنها ويشار إلى هذه الظاهرة 
  "في الصحة بين الجنسين في الشرق األوسط

(2018Font and Gyori, -i-Costa) ، هذه وربما تكون
السائدة: فالرجال ة سريألباألدوار ا ةرتبطمالظاهرة 

خارج                 يتواجدون عموما  نشطون في سوق العمل و
 المنزل.في الرئيسي  هادورلمرأة تمارس ابينما المنزل، 

 (مئويةالنسبة بالم )                     لوفيات الرضع والتقز   Shapleyل يتحل 2.5الشكل 
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  فرصالعلى ال تساوي  ة مختلطةأدل 

 في الصحة

في  ةتنازلي اهاتاتج        عموما   واتجتحليل النبينما يظهر 
ساواة في الفرص ترتفع إال أن الالملالمساواة، أوجه ا

شير إلى أن مقياسي ، ما يلدى تزايد الالمساواة
بالضرورة بالترادف في هذين ال يتحركان  ةالالمساوا
ة الرئيسيقوتها الدافعة فرص الصحة وفالمنطقة. 

ولكن بوجه عام تستمر بين البلدان.         كبيرا                 تتفاوت تفاوتا  
مرور مع ففي المنطقة العربية،  الالمساواة في الفرص

الفرص ال تساوي  عديد من البلدانالفي ، ازداد الوقت
، بينما م وتحصين األطفال                       في وفيات الرضع والتقز  

       ا  بين اتساقالوالدة بإشراف قبالة ماهرة هي األكثر 
 الالمساواةا نوعإزاءها نخفض إذ يمختارة، المؤشرات ال

          قل نموا  البلدان األعدد قليل من  ، باستثناءكالهما
ذلك، يظهر ى نزاعات. وعالوة علان المنكوبة بوالبلد
القتصادية، ا-الخلفية االجتماعيةأن  Shapleyتحليل 
ة سرألثروة األسرة المعيشية وتعليم رئيس اة وخاص

الصحة، فرص في تحديد  ةتزال أساسيالمعيشية، ما 
 ال تساوي الفرص جنس الطفل في ة مساهمأما 

 لعربية في المنطقة ا        عموما  ة ضئيلف ةفي الصح
 ساب تحا فإن إعادة ذلك،عالوة على و. (5.2 الشكل)

رأس األسرة تعليم ال تساوي الفرص مع تصنيف 
تعليم األم أخذ  نتبين أالجنس نوع المعيشية حسب 

تعليم ن ة أكبر مهمياألخيرة أفي السنوات يكتسب 
 األطفال.صحة ورفاه لى                      في التأثير إيجابيا  عاألب 

 في التعليم الالمساواةأوجه  .دال

انخفاض في في اإلنجاز وسينات تحال 

 هي األعلى التعليم  الالمساواة في

  االبتدائي )السكانى المستو ىعل

 (25-6العمرية من الفئة 

االلتحاق بالتعليم االبتدائي شهدت معدالت  ،بوجه عام
ي الالمساواة بين فضات اخفانو        كبيرا          تقدما  وإتمامه 

االقتصادية، ما يعكس -فئات االجتماعيةمختلف ال
 التزام البلدان العربية بتحقيق التعليم االبتدائي

معدالت إتمام التعليم تقدم بدي    ي  . مع ذلك، للجميع
. االلتحاقبمعدالت ة مقارن        كبيرا                     االبتدائي انخفاضا  

ة نسبحيث البلدان فليس بالضرورة أن يكون لدى 
إتمام معدل عالية االلتحاق بالتعليم االبتدائي صافي 
انخفاض يشير قد من هنا، . مرتفع االبتدائي للتعليم

قلة االلتحاق أو معدالت إتمام التعليم االبتدائي إلى 
 ب أو الرسوب                     ارتفاع معدالت التسر  إلى ، أو تأخره
 وعلى نحو .             كليهما معا  ، أو اإلتمامخر في أأو الت
بتناقص         مصحوبا  اإلتمام التقدم في بينما كان ، مشابه

الفجوات بين الفئات ما زالت  أوجه الالمساواة،
عدالت مفي  أوسع ةمختلفالاالقتصادية -االجتماعية
كل من االلتحاق بدي                   وفي عدة بلدان، ي  . االلتحاق

 في التقدم           انخفاضا  إتمامه وبالتعليم االبتدائي 
-عيةاجتما بعادأل       طبقا  ألطفال المحرومين الدى 

 اقتصادية متعددة.

التعليم الثانوي إلى البيانات المتعلقة بويؤدي فحص 
جميعها  في البلدانتنخفض ،        . أوال  بارزةثالث نتائج 

في التعليم الثانوي اإلتمام وااللتحاق عدالت م
معدالت وتتسم التعليم االبتدائي. مع  بالمقارنة

للشباب  االلتحاق واإلتمام في التعليم الثانوي
في معظم البلدان. وقد يثير              متدنية جدا  ازات بإنج

في المنطقة العربية ة هناك حاجألن  ،               هذا األمر قلقا  
المرحلة األولى من التعليم على مستوى  التعليمإلى 
األساسية  مهاراتى العل للحصولاألقل ى لعثانوي ال

. ( ,2013UNESCO)الئق عمل بأجر الالزمة إليجاد 
 االبتدائي، لتعليميما يتعلق باف، كما هو الحال         وثانيا  

قل بكثير من معدالت أالثانوي  معدالت إتمام التعليم
بين ة هناك فجوات كبيرما تزال ،           . وثالثا  به االلتحاق

قل أفي  ةمختلفالاالقتصادية -الفئات االجتماعية
في البلدان و .من البلدان غيرهافي و               البلدان نموا  

الواسعة  الفجواتتعكس ،                    العربية األقل نموا  
 إلى جانب ارتفاع معدالت الحرمان،  ،المستمرة

 العبء المزدوج الذي تواجهه هذه البلدان.
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 ما في    حد   إلىة والفجوة بين الجنسين منخفض
معدالت هناك في لكن ، المؤشرات المذكورة أعاله

مما في أوسع بين الجنسين ة لشباب فجولتمام اإل
دالت إتمام معفي              تنخفض عموما   هانإذ أ، اللتحاقا

االلتحاق وقد يشير هذا الفرق بين معدالت  .اتيالفت
 ىلتيات علفتيان والفلدى اب      تسر  شيوع الإلى واإلتمام 

      مثال ، . ف                          ن األسباب قد تختلف أحيانا  أالسواء، رغم 
باالضطرار إلى فتيان عادة ب المدرسي لل             يرتبط التسر  

األسباب قد تنطبق و ة.سراألإلعالة العمل وكسب دخل 
قد يتعرضن أنهن                         أيضا  على الفتيات، إال  االقتصادية 

زواج الاستمرار كلعوامل اجتماعية وثقافية،        أيضا  
التي تنحو إلى عن المحاباة االجتماعية       فضال  المبكر 
إلى ذلك،  باإلضافةو .الفتياناالستثمار في تعليم تحبيذ 

 وفاقمت الظروفاآلمن م        التعل  نزاع أعاقت بيئات ال
ألسر المعيشية لللفقراء وخاصة والمتردية،  ةاالقتصادي

يؤدي إلى  الدخل، ما يمتوسطمن  الشريحة الدنيافي 
من المدارس. وعالوة األطفال ب            مخاطر تسر  ازدياد 

تحديات فريدة من حيث النزاعات ذلك، أوجدت  ىعل
الالجئين في تجاه سياسات التترجم ، إذ نوع الجنس

تثبط  بين الجنسين بعض البلدان المضيفة إلى تفاوتات
ت اليمن خطوات    ط                                    التحاق المراهقات بالمدارس. وقد خ  

 بسبب النزاع،لكن و .للجميعالتعليم لتحقيق ة كبير
 ،                   ة انخفاضا  كبيرا  جماليإلتحاق المعدالت االانخفضت 

م معدالت       تفاق   ما    حد   إلى عكسما ي ال سيما للفتيات،
 .اتعثناء النزاالفتيان أ ومحاباةالمبكر زواج ال

 مساواة الالمن انخفاض  النقيضى عل 

في  فرصال تساوي التزايد ي، في النواتج

االبتدائي  التعليممستويي ى التعليم عل

 (25-6 العمريةمن الفئة  )السكان والثانوي

في  فرصالالالمساواة في  كما الحال بالنسبة للصحة،
 فال تساوي .مساواة في النواتجالالمن أعلى  التعليم

ي وقت من أي ة فلتحاق بالمدرساالي ف فرصال
ما في جميع البلدان، وقد     حد   األوقات منخفض إلى

لدى البلدان  تلكن ما زالو مرور الوقت.مع تناقص 
ى قليل. وعلأعلى ب من الالمساواةات درج           األقل نموا  
متساوون ة فراد من خلفيات مختلفألن اأالرغم من 
مساواة في أن الال    إال  رس، االمدبااللتحاق بفيما يتعلق 

النظر في معدالت اإلنجاز، وال سيما لدى رتفع ت الفرص
في مستويات التعليم العالي. وهذا االتجاه متجانس 

ل هافي جميع البلدان التي  . وحتى في البلدان              جرى تناو 
في        كامال          تكافؤا                     التي حققت تقريبا   المتوسطة الدخل

األردن ك ،في أي وقت من األوقات رسالتحاق بالمداال
تمام المرحلة إل التغايرمؤشر يتجاوز والجزائر، 
تنمو ذلك، ى . وعالوة علئةامفي ال 40نسبة  االبتدائية

تعليم الإتمام فيما يخص أكبر  مساواة في الفرصالال
 في معظم البلدانر         التغاي  مؤشر إذ يتجاوز الثانوي، 
مع تفاقمت إلى ذلك، باإلضافة و .ئةامفي ال 60نسبة 
 الدراسةإتمام معدالت لر         التغاي  مؤشرات  الوقت

      مثال ،  وتونس،. ففي مصر الثانويةالدراسة االبتدائية و
من باحثين توفر الحكومة التعليم العالي المجاني، لكن 

 Alawod (2018)و krafftو Assaad  (2010) مثل
في التعليم العالي  علىالعام  اإلنفاقأن ذهبون إلى ي

يدعم التعليم لمن هم أفضل  عفي الواقأنه و    ع        تراج  
ر يقد يشفي األساس، و .                       حاال  على حساب المحرومين

االلتحاق  فرصتساوي بين انخفاض التناقض 
المتزايد في ال تساوي  تفاعبالدراسة في أي وقت واالر

 إلىفي إتمام التعليم االبتدائي والثانوي  فرصال
ب في البلدان العربية. ويبين                    ارتفاع معدل التسر  

األسرة س أالثروة وتعليم ر أن       أيضا   Shapleyل يتحل
التقدم  فرصدين الرئيسيين ل                       المعيشية ما زاال المحد  

رأس تصنيف تعليم كشف يو .(6.2الشكل )األكاديمي 
المعيشية ألسرة س اأالمعيشية حسب جنس رة سراأل

التحاق  أهمية فيكثر أ                     المتعلمة تلعب دورا   أن األم
إكمال التعليم  في بالدراسة، وخاصةاألطفال 

ة ساهممإلى ذلك، باإلضافة و االبتدائي والثانوي.
 لىة إفي التعليم معتدل فرصال تساوي الالجنسين في 

في يقفن ن اإلناث أما يشير إلى  ما في المنطقة،    حد  
  .            إلى حد  كبير مع الذكورالمساواة على قدم  التعليم
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 (مئويةالنسبة بال) 25-6االبتدائي والثانوي، الفئة العمرية إلتمام التعليم  Shapley تحليل 2.6الشكل 

 

 
 حسابات المؤلفين. المصدر:

 

خفض الالمساواة في اإلنجازات والتقدم  

 العالي للسكان البالغين  أقل في التعليم

 نسبة فما فوق     ا  عام 25عمر من ال

 إلى التعليم االبتدائي

صورة  لكبارتقييم التحصيل التعليمي للدى تبدو 
قد ازدادت معدالت إتمام التعليم االبتدائي ف. مشابهة

 ظلت لكنها         تقريبا ، هاجميعزيادة كبيره في البلدان 
 ،       نموا  بلدان قل الأملحوظة في ة متواضعة بصور

 ئةامفي ال 30قل من أ، بل ئةامفي ال 50إذ هبطت دون 
 علىالدراسة  في موريتانيا. وتنخفض معدالت إتمام

الرغم ى . وعل       كبيرا           نخفاضا  ي االثانوي والثالثمستويين ال
اإلتمام على المستوى معدالت فإن  االتجاه اإليجابي، من

إذ الثانوي غير متجانسة إلى حد كبير بين البلدان، 
 47في السودان و ئةامالفي  9قل من أبين ما تراوح ت

في  ئةامفي ال 54فلسطين واألردن ودولة في  ئةامفي ال
، ةطورات طفيفتة يالدورة الثالثعلى  تطرأقد ليبيا. و

تدني شير ي. وقد         تحبيذا  قل أ يةالمستقبلآفاقها لكن و
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أن المنطقة العربية إلى الثالثي في التعليم إتمام معدالت 
ة هجرزت     حف  تكون قد ا ربمو ،م غير كافيةتعلينوعية ال

 في الخارج.إلى الدراسة الطالب إذ يسعى ، ةدمغألا
معظم البلدان الفجوات      قل ص وفيما يتعلق بالالمساواة، 

 ىعلالمختلفة االقتصادية -الفئات االجتماعيةبين 
الثانوي على المستويين أما االبتدائي، التعليم ى مستو
في  ازدادت أوة مستقرإما  الفجوات     ظل ت فقد  يوالثالث

 حاالت.القسم األكبر من ال

مدخالت لتراكم تمام عتبر معدالت اإل              وبوجه عام، ت  
في حين يمكن اعتبار  س المال البشري في المجتمع،أر

 ناتجها.                  مؤشرا  بديال  على متوسط سنوات التعليم 
 المنطقة العربية لتعليم فياسنوات متوسط  اددزاقد و

هذا لكن ، اتسنو صل إلى حوالي سبعيباطراد ل
مستقبل  لتأمين                 ا يزال غير كاف  مالمتوسط اإلقليمي 

قرانهم أمع قارنة بالمة نصف للشباب، وخاص          مزدهر وم  
ذلك، في حين ى المتقدمة النمو. وعالوة عل في البلدان

في         تقدما   هاجميعجرى تناولها  أحرزت البلدان التي

ضمن فيه ما زال التباين متوسط سنوات التعليم، 
 .              نموا  هو األضعف قل البلدانأأداء و،        واسعا  ة المنطق

. تماملمعدالت اإل             مشابهة جدا  الالمساواة فأنماط أما 
 في        عموما  آخذة أوجه الالمساواة  أنفي حين ف

بين خاصة ، ةهناك ثغرات واسعما تزال ، االنخفاض
. ةسرألارأس وفيما يتعلق بتعليم ة أخماس الثرو

هذه  النقيضين موعاتبة عن مج                البيانات المرك  وتدعم 
ة في ، وخاصة قائمةظهر ثغرات كبير        ألنها ت   النتائج،

 بين الثروة وتعليمالتي تجمع  1مجموعة النقيضين 
وما يثير  .(8.2الشكل )المعيشية ألسرة س اأر

ن أحسب الثروة يكشف الالمساواة ن تقييم أ االهتمام
ات التعليم في بعض البلدان المتوسطة متوسط سنو
المتوسطة  طبقةدى الل       نموا  بلدان قل الأالدخل وفي 
كثب متوسط المتوسط الوطني ويتبع عن أدنى من 

ن الثروة قد يشير إلى أ. وهذا الثروة أخماسأدنى 
عن ؤكد إلى حد ما العجز يوى إتمام التعليم تؤثر عل

 .ىتطلعات الشباب والطبقة الوسطة تلبي

 الوطنيةاإلتمام معدالت  2.7 الشكل

 

 المؤشرات، ين لهذو. يالثانوي والثالثللتعليمين إلتمام ا احتساب معدالتلبيانات اتتح لم  ،2011عام  المغرب فية حسابات المؤلفين. في حال المصدر:
 .يالثالثى للمستو 54.3الثانوي وى للمستو 58.13هي:  2003عام في اإلتمام . ومعدالت (2003)ى ولألا ةلسنلاألرقام الرسم البياني يورد لم 

 المرجح للسكان يشمل فقط البلدان الذي تتوفر عنها البيانات لعامين. المتوسط
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 1 لنقيضينمتوسط سنوات التعليم، حسب مجموعة ا 2.8الشكل 

 

 
 .المؤلفين حسابات المصدر:

 

إنجازات التعليم واضح عندما تؤخذ قصور  

 دةتحديات الجوباالعتبار 

التعليم ى لم تواكب التحسينات الكبيرة في الحصول عل
العقود الماضية تحسينات  ىمد علىفي البلدان العربية 

لدراسة الدولية ل في نوعيه التعليم. وتظهر بيانات
ها ت مستويات األداء في الرياضيات والعلوم        لتوج 

TIMSS  متوسط درجات الرياضيات أن  2015لعام
هبط والعلوم لطالب الصف الثامن في المنطقة العربية 

، حتى للمهارةالحد األدنى مستويات دون إلى         عموما  
بينية هناك تفاوتات غير أن في البلدان الغنية بالنفط. 

في حين شهد بعض ف المنطقة في نوعيه التعليم.في 
، ربحرين وقطالواإلمارات العربية المتحدة كالبلدان، 
تراجعت درجات االختبار في درجات االختبار،         تحسنا  
بلدان عدد من الفي سنوات الماضية العلى مدى هذه 

المملكة العربية السعودية والكويت ومصر. ك األخرى،
لطالب الصف  2015لعام  TIMSS باستخدام بياناتو
  (,a2018World Bank) البنك الدولييبين امن، الث
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 4إلى  2ما بين تخسر في المتوسط  البلدان العربيةأن 
م        التعل  يؤخذ سنوات من الدراسة عندما تؤخذ الجودة و

 اإلسكوام        ، تقي  نفسها في االعتبار. وباستخدام البيانات
(ESCWA, 2018c) تعليم ى الالمساواة في الحصول عل

في المساواة الن أتجد فالعربية جيد في المنطقة 
 ى لأعالبلدان العربية، بما فيها البلدان الغنية بالنفط، 

في المساواة المستويات في الواقع، و. انظرائهمما في 
ن أي العينة العالمية. غير فدان بين البلى علهي األمصر 

 العربية  في المنطقةالدرجات في الالمساواة األعلى 
الفرص. وتقترح الالمساواة في ببالضرورة تتعلق ال 

ألن        نظرا        أوال ، تفسيرين معقولين. لهذه الظاهرة الدراسة 
، إلى حد ما في المنطقة معتدلة الظرفيةلالمساواة ا

ات درجفي أكبر في الفروق                    الحظ والجهد دورا  يلعب 
ن أرغم  ، وهذا هو التفسير األكثر إقناعا،       ثانيا  االختبار. و

لتحاق االلألطفال تيح ل تالوسائل المالية األفض
ة ال تضمن بالضرورة بيئة تمكينيإنها بمؤسسات خاصة، ف

م التعليمية العامة    ظ       الن   العجز فييؤكد ما م. وهذا        للتعل  
إلى  فاق سوق العمل والحاجةآالتي قد تؤدي إلى ضعف 

يرد في هدف كما  التعليم الجيد الشامل للجميع،تعزيز 
إمكانية زيز تعن مجرد م        ، بدال  4التنمية المستدامة 

 لى التعليم.عصول حال

لي نزل ماات المتعلمالنساء   سمال أر ن    شك 

 بشري غير مستغل في المنطقة العربية

اتج والالمساواة في والالمساواة في النتبين تحليالت 
مع الذكور من  ناث يتساوين إلى حد كبيرالفرص أن اإل

 هذه المكاسب لكن س المال البشري. أرناحية 
في أخر المرأة تتإذ سوق العمل، واتج في ن تنعكسال 

وعن  البلدان العربية إلى حد بعيد عن نظرائها الذكور
ة قد ظلت معدالت مشاركففي بقية العالم. المرأة 
 العاملة في المنطقة العربية راكدةى في القوأة المر

إذ بلغ ن القرن العشرين، ى ماألولالسنوات منذ        عموما  
 منوهو  2018عام ي          تقريبا  ف ئةامفي ال 21المعدل 
بلغت نسبة  ،ذلك العام وفي المعدالت في العالم.أدنى 

من اإلناث في  ئةامفي ال 7.18عن العمل  العاطالت

مستوى الى لإلناث عل ئةامفي ال 6العاملة، مقابل  القوى
بلدان في ال للذكور ئةامالفي  7.7العالمي وحوالي 

في أة المرة عمالسم إلى ذلك، تتباإلضافة و .العربية
العمالة غير من  ةالمنطقة العربية بمستويات عالي

في النساء إذ ينخرط عدد كبير من  ،النظامية والهشة
غير مدفوعي  أو حتى العمل الزراعيالعمل المنزلي 

في  80بنحو في البلدان العربية . وتقوم النساء األجر
غير عمال الرعاية أمن  ئةامفي ال 90إلى  ئةامال
إلى حد كبير في      فال  مغما زال هذا لكن فوعة األجر، مد

المشاركة في القوى العاملة.  المقاييس االعتيادية، مثل
هذا التوزيع غير المتكافئ للعمل المنزلي بين قد يعيق و

                العاملة، نظرا  ة المرأة في القوى مشارك أةالرجل والمر
 عبء ،"عبء المزدوجال" ن العامالت قد يواجهنأل

 باإلضافةوالعمل. عبء المعيشية و األسرةت مسؤوليا
عمل ي االنخفاض،إلى  هإلى ذلك، ورغم بعض االتجا

النساء العامالت في جميع من  ئةامفي ال 3.32
             القطاع يشك لهذا زال الزراعة، وما يالمنطقة في 

غير كما أن العمل  ة المرأة.المصدر الرئيسي لعمال
انخفاض ة من ناحي ،النظامي يعرض المرأة للمخاطر

ى األجور وعدم كفاية الحماية االجتماعية. وعالوة عل
يزال القطاع العام في المنطقة المصدر الرئيسي ما  ذلك،

إمكانية تي تقل الالنساء للة ، وخاصنظاميةللعمالة ال
قطاع الخاص الفي ة وظائف الئقى علهن حصول

في العمل أة حصة المرال تتجاوز  في الواقع،و. نظاميال
في  4.15 نظاميكامل في القطاع الخاص البدوام 

المتوسط العالمي.  ، وهو ما يقارب نصف        تقريبا   ئةامال
 ،ةغير نظاميتتسم العمالة فيها بأنها التي وفي البلدان 

لقطاع العام ة اقدرالعامة  قدرات الماليةعلى قيود ال      تحد  
يؤدي فالجدد إلى سوق العمل؛ ات استيعاب الوافدى عل

ة ، وخاصالنظامي غيرد حوافز العمل ذلك إلى ازديا
توسيع الفجوة في األجور بين  ما يؤدي إلى ،للمرأة

االقتران مع وتعاني اإلناث في المنطقة، بالجنسين. 
تهن القتصادية، انخفاض مشاركتهن اانخفاض مشارك

 19غير  اتالبرلمانفي تبلغ نسبه النساء  إذ الالسياسية، 
قل بكثير من أ هي نسبة، وفي المتوسط ئةامفي ال

.ئةامال في 24بلغ يي ذال المتوسط العالمي
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 منخفض والمساواة مرتفعة نمو  الدخل: 

 خطر تفاقم الفقرو

إلى  في مجالي الصحة والتعليمترجم التحسينات    ت  لم 
على الدخل الفرد من  نمو نصيبفي ة كبير تحسينات
مع بالمقارنة     ا  متواضع الذي كانالوطني، المستوى 
 ، تشير      ماما  النقيض من ذلك تى العالمية. علت المستويا

يتجه إلى الركود،  دخل األسر المعيشيةأن  إلى األدلة
 اآلخذة و ةجانب الالمساواة في الدخل المرتفع إلى

. تزايدها قياسة عن كيفيالنظر ، بصرف في االرتفاع
 ى مدى العقدينالنمو علة ن عملييعني ذلك أو

المسلحة في نزاعات لافعل الماضيين، التي تفاقمت ب
الجانبية، ارتبطت  آثارها اإلقليميةبعض البلدان و
الطبقة تقلص و واالنكشاف على المخاطر بتزايد الفقر

      تبعا  هذا االستنتاج حساس للغاية غير أن  .ىالوسط
 القياس.ة ختيار أداال

 يتسرب نمو الدخل القومي ال  .ألف
 إلى األسر المعيشية

معادل القوة ب)دخل ن نصيب الفرد من الأرغم 
 50بـ للبلدان العربية نما  (2011دوالر عام لالشرائية 

 2017عام  إلى 1990عام  خالل الفترة من ئةامفي ال
النمو هذا معظم        إال  أن ، دوالر 700,15إلى ليصل 
. وخالل الفترة 2000إلى  1990في العقد من حصل 
نصيب الفرد من الدخل  ، ارتفع2017إلى  2000من 
فقط، وهو ثاني  ئةامفي ال 30ي اإلجمالي بنسبه القوم

البحر ة معدل نمو بعد أمريكا الالتينية ومنطقى دنأ
البلدان العربية               ذلك، لم تنم  ى الكاريبي. وعالوة عل

 من الدخل لفرد فقد زاد نصيب ابالتساوي. 
 11,217 إلى       دوالرا   4,893 من)أكثر من الضعف ب

 ظا بالسكان من األكثر اكتظا للمجموعة (       دوالرا  
 ، لكنه المتوسطة البشرية لتنميةذات االبلدان 

التنمية البلدان ذات في ة زيادة طفيفلم يزدد غير 
                أساسا  البلدان )                        المرتفعة والمرتفعة جدا   البشرية

  (مجلس التعاون الخليجيبلدان الغنية بالنفط و
مستويات  2000بحلول عام حققت كانت قد  التي
 . الفرد على نطاق العالم دخل  من       نسبيا  ة مرتفع

ة مجموعالن النمو كان أسرع في أومن المثير لالهتمام 
ت حصة اددزا، التي نخفضةالم ذات التنمية البشرية

 إلى 1990عام  الضعف منبأكثر من دخل الفرد فيها 
. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، وبسبب 2010عام 
، تدهور النمو في هذه المجموعة               نزاعات أساسا  ال

 .   ا  كبير        تدهورا  

يبين و .إيجابيةقل فأالمعيشية ة سردخل األنمو أما 
إلى أدنى انخفض معدل نموه ن أبوضوح  1.3الشكل 

 .في معظم البلدانالناتج القومي إجمالي معدل نمو من 
حجم نظر إلى    ي  عندما               النمو تماما  صورة تغير تكما 

 ةودخل األسرالدخل القومي النمو بين في الفجوة 
مجموعة البلدان ذات أكبر لحجم الفجوة  المعيشية، ألن

وتكشف العراق ومصر.  التنمية البشرية المتوسطة مثل
 المعيشية  ةدخل األسرالبيانات فيما يتعلق بمصر أن 

  ئةامفي ال 30بـ        ريبا       ا  تقعام 25ة خالل فترنما 
 ما يزيد االقتصاد ككل با نما بينمبالمعايير الحقيقية 

 .ئةامفي ال 70لى ع
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.

 2015-1990 ،ة المعيشيةاألسردخل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي و 3.1الشكل 

 
 المتاحة علىالمعيشية إلى قاعده بيانات البنك الدولي  ةتستند مستويات دخل األسر المصدر:

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx (2019سبتمبر /أيلول 23في  سترجعتا)  وتستند مستويات نصيب الفرد من
 http://hdr.undp.org/en/data ة علىمتاح. (2017-1990) نمائي، بيانات التنمية البشريةاإلاألمم المتحدة الدخل القومي اإلجمالي إلى برنامج 

 .(2019سبتمبر /أيلول 23في  استرجعت)

 (   ا  )سنوي المعيشيةة األسردخل جمالي مقابل نصيب الفرد من الدخل القومي اإل ياتمستو 3.2الشكل 

 
 المتاحة علىالمعيشية إلى قاعده بيانات البنك الدولي  ةتستند مستويات دخل األسر المصدر:

spxhttp://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.a (2019 سبتمبر/أيلول 23 في استرجعت)  وتستند مستويات نصيب الفرد من
  http://hdr.undp.org/en/data ة علىمتاح. (2017-1990) اإلنمائي، بيانات التنمية البشريةاألمم المتحدة الدخل القومي اإلجمالي إلى برنامج 

 .(2019 سبتمبر/أيلول 23 في استرجعت)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

اليمنالسودانموريتانياالمغربالعراقمصرتونساألردنالجزائر

(
وية

لمئ
ة ا
سب
بالن

)

نمو دخل األسرة المعيشية نمو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
1
5

اليمنالسودانموريتانياالمغربالعراقمصرتونساألردنالجزائر

الر
دو
لل

/
سنة

ال

(السنة/بمعادل القوة الشرائية للدوالر)متوسط دخل األسرة المعيشية 

(2011بمعادل القوة الشرائية لدوالر عام )نصيب الفرد من الجل القومي اإلجمالي 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
http://hdr.undp.org/en/data
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21 

 خطر تفاقم الفقرومنخفض والمساواة مرتفعة الدخل: نمو   إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية

البشرية المنخفضة، ذات التنمية لبلدان لدى ا توكان
بين نصيب ة السودان وموريتانيا، فجوات طفيفك

 ةألسردخل االفرد من الدخل القومي اإلجمالي و
 المعيشية  ةخل األسركان دالمعيشية. وبوجه عام، 

في البلدان العربية والفجوات الواسعة         راكدا  وما زال 
القومي الدخل لفرد من امع نصيب موجودة بالفعل ال

مرور الوقت اإلجمالي آخذة في االتساع باطراد مع 
. واالستنتاج ذو الصلة بالسياسة العامة (2.3الشكل )

منهجية ب تتحولن الزيادات في الدخل القومي ال أهو 
معيشية، ما يؤدي إلى ال ةدخل األسرزيادة في إلى 

ثرها االجتماعي وإنتاج أالنمو عن ة فصل عملي
 .متناقضين سرديتين لالمساواة

 ،      تحد   في الدخل الالمساواة .باء
 إليهاكانت طريقة النظر       أيا  

 ؟، على ضآلتهالقوميالنمو في الدخل هذا يذهب لمن 
                             ا  كما يبدو ظاهريا  وليست له بسيط           هذا سؤاال  ليس 

خفق    ت  كما سبق القول، ف. ةمباشر إجابة صريحة
مثل معامل جيني  ،التقليدية لالمساواة المقاييس

 إلى حد كبير  ،ألسر المعيشيةمسوح االمستمد من 
 هم ن خاصة لمتوزيع الدخل الكلي، وعكس في 

 . وهناك من السكان يةفي أعلى شريحة عشر
الجمع بين بيانات بح هذا اإلغفال           بديل يصح  مقياس 

 مع نفقات األسر المعيشية مسوح مستمدة من 
مثل الدخل القومي وحسابات الثروة  أخرى، صادرم

ن ضرائب الدخل. وباستخدام عمالية العامة وبيانات ال
 ر قاعده بيانات الالمساواة في العالم          هج، تقد           هذا الن  

من ذوي الدخل يستحوذون ئة افي الم 10أعلى ن أ
 لضريبة اقبل من الدخل القومي  ئةامفي ال 64على 

الشريحة الوسطى ، بينما يستحوذ أفراد في المنطقة
  30أقل من  على ئةامفي ال 40الذين تبلغ نسبتهم 

في  10أقل من ب ىيحظى من تبقمنه و ئةافي الم
 إلى ذلك، وكما هو  باإلضافة. (3.3الشكل ) ئةاالم

هذا المتوسط اإلقليمي فإن  ،4.3الشكل مبين في 
ى في العالم، ال يقتصر علألعلى اهو و، لالمساواة

 البلدان الغنية بالنفط.

 في المائة(  10لى )األع للشريحة 2016عام  فيمئوية( النسبة بالالحصص من الدخل القومي ) 3.3الشكل 

 المنطقة حسب القومي،الدخل في المائة( من  50في المائة( والشريحة السفلى ) 40والشريحة الوسطى )

 
 .(2019يناير /كانون الثاني 10في  استرجعت) /https://wid.world/dataعلى                                                      استنادا  إلى قاعده بيانات الالمساواة في العالم، متاحة  المصدر:
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 2016-2000، البلدان العربية (،في المائة 10حصص الشريحة األعلى )في  االتجاهات 3.4الشكل 

 

 .(2019 يناير/كانون الثاني 10في  سترجعتا) /https://wid.world/dataالالمساواة في العالم، متاحة على إلى قاعده بيانات     ا  داستنا المصدر:

 جيني للبلدان العربية مقابل العالم معامل 3.5الشكل 

 

 .World Bank, 2019المصدر: 
 .2009ي المتوفر للسودان إلى عام . ويعود دليل جين2015-2010ليل جيني لكل بلد إلى آخر سنة تتوفر عنها بيانات بين د يعود مالحظة:
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                                    جيني معايرا  بمعادل القوة الشرائية  معامل أير السنوي لمؤشر الدخل )       التغي   وتيرة متوسط 3.6الشكل 

 2017-2010له،  Atkinson( وقياسات 2011لدوالر عام 

 

 .UNDP, 2018. بيانات من Abu-Ismail, 2019b باالستناد إلىالمصدر: 
. والعام األخير لكل من المغرب 2010                              نظرا  لعدم توفر البيانات لعام  2013و 2011ي          هي لعام   دولة فلسطينو البيانات العائدة إلى العراق ولبنانمالحظة: 

 .2017                              نظرا  لعدم توفر البيانات لعام  2016و 2015والجمهورية العربية السورية هما 
 

الحكمة       ا  مع مباشر        تناقضا  ناقض هذه النتيجة تت
 تقديراتحسب في الدخل،  لالمساواةعن االتقليدية 

التي ، مسحالمستمدة من األسر التي شملها الجيني 
في الالمساواة في الدخل مستويات تذهب إلى أن 

. (5.3 الشكل)ن           ة نسبيا  مإلى معتدلة منخفضطقة المن
بلدان التي العديد من ال ل    سج  فقد .           هناك خلال  لكن 
معتدل أكبر التباينات المتزايدة ى جيني مستولديها 
نفقات الالمعيشية و ةنفقات األسرمسوح بين 

من دة         المستم  المعيشية  ةلألسر ةالنهائي يةاالستهالك
هذه أن ،            قيل سابقا  ، كما ما يشيرالقومية،  الحسابات

ر هي ال فيها الالمساواة  ةحجم مشكل                 بلدان التي يقد 
ن أذلك، يبدو ى وعالوة عل .بأقل مما هو بكثير

التي شملها المعيشية بين األسر فيما الالمساواة 
 Atkinsonتكينسون أباستخدام مقياس )المسح 

األدنى من  للطرفأكبر                    ، الذي يعطي وزنا  لالمساواة
 2010عام  منذ ةسرعبما تزال ترتفع  (توزيع الدخل

       تحديا        تشك ل ما تزال الالمساواة  ،. من هنا(6.3 الشكل)

الناشئة  حتى لو تجاهلنا االعتبارات،                   سياساتيا  رئيسيا  
 .األعلىشريحة الدخل التقاط اإلخفاق في  عن

ات الالمساواة هتجاى أن امن المهم تسليط الضوء علو
ثر باالعتبار أخذ أال تهذه الواحد البلد ضمن  في الدخل

تدفق السوريين إلى  الكبيرة، مثل تحركات الالجئين
ى المستوى ثر علألهؤالء وال بد أنه كان األردن ولبنان. 

ن الغالبية  أل                          في البلدان المضيفة، نظرا   لالمساواة العام
 من الالجئين أفقر بكثير من المجتمعاتى العظم

في ة نزاعات عداستمرار ة لهم. ومع المضيفالمحلية 
االنتقاالت دور هذه من الضروري أن يحظى المنطقة، 
بكثير على  اهتمام أكبربالالمساواة في السكانية 

 الوطني واإلقليمي.المستويين 

آخر من        هاما                                         وتشكل أوجه التفاوت بين البلدان جانبا  
ر إلى األمظر    ن  إذا ما المنطقة. وضمن جوانب الالمساواة 

ن أن هذه الزاوية، من  باالرتفاع       خذة  آالالمساواة          تبي 

جزر القمر

مصر
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في فبسرعة. 
ة من ناحية دخل األسرة مرتبأعلى قطر، التي تحتل 

معادل القوة ب)   ا  دوالر 000,117حوالي يبلغ ، المعيشية
ة مر 80ي ما يقرب من أ، (2011عام  ردواللالشرائية 

زيادة ازدادت  ذلك،ى القمر. وعالوة عل في جزرمما 
البلدان ذات التنمية البشرية الفجوة بين مجموعة  ةكبير

 التنمية البشريةالبلدان ذات  ةمجموعو              المرتفعة جدا  
متوسط نصيب كان ، 2010عام  فيف.               المنخفضة جدا  

 في قطر الفرد من الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد
 توصلالنسبة ، لكن جزر القمرمنه في مرة  13أكبر بـ 
االستدالل                . ويمكن أيضا        ضعفا   20إلى  2017عام  في

ن الثروة واقع أمن المنطقة ضمن لتفاوتات الكبيرة على ا
       وفقا  قدر ثروتهم    ت  )    ا  يعرب    ا  شخص 42ألغنى  اإلجمالية

 (دوالرمليار  4.123 بـ 2017لعام  فوربسة لقائم
لسودان القمر وا زرلجتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي ت

 . ةمجتمع واليمنوموريتانيا 

 األثر على الفقراء  .جيم
 والطبقة الوسطى

نفقات ل فضالمنخيؤدي النمو الحقيقي  أنتوقع      ال ي  
الدخل. فقر األسرة المعيشية إلى انخفاض كبير في 

دوالر في اليوم، وهو  9.1لخط الفقر المحدد بـ    ا  ووفق
نسبة بلغت  ،2015ي عام فمقياس عالمي للفقر المدقع، 

في  5عدد السكان في المنطقة العربية عدد الفقراء إلى 
 نصف المتوسط العالمي. غير أن المنطقة أي ، ئةامال

من منذ  ئةامفي ال 19إال بنسبة خفض الفقر لم تحقق 
تشير وأدنى نسبة في المناطق النامية. تلك ، و1990عام 

عبر  2015م وعا 1990لمحة عن معدالت الفقر في عام 
دوالر في  5.0طائفة واسعة من خطوط الفقر تبدأ من 

الفقر  أندوالرات في اليوم  10اليوم وتنتهي إلى 
انخفض بوتيرة أبطأ بكثير في المنطقة، مقارنة 
الذي  بالمتوسط العالمي، بغض النظر عن خط الفقر

عتمد صغيرة من نسبة ذلك، رغم أن  على. وعالوة       ي 
 لعربية تعيش تحت خط الفقر السكان في المنطقة ا

توزيع السكان عبر المجموعات االقتصادية  3.7الشكل 

 2018-2005 ،في مصر باستخدام التعريفات الوطنية

 

 ;Abu-Ismail and Sarangi, 2015تقديرات باالستناد إلى  المصدر:

Egypt Independent, “CAPMAS: 32.5 per cent of Egyptians 

”live below poverty line (03 9201 يوليو/تموز). 

أعلى بكثير إال أن نسبة دوالر في اليوم،  1.9المحدد بـ 
دوالر  3.5و دوالر في اليوم 1.9الفقر بين خطي نحشر ت

في اليوم. بعبارة أخرى، الفقر المدقع منخفض في 
االنكشاف على مخاطر الوقوع فيه البلدان العربية، لكن 

السياساتية أن األثر يعني ذلك من الوجهة مرتفع. و
لفقر ألي سياسات اجتماعية على ا (أو اإليجابي)السلبي 

 قة.               نسبيا  في المنطى واقتصادية سيكون أعل

بالنظر إلى التفاوت الكبير في نصيب الفرد من و
خفي المتوسطات                                   الدخل وحاالت النزاع في المنطقة، ت  

. فرادىدان البلاإلقليمية اختالفات هامة على مستوى 
، حقق كل من األردن وتونس والجزائر ومصر هكذا

والجزائر أعلى معدالت خفض الفقر، وحقق العراق 
لدان، هي جيبوتي أدنى نسبة. وشهدت ثالثة ب

والجمهورية العربية السورية واليمن، زيادات كبيره 
. وفي اليمن، ازداد اتالنزاعبسبب                  في الفقر، أساسا  

، 1990عام  ذمن ئةامفي ال 272الفقر المدقع بنسبه 
في من السكان كانوا يعيشون  ئةامفي ال 40ر أن     قد      وي  
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 خطر تفاقم الفقرومنخفض والمساواة مرتفعة الدخل: نمو   ربيةإعادة التفكير في الالمساواة في البلدان الع

  9.1تحت خط الفقر المحدد بـ  2015عام 
 الجمهورية العربية في اليوم. وفي        دوالرا  

في  170لزيادة هذه ، بلغ المعدل المقابل لةسوريال
على المستوى . مع ذلك، ما تزال الصورة ئةامال

الفقر إذ أن مدى انتشار ،               زاهية نوعا  مااإلقليمي 
 .     جدا         نخفض  مالمدقع 

  ةختلفموطني للفقر المنظور الغير أن القصة من 
 ى بن   ت  الوطنية طوط الفقر أن خبما إلى حد ما. و

 في على خصائص محددة لألسرة المعيشية 
 مزايا فإن لها تقدير االحتياجات األساسية، 

  خطوط الفقر الدولية الثابتة.مع ارنة بالمقكثيرة 
 تمثل في االفتقار يالرئيسي غير أن قصورها 

إمكانية المقارنة بين البلدان، بسبب االختالفات إلى 
 قر. وللتقليل من مشاكل المقارنة الف اتفي تعريف

             هدا  بحثيا       ، ج  2015هذه، قادت اإلسكوا في عام 
 لدراسة توزيع السكان     ا  هج قياس مشترك      بع ن      ات  

 حددة على أربع فئات من األسر المعيشية الم
 الوقوع  فقراء، معرضون لمخاطر)   ا  اقتصادي
باستخدام دخل ، (، طبقة وسطى، أثرياءفي الفقر

لمعيشية ومسوح النفقات في تسعة بلدان األسرة ا
 العرب.السكان عربية تضم أكثر من ثلثي 

 تؤكد النتائج أن الطبقة الوسطى كانت، حتى عام
ب من نصف سكان البلدان العربية         ما يقر  تشكل ، 2010
وبلغ متوسط الفقر اإلقليمي  .(ئةامفي ال 3.47)التسعة 

في  20كان . وئةامفي ال 21 (لسكانبعدد االمرجح )
 الوقوع فيمخاطر ل ونمن السكان معرضآخرون  ئةامال
من  ئةامفي ال 12في فئة األثرياء وبذلك تبقى . فقرال

المنطقة منذ رات كثيرة طرأت على         أن تغي   رغي السكان.
الجمهورية يتوقع أن تكون النزاعات في و .2010 عام

 ذمنو. الفقرقمت افقد  والعراق واليمن ةسوريالعربية ال
لت مصر، ، 2018 عام إلى 2010 عام أكبر بلد وهي            سج 

                                                عربي، ارتفاعا  في المعدالت الوطنية للفقر والتعرض 
 ، نتيجة للضغوط االقتصادية علىهقوع فيالو لمخاطر

ربما . ونتيجة لذلك، (7.3 الشكل)دخل األسر المعيشية 
قد على نطاق المنطقة يكون حجم الطبقة الوسطى 

في  40ليصل إلى أقل من     ا  كبير    ا  انخفاضانخفض 
حتمل أن تكون معدالت الفقر قد               . وبالمثل، ي  ئةامال

.ئةامفي ال 25تجاوزت 
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 القوى المحركة لالمساواة  إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية

 محركة لالمساواةالقوى ال 

الالمساواة السيئة  تدفع الخيارات السياساتية
 ةالعربيات االجتماعية واالقتصادية. واالقتصاد

قطاع الخدمات في البلدان ب     سا  أسا ةمدفوع
نسبة عالية من الخدمات ذات وب)المستوردة للنفط 

وبقطاعات الطاقة في  (القيمة المضافة المنخفضة
 البلدان المصدرة للنفط، ما يؤدي إلى جعل سوق 

عن ضعف النمو واإلنتاجية.                        العمل غير نظامي، فضال  
 ن الطبيعة الريعية لالقتصاداتإوفي الوقت نفسه، ف

العربية، وضعف الحوكمة واألطر المؤسسية، 
ورأسمالية المحسوبية، والقيود المفروضة على 

جميعها  تأد ة،الحريات، وانخفاض المشاركة السياسي
      ميا       ن ظ  إلى ترتيبات اجتماعية واقتصادية تحابي 

بفعل    ا  معالالمساواة تعمقت ونفوذ. ذوي المصالح 
 .الليبرالي االقتصادسياسات ة سوء إداروالريعية 

القوى الدافعة للسياسات  .ألف
 االقتصادية

 اإلنتاجيةضعف ضعف سوق العمل و 

المنطقة  مرتفعة في الناتج-مرونة العمالةيبدو أن 
دون توليد العربية، ما يشير إلى أن النمو لم يكن 

وظائف. ويمكن وضع ذلك في سياق البنية 
طقة اعتمدت عليها المنطالما االقتصادية الريعية التي 

لتضخم العمالة في القطاع العام. الطريق والتي مهدت 
بقدر مع ذلك، ومنذ أواخر ثمانينات العقد الماضي، و

ت فترات النمو بأك                                            ر على مدى السنوات األخيرة، حد 
متكررة، في كل من البلدان الالمنخفضة والمتقلبة 

المصدرة للنفط وغير المصدرة للنفط، إلى حد كبير 
م على استيعاب فائض العرض من قدرة القطاع العا

اليد العاملة. وفي الوقت نفسه، كان دور القطاع 
                                             الخاص النظامي في العمالة محدودا  لم يرق  إلى 

مستوى تحدي استيعاب التدفق المتزايد للوافدين إلى 
 تبرز                             وبدال  من ذلك، معظم فرص العمل سوق العمل.

القيمة  يفي أنشطة قطاع الخدمات غير النظامي ذ
المضافة المنخفضة واألجر المنخفض. وباختصار، كان 

غير الئقة وظائف رت                             العديد من الوظائف التي توف  
 إلى حد كبير.

، الذي 1.4 الشكلن هذا الناتج في                   ليس من السهل تبي  
ر حصص القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي      يصو  

إلى  1980ات العربية خالل الفترة من في االقتصاد
. وتبين مقارنة تطور النمو القطاعي خالل هذه 2017

                                                   الفترة تقلبا  كبيرا  في حصة قطاع الهيدروكربونات في 
التي )الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان الغنية بالنفط 

ئة افي الم 37.5ئة إلى افي الم 59.1انخفضت من 
في  47.3تفعت إلى ، ثم ار1990-1980الفترة خالل 

بعد ذلك في عام لتنخفض ، 2010ئة في عام االم
غير أن . (ئةافي الم 35.3إلى نسبة متدنية تبلغ  2017

هذه االتجاهات تتماشى مع تحركات أسعار النفط، في 
 لبلدان العربية الغنية بالنفط في احين ظلت بنية 

                                    مشابهة جدا  لتلك التي كانت سائدة في  2017عام 
قبل حقبة ارتفاع أسعار النفط في الفترة  1990عام 

، 1990باإلضافة إلى ذلك، منذ عام و. 2000-2010
استمرت الخدمات وغيرها من فئات أنشطة القطاع 
المتنامي األولي في كل من البلدان الغنية بالنفط 

والبلدان الفقيرة بالنفط، على حساب الزراعة. واتخذت 
لتحول من انفسه، اتجاه حصص العمالة االتجاه 

. وفي هذا (2.4 الشكل)                           الزراعة أساسا  إلى الخدمات 
ينخرط العمال الذين ينتقلون إلى  أنح     رج            الصدد، ي  

الخدمات من الزراعة في أعمال ذات قيمة مضافة 
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ج   عمالة في البناء للل أسرع معدل نمو               متدنية. وس 
ة في البلدان الفقيرة بالنفط، في والتجارة الداخلي

                                           حين ازدادت أيضا  حصص العمالة في أنشطة أخرى 
 طفيفة في االقتصادات الغنية بالنفط.زيادة 

 ة مئوية( في البلدان العربية الغنيالنسبة بالحصص القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي ) 4.1الشكل 

 الفقيرة بالنفطالبلدان العربية بالنفط و

 

 

 .United Nations Statistical Division, 2017إلى    ا  حسابات المؤلفين استناد المصدر:
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 القوى المحركة لالمساواة  إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية

من االتجاهات المذكورة أعاله بالنواتج، تقترن وعندما 
مثل ارتفاع العمالة غير النظامية وانخفاض مشاركة 

 والبطالةفضة المنخ ةالقوى العاملة ومعدالت اإلنتاجي
خاصة بين الشباب والنساء، يصبح من المرتفعة 

الواضح أن عملية النمو ليست منتجة وال شاملة 
، (2018)                                          للجميع. واستنادا  إلى منظمة العمل الدولية 

تجاوز متوسط المستويات غير النظامية في البلدان 
األردن والجمهورية )العربية الخمسة غير الخليجية 

 (السورية والعراق ودولة فلسطين واليمنالعربية 
من إجمالي  ئةامفي ال 6.68المتوسط العالمي، إذ أن 

العمالة، بما في ذلك الزراعة، غير نظامي. ويدفع قطاع 
الزراعة عادة المستويات غير النظامية إلى أعلى. 

يؤدي استبعاد الزراعة من العمالة غير ولكن بينما 
في المتوسط العالمي النظامية إلى تخفيضات كبيرة 

في  5.50إلى  ئةافي الم 2.61من )لهذه العمالة 
المتوسط لمناطق أخرى، بما في ذلك في ، و(ئةاالم

في  5.59إلى  ئةامفي ال 6.69من )البلدان النامية 
مستويات العمالة غير النظامية في ال تنخفض ، (ئةامال

فقط إال البلدان العربية الخمسة غير الخليجية هذه 
 ناحظيشير، كما الما ، ئةافي الم 64من يقرب ما  إلى

غير النظامية قد تكون  أن العمالةفي مواضع أخرى، 
 .، جميعهااعة، غير الزرخرىاألقطاعات ال مرتفعة في

العمالة غير النظامية عن طريق ارتفاع ع                  ويمكن أيضا  تتب  
 4.31إذ أن ، االكتتابية لمعاشات التقاعديةام    ظ         فحص ن  
فقط من القوى العاملة في المنطقة العربية  ةئامفي ال

بفعالية  م ومشمولون   ظ                            مساهمون نشطون في هذه الن  
ما يترك أكثر من  ،م المعاشات التقاعدية للشيخوخة   ظ      بن  

إذا و. يةالعاملة دون حماية اجتماعية مستقبل ةثلثي القو
هم في سن  منإجمالي                      باالعتبار بدال  من ذلك خذ       ما ا  

الة نجد أن ، انالسكمن  العمل تنخفض                  التغطية الفع 
 .ئةامفي ال 3.15إلى         تقريبا  النصف بمقدار 

 مئوية( في البلدان العربية الغنية بالنفط النسبة بالالقطاعات في إجمالي العمالة ) حصص 4.2الشكل 

 الفقيرة بالنفطالبلدان العربية و

 

 . ,c2018ILOإلى    ا  حسابات المؤلفين استناد در:المص
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 حصة األجور في قطاع الصناعة التحويلية كنسبه مئوية من إجمالي المبيعات  4.3الشكل 

 بالمقارنة مع المتوسط العالمي حسب فئات الدخللبلدان عربية 

 

 متاحة على Enterprise Surveys إلى قاعده بيانات البنك الدولي وبيانات   ا  استنادحسابات المؤلفين المصدر: 
datasets-https://www.enterprisesurveys.org/en/survey .(2019أغسطس /أب 10في  استرجعت). 

 

والمستويات العالية قية النسقد تحد هذه الحقائق و
ز النشاط                                     للعمالة غير النظامية، إلى جانب ترك  

االقتصادي في قطاعات ذات قيمة مضافة متوسطة 
                                                ومنخفضة نسبيا ، نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتؤثر 

 اليد العاملة وعلى إجمالي نمو اإلنتاجية. نمو  على
وقد تكون إنتاجية العمالة المقاسة بمخرجات العامل 

إال أن الواحد في المنطقة العربية أعلى منها في العالم، 
نمو والواقع أن                                كان عموما  أدنى مما في العالم. ها نمو

كبير                            في المنطقة سلبيا  إلى حد  كان إنتاجية العمالة 
                   عزى ذلك جزئيا  إلى       ، وي  2017-2014خالل الفترة 

انخفاض إجمالي المخرجات عقب انخفاض أسعار 
                                   ت المتكررة، وظل قريبا  من الصفر في النفط والنزاعا

كون للنمو البطيء ت. وفي هذا الصدد، قد 2018عام 
على لة واسلبية على نمو إنتاجية العم               المستمر آثار  

مستويات المخرجات للعامل الواحد في األجل 
الطويل، ما قد يؤثر بدوره على األجور الحقيقية 

كان بموالرفاه والالمساواة. غير أن من األهمية 

مالحظة أن حصة كل من اإلنتاجية واألجور في قطاع 
ز       يتمي  الذي )النظامي الخاص لصناعة التحويلية ا

                    كانت متسقة إلى حد   (بتدني العمالة غير النظامية
باستثناء موريتانيا )كبير مع المتوسطات العالمية 

حيث انخفاض هاتين الدخل،  يمنخفضتالواليمن 
. والدرس الذي (3.4 الشكل) (بائن بوضوحالحصتين 

يمكن استخالصه هو أن انخفاض نمو اإلنتاجية في 
 االقتصادات العربية ليس سمة تشمل االقتصاد كله.

تميل  ،كما تبين نتائج مسوح المؤسساتومع ذلك، 
مؤسسات الصناعة التحويلية العربية إلى أن تكون 

ل أكثر مما في بلدان أخرى ذات كثيفة رأس الما
مستوى مشابه من الدخل ورأس المال البشري. ويشير 

حصص دخل ارنة مع بالمقارتفاع حصص رأس المال 
           جزئيا  إلى  اتاليد العاملة في إجمالي إيرادات الشرك
انخفاض إلى حلول رأس المال محل اليد العاملة و

تعلمة الطلب على العمالة، رغم وفرة القوى العاملة الم
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وارتفاع معدالت البطالة، خاصة بين الشباب واإلناث. 
وال يساهم ذلك في تشويه حوافز العمالة وزيادة 

 ، مع الوقت، ، لكنهفحسب البطالة في األجل القريب
نوعية على                        سلبا  على متوسط األجور و               قد يؤثر أيضا  

العمل والالمساواة، أي أن الزيادات في حصص رأس 
هم في أعلى مرتبة من من خيل المال قد تزيد مدا

كة فتوزيع الدخل، مراتب                         تكون بمثابة قوى محر 
 لالمساواة في الدخل.

 لي تركز                  سياسات اقتصاد ك   

 االستقرارإحداث على 

هذه السمات البنيوية هي ناتج متوقع لنمو اقتصادي 
سريع مستمر للمؤشرات االجتماعية                   وبالنتيجة، تقدم  )

متذبذبة ت خارجية يعتمد على تدفقا (الرئيسية
من العاملين في صادرات النفط والتحويالت المالية )

. وتشمل الجوانب (والسياحة، وما إلى ذلكالخارج 
األخرى لنموذج التنمية االقتصادية هذا أعراض 

غ في      بال     م  الصرف ال، مثل أسعار "المرض الهولندي"
مع ضعف أداء متضافرة تنافسية، القيمتها وغير 

مالية الالدعم نات وعمالنفطية وفواتير الصادرات غير 
لنفقات لمحدود الز     حي  الكبيرة وارتفاع الديون وال
. وتؤدي لدعمانات معوال تتعلق بالتي جتماعية اال

في    ا  أساسي   ا                                       النزاعات اإلقليمية والداخلية أيضا  دور
، من خالل هذه إبراز أوجه الضعف في االقتصاد الكلي

انخفاض ت العسكرية ومثل ارتفاع النفقا من قنوات
والمساعدة من العاملين في الخارج المالية التحويالت 

 اإلنمائية الرسمية واالستثمارات األجنبية.

اقتصادي إقليمي غير                              والنتيجة النهائية هي نموذج  
مستدام، خاصة في البلدان الفقيرة بالموارد والوفيرة 

، ما يؤدي إلى أقل لمناورةا مجالحيث باليد العاملة 
قيود الأزمات متكررة في االقتصاد الكلي مدفوعة ب

برامج اإلصالح  شأن ميزان المدفوعات. ومنعلى 
كهذه         أزمات      ب      عق     ت  ي تال اض عليه                  االقتصادي المتفاو  

من القيود على سياسات االقتصاد الكلي        مزيد        فرض  

من الضغط على الفقراء                        تؤدي بدورها إلى مزيد  التي 
                          درا  ما تعالج االفتقار إلى والطبقة المتوسطة، ونا

السبب الجذري ما الئق، وهالعمل البنيوي والتحول ال
 لهشاشة االقتصاد الكلي.

القنوات الرئيسية التي يؤثر جدول أعمال إصالح ومن 
ز على االستقرار على الفقر ونواتج              اقتصادي يرك  
سياسات المالية العامة من خالل هي الالمساواة 
ة العربية، الضرائب منخفضة في المنطقفالتنازلية. 

توفر حيث                                           نسبيا ، ال سيما في البلدان الغنية بالموارد 
للنفقات االجتماعية.  بديلدخل عائدات النفط مصدر 

سياسة المالية الذي تواجهه تحدي الوفي صميم 
العامة واقع أن البلدان التي تعتمد على فرض ضرائب 

ظلت                           رئيسي لإليرادات تشهد نمطا                 مباشرة كمصدر  
فيه حصة ضريبة الدخل في إجمالي العائدات 

الضريبية إما راكدة أو انخفضت على مر السنوات بين 
. هكذا، رغم تفاوت مستويات 2014و 2005عامي 

الضرائب في البلدان العربية، بنيتها الضريبية متشابهة 
كبير: فمعظمها، بما في ذلك بلدان مجلس          إلى حد  

                      ا  وبصورة متزايدة على عتمد أساسيالتعاون الخليجي، 
. (مثل ضريبة القيمة المضافة)الضرائب غير المباشرة 

وباإلضافة إلى تدني أهمية ضريبة الدخل، حصة 
الثروة من إجمالي العائدات الضريبية ائب على ضرال

                                                ضئيلة جدا  في معظم بلدان المنطقة. وباختصار، أدى 
النظام الضريبي الذي نتج عن برامج اإلصالح 

دي في المنطقة العربية إلى مشكلتين االقتصا
 تمعدالفي أساسيتين: سمات تنازلية وارتفاع 

 .حايل الضريبيالت

د   التزامات الديون المرتفعة                   وبصورة أعم، تقي 
    د     ج         وقد و  هة للتنمية.                            درات المالية العامة الموج     ق  

(2010) Geib-Caner, Grennes and Koehler  أنه إذا
الناتج المحلي اإلجمالي  ام إلىالعلدين اجتازت نسبة ا

إلى الديون  تراكميؤدي ، ئةامفي ال 77غ لعتبة تب
تباطؤ النمو. وقد اجتاز العديد من البلدان العربية هذه 

عام دين  ةالعتبة، إذ يعاني كل من السودان ولبنان نسب
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قلق الإلى الناتج المحلي اإلجمالي مريعة، ما يثير 
 ت الديون وتداعياتل مسارا     تحم  شأن القدرة على ب

في البلدان الغنية بالنفط أما على النمو والتنمية. ذلك 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي العام  نسب الدينف

نفقاتها االجتماعية القائمة على عائدات إال أن معتدلة، 
تعرضت على مدى السنوات القليلة الماضية النفط 

لضغوط مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط. ومن 
بنية اإلنفاق العام في المنطقة ل        نتيجة  حية أخرى، نا

من األموال الخاصة على اإلنفاق ستهلك ي ،العربية
من دخل  ئةامفي ال 8الصحة والتعليم ما يصل إلى 

لطبقة الوسطى، خل ادمن  ئةامفي ال 11لفقراء وا
أعلى بكثير من المتوسط العالمي. نسبتان هاتان و

د في جميع أنحاء ز المالية العا    حي  جهد ، ياولذ                          مة المقي 
تزايد الحاجة إلى تعزيز اإلنفاق في مواجهة المنطقة 

 االجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والدرس السياساتي الرئيسي هو أن هذه القيود على 
كما جادل إنها، بل االقتصاد الكلي لم تنشأ في فراغ، 

ترتبط  ،( ,1988Taylor)بشكل مقنع النس تايلور 
 االقتصاد                                     ارتباطا  مباشرا  بتصميم ومنطق إصالحات 

تحقيق إجراءات من المهم التذكر أن و. الليبرالي
االقتصاد في أتي في أعقاب اختالالت تاالستقرار 
 هدف في المقام األول إلى الحد إنها ت، فاالكلي. ولذ

ميزان في الموازنة وفي )من التضخم والعجز 
سعر ك ،"لخاطئةا"وتصحيح األسعار  ،(المدفوعات

ومعونات الدعم الكبيرة  ،هغ في     بال                    الصرف الرسمي الم  
      وفقا  وألسعار الوقود أو السلع االستهالكية األساسية. 

مصحوبة هذه ، إذا كانت الليبرالي االقتصادلدعاة 
بسياسات تكييف بنيوي تكميلية متوسطة وطويلة 
األجل تضمن التخصص وتعزيز القدرة التنافسية 

يقوده       نموا   تكون النتيجة النهائية لمحليواإلنتاج ا
الستثمارات األجنبية لارتفاع الصادرات وتدفقات 

 ض في نهاية المطاف عجز ميزان المدفوعات.    خف     ي  
التحسينات في توليد فرص العمل ونمو  شأن ومن

التحول ضمان اإلنتاجية التي تصاحب هذه العملية 

ل الحد من البنيوي واآلثار االجتماعية اإليجابية، مث
 الفقر وتوسع الطبقة الوسطى.

األدلة على هذه الروابط السببية النظرية غير أن 
ن تجارب العديد من البلدان العربية فمختلطة.  أن       تبي 

                                        إجراءات التقشف يمكن أن تحقق انخفاضا  في 
السياسات تؤدي النتيجة أن ي فويمكن ، التضخم

رفع )النقدية وسياسات المالية العامة التقييدية 
معدالت الفائدة وفرض الضرائب وتخفيض معونات 

استقرار االقتصاد الكلي على إلى استعادة  (الدعم
النمو ئناف ستتؤدي إلى اربما إنها بل  ،المدى القصير

المتعلق بالمدى الجزء الثاني أما .       أيضا   اإلجمالي
افتراض أن تحقيق نمو محبذ لإلنتاجية أي ، األطول
ض الفقر      يخف  لاألسر المعيشية إلى تسرب يوالعمالة 

أعاله                         جدا ، كما تشير مراجعتنا          إشكالي  ف ،والالمساواة
بحث في القسم التالي، كان نكما سوللحقائق النسقية. 

 عنه ل   ف     غ             سلبي آخر                          لإلصالحات االقتصادية أثر  
 المحسوبية.صاعد ، هو ت               أنصارها تماما  

 القوى الدافعة المؤسسية .باء

ي الالمساواة في األجور والدخل المساهم الرئيسي ف
هو االنشقاق القائم بين قطاع نظامي صغير وقطاع 

كبير عن          إلى حد   مغير نظامي متضخم، الذي نج
سياسات د عن      تول  رأسمالية المحسوبية كنتاج سيادة 

في هجت        ي انت  تالبنيوي التكييف الستقرار وتحقيق اال
 المساومةكجزء من صفقة فأواخر القرن العشرين. 

الريعية، أدت طبقة رأسمالية المحسوبية التي نشأت 
إلى ترسيخ نماذج  الليبرالي االقتصادعن سياسات 

ة المحظوظة على    ل                   الخدمات إلى الق      ح     ن      لم   زبائنية
 سياسية. عالقاتلديهم  تليسمن حساب 

شبكة االمتيازات والمحسوبية  تضخملم يعرقل و
فاقم تو السائدة النمو وتوليد فرص العملاألضيق 
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إلى تكاليف فرصة                               الالمساواة فحسب، بل أدى أيضا  
باهظة. وتفاقمت الالمساواة أكثر ألن هذه التطورات 

في اقترنت بتراجع في االستثمارات العامة. و
من التحرير                          كانت هذه اإلصالحات خالية  األساس، 

انت الحوكمة المطلوبة، ما كأنماط من السياسي و
 واة.نتيجته زرع بذور الالمسا

                                           واقترنت هذه التطورات أيضا  بقيود شديدة على 
                                ر سلبا  على االستقاللية، مثل حرية     أث   ، ماالحريات

وزيادة إمكانية ذلك والقدرة على تشكيل ائتالفات 
التغيير االجتماعي. وتشير النتائج الرئيسية لتقرير 

الالمساواة "عن  (ESCWA, 2018c)اإلسكوا 
أن االستقالل  "لعالم العربيواالستقاللية والتغيير في ا

                  نسبيا  في المنطقة        متدن  ، هفي متوسط ،الشخصي
وخاصة من حيث التعبير عن  العالم،بالمقارنة مع بقية 

 لالستقاللية             غير متساو      ا  توزيع هناككما أن الذات، 
 بين السكان في المنطقة.

                          على االستقاللية موثقة جيدا  قيود هذه الوتجليات 
اب االنتفاضات العربية، باستثناء في أعقفبالفعل. 

                                               تونس، لم تشهد المنطقة تحسنا  في حقوق اإلنسان أو 
في الحقوق السياسية، كما لم تتحسن الحوكمة العامة. 

لتلقين األفكار لضمان        أداة  ستخدم يالتعليم ما يزال و
                                                 الطاعة والحفاظ على القيم المحافظة، بدال  من تعزيز 

                        خ النظام األبوي هو أيضا              كما أن ترس   التفكير النقدي.
تدني االستقاللية، وخاصة بين الشباب من أسباب       سبب  

مثل من ، عدة                                      والنساء. ويتجلى ذلك بوضوح على أبعاد  
المساواة بين الجنسين وااللتزام بالديمقراطية 
مما في والتسامح الديني، إذ أن المنطقة أكثر محافظة 

 ن التنمية.المستوى ذاته معلى التي  األخرىالمناطق 

 ( 2011عام  ردواللمعادل القوة الشرائية بنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ) 4.4الشكل 

 2017 لعامالحوكمة مؤشر و

 

في كانون  استرجعت) /https://info.worldbank.org/governance/wgi مؤشرات الحوكمة العالمية متاحة علىلقاعدة بيانات البنك الدولي  المصدر:
 .(2019أغسطس /أب 15في  استرجعت) http://hdr.undp.org/en/dataلتنمية البشرية. متاحه على عن اوبيانات البرنامج اإلنمائي  ؛(2019يناير /الثاني

التنظيمية اللوائح من مؤشرات الحوكمة العالمية وهي سيادة القانون والصوت والمساءلة وفعالية الحوكمة وجودة  5 ـالمتوسط الهندسي لهو  3G ة:مالحظ
 .أفضلحوكمة القيم األعلى إلى  تشيرو 1إلى  0من قيمته تتراوح لاألقصى الحد -ر الحد األدنىاباستخدام معيشر نعاير هذا المؤالفساد. وة ومكافح
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                                         رتبط تدني هذه االستقاللية الشخصية ارتباطا  يو
                                                جوهريا  بالالمساواة، إذ أن العقد االجتماعي الريعي 

نصيب الفرد من ارتفاع يستند في جوهره إلى مبادلة 
ع بتدني المساءلة والشفافية والمشاركة والري

النظام. ويتجلى ذلك في موقع ة السياسية وشرعي
فلي                          اشز في الجانب األيمن الس  البلدان الغنية بالنفط الن

للحكم الرشيد،                     ، الذي يرسم مؤشرا  4.4 الشكلمن 
إلى مؤشرات الحوكمة                        وضعته اإلسكوا استنادا  

 العالمية، مقابل الدخل القومي اإلجمالي للفرد. 
االستقاللية تدني تدني التعبير عن الذات و هكذا،

 في الترتيبات االجتماعية والمؤسسية نالمتأص
مها التعليمية. وليس    ظ                                للدولة الريعية، بما في ذلك ن  

 (ESCWA, 2018c)إلسكوا ل                       من المستغرب أن دراسة  
أكثر  ،في المتوسط ،تجد أن المنطقة العربية، تبدو

في بحث ناالتجاه العالمي. وكما سن لالمساواة م       قبوال  
ه الصفقة التفاوضية الفصل التالي، استدامة هذ

ع وفيها بطبيعة الحال مع انخفاض الري        مشكوك  
من المشاركة السياسية        مزيد  بالشباب مناداة وتزايد 

من         بمزيد  واالستقاللية والديمقراطية، وبالتأكيد 
الفرص االقتصادية الالئقة.
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 ضرورة وضع سياسة إنمائية تشمل الجميعج الداعمة لالحج  إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية

 ضرورة وضع سياسة لج الداعمة الحج 

 إنمائية تشمل الجميع

ة نموذج تنمية اقتصادية تشمل تحتاج البلدان العربي
انخفاض بتكسر الحلقة المفرغة المتمثلة والجميع 

، وبطء نمو دخل بأكمله اإلنتاجية على نطاق االقتصاد
األسرة المعيشية، وتباطؤ خفض الفقر، وارتفاع العمالة 

في غير النظامية، إلى جانب الالمساواة في الدخل و
ة مع الفرص. ويتطلب بلوغ هذه األهداف، وخاص

ع في المستقبل، إجراء واالنخفاض المتوقع في الري
ال   تحديات       معا   تشكل    ا  بنيوي                       إصالحات مؤسسية وتحو 

تستهدف اإلصالحات فترض أن     وي  إنمائية وجودية. 
بحوار اجتماعي، إدخال تحسينات في     ا  المؤسسية، بدء

الصوت والمساءلة وسيادة القانون. ومن شأن عقود 
 ق عن مثل هذا الحوار االجتماعياجتماعية جديدة تنبث

االلتزام بالخدمات العامة والعمالة  تجديد وتعزيز
برامج تحويالت نقدية طريق عن والحماية االجتماعية 

ضمان العمالة. ويتطلب التحول برامج لمشروطة و
البنيوي إعادة توجيه سياسات االقتصاد الكلي 

 يكون التكامل اإلقليمي عاملل والسياسات القطاعية
إعادة توجيه سياسات  شأن . ومن   ا  تمكين رئيسي

 مرصدمثل من                                   االقتصاد الكلي، استنادا  إلى تدخالت 
لنفقات االجتماعية للبلدان العربية الذي اقترحته ل

 العامة المتاحة ز المالي             في ترشيد حي  المساهمة اإلسكوا، 
 لدعم الحماية االجتماعية والتحول البنيوي.

 ة ع كفرصوتضاؤل الري .لفأ
 لإلصالح المؤسسي

ل    ك  تشالموارد الطبيعية  تزال ماعلى مدى عقود، 
ال سيما في البلدان التسعة  ،االقتصادات العربية

بلدان مجلس )المصدرة الصافية للنفط الغنية بالموارد 
أوبك الثالثة في عضاء البلدان األوالتعاون الخليجي 

 ،عوارتفاع نصيب الفرد من الريما زال  ، حيث(األخرى
على شكل معونات دعم حكومية ومعدالت ضرائب 

ركيزة من ركائز  ،منخفضة وعمالة في القطاع العام
 السياسة اإلنمائية منذ خمسينات العقد الماضي. كما 

على االقتصادات تؤثر ثروات الموارد الطبيعية ما تزال 
العربية الفقيرة وغير المصدرة للنفط من خالل تدفقات 

بلدان الغنية بالموارد، وخاصة رؤوس األموال من ال
من العاملين وتدفقات التحويالت المالية  اتاالستثمار

ثارها آالريعية ولعبت والسياحة. هكذا في الخارج 
                                                  الجانبية دورا  قياديا  في تعزيز التنمية االجتماعية 
واالقتصادية على مدى العقود األربعة الماضية في 

السلطوية.       مك نت       أيضا  معظم البلدان العربية. لكنها 
فاق التنمية في المنطقة آالحاجة إلى فصل والواقع أن 

فاق هذه آألن                  أخذت تزداد حدة   المواردمن  عوريالعن 
 على األجلين المتوسط والطويل. ةتبدو ضعيفالريوع 

متوسط  (اءب) 1.5 الشكلو (ألف) 1.5 الشكليرسم 
باألسعار )الموارد الطبيعية  ريوعنصيب الفرد من 

. وكما 2017-2000خالل الفترة  (2010دوالر بالثابتة 
أسعار النفط بعد األزمة  اتشير انخفاضتهو مبين، 

عقب  2015-2014المالية العالمية، وخاصة في الفترة 
الواليات المتحدة  النمو في إنتاج النفط الصخري في

في نصيب الفرد من  2008إلى انقطاع بنيوي في عام 
مستوى له منذ عام  أدنىي هبط إلى ذع، الوالري

      أيضا   2008هذا االنقطاع بعد عام عن . ويكشف 2004
سلبي لمعدالت التغيير السنوية في نصيب المتوسط ال

                                        الموارد الطبيعية للبلدان جميعها تقريبا   ريوعالفرد من 
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 ن إ                               . واستنادا  إلى هذه االتجاهات، ف(2.5 الشكل)
 2030عام لع المتوقع والريمن نصيب الفرد الواحد 

نخفض إلى ييمكن أن  (1.5 الشكلالخط المنقط في )

في  2008ه عام                           دوالرا ، أي أقل من نصف قيمت 2,240
النسبة المناظرة للبلدان أما البلدان الغنية بالنفط، 

 أقل من الثلث.فالفقيرة بالنفط 

 البلدان العربية بالموارد والموارد الطبيعية الحقيقية للفرد في البلدان العربية الغنية  وعير 5.1الشكل 

 المتقطع(الخط ) 2030-2018 ،وإسقاطاتها للفترة 2017-2000وارد، بالم الفقيرة

 

 

 .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدةالصادرة عن إلى مؤشرات الحوكمة العالمية وبيانات السكان    ا  حسابات المؤلفين استناد المصدر:
مان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية. وتشمل البلدان                                            ربية المتحدة والبحرين والجزائر والعراق وع  تشمل البلدان العربية الغنية بالموارد: اإلمارات الع

 الشكلأنه فيما يتعلق باإلسقاطات في ة الموارد: األردن وتونس وجزر القمر والسودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن. تجدر االشاربالعربية الفقيرة 
 .2019 بريلأ/نيسانفي لبنك الدولي التي أصدرها الى أسعار السلع المتوقعة وما بعد ع 2019لعام التوقعات تقوم ، بينما ةر    قد  م 2018 عاماإلسقاطات ل ،1.5
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 ضرورة وضع سياسة إنمائية تشمل الجميعج الداعمة لالحج  الالمساواة في البلدان العربية إعادة التفكير في

ينبغي لهذه النتائج أن تدق ناقوس الخطر لبلدان 
 غنية بالنفط المنطقة جميعها، وخاصة للبلدان ال

مثل )نصيب الفرد من الريوع التي يتدنى فيها 
 كان نصيب الفرد من حيث الجزائر، والبحرين 

، مقارنة 2017دوالر في عام  1,000ع أقل من والري
. (قطر والكويتفي دوالر  12,000مع ما يقرب من 

 التقريبية                                     وما يثير القلق أيضا  أن هذه اإلسقاطات 
 خذ باالعتبار السيناريو ال تأإذ متحفظة للغاية 

 خذ بالحسبان تأثيرات االرتفاع الذي يأ األسوأ

 السريع في معدالت استهالك الموارد الطبيعية 

 كما في )أو االنخفاض في احتياطيات النفط 

 .(حالة الجزائر

 الموارد الطبيعية وعيريب الفرد من نصل ر السنوي       التغي   وتيرةمتوسط  5.2الشكل 

 

 

 .UN DESA, Population Division, 2019و Bank ,2019 World إلى   ا  حسابات المؤلفين استناد المصدر:
 .2017-2004وتعكس الفترة اإلجمالية  2008-2004. ولذا تعكس الفترة األولى 2004لعراق تبدأ من عام لرجى مالحظة أن البيانات ي
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 السياحة للفرد الواحد من و من العاملين في الخارج التحويالت المالية من تحصيالتال 5.3الشكل 

 2017-2000الموارد، بفقيرة الفي البلدان العربية 

 

 

 .ivision, 2019UN DESA, Population Dو Bank ,2019 World                             حسابات المؤلفين استنادا  إلى المصدر:

 

ورغم أن مستويات نصيب الفرد من الريوع منخفضة 
هذه                                          االقتصادات التي تفتقر إلى الموارد، إال  أنفي 
تدفقات  على                      تعتمد اعتمادا  كبيرا  ات تصاداالق

من التحويالت المالية من العاملين في الخارج و
                                     ترتبط ارتباطا  وثيقا  بعوائد الموارد وهذه  ،السياحة
                                  تؤثر سلبا  أيضا  على هذه التدفقات ، كما يةالطبيع

النزاعات األخيرة في المنطقة. وفي كعوامل أخرى، 
اتجاهات نصيب الفرد من  تتطابقتوقع أن يالواقع، 

التحويالت المالية من العاملين في من تدفقات ال
السياحة في البلدان العربية غير المصدرة من الخارج و
من ريوع الموارد  نصيب الفرداتجاهات للنفط مع 
 . (3.5 الشكل) دان الغنية بالنفطفي البلالطبيعية 
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 ضرورة وضع سياسة إنمائية تشمل الجميعج الداعمة لالحج  الالمساواة في البلدان العربية إعادة التفكير في

البلدان العربية الفقيرة  توفي المتوسط، شهد
للفرد  التحصيالت          ركودا  في  2010بالموارد بعد عام 

التحويالت المالية من العاملين في الخارج من الواحد 
السياحة، من تحصيالت للفرد الواحد ال في           وانخفاضا  

                              في البلدان األكثر اعتمادا  على أكبر فاض كما كان االنخ
 التحويالت المالية والسياحة، كما في حالة لبنان، 

                                            ترك اقتصاداتها أكثر تعرضا  للمخاطر. وفي حين ما 
من تحصيالت البعض الزيادات في  2017يبين عام 
الية من العاملين في التحويالت الممن السياحة و
      نظرا  هذه التحصيالت  توقع أن ترتفع     ال ي  الخارج، 

في العامة المالية على للزيادة المتوقعة في الضغوط 
توطين العمالة االقتصادات الغنية بالنفط، ومبادرات 

 والنزاعات اإلقليمية.

االتجاهات في أسعار النفط تقديرات ورغم أن 
سقاطات ليست اإلهذه التي تكمن خلف األساسية 
، يبين حجم إلى درجة جعلتها سيئة الصيتموثوقة 

األرقام أن العقود االجتماعية السخية التي كانت ركيزة 
رئيسية لسياسات التنمية اإلقليمية خالل العقود 

األربعة الماضية قد تكون في طريقها إلى أن تصبح 
القلق، ذلك يثير ترض أن ف   ي  . و   ا  ماضي    ا  تاريخي    ا  واقع

بالنظر إلى متطلبات إعادة اإلعمار في بعض  وخاصة
الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا )البلدان 
وارتفاع الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي  (واليمن

معظم البلدان المتوسطة الدخل )الدين  ةونسب خدم
وارتفاع اإلنفاق العسكري وتزايده  (المواردبالفقيرة 

. (الغنية بالمواردة ، وخاصمعظم البلدان العربية)
ز            ع وعلى حي  والضغط على الريذلك توقع أن يزيد    ي  و

 لإلنفاق االجتماعي. ة العامة المتوفرالمالي

تها المؤسسية االدولة العربية الريعية، بقدرليست و
للتصدي لهذه      ئة            يها، مهي  فالحوكمة  اتالحالية وإطار

مت االستجابات                            التحديات المتعددة. وقد قد  
مجلس )إضافية     ا  عو، إما ري0201سياساتية منذ عام ال

 (2013حتى عام و 2011التعاون الخليجي في عام 
حقيقية المساءلة الحقيقي واللصوت لقل أ    زا         أو حي  /و

الفقيرة )من اإلصالحات المتعلقة بالحوكمة ذلك  وغير
للسياسات ذاتها                              . وهذه االستجابات هي امتداد  (بالموارد
أساسية إصالحات االنتفاضات. وبدون ت إلى          التي أد  
قتصادية وإصالحات مؤسسية وفي االسياسات في ال

فرغة                                             الحوكمة، ستظل البلدان العربية حبيسة حلقة م  
في متدهورة وارتفاع والمتدنية الحوكمة الأخرى من 

 .(4.5 الشكل)السياسي راب االضط

لصانعي السياسات في البلدان العربية  ما الذي يمكن
القيام به للتصدي لتحديات الحوكمة؟ يتطلب ذلك 

                                                   إجراء تقييمات عميقة وتغييرا  منهجيا  على المستويات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المختلفة. وكما 

كر في  ال يمكن أن ، الذي قدمناه طار المفاهيمياإل        ذ 
         متكامل       هج     ن  غير  قيقي                           يكون فعاال  في إحداث تغيير ح

فترض أن يضع نظرة طويلة األجل. ويعتمد  كهذا      هج     ن                ي 
ع التساؤل  ركائز المجتمع األبوي والتعليم الديني               موض 

، والنماذج االقتصادية السائدة وصنع القرار السياسي
فترض أن يتطلب  في مجال االقتصاد السياسي                       بينما ي 

التي  نمائيةاإل ةدولالريعية إلى ال ةدولالل من        التحو  
 األفراد.ال المؤسسات يتولى دور القيادة فيها 

الهدف األول من التغيير هو استعادة مصداقية  الذ
إعادة ابتكار الخدمات العامة بمؤسسات الدولة 

من جوانب وتحفيز المشاركة العامة كجانب حاسم 
جديدة السياسات الأصحاب المصلحة في انخراط 

أية على يتعين وا للتطبيق. لضمان مالءمتها وقابليته
زبائنية الإصالحات جادة أن تبدأ بتفكيك شبكات 

أكبر على المؤسسات لتقديم          اعتمادا  باالعتماد 
الخدمات ومعاملة المواطنين على قدم المساواة 

 . ةالرشيد ةكمووترسيخ سيادة القانون وتعزيز الح
      تحوال  ل قااالنتفي المنطقة العربية، يتطلب هذا 

ة )، من خالل تثبيط الممارسات النخبوية         ثقافيا           األقلي 
 ،من االقتصادات العربية    ا  التي تسود عدد (         المتسل طة

وفتح القطاع الخاص أمام الوافدين الجدد لتحويله 
                       حقيقي بدال  من قطاع خاص  "خاص"إلى قطاع 

 اية.بالرع المنافسة الصحيةتعهد ، و"عائلي"
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 2017-2000الحوكمة واالستقرار السياسي،  يمؤشر ر في           وية للتغي  النسبة المئ 5.4الشكل 

 
 إلى مؤشرات البنك الدولي للحوكمة.                          حسابات المؤلفين استنادا   المصدر:
 .األقصىالحد -ر الحد األدنىاتخدام معيباس ين كليهماشرنعاير المؤو .2016Ismail et al (-Abu(                    الحوكمة استنادا  إلى مؤشر سب     احت   :ةمالحظ

 

لهذه الغايات، من الضروري تعزيز الحوار    ا  وتحقيق
االجتماعي، وخاصة في االقتصادات التي تمر بمرحلة 

التي يتدنى و                                     انتقالية أو التي تبدو مستقرة ظاهريا  
. ( ,2012ILO and UNDP) والمساءلةفيها الصوت 
أن الحوار متنا عل من المنطقة    ا  دروسوالواقع أن 

قنوات اتصال توليد االجتماعي هو األداة المركزية ل
 يوفر آلية مؤسسية أنه بين الحكومة والشعب و

 النزاعات. فضل

    ا  التزامتتضمن عقود اجتماعية  .باء
بتحسين الخدمات العامة    ا  متجدد        معززا  
 والحماية االجتماعيةعمالة وال

 زامااللتوتعزيز ماسة إلى تجديد ة هناك حاج
األهم والوسيلة الخدمات العامة في البلدان العربية، ب
دور التعليم في العقود في إعادة النظر هي ذلك ل

      تمك ن م رفيعة الجودة    ظ                             االجتماعية، بما يفضي إلى ن  
تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية الوطنية. 

رغم أن البلدان العربية نجحت في مرحلة ما بعد و
ع مستوى التحصيل العلمي، إال أن االستعمار في رف

. ة     عصي   ما تزال هناك مسائل تتعلق بجودة التعليم
لتعليم، يمكن لاالستراتيجية مواءمة الفباإلضافة إلى 
كفاءة قدر من التخصيص الموارد ببتحسين نوعيته 

      عددا  تحدد أن لموازنات أكثر شفافية يمكن أكبر. و
ق وفور في                                      كبيرا  من المجاالت التي يمكن فيها تحقي

باتجاه اإلصالح هذه الوفور  توزيعليعاد  ،التكاليف
االستراتيجي وتطوير المناهج الدراسية وتدريب 

النظر في إجراءات الميزنة  إعادةالمعلمين. وتنبغي 
                          الموضوعة مركزيا  تنحو إلى ات ذاتها، ألن الموازن

ال تستجيب لالحتياجات المحلية. وعالوة الجمود ف
    ا  إداريلتعليم لن درجة من المركزية                  على ذلك، قد تحس  

تخصيص الموارد. وفي العديد من ة كفاء    ا  ومالي
إمكانية توليد                مستغلة نسبيا  ليست البلدان العربية، 

ليم في التعإيرادات وتحقيق وفور في التكاليف 
                                     يشك ل التعليم الثالثي مجاال  يمكن فيه  ا. ولذيالجامع

ضافة إلى باإلو. على نحو أكفأتخصيص الموارد 
 تخصيص الموارد، تحتاج المنطقة إلى إعادة 

اإلمارات العربية المتحدة
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 ضرورة وضع سياسة إنمائية تشمل الجميعج الداعمة لالحج  الالمساواة في البلدان العربية إعادة التفكير في

في التفكير في الهدف الكلي الشامل لنظام التعليم و
من نظام تلقين ليتحول إصالحه نهاية المطاف 

(c2018ESCWA ) ما يفضي إلى  ،إلى نظام انعتاق
 من االستقاللية والحريات لألفراد. وعالوة        مزيد  

هناك حاجة إلى تجديد على ذلك، إلى جانب التعليم، 
تقديم الخدمات األساسية، وخاصة بااللتزام العام 

 خدمات الرعاية الصحية واإلسكان.

يمكن تصميم برامج رفاه اجتماعي تعزز إمكانية و
من الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية. و

القائمة على أبسط إشكالها برامج التحويالت النقدية 
 نالتي تضمو لكل مشمول بهافحص الوضع االقتصادي 

تختلف برامج التحويالت  ،          . وعموما               دخال  بحد أدنى
تصاميمها، لكنها تشمل عادة توفر في النقدية المشروطة 

أو الصحة. /يتعلق بالتعليم ولتلقي التحويالت شرط 
ال تتصدى  إنهاقاصرة من حيث هذه البرامج غير أن 

، توفرهاألوجه الضعف البنيوية، مثل جودة الخدمات و
                     ، تزيد كثيرا  اإلقبال األوليةهداف األفيما يتعلق بلكنها 

أو التعليمية، وفي بعض /على الخدمات الصحية و
جودة لالحاالت تعزز النواتج بإعادة التركيز على أن 

حاسمة في الوصول إلى النواتج أهمية الخدمات 
بال شك تزيد امج هذه البر المرجوة. وفي الواقع، تبين أن

الة في الحد من الفقر، االلتح                                           اق بالمدارس، وهي فع 
وتزيد رفاه األسر المعيشية الفقيرة على المدى الطويل. 

التي يجنيها وعالوة على ذلك، وإلى جانب الفوائد 
برامج أبعاد الالمساواة المتعددة هذه التعالج  ،راداألف

خالف التحويالت النقدية ب ، فهي،وتخفف منها
فيض الفجوات عن طريق رفع تساهم في تخ ،التقليدية

مستويات دخل واستهالك الفئات المعرضة للمخاطر. 
ومن بين الدول العربية، أطلقت وزارة التضامن 

، بدعم من البنك 2015في عام  االجتماعي في مصر
هو ، الدولي، أول برنامج للتحويالت النقدية المشروطة

 ."التكافل والكرامة"برنامج 

مان االجتماعي، في أبسط ، برامج شبكة األ        وأخيرا  
أشكالها، حاسمة األهمية في ضمان الحماية من الفقر. 

          في عدد  كهذه واسعة النطاق وفي حين توجد برامج 

بعض ها تميل إلى إهمال                           من البلدان العربية، إال  أن
                                             المجموعات. فمثال ، في حين يتمتع موظفو القطاع 

بعض  العام بالحماية، يتلقى موظفو القطاع الخاص في
حماية على أي الحاالت حماية جزئية أو ال يتلقون 

الحماية 'راية ضمان تحت ، و2009اإلطالق. وفي عام 
، اقترح مجلس الرؤساء التنفيذيين 'االجتماعية للجميع

في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق مبادرة 
 أربعالحد األدنى للحماية االجتماعية، التي تحدد 

 وعالمية تتعلق بالحاالت التالية: ضمانات أساسية 

 وأالعمل بسبب المرض من االفتقار إلى الدخل  (أ)
االفتقار إلى  (ب) ؛ما إلى ذلك وأاألمومة  وأالبطالة 

رة                                        إمكانية الحصول على رعاية صحية بتكلفة م     ؛     يس 

قصاء اإلعام والفقر ال (د) ؛كافي لألسرةالدعم غير ال (ج)
وضع البلدان إلى النظر في  جتماعي. وتدعو المبادرةاال
م ضمان اجتماعي وطنية متسقة ومركزية بقدر أكبر    ظ     ن  

لتعظيم الفعالية وكفاءة التكلفة وضمان الوصول إلى 
جميع الفئات ذات الصلة. وينبغي على البلدان العربية أن 

األمان االجتماعي القائمة لتعزيز ة تستعرض برامج شبك
إضعاف  بانتجامع الحماية من الفقر والصدمات، 

 العمل. حوافز

نظامية وإيجاد فرص الغير  معالجة العمالةكذلك فإن 
العمل للشباب الوافدين الجدد إلى القوى العاملة 

شأن لمعالجة الالمساواة. ومن              ضروري أيضا  
إصالحات تحدد الحد األدنى لألجور أن تساعد في سد 

الفجوة في األجور بين القطاعين النظامي وغير 
                                           ي، وتمهد الطريق لجعل األخير نظاميا . وبرامج النظام

ستخدم لتزويد                                   ضمان العمالة هي برامج عمل عامة ت  
األسر المعيشية بدخل إضافي خالل الجفاف وغيره 
من الكوارث الطبيعية، وخاصة في المناطق الريفية. 
والغرض الرئيسي منها هو توفير عمالة مضمونة على 

                 يا  لتأمين مستوى مستوى معين من األجور يكون كاف
لهند ت ادخل مرغوب به لألسر المعيشية الفقيرة. وكان

في محاولة مكافحة  ،برامج ضمان العمالةفي        سباقة  
 طق الريفية والبطالة بين اإلناث.كل من الفقر في المنا
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 مئوية(الة نسببال)ة اراإليرادات الضريبية في بلدان مخت 5.5الشكل 

 

=D1F77413http://data.imf.org/?sk-، متاحة على "إيرادات ضريبية" إلى بيانات من صندوق النقد الدولي،   ا  حسابات المؤلفين استناد المصدر:

1390030341854&sId=78FE40AEED47-A23A-A450-1525 (2019يونيو /حزيران 15في  استرجعت). 

 .     معا  األفراد دخل فيما يتعلق بتونس، يعكس القسم األصفر دخل الشركات و :ةمالحظ

 

القدرة التفاوضية للموظفين  يبرنامج الهندالزاد قد و
والحماية االجتماعية بوجه عام، وكان له أثر إيجابي 

                    كانت هناك أيضا  بعض غير أنه قتصاد. على اال
إلى   Ranjan(2015)يشير والمخاطر والعيوب. 
 عن الزيادة في التي نجمت الضغوط التضخمية 

ؤدي يأسعار المواد الغذائية. وعالوة على ذلك، قد 
في النشاط االقتصادي       حول                         مثل هذه البرامج إلى ت  

من الصناعات التحويلية الثقيلة والخدمات إلى 
 ط                                            زراعة والصناعات التحويلية الخفيفة. كما سل  ال

(2013)Li and Sekhri    لى أن هذه ع            الضوء أيضا
    ا  أفراد العائلة الصغار سنبالبرامج يمكن أن تدفع المزيد 

إلى القيام باإلنتاج المنزلي واالنسحاب من المدارس 
ألطفال عندما يكون الوالدان في العمل. للتوفير رعاية 
العربية، قد ال تتطابق الوظائف التي  وفي المنطقة

ضمان العمالة مع المهارات  برامجفي إطار  ر    وف     ت  
د  ألسر المعيشية ا                               المتاحة، ومع ذلك يمكن أن تزو 

 5خفض تعرضهم للفقر. وبما أن الهدف ي  ما     كاف      ل  دخب
                                                 من أهداف التنمية المستدامة يشك ل أولوية للمنطقة، 

هة ج ض              يمكن أن تخف      ا  يد                             فإن برامج ضمان عمالة موج 
                                   أيضا  الفجوة في الدخل بين الجنسين.

ز مالية عامة يسمح بهذه النفقات؟ نعم،             هل هناك حي  
ولكن مع إصالحات في سياسة المالية العامة. تحتاج 

الدعم نات معوسياسات المالية العامة إلى دراسة 
                                               الشاملة، أي إلى تعظيم أثرها على األكثر حرمانا ، 

الدعم عقالنية وموجهة عونات م وينبغي أن تكون
ز                                             بشكل أفضل. من ناحية أخرى، وبغية توسيع الحي  

ن اعتماد    ي  المالي لإلنفاق االجتماعي،                       حتمل أن يحس 
ك مالأضريبة دخل تصاعدية وضريبتي ثروة و

عزز اإلنصاف. وتعتمد ياإليرادات، وفي الوقت نفسه 
          اعتمادا  في المنطقة بلدان ة الموارد الضريبية في عد

،                                               كبيرا  على الضرائب المفروضة على السلع والخدمات
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 ضرورة وضع سياسة إنمائية تشمل الجميعج الداعمة لالحج  الالمساواة في البلدان العربية إعادة التفكير في

                      عبئا  أكبر على الطبقة  ألنها تضعتنازلية  بطبعتيهاوهي 
. ينيشكلون قاعدة المستهلكالوسطى والفقراء الذين 

وينبغي على اإلصالحات الضريبية أن تنظر في 
، بما في ذلك الضرائب على السلع التصاعدية

اءات. وكشرط أساسي، ترشيد اإلعففي والخدمات، و
ينبغي أن تقترن السياسات الضريبية بإصالح نظام 
إدارة الضرائب. ويمكن أن تؤدي إصالحات إدارة 
 المالية العامة إلى تحسين كفاءة وفعالية النفقات، 

ويوفر رصد  .ما يؤدي إلى تحسين العدالة االجتماعية
الذي وضعته للبلدان العربية النفقات االجتماعية 

ا أداة تمكينية يمكن تكييفها لتناسب السياقات اإلسكو
الوطنية لرصد وتحليل الثغرات في بيانات اإلنفاق 

السياسة االجتماعية استجابة في االجتماعي العام و
ألولويات التنمية االجتماعية وخفض أوجه الالمساواة 

بط و ( ,c2019b, 2019ESCWA)العامة  رصد             إذا ما ر 
تتوفر لفقر، لبمرصد         يناميا  دالنفقات االجتماعية هذا 

اتخاذ قرارات ة العناصر الضرورية لعمليحينئذ 
 اقتصادية قائمة على األدلة.-اجتماعية

التكامل اإلقليمي لتحقيق العمل  .جيم
 الالئق والتحول البنيوي

االقتصادات العربية بحاجة ماسة إلى تحول بنيوي 
ية، يأخذ باالعتبار األثر االجتماعي للسياسة االقتصاد

للجميع                                   يصبح النمو االقتصادي منصفا  وشامال  ل
زيادة تنويع االقتصاد وزيادة اإلنتاجية ل. و          ومستداما  

                      التحول بعيدا  عن قطاع  ، ينبغيوتوليد فرص العمل
                             كثيف رأس المال. ويشك ل تعزيز الالموارد الطبيعية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نقطة انطالق 
شخصية وتشجيع الريادة وتوليد لتعزيز المبادرة ال

باإلضافة إلى ذلك، يؤدي دعم المشاريع وفرص العمل. 
تقليل أوجه الالمساواة، ألنها موجهة  إلى        ة جدا  ريالصغ

                                                   إلى أكثر الفئات حرمانا  من الناحية المالية. وتحتاج 

 االستثمارات العامة، سواء في مجال التنمية 

األولوية طاء إعالبشرية أو البنية األساسية، إلى 
للمناطق المحرومة أو المتأخرة. ومن شأن 
 االستثمارات في البنية األساسية أن تكفل 

خدمات وتحفيز التحسين إمكانية الحصول على 
 تنمية القطاع الخاص. وفي مناطق النزاع، إلى 

جانب زيادة االستثمارات العامة، من الضروري إنفاذ 
ف من خالل نص                                 سيادة القانون لضمان التوزيع الم  

الة أن عامة سياسات مالية شأن تحول بنيوي. ومن            فع 
اتية ؤتمهد الطريق لالستثمارات الموجهة وتوفر بيئة م

االقتصادية. -للتصدي لتحديات الالمساواة االجتماعية
ل  ولكن بنيوي، ينبغي أن تكون                      ، كي ينجح أي تحو 

                 جزءا  ال يتجزأ من  ةالرشيد ةكموممارسات الح
 امة جميعها.السياسات الع

ويتيح السعي إلى تكامل إقليمي عربي فرصة لدفع 
نمو اقتصادي يسهم في القضاء على الفقر، ودعم 

فجوات تضييق على  ةساعدالمتوليد فرص العمل، و
الالمساواة في الدخل والصحة والتعليم والعمالة. 

حرية تنقل اليد العاملة ستعزز وعالوة على ذلك، 
رة واالستثمار في المنطقة. والسلع ورأس المال التجا

                                                  ويمكن لصناديق التنمية العربية أن تؤدي دورا  هاما  
في تعزيز التكامل اإلقليمي وفي دعم التنمية 

يستلزم تعزيز                                االقتصادية في المنطقة. وأخيرا ، 
اعتماد  (أ)المنطقة إلى: ما بين االستثمارات في

 للتحقيق األمن الغذائي وأمن متسقة سياسات 

تعزيز حرية تنقل اليد العاملة  (ب) ؛والمياهالطاقة 
إزالة الحواجز  (ج) ؛الفجوة في المهاراتتضييق ل

  ؛ق االستثمار العربيوالتجارية والمؤسسية التي تع

ز                    التحتية لتعزيز حي  في تطوير البنية  االستثمار (د)
 تخصيص (ھ) ؛للنفقات االجتماعية تاحمال المالية العامة

لصناديق التنمية العربية لدعم  اليةالموارد الممزيد من 
 الرامية إلىالمشاريع المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية 

                            استفادة أكثر الفئات حرمانا .ات إمكانيتحسين 
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Conventional wisdom, based mainly on surveyed household income 
distribution statistics, suggests inequality is generally low in Arab countries, 
while little attention has been devoted to social inequalities, whether in 
outcomes or opportunities. The ESCWA-ERF report “Rethinking Inequality in 
Arab Countries” offers a different narrative. Based on the largest research 
project on the subject to date covering twelve Arab countries, the authors 
argue the region is caught in an inequality trap.  On the economic policy 
front, trends such as low growth in household income, stagnating poverty, 
a squeezed middle class, low productivity and high informal employment 
suggest much higher levels of income inequality than reported by 
expenditure-based Gini coefficients.

Social inequalities, though declining in outcomes due to rapid progress 
in basic education and health indicators, are rising in many indicators in 
terms of opportunities. These trends imply improved social outcomes, 
especially for the youth, but without a commensurate progress in their 
economic welfare or in the equality of opportunities they face, which fosters 
a sense of economic and social injustice. These results, when combined 
with high levels of inequality in personal autonomy and along with it the 
restricted space for voice and accountability, create an inequality trap where 
governance frameworks and their ensuing economic and social policies 
lead to socioeconomic arrangements that systematically favour the interests 
of those with more influence. Policy measures needed to address this trap 
cannot be short-term or unidimensional. What is required is a new long-term 
development model with economic and social justice and core governance 
reforms at its heart.

تذهب الحكمة التقليدية، التي تستند أساسًا إلى إحصاءات توزيع دخل األسرة المعيشية، إلى 
أن الالمساواة منخفضة عمومًا في البلدان العربية. غير أنه لم يكّرس إاّل القليل من االهتمام 

لالمساواة االجتماعية، سواء في النواتج أو في الفرص. ويقدم تقرير اإلسكوا-منتدى البحوث 
االقتصادية الحالي، وهو بعنوان »إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية«، سردًا 

مختلفًا. فهو يستند إلى أكبر مشروع بحثي أجري حول هذا الموضوع حتى اآلن ويغطي اثني 
عشر بلدًا عربيًا، ليذهب إلى أن المنطقة العربية قد وقعت في مصيدة الالمساواة. وفيما يتعلق 

بالسياسة االقتصادية، تشير اتجاهات من مثل انخفاض نمو دخل األسرة المعيشية ورسوخ 
الفقر وتقلص الطبقة الوسطى وتدني اإلنتاجية وارتفاع العمالة غير النظامية إلى مستويات 
المساواة في الدخل أعلى مما تبّين معامالت جيني القائمة على اإلنفاق. ويبدي العديد من 

المؤشرات المتصلة بالفرص أن أوجه الالمساواة االجتماعية تتفاقم، وإن كانت قد انخفضت 
في النواتج بسبب التقدم السريع في مؤشرات التعليم األساسي والصحة.

وتشير هذه االتجاهات إلى تحّسن في النواتج االجتماعية، خاصة لدى الشباب، ولكن لم يقابل 
هذا التحسن إحراز تقدم في فرص الرفاه االقتصادي أو في المساواة في الفرص، ما يعزز 

الشعور بالجور االقتصادي واالجتماعي.  وعندما يقترن ذلك بارتفاع مستويات الالمساواة 
في االستقاللية الشخصية وتقييد الصوت والمساءلة، تكون النتيجة النهائية، كما يحاجج 
المؤلفون، مصيدة المساواة تؤدي فيها أطر الحوكمة والسياسات االقتصادية واالجتماعية 

إلى ترتيبات اجتماعية-اقتصادية تحابي منهجيًا مصالح أصحاب النفوذ. وال يمكن لإلجراءات 
السياساتية الرامية إلى التصدي لهذه المصيدة أن تكون قصيرة األجل أو ذات بعد واحد، 

فالضرورة تقتضي تبني نموذج جديد للتنمية طويل األجل، تكون العدالة االقتصادية 
واالجتماعية وإصالحات الحوكمة األساسية في صميمه. 
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