


تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي6

فهر�س املحتويات 

ال�������ت�������ن�������ف�������ي�������ذي  امللخ�ص 

مت���������ه���������ي���������د 

الف�صل الأول: الو�صع الراهن خل�صائ�س النمو العربي:

وحتديات حتقيق النمو ال�شامل الت�شغيلي العربي  التنموى  التخطيط  جتربة    1.1
اتبعت منهج التخطيط املركزي الإلزامي التي  الدول  جتربة   1.1.1
اتبعت التخطيط التوجيهي غري املركزي التي  الدول  جتربة   2.1.1

الدول ذات الدخل املنخف�ص يف  التخطيط  جتربة   3.1.1
جمل�ص التعاون.. التخطيط التاأ�شريي يف اقت�شاد خمتلط دول  يف  التنموى  التخطيط   4.1.1

الهيكلية املحددة للنمو القت�شادي يف الدول العربية  اخل�شائ�ص   2.1
العربية القت�شادية  للتنمية  املوؤ�ش�شي  الإطار   3.1

القت�شادي العربي  للنمو  الطويل  ال�شجل   4.1
العربي القت�شادي  النمو  مراحل   5.1

النمو القت�شادي وديناميكية تقارب الدخل   6.1
يف الدول العربية  القت�شادي  النمو  م�شادر   7.1

العربي  القت�شادي  النمو  موجات   8.1
والإنتاجية  ال�شكاين  والنمو  القت�شادي  النمو   9.1

للنمو القت�شادي القطاعية  امل�شاهمة   10.1
املال  لراأ�ص  القطاعي  الرتاكم  وطبيعة  العربي  القت�شادي  النمو   11.1

والعام اخلا�ص  والدخار  العربي  القت�شادي  النمو   12.1
الب�شري املال  وراأ�ص  القت�شادي  النمو   13.1

النمو ال�شامل الت�شغيلي  �شيا�شات   14.1
الهوام�ص 

 الف�صل الثاين: بع�س الختاللت القت�صادية املرتتبة على اإدارة الو�صع التنموي الراهن: 

القطاعية الإدارة   1.2
الزراعي  القطاع  واقع   1.1.2

ال�شمكية واملوارد  احليواين  الإنتاج  واقع   1.1.1.2
الإنتاجية  وتدين  العربي   الغذائي  الأمن  حتديات    2.1.1.2

ال�شناعي القطاع   2.1.2
التحويلي ال�شناعي  القطاع  واقع   1.2.1.2

العامة  املنافع  قطاعات  واقع   3.1.2
العربية الدول  املياه يف  واقع قطاع   1.3.1.2

1.1.3.1.2 اإنتاجية وكفاءة ا�شتخدام املياه  العربية 
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ال�شتهالك  وتر�شيد  العربية  املائية  املوارد  اإدارة   2.1.3.1.2
العربية  الدول  يف  املتاحة  املائية  املوارد  تنمية    3.1.3.1.2
العربية  الدول  يف  جديدة  مائية  موارد  اإ�شافة   4.1.3.1.2

العربية  الدول  يف  الطاقة  قطاع  واقع    2.3.1.2
التوليد وال�شتخدام والطلب على الطاقة  موؤ�شرات   1.2.3.1.2

الدول العربية  يف  الطاقة  دعم    2.2.3.1.2
العربي  الإ�شكان  قطاع  واقع    3.3.1.2

امل�شكلة الإ�شكانية والنمو احل�شري والع�شوائيات   1.3.3.1.2
يف الدول العربية  الإ�شكانية  امل�شكلة  اأ�شباب   2.3.3.1.2

القت�شادية  ال�شيا�شات  اختاللت   4.1.2
املالية  ال�شيا�شات  اختاللت   1.4.1.2

كبرية ومتنامية �شاَحَبتها �شيا�شات مالية تو�شعية  مالية  فوائ�ص   :2006-2002 املرحلة   1.1.4.1.2
العربية  الدول  بني  املالية  ال�شيا�شات  يف  وتباين  ة يف عام 2009  املرحلة 2007-2009: تراجع الفوائ�ص املالية بخا�شَّ   2.1.4.1.2

 2006-2002 الفرتة   يف  م�شتواها  دون  لكن  العامة  املالية  فوائ�ص  عودة   :2013-2010 املرحلة   3.1.4.1.2
ال�شيا�شةالنقدية  اختاللت   2.4.1.2

انكما�شية  نقدية  �شيا�شات   :  2007-2002 الفرتة   1.2.4.1.2
الدولية  املالية  الأزمة  تاأثري  ظل  يف  تو�شعية  نقدية  �شيا�شات   :  2009-2008 الفرتة   2.2.4.1.2

متباينة  نقدية  �شيا�شات   :2013  -  2010 الفرتة   3.2.4.1.2
واقع ميزان املدفوعات وال�شيا�شة التجارية   3.4.1.2

املدفوعات  موازين  يف  ومتنامية  كبرية  فوائ�ص   :  2006-2002 الفرتة   1.3.4.1.2
املدفوعات  موازين  فوائ�ص  تراجع   :2009-2007 الفرتة    2.3.4.1.2

الفرتة 2010 - 2013  يف  الفوائ�ص  عودة    3.3.4.1.2

الف�صل الثالث: واقع التنمية الجتماعية يف الدول العربية وحتدياتها:

العربية  بالدول  الجتماعية  التنمية  واقع   1  .3
العربية  الدول  يف  الجتماعية  واحلماية  الأمان  �شبكة  اأو�شاع   1  .1.3

الجتماعي يف الدول العربية  الأمان  �شبكات  تواجه  التي  الرئي�شة  التحديات   2  .1.3
ل�شبكات الأمان الجتماعي يف الدول العربية  الراهن  الو�شع  حتليل   3  .1.3

الجتماعية للتنمية العربية.. امل�شكالت واملخاطر  الإدارة   2  .3
الفقر يف الدول العربية  واقع   1  .2.3

الدول العربية  يف  البطالة  واقع   2  .2.3
العربية  الدول  يف  التعليم  واقع   3  .2.3

التعليمية  اخلدمات  اإىل  النفاذ   1  .3.2.3
نوعية التعليم   2  .3.2.3
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العربية  الدول  يف  ال�شحي  القطاع  واقع   4  .2.3
ال�شحية  اخلدمات  اإىل  النفاذ   1  .4.2.3

2 نوعية اخلدمات ال�شحية   .4.2.3
يف الدول العربية  الجتماعي  النوع  فجوة   5  .2.3

العربية   الدول  يف  الع�شوائيات  اأو�شاع   6  .2.3
العربية  الدول  يف  ال�شوارع  اأطفال  اأو�شاع   7  .2.3

املجتمع   يف  ال�شباب  اإدماج   8  .2.3
اأو�شاع امل�شنني يف الدول العربية   9  .2.3

يف الدول العربية  الجتماعية  امل�شوؤولية   10  .2.3
الهوام�ص  

الف�صل الرابع: نحو اإدارة اقت�صادية واجتماعية قائمة على “النمو الت�صغيلي”:

يف الدول العربية �شامل وغني بالت�شغيل؟  القت�شادي  النمو  هل   1.4
الت�شغيلي  النمو    2.4

الت�شغيلي  ال�شامل  النمو  �شيا�شات   3.4
الت�شغيلي واآفاق اأ�شواق العمل العربية  ال�شامل  النمو   4.4

الهوام�ص 

الف�صل اخلام�س: متطلبات الإدارة القت�صادية والجتماعية العربية لأغرا�س النمو الت�صغيلي: 

متطلبات الإدارة القت�شادية  بع�ص   1.5
املالية  ال�شيا�شة  متطلبات   1.1.5

اإدارة الإيرادات العامة ومتويل ال�شتثمارات   1.1.1.5
ال�شيا�شة املالية نحو ال�شيا�شة غري الدورية  اإدارة  توجيه  اإعادة   2.1.1.5

واإدارة العجز  املالية  ال�شيا�شة   3.1.1.5
الت�شغيلي”  و”النمو  املالية  وال�شيا�شة  الدعم  اإدارة   4.1.1.5

النقدية  ال�شيا�شة  2.1.5متطلبات 
�شعر ال�شرف  اأنظمة  اإدارة   1.2.1.5

املالية والنقدية و”النمو الت�شغيلي”  ال�شيا�شة  �شعر  اإدارة  بني  ما  الت�شاق   3.1.5
التجارية  ال�شيا�شة  متطلبات   4.1.5

الت�شغيلي”  “النمو  العاملية” و  التجارة  ل�”منظمة  التجارية  ال�شيا�شة   1.4.1.5
العمالة  على  والطلب  التجارية  ال�شيا�شة   2.4.1.5

5.1.5 الإدارة القت�شادية.. حالة البلدان العربية امل�شدرة للنفط 
بع�ص متطلبات الإدارة الجتماعية   2.5

الو�شطى  والطبقة  الجتماعي  احلراك   1.2.5
العمل  واأ�شواق  ال�شباب    2.2.5
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3.2.5 اإدارة احلماية الجتماعية ال�شحية 
التعليمي���ة  الجتماعي���ة  احلماي���ة  اإدارة   4.2.5

5.2.5 احلدود الدنيا للحماية الجتماعية وتعزيز “النمو الت�شغيلي” 
3.5 الت�ش���اق ما بني الإدارة القت�شادية والجتماعي���ة 

الهوام�ص 

الف�صل ال�صاد�س: املتطلبات املوؤ�ص�صية للنمو ال�صامل العربي: 

التعريف والآثار  املوؤ�ش�شات..   1.6
2.6  املوؤ�ش���رات املوؤ�ش�شية الكلية والبلدان العربي���ة 

ية القت�شادية  1.2.6 موؤ�شر احلرِّ
2.2.6 موؤ�ش���ر ممار�ش���ة الأعم���ال ل�”البن���ك ال���دويل  
الُقْطرية  للمخاطر  الدويل  الدليل  3.2.6 موؤ�شرات 

احلوكم���ة  ال���دويل”:  “البن���ك  موؤ�ش���رات   4.2.6
5.2.6 موؤ�ش���رات �شوق العمل 

6.2.6 موؤ�شرات التعليم واملعرفة 
3.6 املوؤ�ش�شات وال�شيا�شة النقدية 

املالي���ة  املوؤ�ش�ش���ات   4.6
5.6 املوازن���ة العامة امل�شتجيبة للن���وع الجتماع���ي 

املفت���وح  العام���ة  املوازن���ة   6.6
7.6 امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات 

8.6 املوؤ�ش�ش���ات البيئية 
9.6 موؤ�ش�شات �شبكات الأمان الجتماعي 

10.6 التن�شيق املوؤ�ش�شي.. احلاجة ملوؤ�ش�شة “الدولة التنموية” 
11.6 بع�ص املقومات واملوؤ�ش�شات الداعمة ل� “النمو ال�شامل” 

1.11.6 املوؤ�ش�ش���ات الداعم���ة لل�شوق.. خلق بيئة داعمة للقطاع اخلا����ص 
امللكي���ة  2.11.6 حق���وق 

والتنظي���م  الرقاب���ة  موؤ�ش�ش���ات   3.11.6
4.11.6 موؤ�ش�ش���ات التاأم���ني الجتماع���ي 

الف�شاد  حماربة   5.11.6
خف�ص تكاليف الدخول واخلروج اإىل الأ�شواق وحواجزهما   6.11.6

العمل  اأ�شواق   7.11.6
التجاري  النفتاح  زيادة   8.11.6

املايل وتعميقه  القطاع  تو�شيع   9.11.6
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املحلية  والتنمية  الجتماعي  احلوار  اآليات   10.11.6
الهوام�ص 

اخلامتة 

املراجع 

فهر�س الأ�صكال

ال�شكل رقم 1. 1: املوؤ�ش�شات

ال�شكل رقم 1. 2 : تطورات دخل الفرد ما بني الدول العربية ودول املقارنة

σ ال�شكل رقم 1. 3: توافق الدخل يف الدول العربية ح�شب موؤ�شر

ال�شكل رقم 1. 4: تفكيك معدلت النمو ح�شب ال�شكان والإنتاجية

ال�شكل رقم 1. 5: م�شادر النمو القطاعي

ال�شكل رقم 1. 6: ن�شب ال�شتثمار ح�شب الدول 

ال�شكل رقم 2. 1: فجوة امل�شاهمة للقطاع الزراعي يف الناجت والتوظف العربي - 2012 )%( 

ال�شكل رقم 2. 2: فجوة امل�شاهمة وطنيًّا للقطاع الزراعي )التوظف -الناجت( - 2012 )%( 

ال�شكل رقم 2. 3: الإنتاجية الزراعية لكل عامل 2013 )بالأ�شعار الثابتة لعام 2005(

ال�شكل رقم 2. 4: معدل التغري يف الإنتاجية/ عامل زراعي بني العامني 2000 - 2013

ال�شكل رقم 2. 5: متو�شط اإنتاجية بع�ص املحا�شيل الأ�شا�شية يف الدول العربية باملقارنة مع دول واأقاليم اأخرى كمتو�شط للفرتة 

)كيلو جرام لكل هكتار  2012  -  2007
 )%( ال�شكل رقم 2. 6: م�شاهمة القيمة امل�شافة لل�شناعات التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية - 2013 

ال�شكل رقم 2. 7: التوزيع الن�شبي للم�شاهمات الدولية يف القيمة امل�شافة لل�شناعات التحويلية MVA العاملية للعام 2013 

-قاعدة بيانات “اليونيدو”-مار�ص 2015 

ال�شكل رقم 2. 8: متو�شط ن�شيب الفرد من القيمة امل�شافة لل�شناعات التحويلية يف الدول العربية - 2013 )$( -بالأ�شعار 

الثابتة لعام 2005 

ال�شكل رقم 2. 9: م�شاهمة ال�شادرات من املنتجات ال�شناعية يف اإجمايل ال�شادرات 

ال�شكل رقم 2. 10: ال�شادرات طبًقا للمحتوى التكنولوجي لعدد من الدول العربية ودول العامل )2013( 

للفرد العربي(  �شاعة  )كيلوواط  العربية  الدول  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  كمية  ال�شكل رقم 2. 11: 

ال�شكل رقم 2. 12: حجم الإنفاق املخ�ش�ص لدعم للطاقة )قبل ال�شريبة(، واخلا�ص بالدول العربية املنتجة وامل�شدرة للنفط، مقارنة 

بالنفقات الراأ�شمالية وحجم الإنفاق على التعليم وال�شحة، كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )�شندوق النقد الدويل - 2014( 

ال�شكل رقم 2. 13: حجم الإنفاق املخ�ش�ص لدعم الطاقة )قبل ال�شريبة(، واخلا�ص بالدول العربية امل�شتوردة للنفط، مقارنة بالنفقات 

الراأ�شمالية وحجم الإنفاق على التعليم وال�شحة، كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )�شندوق النقد الدويل - 2014( 

كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )2011(  للكهرباء  ه  املوجَّ الدعم  يف  العربية  الدول  قائمة  ال�شكل رقم 2. 14: “لبنان” و”الأردن” تت�شدران 

 )%( العربية  الدول  يف  ة  العامَّ الإيرادات  هيكل  ال�شكل رقم 2. 15: 
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ال�سكل رقم 2. 16: املوازنة العامة كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل يف جمموعة الدول العربية )%( 

ال�سكل رقم 2. 17: ن�سبة الإيرادات النفطية اإىل اإجمايل الإيرادات يف ال�سعودية 

ال�سكل رقم 2. 18: ن�سبة الإنفاق العام يف الدول العربية 

ال�سكل رقم 2. 19: ن�سبة الت�سخم يف الدول العربية والعامل )%( 

ال�سكل رقم 2. 20: ن�سبة الإيرادات النفطية وال�سريبية وغري ال�سريبية يف الإيرادات العامة يف الدول العربية )%(

ال�سكل رقم 2. 21: معدلت النمو يف ال�سيولة املحلية يف الدول العربية )%( 

ال�سكل رقم 2. 22: الت�سخم يف اأبرز الدول العربية النفطية )%( 

 )%( العربية  الدول  بع�ض  يف  الت�سخم   :23 ال�سكل رقم 2. 

ال�سكل رقم 2. 24: ن�سبة �سايف احل�ساب اجلاري ال�سنوي من الناجت املحلي الإجمايل )%( 

ال�سكل رقم 3. 1: اإطار لتعديل �سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة العربية 

 )2011 م دعًما للأ�سعار ح�سب النوع يف املنطقة العربية )2008/  تقدِّ ل  التي  الجتماعي  الأمان  �سبكات  برامج  من  مزيج   :2 ال�سكل رقم 3. 

م دعًما للأ�سعار يف بع�ض الدول العربية مقارنة مبناطق اأخرى  ال�سكل رقم 3. 3: تغطية �سبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدِّ
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ا�صتهدف االإ�صدار الثاين من تقرير التنمية العربية »النمو ال�صامل الت�صغيلي« كاأ�صا�س للتنمية االقت�صادية واالجتماعية 
يف الدول العربية، ولتحقيق هذا الهدف مت تق�صيم التقرير اإلى ق�صمني: ناق�س الق�صم االأول الو�صع االقت�صادي واالجتماعي 
العربي الراهن؛ من حيث خ�صائ�س النمو، واالختالالت االقت�صادية املرتتبة عليه، وكذلك اختالالت االإدارة االجتماعية، 
االقت�صادية  وال�صيا�صات  واالجتماعية،  االقت�صادية  للتنمية  كهدف  الت�صغيلي«  ال�صامل  »النمو  الثاين  الق�صم  وناق�س 
ن النتائج والتو�صيات اخلا�صة ب»النمو ال�صامل  واالجتماعية واملوؤ�ص�صية الالزمة لتحقيقه، وانتهى التقرير بخامتة تت�صمَّ

الت�صغيلي«؛ كمدخل اأ�صا�صي ملعاجلة التحديات االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة العربية. 

النمو والتنمية يف  التي تواجه  التقرير يف: ا�صتمرار التحديات وال�صعوبات  التي انطلق منها  وتتمثَّل امل�صكلة الرئي�صة 
الدول العربية، والتي مل تتمكن من معاجلتها خالل الن�صف الثاين من القرن املا�صي؛ اإذ بداأت معظم الدول العربية ومنذ 
اال�صتقالل بالتخطيط االإمنائي كو�صيلة لتنفيذ �صيا�صاتها التنموية االقت�صادية واالجتماعية، والذي اتَّ�صم بالطابع املركزي 
العملية  القطاع اخلا�س يف  البداية  منذ  اأ�صركت  اأخرى  دول عربية  املركزي يف  وغري  العربية،  الدول  بع�س  االلزامي يف 
التنموية، وا�صتهدفت كلُّ هذه الدول حتقيق معدالت منو مرتفعة، ت�صاعد يف حتقيق تطوُّر يف البيئة االقت�صادية واخلدمات 

االجتماعية؛ ومن بينها التعليم وال�صحة، باالإ�صافة اإلى معاجلة الفقر والبطالة، معتمدة على التمويل احلكومي.

ومع نهاية ال�صبعينيات وبداية الثمانينات من القرن املا�صي؛ وجدت معظم الدول العربية نف�صها يف مواجهة حتديات 
ة يف  مثل: ديون خارجية متنامية، واأزمة ميزان مدفوعات، باالإ�صافة اإلى هيمنة الدولة على الن�صاط االقت�صادي؛ بخا�صَّ
عف القطاع اخلا�س ب�صكل  قطاع املناجم وامل�صارف واالت�صاالت والنقل واإدارة املرافق العامة والتعليم وال�صحة، وكذلك �صَ

ى بعديد من الدول العربية اإلى الدخول يف برامج ت�صحيح اقت�صادي. عام؛ مما اأدَّ

وقد قامت برامج الت�صحيح على حماولة زيادة االإيرادات من خالل زيادة ال�صرائب وتقليل النفقات احلكومية؛ بهدف 
تخفي�س العجز وال�صيطرة على املديونية، كما اعتمدت على برامج اخل�صخ�صة بهدف دعم القطاع اخلا�س، وبحلول عام 
ا حققته يف فرتة ما قبل عام  قت معدالت منوٍّ تقلُّ عمَّ 2000 تبنيَّ اأن الدول العربية-با�صتثناء الدول ا ملنتجة للنفط -قد حقَّ
ن من جتاوز التحديات االقت�صادية التي كانت تواجهها؛ وعلى راأ�صها م�صكلتا: الفقر، والبطالة،  1980 كما اأنها مل تتمكَّ
باالإ�صافة اإلى عجز املوازنة، وعلى الرغم من دخول معظم الدول العربية مبرحلة التخطيط ال�صامل والتاأ�صريي، م�صتهدفة 
ة بطالة ال�صباب  ت؛ وبخا�صَّ الفقر والبطالة وحتقيق اأهداف االألفية التي اأعلنتها االأمم املتحدة؛ اإال اأن م�صكلة البطالة ا�صتمرَّ

ت م�صكالت الفقر وعجز امليزانية واملديونية.. وغريها من التحديات االقت�صادية. واالإناث واملتعلمني، كما ا�صتمرَّ

بداأ التقرير يف عر�س اخل�صائ�س التي مَتيَّز بها منوُّ دخل الفرد خالل الفرتة 1950 - 2010، ومع التفاوت الكبري يف 
اأمناط التخطيط والتنمية واأ�صاليبهما بني الدول العربية، والتي تراوحت بني التخطيط املركزي االإلزامي يف بع�ض الدول 
العربية، اإلى التخطيط التاأ�صريي غري االإلزامي يف دول اأخرى، وعلى الرغم من كلِّ اجلهود التي ُبذلت.. اإال اأن متو�صط 
معدل منوِّ دخل الفرد يف الدول العربية ُمَقا�ًصا باأ�صعار 1990 بالقوة ال�صرائية املتعادلة ح�صب قاعدة بيانات “مادي�صون”؛ 
قته جمموعة خمتارة من دول املقارنة، فقد بلغ متو�صط معدل منوِّ دخل الفرد للفرتة  ا ب�صكل عام، واأقلَّ مما حقَّ كان منخف�صً
ن الدول  من 1950 - 1980 حوايل 2.5 % �صنويًّا، وانخف�س خالل الفرتة من 1980 - 1990 اإلى حوايل 0.6 % ومل تتمكَّ
العربية من جتاوز اأزمة انخفا�س النمو هذه كليًّا، فقد ارتفع متو�صط معدل منوِّ دخل الفرد ال�صنوي اإلى حوايل 1.36 % 

امللخص التنفيذي

امللخ�س التنفيذي:
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ا )�صتون �صنة(؛ فاإنه ميكن  خالل الفرتة من 1990 - 2010،  ونظًرا اإلى اأن هذه املعدالت حم�صوبة على فرتات طويلة جدًّ
اعتبارها معدالت منوِّ التوازن اال�صتقراري، وهي بالتايل تعك�س �صعوبة كبرية يف رفع ن�صق النمو العربي معنويًّا-وبالتايل 

النمو العربي جذريًّا. منوذج  اأُ�ص�س  تغيري  الت�صغيلي” -دون  ال�صامل  “النمو 

ونظًرا للتذبذب الكبري يف معدالت منو الدخل يف الدول العربية وتاأرجحها بني املعدالت املوجبة وال�صالبة؛ فاإن ا�صتدامة 
كانت  وقد  مت�صلة،  و�صالبة  موجبة  منو  مبوجات  العربية  الدول  معظم  ت  مرَّ فقد  �صعًبا،  اأم��ًرا  كان  طويلة  لفرتات  النمو 
االقت�صاد  يواجهها  �صدمات  عن  عبارة  وهي  املتو�صط،  يف  �صنتني  خالل  جتاوزها  ويتم  ق�صرية،  للنمو  ال�صالبة  املوجات 
، اأو ظروف �صيا�صية، اأو �صدمات اقت�صادية خارجية، وقد بلغ عدد  العربي مثل: تدهور اأ�صعار النفط، اأو حدوث جفاف حادٍّ
موجات االنكما�س يف املتو�صط حوايل 9 لكلِّ دولة عربية، متو�صط مدتها 2.24 �صنة، وبلغت اأق�صى فرتة انكما�س 6 �صنوات، 
تراجع فيها الدخل مبقدار 5.3 %، كما اأن ارتفاع معدل النمو ال�صكاين يف الدول العربية خالل الفرتة من 1960 - 2013، 
% يف دول اخلليج العربي.. يتطلَّب م�صاعفة معدالت النمو يف   5.5 % �صنويًّا، وو�صل اإلى حوايل   3.5 والذي بلغ حوايل 

ن من حتقيق تقدم يف التنمية. الدول العربية؛ لتتمكَّ

وبالرغم من عدم جتان�س االقت�صادات العربية، وتباين م�صتويات تنميتها االقت�صادية والب�صرية؛ والذي يرجع اإلى تفاوت 
بينها عرف خالل  ما  الدخل  م�صتوى فجوة  فاإن  التنموية..  ال�صيا�صات  واختالف  االإنتاج،  وعوامل  الطبيعية،  املوارد  حجم 
الن�صف الثاين من القرن املا�صي تراجًعا ملحوًظا، وذلك لتباطوؤ النمو يف الدول النفطية وارتفاعه يف الدول ذات االقت�صادات 
ل هذا التقارب يف الدخل منحًى جيًدا لتعزيز التنمية العربية وتقوية التكامل العربي االقت�صادي، وباملقابل  املتنوعة، وي�صكِّ
ال زالت م�صتويات الدخل يف البالد العربية ت�صهد تباعًدا مقارنة بالدول املتقدمة اأو الدول النامية حديثة الت�صنيع، وهو اأمر 

مقلق، ويتطلب اإعادة النظر يف منوذج النمو العربي؛ لتفادي التهمي�س على ال�صعيد االقت�صادي الدويل. 

�صواء  املتعددة؛  العربي من خالل درا�صة م�صادره  النمو االقت�صادي  ل يف خ�صائ�س  ب�صكل مف�صَّ التقرير  ق  ولقد دقَّ
بالنظر اإلى م�صاهمة منو عوامل االإنتاج، اأم اإلى امل�صاهمة القطاعية، اأم اإلى عوامل الطلب الكلي، واأظهرت النتائج التطبيقية 
اأن النمو االقت�صادي يف الدول العربية كان متاأتًيا باالأ�صا�س من مراكمة راأ�س املال مبعدل 2.3 % �صنويًّا، ومن العمل مبعدل 
هذه  وتعك�س  االإنتاج،   لعوامل  الكلية  االإنتاجية  م�صاهمة  انعدام  اأو  وتوا�صع   ،2010  -  1960 من  الفرتة  خالل   %  1.7
الن�صب حقيقة اأن النمو االأفقي املتاأتي من منو عوامل االإنتاج كان مكلًفا، ويتطلب موارد كبرية ال�صتدامته، على عك�س النمو 

االقت�صادي القائم على االإنتاجية الكلية للعوامل. 

وت�صري البيانات اإلى اأن ارتفاع معدل النمو ال�صكاين يف الدول العربية مبتو�صط بلغ حوايل 3.5 %؛ يفوق املعدالت ال�صائدة 
يف الدول التي تنتمي اإلى امل�صتوى نف�صه من الدخل والذي بلغ حوايل 1.8 %؛ مما اأدى اإلى توا�صع م�صتوى منو دخل الفرد يف 
الدول العربية، وزيادة ال�صغط على املوارد املتاحة من خالل ارتفاع الطلب االجتماعي، كما ت�صري البيانات الدميوغرافية 
اإلى اأن الدول العربية ذات الكثافة ال�صكانية العالية؛ قد دخلت مرحلة من التحول الدميوغرايف بفعل تراجع معدال خ�صوبة 
االإناث، وتراجع معدل النمو ال�صكاين، مما اأ�صهم بارتفاع م�صتويات الدخل، يف ظلِّ م�صتويات النمو االقت�صادي التي ت�صجلها 

الدول العربية. 

وبلغ متو�صط معدل النمو االقت�صادي يف الدول العربية حوايل 5.6 % �صنويًّا يف الفرتة من 2013-1970، وكان اأغلبه 
متاأتًيا من خارج قطاع ال�صناعة، والذي بلغت م�صاهمته حوايل 0.9 %، مقارنة بقطاع اخلدمات 2.58 %، وال�صناعات 
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ك النمو  ْعف حمرِّ اال�صتخراجية 0.74 %، وقطاع االإن�صاءات 0.36 %، والزراعة 0.43 %، وتدلُّ هذه الرتكيبة على �صَ
�صعيفة  على قطاعات  واعتماده  العربي،  الهيكلي  التحول  ر �صعف  يف�صِّ التحويلية؛ مما  ال�صناعات  قطاع  وهو  االأ�صا�صي؛ 

االإنتاجية، والتي تعتمد على املوارد الطبيعية والن�صاطات غري املنتجة. 

اأ�صا�ًصا عن  الناجم  ْعف تراكم راأ�س املال،  النمو االقت�صادي من ناحية الطلب تدلُّ على �صَ اأن م�صادر  التقرير  وبنيَّ 
تدين معدالت االدخار املحلي يف الدول غري النفطية، و�صوء توزيعه ما بني االدخار العام واخلا�س، وطغيان اال�صتهالك 
وارتفاع  العام،  االإنفاق  منو  ارتفاع  ب�صبب  العام؛  االدخار  ْعف  و�صَ النهائية،  ال�صلع  واردات  يف  واالإف��راط  واخلا�ض،  العام 
القطاعات غري  وات�صاع نطاق  ال�صرائب،  تعبئة  القدرة على  ْعف  و�صَ العام )الداخلي واخلارجي(،  ْين  الدَّ معدالت خدمة 
الر�صمية، واأ�صار التقرير اإلى اأهمية اإعادة توجيه �صيا�صات التنمية العربية نحو “النمو ال�صامل الت�صغيلي”؛ من خالل اإعادة 
توزيع راأ�ض املال الب�صري ل�صالح القطاعات الواعدة ذات املحتوى املعريف املرتفع، واحلدِّ من االإفراط يف العمالة بالقطاع 
احلكومي ذي االإنتاجية املنخف�صة، وكذلك رفع نوعية التعليم، وحت�صني مالئمة خمرجات التعليم الحتياجات القطاعات 

االإنتاجية، وحت�صني املوؤ�صرات املوؤ�ص�صية. 

اإن بلوغ اأهداف “النمو ال�صامل الت�صغيلي” يتطلَّب مواجهة القيود واالختالالت الهيكلية امل�صار اإليها �صابًقا؛ من خالل 
ال لتحقيق  دة، يكون هدفها جتنيد املوارد املتاحة وا�صتخدامها ب�صكل فعَّ كمة، ت�صمح بتفعيل �صيا�صات متعدِّ اإدارة تنموية حُمْ
ق التقرير اإلى مكونات ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية، املتمثلة يف ال�صيا�صات  االأهداف التنموية، ومن بني هذه ال�صيا�صات تطرَّ

املالية والنقدية والتجارية. 

ُتعدُّ ال�صيا�صات املالية من اأهم االأدوات املتاحة ملتخذ القرار االقت�صادي لتحقيق “النمو ال�صامل الت�صغيلي”، ويتطلب 
ة  ذلك جتنيد املوارد املالية واملادية وتوجيهها نحو تعظيم النمو االقت�صادي؛ من خالل رفع ح�صة االإنفاق الراأ�صمايل، بخا�صَّ
والق�صاء  العدالة االجتماعية  لتعزيز  التوزيع؛  اإعادة  �صيا�صات  والتقانية، وكذلك توظيف  االأ�صا�صية  التحتية  البنى  تطوير 
ة بطالة ال�صباب  على احلرمان والتهمي�س، وتوظيف �صيا�صات �صوق عمل ديناميكية ت�صمن مواجهة البطالة والفقر؛ بخا�صَّ

واملتعلمني ذات االنت�صار الوا�صع يف معظم الدول العربية.

ويعيق تنفيذ هذه ال�صيا�صات عدد من التحديات؛ منها: اختالل م�صادر االإيرادات ال�صريبية وغري ال�صريبية، وكذلك 
ة، من خالل ارتباط  االإيرادات النفطية؛ حيث تتَّ�صم بتقلُّبها ال�صديد؛ مما ُيدخل االقت�صاد الوطني يف دورات جتارية حادَّ
رة للنفط، والتي تعتمد على جتنيد احتياطات كبرية  االإنفاق احلكومي بالوفرة النفطية، وهو اأمر تعاين منه كلُّ الدول امل�صدِّ

لتقليل االآثار ال�صلبية لهذا التذبذب ومتهيد االإنفاق.

ْعف القطاع اخلا�س، وانت�صار رقعة القطاع غري الر�صمي، واالنخفا�س االإنتاجي لالأجور واملرتبات.. جتنيَد  ويعيق �صَ
مزيد من االإيرادات غري النفطية، واأدى هذا االأمر الى االعتماد املفرط على ال�صرائب غري املبا�صرة؛ وذلك ل�صهولة اإدارتها 
وفر�صها مقارنة بال�صرائب املبا�صرة، كما اأن تركيبة االإنفاق العام املتحيز نحو االإنفاق اجلاري، والناجم عن االإفراط يف 
عف وترية “النمو ال�صامل الت�صغيلي”؛ ففي خالل  ت الى �صَ لها الوا�صع يف االقت�صاد.. اأدَّ حجم االإدارات احلكومية، وتدخِّ
ع القاعدة  الفرتة من 2002 - 2007 بلغ متو�صط معدل منو االإنفاق العام العربي حوايل 15 % �صنويًّا، وبالرغم من تو�صُّ
ال�صريبية يف عديد من الدول غري النفطية، اإالَّ اأن منو االإيرادات مل يواكب النمو الكبري يف االإنفاق؛ مما زاد من ال�صغط 
على  االإنفاق  ل  �صكَّ بينما  العام،  االإنفاق  من   %  20-25 حوايل  اإلى  العام  اال�صتثمار  ن�صب  وتدين  العامة،  املوازنات  على 

اخلدمات العامة اأغلب االإنفاق العام. 

امللخص التنفيذي
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- 2013، ومتيَّزت   2002 العربية تطوُّرات متباينة خالل الفرتة  النقدية عرفت االقت�صادات  ال�صيا�صة  وعلى �صعيد 
ع ال�صريع؛  زت على التو�صُّ ة يف بع�س الدول النفطية التي ركَّ م؛ بخا�صَّ بارتفاع ال�صيولة النقدية، وعدم التحكم يف الت�صخُّ
نتيجة الطفرة النفطية التي عرفتها مع بداية االألفية الثالثة،  وقد واجهت عديد من الدول هذا التحدي من خالل تطبيق 
هة لتحقيق اال�صتقرار يف االأ�صعار ومواجهة فائ�س ال�صيولة، ومع االأزمة االقت�صادية العاملية  دة موجَّ �صيا�صات نقدية مت�صدِّ
املعروفة باأزمة الرهن العقاري؛ جلاأت احلكومات خالل الفرتة من 2008 - 2009 اإلى تبني �صيا�صات نقدية تو�صعية ملواجهة 
اأثر االأزمة، التي قلَّل من وطاأتها اأن عديًدا من الدول العربية غري مندجمة ب�صكل كبري يف املنظومة االقت�صادية واملالية 
العاملية، ومع نهاية اأزمة الرهن العقاري وارتفاع اأ�صعار النفط اإلى م�صتويات غري م�صبوقة، متَّ اإعادة توجيه ال�صيا�صة النقدية 
املفتوحة،  ال�صوق  عمليات  خالل  الزائدة من  ال�صيولة  وامت�صا�س  الت�صخمية،  ال�صغوطات  للتحكم يف  النفطية  الدول  يف 

وعمليات اإعادة ال�صراء وا�صتعمال اأ�صعار اخل�صم. 

املوازنة ويزيد من عجزها؛ مما يحتِّم على  ب�صدة على  النفط ي�صغط  اأ�صعار  ارتفاع  فاإن  النفطية  الدول غري  اأما يف 
الدول اللجوء اإلى ال�صوق املالية لتمويل عجز املوازنة املتفاقم، والذي يدفع بال�صغوطات الت�صخمية؛ مما يحتِّم عليها اتباع 
دة، وهو اأمر يزيد من تكلفة خدمة الدين العام، ويف نهاية املطاف يقلِّل من ديناميكية “النمو ال�صامل  �صيا�صات نقدية مت�صدِّ

ْين العام. الت�صغيلي”؛ نتيجة توجيه موارد �صحيحة نحو خدمة الدَّ

ا يف الو�صع يف كلٍّ من الدول النفطية وغري النفطية؛  ً ل ظاهرة تراجع اأ�صعار النفط منذ نهاية عام 2014 تغريُّ وت�صكِّ
حيث اأن االأولى بداأت يف مراجعة �صيا�صاتها املالية ملواجهة العجز املحتمل، اأما الدول غري النفطية فاإن انخفا�س تكاليف 
ن قدرتها على  ز قدرتها على تقليل كلفة الدعم على الطاقة، وحت�صني موازينها التجارية، وبالتايل حت�صُّ ا�صترياد النفط عزَّ

النمو ب�صكل اأ�صرع. 

ًنا وا�صًحا يف احل�صاب اجلاري خالل الفرتة  ويبنيِّ التقرير اأن اأداء ال�صيا�صة التجارية وموازين املدفوعات عرفت حت�صُّ
ا قدره حوايل 11.5 % من الناجت املحلي االإجمايل العربي، وي�صري التقرير اإلى اأن  ل فائ�صً من 2002 - 2006؛ حيث �صجَّ
الدول العربية غري النفطية ت�صهد عجًزا هيكليًّا يف موازينها التجارية واجلارية، بالرغم من جمهودات التنويع االقت�صادي 
يحدُّ  الذي  امل��وارد  قيد  من  لتقلِّل  اأ�صرع؛  ب�صكل  النمو  عليها  ال زال  النفطية  غري  ال��دول  اأن  على  موؤ�صر  وهو  بلغته،  الذي 
“النمو ال�صامل الت�صغيلي”،  وتعتمد عديد من الدول غري النفطية على التحويالت وامل�صاعدات  من قدرتها على حتقيق 
وتدفقات اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر ملواجهة العجز يف ميزان املدفوعات، وبالرغم من حجم هذه التدفقات فاإن املديونية 

اخلارجية تتجه للنمو يف عديد من الدول العربية غري النفطية. 

اأثر وا�صع على ال�صعيد  اإن اجتاهات النمو االقت�صادي العربي وما ارتبط بها من �صيا�صات اقت�صادية كلية؛ كان لها 
ة يف ظل التحديات والقيود واالختناقات التي تواجهها التنمية االجتماعية يف عديد من الدول العربية؛  االجتماعي؛ بخا�صَّ
لذلك فاإن حتقيق “النمو ال�صامل الت�صغيلي” يتطلب بناء �صبكات حماية اجتماعية قوية، تقلل من االآثار التوزيعية ال�صلبية 

ة على ال�صرائح ال�صعيفة ذات القدرة املحدودة لدرء ال�صغوطات االقت�صادية. للنمو والت�صخم؛ بخا�صَّ

ل خ�صائ�س �صبكات االأمان العربية، ودورها يف حتقيق التما�صك االجتماعي يف مواجهة  وتناول التقرير ب�صكل مف�صَّ
واخلدمات  ال�صحية،  الرعاية  يف  ع  للتو�صُّ واحلاجة  والتمكني،  والبطالة،  الفقر،  مثل:  دة؛  املتعدِّ االجتماعية  التحديات 
ل التقرير يف تركيبة �صبكات االأمان، ويف �صيغها املتعددة،  التعليمية، واحل�صول على اخلدمات االجتماعية االأخرى، وف�صَّ
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والتي تاأتي يف �صكل دعم االأ�صعار والتحويالت النقدية والعينية، واالإعفاءات من الر�صوم، وبرامج الرفاه امل�صروط، والتدريب، 
واالإ�صكان، واالإقرا�س.

االآثار  ملواجهة  الهيكلي؛  الت�صحيح  برامج  من  كجزء  ال�صبكات  هذه  ا�صتحدثت  الدول  من  عديًدا  اأن  بالذكر  وجدير 
ا�صتهداف  املوارد، وقلة كفاءتها يف  ا يف  ا حادًّ املوؤ�ص�صات تعاين نق�صً اأغلب هذه  الناجمة عن هذه الربامج، لكن  ال�صلبية 
عف تاأثريها على  عف تغطيتها، و�صَ ا قلَّل من قدرتها يف درء املخاطر االجتماعية؛ وذلك ل�صَ الفئات امل�صتحقة للدعم؛ ممَّ

يها.  ب امل�صاعدات والتحويالت لغري م�صتحقِّ م�صتويات احلرمان والفقر، وت�صرُّ

ويف ظلِّ هذه القيود فاإن م�صكلة الفقر االإن�صاين تنت�صر يف عديد من الدول العربية؛ بخا�صة الدول التي تعرف �صراعات 
ة بطالة ال�صباب،  ع رقعة العنف والتحر�س؛ وبخا�صَّ �صيا�صية، وكذلك الدول منخف�صة الدخل، وينت�صر مع الفقر والبطالة تو�صُّ
ق االجتماعي، وهي كلها اأ�صكال من التحديات التي ميكن تدارك جزٍء منها من خالل النمو ال�صامل، مع الرتكيز على  والتمزُّ

ال�صقِّ اخلا�س بتح�صني اإعادة التوزيع، بتوجيه ثمار النمو نحو هذه ال�صرائح املهم�صة. 

ا على واقع اخلدمات التعليمية؛ كونها العامل االأ�صا�صي لبناء راأ�س املال الب�صري، وهو الذي يعدُّ  ز التقرير اأي�صً وقد ركَّ
الت�صغيلي”؛ من خالل توفري يد عاملة مدربة وموؤهلة من جهة، وكذلك  ال�صامل  “النمو  لتحفيز  االأ�صا�صية  العوامل  من 
للتعليم ورفع م�صتوياته؛  النفاذ  املبذولة يف جمال  وبالرغم من املجهودات  الدخل،  توزيع  اإ�صهامه يف حت�صني  من خالل 
والثانوي  واالبتدائي  االبتدائي  قبل  ما  امل�صتوى  يف  القيد  ن�صب  تدين  من  تعاين  زالت  ال  العربية  ال��دول  من  عديًدا  ف��اإنَّ 
واجلامعي مقارنة مبتو�صط بع�س االأقاليم االأخرى، ويرجع هذا التدين اإلى الفروقات الكبرية ما بني االأرياف واحل�صر، 
وكذلك اإلى وجود فجوة نوع تعليمية معتربة يف الدول ذات الدخل املتو�صط واملنخف�س، باالإ�صافة اإلى تدين ن�صب القيد 
البكالوريا والثانوية  التاأهيلية؛ مثل:  التكاليف، وتدين ن�صب النجاح يف االمتحانات  يف امل�صتوى اجلامعي؛ وذلك الرتفاع 
العامة، وبالرغم من اجلهد الطيب الذي بذلته الدول العربية يف بناء راأ�س املال الب�صري؛ فاإن عالقته ب“النمو ال�صامل 
�صات التي تقلل من مالءمة خمرجاته مع  هه نحو التخ�صُّ الت�صغيلي” تعدُّ �صعيفة، وذلك النخفا�س نوعية التعليم وتوجُّ

متطلبات �صوق العمل. 

وا�صتند التقرير اإلى عدة موؤ�صرات لتقييم نوعية التعليم؛ مثل: موؤ�صر الر�صا عن التعليم، وترتيب اجلامعات العربية، 
وكذلك م�صابقات االإدراك الذهني التي تنظمها بع�س املنظمات الدولية، اإذ بلغ متو�صط الر�صا عن نوعية التعليم عربًيا 
ح بعدالة التوزيع؛ في�صري اإلى خ�صارة ناجمة عن �صوء  ا موؤ�صر دليل التعليم امل�صحَّ حوايل 48 % مقارنة ب� 64 % عامليًّا، اأمَّ
ا املوؤ�صر الثالث املعروف بامتحانات العلوم والريا�صيات؛ فاإن كلَّ الدول العربية امل�صاركة يف هذه الدورات مل تتعَد  التوزيع، اأمَّ
املتو�صط العاملي! اأما املوؤ�صر االأخري املتعلِّق بالنوعية؛ فيخ�سُّ ترتيب اجلامعات عامليًّا، حيث مل ت�صل اإال جامعتان عربيتان 

�صمن اأف�صل 500 جامعة يف العامل.

ل التنمية ال�صحية اأحد الدعامات االأ�صا�صية للتنمية الب�صرية، واأحد اأوجه الرفاه االإن�صاين الذي يحاول “النمو  وت�صكِّ
ال�صامل الت�صغيلي” حتقيقه؛ ملا لذلك من تاأثري اإيجابي على نوعية احلياة، فقد ا�صتند التقرير على عديد من املوؤ�صرات 
ن العمر املتوقع للحياة من 54  الكمية والنوعية لتقييم الو�صع ال�صحي العربي، ويف هذا االإطار فاإن التقرير ي�صري اإلى حت�صُّ
�صنة عام 1970 اإلى اأكرث من 70 �صنة يف عام 2013، مع وجود تفاوتات كبرية ما بني الدول العربية ذات التنمية الب�صرية 
معدل  ارتفاع  ا يف  اأي�صً هذا  وينعك�س  املتدنية،  الب�صرية  التنمية  ذات  والدول  اخلليجية  الدول  عموًما  وهي  ا؛  جدًّ املرتفعة 
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تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي20

ة يف الدول اخلليجية وبع�س الدول ذات الدخل املتو�صط، بينما يتدنى هذا الر�صا  الر�صا عن اخلدمات ال�صحية؛ بخا�صَّ
ة  يف باقي الدول العربية؛ مما يعك�س حتديات يف اإدارة املرافق ال�صحية وتدين م�صتويات تقدمي اخلدمة ال�صحية؛ بخا�صَّ
يف املرافق العامة، والتي تركز على تقدمي اخلدمات ال�صحية االأ�صا�صية، بينما يركز القطاع اخلا�س على تقدمي اخلدمات 
اال�صت�صفائية ذات العائد املرتفع، ونظًرا الرتفاع القطاع غري الر�صمي وعدم وجود تغطية تاأمينية كافية؛ فاإن �صمولية النمو 

ة يف الدول التي تنعدم فيها جمانية العالج خارج ال�صحة االأ�صا�صية. تقل؛ بخا�صَّ

ويرجع هذا التفاوت اإلى عدة عوامل نحو االإنفاق على ال�صحة؛ حيث يرتاوح من حوايل 2000 دوالر للفرد يف “قطر”، 
اإلى حوايل 17 دوالًرا فقط للفرد يف “ال�صومال”! كما تواجه نوعية احلياة يف البلدان العربية حتديات كبرية؛ من بينها وجود 
عدد كبري من ال�صكان يف الدول العربية الفقرية حمرومون من املياه النظيفة واالآمنة، وكذلك احلرمان من ال�صرف ال�صحي، 
والتي تنعك�س حتًما على نوعية احلياة؛ من خالل انت�صار االأمرا�س املعدية، وهو اأمر يعك�س حتديات للنمو ال�صامل، والذي ال 

تنعك�س ثماره اإيجابيًّا على حياة اأغلب النا�س.

ة يف  ع فجوة النوع االجتماعي، ووجود متييز �صد االإناث؛ بخا�صَّ ومتتدُّ التحديات االجتماعية يف البلدان العربية اإلى تو�صُّ
الدول ذات التنمية الب�صرية املتو�صطة واملتدنية، ومتتد التحديات اإلى ه�صا�صة قطاعات ال�صكن والعقار؛ حيث اإن �صرائح كاملة 
ة يف ظلِّ ت�صارع وتائر  من بع�س املجتمعات تعاين من �صعوبة احل�صول على م�صكن الئق، مما ولَّد انت�صار الع�صوائيات؛ بخا�صَّ
الهجرة الريفية والتهجري الق�صري نتيجة النزاعات يف بع�س البلدان العربية، ويتزامن مع وجود الع�صوائيات انت�صار الفقر، 
والت�صرب املدر�صي، واأطفال ال�صوارع، و�صعف اإدماج ال�صباب يف املجتمع، وتهمي�س موؤ�ص�صات النفع العام واملجتمع املدين، وقلة 
امل�صوؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�س، وهي كلُّها عوامل ال ت�صاعد على تعميق النمو ال�صامل، فبالرغم من ت�صريع وتائر النمو، 

ال زال الُبعد التوزيعي وقلة النفاذ للخدمات االجتماعية العامل االأ�صا�صي امل�صبب ل�صعف “النمو ال�صامل الت�صغيلي”.

م التقرير حتلياًل للتحديات  وبعد حتليل خ�صائ�س النمو االقت�صادي طويل االأمد، واإظهار اأهم التحديات واالختناقات؛ يقدِّ
ل اإحدى الركائز االأ�صا�صية لتحقيق النمو ال�صامل؛ وذلك  القطاعية واالإنتاجية، ودرا�صة قطاعات املنافع العامة، والتي ت�صكِّ

مها يف تعزيز م�صتويات رفاهيته. العتماد املواطن على اخلدمات االأ�صا�صية التي يقدِّ

ا للنمو  ل قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية والغابات اأحد اأهم القطاعات الداعمة للنمو ال�صامل، ويعدُّ حتدًيا اأ�صا�صيًّ وي�صكِّ
الت�صغيلي؛ نتيجة تراجع ن�صيب قطاع الزراعة من الناجت املحلي العربي من 8.3 % �صنة 2000، اإلى 5.1 % عام 2012، 
االقت�صاد  يف  الزراعة  وزن  يف  الرتاجع  هذا  ويتزامن  االأخ��رى،  القطاعات  ل�صالح  القطاعية  النمو  معدالت  تفاوت  ظلِّ  يف 
العربي مع تراجع اإنتاجية القطاع الزراعي، وعدم قدرته على مواكبة الطلب على الغذاء وعلى املنتجات الزراعية، التي تدخل 
ة ال�صناعات الزراعية؛ مما اأ�صعف م�صتويات االأمن الغذائي العربي، و�صبَّب ارتفاع فاتورة  �صمن املدخالت ال�صناعية؛ بخا�صَّ

ا�صترياد الغذاء.

وترجع م�صاكل االإنتاجية الزراعية اإلى عدة عوامل مو�صوعية؛ مثل: �صحِّ املياه، وقلة االأرا�صي الزراعية اأو تراجعها نتيجة 
ال�صال�صل  حلقات  و�صعف  التحتية  والبنية  الزراعة،  يف  التقانة  باإدخال  املرتبطة  االأخرى  العوامل  واإلى  العمراين،  التو�صع 

اللوج�صتية، وعدم توفر القرو�س الزراعية، و�صعف احلماية من املناف�صة االأجنبية، وقلة الدعم.

وي�صفي  ب�صكل حمدود،  النمو  اإجمايل  الزراعي يف  القطاع  ي�صهم  ال�صامل؛ حيث  النمو  التحديات من جودة  وتقلِّل هذه 
املدفوعات؛  تثقل موازين  التي  الزراعية،  الواردات  وارتفاع  املعي�صة،  اإلى م�صاهمتها يف غالء  باالإ�صافة  تذبذًبا كبرًيا عليه، 
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مما يقلل من االحتياجات الغذائية ال�صرورية حلياة �صحية، كما اأن ت�صارع وتائر التنمية احل�صرية واالنتقال من الزراعة اإلى 
القطاعات غري الزراعية؛ يوؤدي اإلى وجود عمالة ت�صغط على الت�صغيل، وحترم القطاع الزراعي من عمالة �صرورية يف الوقت 

ة يف الن�صاطات التي تعتمد على العمالة اأكرث من امليكنة. نف�صه، بخا�صَّ

وبطء  التحويلية،  ال�صناعات  م�صتوى  توا�صع  من  تعاين  العربية  الدول  اأن  التقرير  يبنيِّ  ال�صناعة؛  بقطاع  يتعلَّق  وفيما 
التحول الهيكلي ال�صناعي؛ حيث انخف�س ن�صيب ال�صناعات التحويلية من الناجت املحلي االإجمايل العربي من حوايل 9.6 % 
�صنة 2000، اإلى حوايل 9.2 % �صنة 2013، وهو االأمر الذي يحدُّ من “النمو ال�صامل الت�صغيلي”، علًما باأن قدرة ال�صناعات 
ا يف حال ت�صارع وتائر الت�صنيع، كما رافق توا�صع الت�صنيع  التحويلية على التاأثري اإيجابيًّا على ن�صق النمو وتوزيعه كبرية جدًّ
�صعف التوجه نحو االأ�صواق الدولية، وقلة املحتوى ال�صناعي التحويلي يف ال�صادرات ال�صلعية العربية، واالعتماد على املوارد 

ة يف الدول النفطية والدول ذات الدخل املنخف�س. الطبيعية بخا�صَّ

وجتدر االإ�صارة اإلى اأن الدول ذات االقت�صادات املتنوعة؛ مثل: “تون�س” و“املغرب” و“االأردن” و“م�صر” و“لبنان”.. 
ه نحو ت�صدير ال�صلع امل�صنعة، لكن مل ت�صتطع اأن  ق حتوُّاًل هيكليًّا معترًبا يف جمال معدالت الت�صنيع، والتوجُّ ا�صتطاعت اأن حتقِّ
ا الدول العربية من تدينِّ ِن�صب  ا جتاريًّا، ويقلِّل معدالت البطالة ب�صكل ملمو�س، وتعاين اأي�صً ق فائ�صً حتقق حجًما كبرًيا يحقِّ
اإنتاج ال�صلع ذات املحتوى التقاين املرتفع واملتو�صط وت�صديرها؛ فال زال اإنتاج ال�صلع ذات االأ�صا�س الطبيعي والتقانة املتدنية 
ْعف “النمو ال�صامل الت�صغيلي”؛ وذلك اأن القطاعات غري  ي اإلى �صَ وت�صديرها هو املهيمن على البنية االإنتاجية، وهو اأمر يوؤدِّ
ال�صناعية التحويلية متتاز ب�صعف مرونة الطلب، وعدم ارتباطها الوثيق مبيزان املدفوعات، وتذبذبها ال�صديد، وهي عوامل 

ْعف قدرته على توليد النمو امل�صتدام.  كلُّها تقلِّل من ن�صق النمو وتوزيعه نحو ال�صرائح العري�صة، وكذلك �صَ

املواطن -وجود قطاع منافع عامة  رفاهية  ورفع  االإنتاجية واخلدمية  القطاعات  االقت�صاد-مبا يف ذلك  تنمية  وتتطلَّب 
الت�صغيلي”؛  ال�صامل  “النمو  لتحقيق  اأ�صا�صية  ارتكاز  قطاعات  كلُّها  وهي  والنقل،  واالإ�صكان،  والطاقة،  املياه،  مثل:  متطور؛ 
النفع  قطاعات  خلدمات  ال�صهل  النفاذ  خالل  من  االجتماعية  العدالة  حتقيق  يف  ي�صهم  الذي  التوزيعي،  ُبعده  يف  ة  بخا�صَّ

العام.

ويتناول التقرير حتديات قطاع املياه؛ حيث يخل�س اإلى اأن جممل الدول العربية تعدُّ �صحيحة املوارد املائية، وباالإ�صافة 
ا؛ ُيتوقع اأن يزداد العجز املائي، واأن ترتفع  اإلى اأن االعتماد على املياه اجلوفية وحتلية مياه البحر وال�صدود الكبرية مكلف جدًّ
وترية الفقر املائي، وهو يف حدِّ ذاته اأمر مهدد ملتطلبات النمو ال�صامل؛ املتمثلة يف رفع ح�ص�س املواطن العربي من املاء االآمن، 
ة يف ظلِّ �صعف كفاءة قطاع املوارد املائية.  وتوفري كميات كبرية لل�صناعة والزراعة ملواجهة الطلب املتزايد على املاء؛ بخا�صَّ

 %  10  -  5 ب�حوايل  ر  واملقدَّ الكهرباء،  اإنتاج  على  الطلب  لتنامي  وذلك  ُمقلًقا؛  و�صًعا  العربية  الطاقة  قطاع  ويعاين 
اأن معدالت ا�صتهالك الفرد املرتفعة، وقلة اال�صتثمار، وارتفاع  % على امل�صتوى العاملي، كما   2.5 �صنويًّا، مقارنة بحوايل 
معدالت الدعم على الطاقة عموًما، ووجود عدد من البلدان ال يتوفر لها النفط والغاز، وتعتمد كليًّا على اال�صترياد يف ظل 
ة القيود على النمو  االرتفاع الكبري يف اأ�صعار النفط؛ اأ�صهمت كلُّها يف تفاقم ال�صغوطات على قطاع الطاقة؛ مما زاد من حدَّ

ة يف ظل ال�صعوبات التي تواجه تطبيق �صيا�صات االإ�صالح الهادفة لتقليل الدعم وتر�صيد اال�صتهالك. االقت�صادي؛ بخا�صَّ

م من درا�صة الو�صع الراهن واالختناقات والتحديات التي تواجه االقت�صادات العربية؛ يقرتح التقرير  وبناًء على ما تقدَّ
االإدارة  ودعم  الراهن،  واالجتماعي  االقت�صادي  العربي  النمو  اأو�صاع  ت�صحيح  بهدف  الت�صغيلي،  ال�صامل  للنمو  منهجية 
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االقت�صادية واالجتماعية للتنمية، وقد اعتمد التقرير يف ذلك على عدد من املوؤ�صرات لتقييم النمو ال�صامل؛ وهي: معدالت 
النمو، ومعدالت الفقر، وموؤ�صرات توزيع الدخل، ومعدالت البطالة، وحجم الت�صغيل، والعمالة غري الر�صمية.

وقد اعتمدت املنهجية على االإ�صهامات التطبيقية يف جمال قيا�س النمو ال�صامل )والذي يعادل منو الدخل زائد عدالة 
ر بيانات عن توزيع الدخل الأكرث من فرتة  توزيع الدخل(، والقائمة على ح�صاب دالة الرفاه االجتماعي، ونظًرا لعدم توفُّ
وجلميع الدول العربية، فقد متَّ االعتماد على بيانات ثماين دول عربية؛ هي: )اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، 
جمهورية م�صر العربية، جمهورية العراق، اململكة االأردنية الها�صمية، اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية، اململكة املغربية، 

اجلمهورية التون�صية، اجلمهورية اليمنية(.

وطاملا اأن النمو ال�صامل-وفًقا للمنهجية املتَّبعة يف التقرير -هي نتاج منو دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل؛ لذا فاإن هذه 
املنهجية تقرر باأن النمو يعدُّ اأكرث �صمولية يف حالة كون التغري يف متو�صط دخل الفئة االأفقر هو اأكرب من ال�صفر، كما اأن 
هذه املنهجية ت�صمح بتجزئة النمو ال�صامل اإلى مكونني: النمو، وتوزيع الدخل؛ فاإذا كان التغري يف دخل الفرد موجًبا ويرافقه 
حت�صن يف توزيع الدخل؛ فاإن النمو ال�صامل يكون وا�صًحا، واإذا كان منو الدخل موجًبا وهناك تدهور يف توزيع الدخل؛ فاإن 
النمو يكون مرتفًعا ولكن على ح�صاب التوزيع، واإذا كان منو الدخل �صالًبا وهناك حت�صن يف توزيع الدخل؛ فاإن هناك حت�صًنا 
اإذا كان هناك تدهور يف معدل منو الدخل وكذلك توزيع الدخل؛ فاإن النمو  بالتوزيع ولكن على ح�صاب النمو، واأخ��رًيا.. 
د، وقد اأ�صارت نتائج هذه املنهجية يف الدول الثماين العربية اإلى اأن جمموع مكويْن النمو  ال يكون �صاماًل ويكون غري موؤكَّ

ال�صامل �صهدا خالل فرتة التحليل ما بني عامي )1985( و)2011( نتائج �صالبة واأخرى موجبة. 

ويف قيا�س النمو الت�صغيلي اأو النمو الغني بالت�صغيل؛ باعتبار اأن توفري فر�س العمل هو اأحد اأهم اأهداف النمو ال�صامل؛ متَّ 
ربط النمو بفر�س الت�صغيل؛ ولتحقيق ذلك يفرت�س التقرير اأن توفري فر�س العمل يرتبط مب�صتوى االإنتاج، وذلك من خالل 
ح�صاب مرونة العمل اأو الت�صغيل، والتي تعك�س الزيادة يف فر�س العمل بفعل زيادة االإنتاج بن�صبة 1 % )معامل االإنتاج/ العمل(، 
البلدان  للنمو يف  امل�صتقبلية  التوقعات  التقرير على  واالإنتاج(؛ اعتمد  العمل  العالقة ما بني  الغر�س )اأي ربط  وخدمًة لهذا 

العربية لغاية عام )2020( يف تقرير “اآفاق االقت�صاد العاملي” ل�”�صندوق النقد الدويل”، عن �صهر اإبريل )2014(.

ط يربط االإنتاج بالت�صغيل بهدف ح�صاب مرونة االإنتاج/ العمل، وبافرتا�س اأن قوة  واعتماًدا على منوذج قيا�صي مب�صَّ
العمل تنمو بن�صب النمو التاريخية نف�صها؛ قام التقرير بتقدير معدل منو البطالة امل�صتقبلي الناجم عن اآفاق النمو املتوقع، 
وبناًء على ذلك قام التقرير بو�صع �صيناريوهات؛ منها ما ي�صري اإلى مقدار النمو امل�صتقبلي الالزم الذي يحقق الت�صغيل 
الكامل يف ظل بقاء �صوق العمل على حالها، اأما ال�صيناريو االآخر، واملهم من وجهة نظر هذا التقرير؛ فهو الذي يحدد مقدار 

النمو بافرتا�س انتهاج اإ�صالحات باأ�صواق العمل توؤدي اإلى زيادة مرونة العمل اأو الت�صغيل؛ اأي جعل النمو غنيًّا بالت�صغيل.

وبناًء على هذه املنهجية؛ اأ�صار التقرير اإلى الو�صع ال�صعب الأ�صواق العمل العربية غري اخلليجية، والناجم عن ارتفاع 
معدالت البطالة اإلى م�صتوى 15 % عام 2020 )وبعدد عاطلني ي�صل اإلى 11 مليون(، مع ارتفاع معدل منو عر�س قوة 
العمل عربيًّا )الذي و�صل اإلى 4 % كمتو�صط خالل الفرتة 1990 - 2013(، بالرغم من �صيادة ظاهرة انخفا�س معدل 
اأعاله  اإليها  العمل-امل�صار  قوة  لنمو  ال�صابقة  املعدالت  التقرير على  واعتمد هذا  العربية،  الدول  بع�س  ال�صكاين يف  النمو 
-كاأ�صا�س لتحديد اأعداد قوة العمل ما بني عامي )2014( و)2020( )من 122 مليون اإلى 159 مليون تباًعا(، االأمر الذي 
يتطلَّب توفري اأكرث من )37( مليون فر�صة عمل! )علًما باأن ن�صف قوة العمل تعمل يف االأن�صطة غري الر�صمية ح�صب اإ�صارة 
ة “النمو ال�صامل الت�صغيلي” ال تنح�صر فقط يف م�صكلة البطالة، بل  بع�س البيانات(، وعليه، وكما ي�صري التقرير؛ فاإن مهمَّ

يف توفري فر�س عمل تليق بالعاملني غري الر�صمني. 
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وي�صتطرد التقرير، باأن مرونة العمل )حا�صل ق�صمة معدل منو قوة العمل على معدل النمو االقت�صادي( �صهدت تذبذًبا 
املتحدة، ومملكة  العربية  االإمارات  املعدلني، ف�صهدت دولة  ل�صلوك قيم هذين  تعود  الأ�صباب  العربية؛  الدول  على م�صتوى 
ارتفاع  ب�صبب  ال�صعودية.. مرونات عمل مرتفعة؛  العربية  واململكة  ودولة قطر،  ُعمان،  و�صلطنة  الكويت،  ودولة  البحرين، 
ة الطلب على  معدل منو الت�صغيل، والذي ُيعزى اأ�صا�ًصا اإلى زيادة الطلب على العمالة يف م�صروعات البنية االأ�صا�صية، اأو �صدَّ
العمالة الوافدة، يف حني �صهدت بلدان عربية اأخرى؛ مثل: جمهورية م�صر العربية، جمهورية ال�صودان، جمهورية التون�صية، 
جمهورية العراق، اجلمهورية العربية ال�صورية.. مرونات عمل منخف�صة، فبالرغم من ارتفاع معدل النمو اإال اأنه مل يرافق 

هذه املعدالت املرتفعة معدالت مناظرة لنمو قوة العمل. 

ويف ظلِّ توقع معدل منو عربي و�صطي خالل الفرتة 2014 - 2020 يبلغ حوايل 4.7 %، وبافرتا�س متو�صط مرونة عمل 
تبلغ 0.7؛ فاإنَّ ذلك يعني اأن الت�صغيل �صينمو يف حدود 3.4 %، وهو اأقل من معدل قوة العمل املقدر ب�حوايل 4 %! وعليه؛ فال 
بدَّ من رفع معدل النمو باأكرث من 4.7 %، اأو توفري مزيد من فر�س العمل اجلديدة، باالإ�صافة ال�صتيعاب الداخلني اجُلدد 
ل�صوق العمل وا�صتيعاب العاطلني )املقدر عددهم ب�14 مليوًنا عام 2013( االأمر الذي يرفع عدد العاملني ل�صوق العمل عام 

2020 اإلى نحو 46 مليوًنا. 

ونظًرا لعدم كفاية معدل النمو العربي ال�صتيعاب اأعداد العاطلني؛ فاإنه ُيتوقع ارتفاع هذه االأعداد من 14 مليوًنا عام 
2013 اإلى 18مليوًنا عام 2020؛ لذلك لن يكون النمو ت�صغيليًّا )مبعنى اأن يحقق معدل بطالة طبيعي يف حدود 5 %(، االأمر 
الذي يتطلب اإعادة �صياغة النمو العربي ليت�صق مع الهدف الت�صغيلي، ويف ظلِّ عدم واقعية رفع معدالت النمو اإلى معدالت 
بعيدة املنال )24 % حتى ميكن املحافظة على معدل البطالة الطبيعي(؛ فاإن البديل االأف�صل هو تطبيق �صيا�صة عمل اأكرث 
فعالية يف جمال تخفي�س معدل البطالة، ويف ظل بقاء معدالت النمو ال�صائدة بدون تغيري، وعليه؛ فاإن حتقيق معدل منو 
يف حدود 5 % قد يوفر حاًل مل�صكلة البطالة، يف ظل مرونات عمل مرتفعة، بحيث تكون معدالت البطالة يف حدود املعدل 
الطبيعي )حاالت دولة االإمارات العربية املتحدة، واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، ودولة الكويت، و�صلطنة 
ُعمان، واململكة العربية ال�صعودية، واجلمهورية التون�صية، ذات مرونات العمل املرتفعة(، يف حني حتتاج دول اأخرى؛ مثل: 
مملكة البحرين، واجلمهورية اللبنانية، واجلمهورية اليمنية.. اإلى معدل منو م�صتقبلي ي�صل اإلى حوايل 6 %، و7 % يف 
حالة جمهورية م�صر العربية، واململكة االأردنية الها�صمية، واجلمهورية العربية ال�صورية، ودولة قطر، واإلى حوايل 8 % يف 

حالة اململكة املغربية، وجمهورية ال�صودان.

نظر  وجهة  االأن�صب-من  البديل  فاإن  %؛   5 من  اأكرث  العربية  النمو  رفع معدالت  ل�صعوبة  التاريخية  ويف ظلِّ اخلربة 
ال�صائدة تاريخيًّا  العمل  الت�صغيلي، وكلما ارتفعت مرونة  النمو  العمل و�صيا�صات بهدف حتقيق  اإ�صالح �صوق  التقرير -هو 
قلَّت احلاجة الإ�صالح �صوق العمل بهدف حتقيق النمو الت�صغيلي؛ كما يف حالة دولة االإمارات العربية املتحدة، واجلمهورية 
العربية  واململكة  قطر،  ودولة  املوريتانية،  االإ�صالمية  واجلمهورية  املغربية،  واململكة  ال�صعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
ال�صعودية، واجلمهورية التون�صية، واجلمهورية اليمينية، وليبيا، اأما الدول العربية التي مل تتمتع مبرونات عمل مرتفعة؛ فاإن 
احلاجة الإ�صالح �صوق العمل بهدف حتقيق النمو الت�صغيلي تعدُّ اأكرث اإحلاًحا، كما يف جمهورية م�صر العربية، واجلمهورية 
اللبنانية، واململكة االأردنية الها�صمية، و�صلطنة ُعمان، واجلمهورية ال�صودانية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، ودولة 

الكويت، بافرتا�س اأن االقت�صاد �صينمو ح�صب توقعات “�صندوق النقد الدويل”.

امللخص التنفيذي
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والتحديات  امل�صاكل  ملعاجلة  الالزمة  واالجتماعية  االقت�صادية  االإدارة  متطلبات  عر�س  اإلى  التقرير  انتقل  ذلك  بعد 
امل�صار اإليها �صابًقا، وكذلك الالزمة خلدمة متطلبات النمو ال�صامل ذي املحتوى الت�صغيلي، وبناًء على ذلك اهتمَّ التقرير 
بالتمييز ما بني متطلبات االإدارة االقت�صادية، ومتطلبات االإدارة االجتماعية يف الدول العربية، وبقدر تعلُّق االأمر مبتطلبات 
ت االإ�صارة اإلى اأهمية التو�صع يف اال�صتثمار  ت االإ�صارة اإلى متطلبات ال�صيا�صة املالية، حيث متَّ االإدارة االقت�صادية فقد متَّ
العربية،  الدول  من  عدد  يف  العام  االإنفاق  اإلى  العام  اال�صتثمار  معدالت  مقارنة  خالل  من  وذلك  للفقراء،  ه  املوجَّ العام 
التخوف  االإفراط يف  التطرق الأهمية عدم  اأخرى، ومتَّ  اإقليمية  العربي مع معدالت  االإقليمي  املعدل  اإلى مقارنة  باالإ�صافة 
من معدالت الت�صخم املرتفعة، وذلك يف ظل �صروط متت االإ�صارة لها يف التقرير، كما متَّ االإ�صارة اإلى َدْور تعبئة ال�صرائب 
كاأ�صا�س لزيادة االإيرادات العامة، وذلك من خالل مقارنة ن�صبة االإيرادات ال�صريبية اإلى الناجت املحلي االإجمايل بالدول 
العربية مع تلك ال�صائدة يف دول اأخرى، واأهمية العمل على اإعادة توجيه ال�صيا�صة املالية نحو ال�صيا�صة املالية غري الدورية 
بداًل من الدورية، كما اأنه من املفيد اتباع “القواعد املالية” ب�صكل يخدم اأهداف النمو ال�صامل، كما متَّ التنبيه هنا على عدم 
النظر اإلى �صيا�صة عجز املوازنة على اأنها خيار مرفو�ض يف كافة االأحوال؛ حيث ميكن متويل املوازنة بالعجز يف ظلِّ �صروط 
ا اإلى اأهمية اإعادة ا�صتخدام اأداة الدعم بال�صكل الذي يخدم النمو ال�صامل، ومن  متت االإ�صارة لها، ومت التطرق هنا اأي�صً

خالل اال�صتفادة من برامج م�صتخدمة دوليًّا؛ مثل برامج التحويل النقدي؛ امل�صروط وغري امل�صروط.

كاأحد  ال�صامل  النمو  لت�صمل  العربية؛  املركزية  البنوك  اأهداف  يف  النظر  الت�صغيلي” اإعادة  ال�صامل  “النمو  ويتطلب 
متطلبات ال�صيا�صة النقدية؛ حيث اأظهرت امل�صوح باأن هناك عديًدا من البنوك املركزية التي تدمج مثل هذا الهدف �صمن 
اأهداف البنوك املركزية؛ مثل: جتارب بنغالدي�س، ال�صني، والهند، وماليزيا، ونيبال، وباك�صتان، وفيتنام، كما اأن اإعادة 
ا من الناحية املوؤ�ص�صية التي يهتم بها التقرير، ويف اإطار عالقة ال�صيا�صة التجارية  النظر بال�صيا�صة النقدية يعدُّ اأمًرا مهمًّ
التجارية،  املوؤ�صرات  من  عدد  على  باالعتماد  وذلك  التجارة،  بتكاليف  النظر  اإع��ادة  اإلى  حاجة  فهناك  ال�صامل  بالنمو 
باالإ�صافة اإلى اأهمية العمل يف ظلِّ اتفاقية جتارة دولية مثل اتفاقية “تكنولوجيا املعلومات” لعام )1997(، القائمة على 
جتزئة االإنتاج دوليًّا، باالإ�صافة اإلى العالقة ما بني ال�صيا�صة التجارية والطلب على العمالة، من خالل قيا�س العالقة ما بني 
ت االإ�صارة اإلى  االنفتاح التجاري االإجمايل، وعلى م�صتوى ال�صادرات، وعلى م�صتوى الواردات، والطلب على العمالة، وقد متَّ
دة االأطراف، واملتمثلة يف اتفاقيات “منظمة التجارة العاملية”،  الدور املحتمل لل�صيا�صة التجارية من خالل االتفاقية متعدِّ
مة لدمج ال�صيا�صة التجارية، واملُنظمة يف حماور اأهداف االألفية بعد عام  والنمو ال�صامل، وذلك من خالل املقرتحات املقدَّ
بع�س  د  ال�صامل، وحدَّ النمو  والنقدية بهدف خدمة  املالية  ال�صيا�صة  االت�صاق ما بني  اأهمية  التقرير على  د  واأكَّ  ،)2015(

االأدوات الالزمة للتن�صيق ما بني هذين النوعني من ال�صيا�صات.

ة ملكافحة الفقر، ومعاجلة  ويف جمال املتطلبات االجتماعية الالزمة للنمو ال�صامل؛ ال بدَّ من االهتمام باملتطلبات اخلا�صَّ
االجتماعي،  واأهمية احلراك  االجتماعي،  االأمان  �صبكات  وتفعيل  والتعليمية،  ال�صحية  للخدمات  النفاذ  وزيادة  البطالة، 
اأ�صواق العمل من خالل عديد من املقرتحات؛ �صواء القائمة على  اإلى دمج ال�صباب يف  ودور الطبقة الو�صطى، باالإ�صافة 
نيا للحماية االجتماعية، وهي تلك املطلوب توفريها  اال�صرتاك اأم عدم اال�صرتاك، واإدارة احلماية االجتماعية، واحلدود الُدّ
للح�صول على احلدِّ االأدنى من الرعاية ال�صحية والتعليمية والدخل االأ�صا�صي، وهذا يتطلب الرتكيز على االت�صاق ما بني 

متطلبات االإدارة االقت�صادية واالجتماعية؛ وذلك من خالل االإ�صارة اإلى جمموعة متطلبات ت�صمن هذا االت�صاق. 

املوؤ�ص�صي يف احلياة  واأ�صار الأهمية اجلانب  العربي،  ال�صامل  للنمو  الالزمة  املوؤ�ص�صية  املتطلبات  التقرير كذلك  ناق�س 
االقت�صادية، وعر�س عدًدا من املوؤ�صرات املوؤ�ص�صية الكلية ال�صادرة من منظمات دولية؛ مثل: موؤ�صر احلرية االقت�صادية، 
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ح ت�صنيف دول عربية معينة باعتبارها تنعم بحرية اقت�صادية اأف�صل؛ مثل: مملكة البحرين، ودولة االإمارات  والذي يو�صِّ
العربية املتحدة، ودولة قطر، واململكة االأردنية الها�صمية، و�صلطنة ُعمان، ودولة الكويت، واململكة العربية ال�صعودية، ثم 
ر دولة االإمارات العربية املتحدة يف جمال �صهولة  ق التقرير ملوؤ�صر ممار�صة االأعمال ال�صادر من البنك الدويل، وتت�صدَّ تطرَّ
ممار�صة االأعمال، تليها اململكة العربية ال�صعودية، ودولة قطر، واجلمهورية التون�صية، بعد ذلك اأ�صار التقرير لنتائج الدليل 
وال�صراعات  اال�صتثمار،  وبيئة  واالجتماعية،  االقت�صادية  واالأو�صاع  واحلكومة،  )اال�صتقرار،  الُقطرية  للمخاطر  الدويل 
والتعبري  القانون،  و�صيادة  والدينية،  االإثنية  واال�صطرابات  الع�صكري،  ل  والتدخُّ الف�صاد،  وتف�صي  واخلارجية،  الداخلية 

ًنا يف نتائج هذا الدليل، مع تراجع دول اأخرى.  وامل�صاءلة، وجودة الدميقراطية(، و�صهدت عدد من دول عربية حت�صُّ

واال�صتقرار  وامل�صاءلة،  )التعبري  الدويل  بالبنك  ة  اخلا�صَّ احلوكمة  موؤ�صرات  عر�س  مت  احلوكمة  اأهمية  على  تاأكيًدا 
ال�صيا�صي، وغياب العنف، وفعالية احلكومة، و�صيادة القانون، وحماربة الف�صاد(، وبا�صتثناء بع�س الدول العربية اخلليجية؛ 
فاإن اأداء موؤ�صرات احلوكمة ال تعك�س اأداًء م�صجًعا يف عديد من الدول العربية، ثم ينتقل االهتمام اإلى بيان نتائج موؤ�صرات 
�صوق العمل، وذلك من خالل االإ�صارة اإلى نظام “منظمة العمل الدولية” اخلا�س مبعايري العمل الدولية، املرتبطة مبمار�صة 
العمل الالئق، وامل�صاواة بني اجلن�صني، وت�صريعات احلماية االجتماعية، وُيالحظ هنا باأن معظم الدول العربية قد �صعت 
اإلى امل�صادقة ب�صكل تدريجي على اأهم االتفاقيات التي ُتعنى باإلغاء العمل االإجباري، والتمييز �صد املراأة، وحماية االأطفال، 
ة بال�صمان االجتماعي، مع حمدودية ترجمة امل�صادقات على  مع قلة الدول العربية امل�صادقة على االتفاقية الدولية اخلا�صَّ

اأر�س الواقع. 

ا موؤ�صرات التعليم واملعرفة؛ حيث تظهر النتائج اأن معظم الدول العربية دون املتو�صط الدويل، ويف  تناول التقرير اأي�صً
ر به دول اخلليج العربية موؤ�صَرْي “املعرفة” و”اقت�صاد املعرفة”، اإال اأنها تبقى دون امل�صتوى ال�صائد يف  الوقت الذي تت�صدَّ
جمموعة البلدان مرتفعة الدخل، مع تفاوت عدد �صنوات التعلُّم بالدول العربية، وكذلك معدالت االلتحاق بالتعليم العايل، 

َمة. وكذلك عدد االأوراق املن�صورة يف الدوريات العاملية املُحكَّ

اإعادة  ال�صامل، وذلك من خالل  النمو  النقدية بهدف  ال�صيا�صة  الت�صغيلي” ربط  ال�صامل  “النمو  اأهم متطلَّبات  ومن 
النظر يف اأهداف البنوك املركزية العربية، ومدى ا�صتقالليتها، واأهمية اأالَّ تعني اال�صتقاللية عدم اإمكانية التن�صيق ما بني 
ال�صيا�صات النقدية وال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية االأخرى، مع اأهمية اإعادة النظر بدور البنوك املركزية وال�صيا�صة 

النقدية؛ �صواء من خالل �صيا�صة اإعادة االئتمان اأم غريها من اأدوات ال�صيا�صة النقدية، بهدف خدمة النمو ال�صامل. 

ويف جمال موؤ�ص�صات ال�صيا�صة املالية ال بدَّ من تاأكيد دور “القواعد املالية” يف تعزيز النمو ال�صامل )من خالل القواعد 
االأربع املتبعة يف هذا املجال(، باالإ�صافة اإلى تعزيز دور املوؤ�ص�صات املالية العربية، ودور املوازنات العامة امل�صتجيبة للنوع 
االجتماعي )باعتبار اأن عدم التمييز ح�صب النوع االجتماعي هو اأحد حماور النمو ال�صامل ذي املحتوى الت�صغيلي(، باالإ�صافة 
اإلى اأهمية ال�صفافية يف اإعداد املوازنات العربية ون�صرها، وتنفيذها ومتابعتها، من خالل ما ُي�صمى ب�”املوازنة املفتوحة”. 

د التقرير على اأهمية ماأ�ص�صة امل�صوؤولية االجتماعية لل�صركات يف دعم “النمو ال�صامل الت�صغيلي”، باالإ�صافة  واأخرًيا.. اأكَّ
اإلى املوؤ�ص�صات البيئية )اأحد مكونات النمو ال�صامل(، والعالقة ما بني النمو االقت�صادي، وامل�صاواة االجتماعية، واال�صتدامة 

البيئية. 

امللخص التنفيذي
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امتدت  والتي  الطويلة،  التنموية  م�صريتها  العربية خالل  الدول  التي حققتها  املهمة  التنموية  االإجن��ازات  بالرغم من 
اأكرث من ن�صف قرن؛ فاإن اأغلب هذه الدول تواجه حتديات تنموية اقت�صادية واجتماعية متعددة وخمتلفة، ح�صب م�صتوى 
تنميتها، وطبيعة هيكلها االقت�صادي، وفحوى �صيا�صاتها التنموية، هذه التحديات حتدُّ من قدرتها على ا�صتغالل طاقاتها 
اقت�صادات حديثة ذات دخل مرتفع على غرار ما حققته  اإلى  والتحول  الب�صرية،  التنمية  االرتقاء مب�صتويات  الكامنة يف 
التنموية  العربية يف بداية احلقبة  الدول  اأغلب  اأفقر من  اأ�صبحت دواًل �صناعية بعدما كانت  والتي  النامية،  الدول  بع�س 
وعموًما تختلف م�صفوفة االإجنازات والتحديات ح�صب اخل�صائ�س الهيكلية للمجموعات االقت�صادية العربية، والتي ميكن 
ت�صنيفها ح�صب م�صتويات التنمية الب�صرية املعروفة، وانعك�صت هذه التحديات يف بطء معدالت النمو االقت�صادي، وانخفا�س 
م�صتويات التحول الهيكلي، وقلة التنويع االقت�صادي، وارتفاع معدالت البطالة؛ وبخا�صة بطالة ال�صباب واملتعلمني واالإناث، 
وكذلك ات�صاع دائرة الفقر والتهمي�س، وتوا�صع التنمية االجتماعية عموًما يف عديد من الدول العربية ذات التنمية الب�صرية 
وارتفاع  املدفوعات،  وميزان  املوازنة  اختالالت  املتمثلة يف  االأخرى؛  االقت�صادية  امل�صاكل  ناهيك عن  واملتدنية،  املتو�صطة 
ين العام، و�صعف م�صتويات املوؤ�ص�صات واحلوكمة االقت�صادية، كما اأن االعتماد املفرط على ا�صتغالل املوارد  م�صتويات الدَّ
ة يف الدول النفطية، وقلة تنوع اقت�صاداتها.. زاد من خماطر عدم ا�صتدامة دولة الرفاه التي بنتها على  الطبيعية؛ بخا�صَّ

تدفقات املداخيل النفطية، واأثَّر ذلك على دول اجلوار، والتي تعتمد على امل�صاعدات العربية، وعلى حتويالت املهاجرين.

حتتاج الدول العربية اإلى اإعادة هيكلة منظوماتها التخطيطية التنموية؛ ملواجهة هذه التحديات وحتقيق اأهداف التنمية 
االقت�صادية واالجتماعية، املتمثلة يف حت�صني رفاهية املواطن العربي ب�صكل م�صتدام، ولي�س برهن م�صتقبل االأجيال القادمة، 
ومتا�صًيا مع التطورات الفكرية التنموية احلديثة، وبناًء على التجارب التنموية الناجحة؛ فاإن الدول العربية حتتاج الى اإعادة 
واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  و�صياغة  القرارات  اتخاذ  منظومة  لتوجيه  واإ�صالحها؛  التنموي  التخطيط  منظومات  هيكلة 

الوطنية نحو حتقيق النمو ال�صامل الت�صغيلي؛ بحيث ي�صبح االإطار الناجع لتحقيق هذه االأهداف التنموية.

فقد تطور مفهوم النمو ال�صامل الت�صغيلي كنتاج لتطور الفكر االقت�صادي والتطور يف جتارب النمو والتنمية االقت�صادية، 
حيث كان االعتقاد ال�صائد اأن التنمية يف مراحلها االأولى توؤدي اإلى تدهور يف توزيع الدخل، وقد اأدى تعاظم عدم الر�صا عن 
فل�صفة مقا�صد التنمية االقت�صادية، وتركيزها على منو الدخل و�صبل حتقيق ذلك؛ مبا ُيعرف ب�»توافقات وا�صنطن«، التي 
تن�سُّ على تبني �صيا�صات قائمة على اقت�صاد ال�صوق.. اإلى التحول التدريجي لتبني مفهوم اأو�صع للتنمية وربطه بالتنمية 
الب�صرية، والذي تبنته »االأمم املتحدة« ووكاالتها التنموية، لي�صبح القاعدة التي يرتكز عليها حتقيق اأهداف االألفية للتنمية، 
ة يف الدول متدنية الدخل وعدم قدرتها على حتقيق  ومن َثم اأهداف التنمية امل�صتدامة، اأدى ا�صتمرار التعرث التنموي بخا�صَّ
تنمية بوتائر م�صتدامة، وكذلك ظهور االأزمات املتتالية يف الدول املتقدمة؛ اإلى املطالبة باإعادة �صياغة �صيا�صات النمو نحو 

الرتكيز على النمو ال�صامل الت�صغيلي.

وبالرغم من التفاوتات يف تف�صريات النمو ال�صامل الت�صغيلي ما بني املوؤ�ص�صات املخت�صة يف العمل التنموي واالأكادمييني؛ 
فاإنه باالأ�صا�س يتمحور حول ثالث ق�صايا اأ�صا�صية يجب اأن تتوفر يف اأي منوذج للنمو؛ لكي يكون �صاماًل وغنيًّا بالت�صغيل؛ 
الئقة،  فر�س عمل  توفري  على  قدرته  رفع  واأخ��رًيا:  ثماره،  توزيع  م�صتوى  وثانًيا: حت�صني  وت�صريعه،  ن�صقه  رفع  اأواًل:  وهي: 

وتتطابق مع متطلبات الداخلني ل�صوق العمل.

اأق�صاها  اإلى  اإن ت�صريع معدالت النمو  ل رفع ن�صق النمو وت�صريعه الرقم ال�صعب يف معادلة النمو العربي؛ حيث  ي�صكِّ

متهيد

متهيد:
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املمكن يعدُّ ال�صرط ال�صروري لت�صريع وترية التنمية العربية، ويواجه ت�صريع النمو االقت�صادي يف الدول العربية عديًدا من 
ل اإليها تدل على قدرة االقت�صادات  ة اأن النتائج املتو�صَّ التحديات، والتي مت تناولها بالتف�صيل يف منت هذا التقرير، وبخا�صَّ
العربية على النمو ب�صكل مرتفع وكاٍف، ومن اأهم القيود التي حتدُّ هذه القدرة التنموية العربية توفري راأ�س املال الب�صري 
ا ونوًعا، ح�صب متطلبات النمو املرتفع، وكذلك بناء املوؤ�ص�صات الفعالة واحلاكمة لعملية التنمية االقت�صادية  املطلوب؛ كمًّ
للدول، وتدهور  التنموي  ه  التوجُّ وا�صتثمار جاذبة، وكذلك مواجهة �صعف  اأعمال  بيئة  تتمخ�س عنها  والتي  واالجتماعية، 
االقت�صادي،  التنويع  وقلَّة  التحتية،  البنية  و�صعف  والزراعية،  وال�صناعية  والتجارية  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات  نوعية 
وتهمي�س القطاع اخلا�س، و�صرعة النمو ال�صكاين، وتقلُّب اأ�صعار املواد االأولية.. وغريها عديد من الق�صايا احلا�صمة واملوؤثرة 

يف النمو االقت�صادي.

ولقد اأف�صت التقييمات املو�صوعية للتجربة التنموية للدول النامية وللدول العربية التي مت تف�صيلها يف هذا التقرير؛ 
اإلى اأن ت�صريع وتائر النمو االقت�صادي يتطلب اإعادة توجيه منظومة التخطيط التنموي نحو جتنيد املوارد املتاحة والكامنة 
ب�صكل يوؤدي يف مرحلة اأولى اإلى تعظيم االدخار الوطني اخلا�س والعام، عرب ال�صيا�صات املالية والنقدية وامل�صرفية التي 
م االدخار العام، وُتزيد من حوافز القطاع اخلا�س لالدخار ورفع درجة اال�صتمال املايل لديه، ويتم ذلك من خالل  تعظِّ
ت�صميم �صيا�صات مالية عامة ر�صيدة، قائمة على حماربة الهدر يف املوازنة، وتقييم العائد على االإنفاق اجلاري، ورفع قدرة 
الر�صمية واخلا�صة، مع و�صع قواعد �صارمة  التدفقات اخلارجية  فيها  االأخرى؛ مبا  الدخل  اأنواع  ال�صرائب وجميع  جمع 
للتحوُّط، وتوجيه االإنفاق نحو م�صاريع التنمية والبنية التحتية، والتي يتوفر فيها العائد املايل واالجتماعي واالقت�صادي، 
ويتطلب جتنيد االدخار اخلا�س العمل على تطوير االأ�صواق املالية، ورفع درجة ال�صيولة فيها، وت�صجيع التمويل من خالل 
التمويل  �صيغ  ة  بخا�صَّ للتمويل؛  احلديثة  ال�صيغ  وكلِّ  وال�صندات  االأ�صهم  وطرح  فيه،  للم�صاهمة  ال�صركات  مال  راأ�س  فتح 
واملتو�صطة، وتعديل قواعد منح  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  املبادرين، وتطوير  املغامر، ومتويل  املال  راأ�س  االإ�صالمي، و�صناديق 
القرو�س؛ بحيث ترتفع م�صاهمة القطاع امل�صريف يف متويل امل�صاريع التنموية، ويتطلب جتنيد االدخار ال�صخ�صي تطوير 

النظام امل�صريف؛ من خالل رفع كثافته وقدرته على جذب �صغار املدخرين، عرب �صيغ متنوعة لالدخار. 

اإن جتنيد االدخارات الوطنية بغر�س ردم فجوة التمويل ال ي�صمن حتولها مبا�صرة ال�صتثمارات منتجة؛ الأن ذلك يتطلب 
وجود قطاع خا�س ورجال اأعمال يتمتعون بثقافة راأ�صمالية وتنظيمية كبرية، ت�صهم يف خلق القيم امل�صافة عرب تراكم راأ�س 
املال، وحتتاج عملية الرتاكم هذه اإلى تقلي�س درجات عدم اليقني واملخاطر املتنوعة؛ وذلك العتماد تقييم العوائد املجزية 
للم�صتثمرين على التوقعات امل�صتقبلية للتكاليف واالأ�صعار والطلب، ويتطلب ذلك توفري بيئة اأعمال �صفافة وجاذبة وقليلة 
القطاع  اأن دفع  واالإداري، كما  املايل  والف�صاد  البريوقراطية  باالأعمال من خالل حماربة  القيام  وت�صاعد على  التكاليف، 
اخلا�س لال�صتثمار املنتج يتطلب زيادة اال�صتثمار العام، وفتح املجال للقطاع اخلا�س لال�صتثمار يف تطوير البنية التحتية 

التقليدية واللوج�صتية والتقانية.

ب�صكل  توؤثر  واعية حديثة،  �صيا�صات �صناعية  يتطلب تطبيق  وتوجيهه نحو قطاعات �صناعية معينة؛  النمو  تعظيم  اإن 
باأن  علًما  امل�صتهدفة،  القطاعات  نحو  اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات  توجيه  على  تعمل  التي  احلوافز  منظومة  على  مبا�صر 
دة والثنائية قلل من قوة ال�صيا�صات ال�صناعية؛  انخراط الدول العربية يف »منظمة التجارة العاملية« واتفاقيات ال�صراكة املتعدِّ
اأن حفز  ة يف جمال ا�صتخدام الدعم واحلماية واالإجراءات االنتقائية والتف�صيلية لتطوير ال�صناعة الوطنية، كما  بخا�صَّ
اال�صتثمار والنمو يتطلب تفعيل طيف وا�صع من ال�صيا�صات العامة االأفقية غري االنتقائية؛ مثل: بناء راأ�س مال ب�صري متطور، 

وامل�صاعدة على نقل التقانة، وتطوير املنظومة الوطنية لالخرتاع والتطوير، وحت�صني تناف�صية االقت�صاد.   
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اإن حلَّ م�صاكل ن�صق النمو وت�صريعه من خالل ال�صيا�صات املالئمة يقودنا اإلى م�صاألة توزيع ثماره جلعله �صاماًل، فبالرغم 
ة يف �صوء توزيع االإنفاق ح�صبما هو متوفر من امل�صوح امليدانية؛ اإال اأن عديًدا  من اأن الدول العربية ال تعرف م�صتويات حادَّ
من ال�صواهد على اجلوانب التوزيعية يدل على وجود حتديات يف ح�صول �صرائح وا�صعة من املواطنني على ثمار التنمية، 
ة يف الدول غري النفطية غري اخلليجية، وهذه التحديات تقلل من �صمولية النمو  وحرمانهم من اخلدمات االأ�صا�صية؛ بخا�صَّ
االقت�صادي العربي، وحتتاج اإلى �صيا�صات مالية ونقدية واقت�صادية واجتماعية؛ لت�صمن متتُّع العدد االأكرب من املواطنني من 
ح�ص�س النمو املتزايدة، اإن عملية توزيع الدخل التي تتم ح�صب مبادئ ال�صوق تقوم على حتديد عائد العمل وفق اإنتاجيته، 
والذي قد يكون حتت خط الفقر، وُي�صاف اإلى ذلك النا�صطون خارج حدود ال�صوق الر�صمي، ووجود �صرائح ال متتلك القدرة 
على امل�صاهمة يف الن�صاط االقت�صادي، وبالتايل حرمانهم من احل�صول على التمويل وبع�ض اخلدمات االجتماعية؛ مثل: 
د اإلى حدٍّ بعيد مدى �صمولية النمو، اإن  التقاعد، والتاأمني ال�صحي، والتعليم، وال�صكن الالئق، اإن انت�صار هذه الظواهر يحدِّ
جعل النمو �صاماًل يتطلب تطبيق �صيا�صات اإعادة توزيع الدخل، و�صيا�صات اجتماعية مكملة لت�صحيح اختالالت ال�صوق وكل 
مظاهر االإق�صاء املتعددة، ونظًرا لقيد امليزانية العامة احلادِّ يف عديد من الدول العربية؛ فاإن َجْعل النمو �صاماًل يتطلب 
اإ�صالح ال�صيا�صات اجلبائية وال�صريبية؛ بحيث تكون ت�صاعدية ويف �صالح حمدودي الدخل، كما اأن �صيا�صة االإنفاق العام 
ا للموازنة، والذي ت�صتقطبه �صرائح غري فقرية بفعل  يجب اأن تنتقل من �صيا�صات الدعم العام غري املبا�صر، واملكلف جدًّ
التي  والتحويالت  الدعم  ة قائمة على  اإلى منظومة دعم اجتماعي وتقدمي خدمات عامَّ ن�صبيًّا..  املرتفعة  ال�صرائية  قوتها 

ت�صتهدف مبا�صرة الفئات االأكرث حرماًنا يف الدول العربية. 

حيث  العربية؛  البلدان  يف  التنمية  اإ�صكاالت  اأهم  العمل  �صوق  حتديات  مواجهة  يف  االقت�صادي  النمو  قدرة  ل  وي�صكِّ
تفعيل عدة  بالت�صغيل  النمو غنيًّا  ويتطلب جعل  واالإن��اث،  املتعلم  ال�صباب  ة �صمن  البطالة بخا�صَّ اأعلى معدالت  ُتعاين من 
ز على رفع معدل خلق فر�س العمل لكل زيادة يف االإنتاج، وذلك من خالل اإحداث حتول هيكلي نوعي يف  ا�صرتاتيجيات، تركِّ
االقت�صاد نحو القطاعات االأكرث ارتباطًا بالت�صغيل، وكذلك تنمية قطاعات قائمة على املعرفة والثقافة، كما اأن جعل النمو 
غنيًّا يتطلب تطبيق �صيا�صات �صوق عمل ديناميكية، تبداأ من اإ�صالح منظومة التعليم، وتوجيهها نحو اإنتاج املهارات، وربطها 
املوؤ�ص�صات  وتطوير  ال�صباب،  ت�صغيل  ة  وبخا�صَّ الت�صغيل؛  ودعم  العمل،  اأجل  التدريب من  وتعزيز  العمل،  �صوق  باحتياجات 

ال�صغرية واملتو�صطة، واإدماج ال�صباب يف �صوق العمل.

وحتى يتم معاجلة مو�صوع النمو ال�صامل الت�صغيلي يف الدول العربية ب�صكل علمي ومت�صق؛ فاإن التقرير بداأ يف الف�صل 
م�صارات؛  ة  عدَّ اإلى  ا  تاريخيًّ تطورت  وكيف  واالجتماعية،  االقت�صادية  واالإدارة  التنموي  التخطيط  جتارب  بتقومي  الأول 
كان اأهمها التحول من التخطيط املركزي ال�صامل القائم على احتكار القطاع العام، اإلى التخطيط التاأ�صريي القائم على 
اأ�ص�س ال�صوق وحرية املبادرة وامل�صاهمة، وت�صجيع مبادرات القطاع اخلا�س، وقد اأدى التوجه االإ�صالحي القائم على املبادئ 
ل الدولة يف احلياة االقت�صادية؛ اإلى تراجع ممار�صات التخطيط التنموي يف عديٍد من الدول العربية،  الليربالية، وتقليل تدخُّ
واإلى �صعف تنفيذ اخلطط، بل اإلى اإلغاء مبداأ التخطيط التنموي يف بع�س احلاالت، وبالنظر اإلى نتائج هذه التجربة الغنية 
واإلى التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية؛ فاإن الدول العربية كلها مطاَلبة بالتحول نحو منوذج لتخطيط التنمية 

ه نحو حتقيق النمو ال�صامل الت�صغيلي.  وفق منهج التخطيط اال�صرتاتيجي واملوجَّ

الإبراز  وذلك  البعيد؛  االأمد  وعلى  املتعددة،  االقت�صادي  النمو  خ�صائ�س  درا�صة  على  ا  اأي�صً االأول  الف�صل  ز  ركَّ وقد 
التحديات وحتديد القيود واالختناقات التي تواجه االقت�صادات العربية يف جماالت رفع ن�صقه وتوزيع دائرة توزيعه، وقد 
عالج الف�صل عدة ق�صايا مت�صلة بطبيعة النمو يف الدول العربية؛ مثل: تقومي اأداء النمو وفق ِحقب التنمية منذ 1950، حيث 

متهيد
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اأثبتت النتائج اأن اإطالق النمو اأ�صهل من ا�صتدامته؛ حيث اإن النمو كان اأعلى يف اأغلب احلاالت يف الفرتة من 1950 - 1979، 
ت اإلى تراجع كبري يف النمو االقت�صادي العربي، اإن االإ�صالحات املتعددة واملطبقة منذ فرتة  واأن اأزمات فرتة الثمانينات اأدَّ
الثمانينات مل ت�صتطع اأن تبعث جمدًدا بالنمو االقت�صادي العربي، بالرغم من التح�صن الكبري مقارنة بفرتة الثمانينات، 
م الف�صل معلومات قيمة عن اخل�صائ�س االأخرى للنمو يف الدول العربية؛ مثل: التذبذب وعدم اال�صتقرار، وح�صاب  كما قدَّ

موجات النمو، وتفكيكه مل�صادره االأ�صا�صية.. وغريها من املوؤ�صرات ذات ال�صلة؛ مثل: توافق الدخل وحتديد �صرعته.

التطورات  الثاين  الف�صل  يف  التقرير  يعالج  العربية؛  ال��دول  يف  القائم  االقت�صادي  الو�صع  حتليل  يف  وا�صتمراًرا 
االقت�صادية، وتقومي ال�صيا�صات املالية والنقدية؛ وذلك انطالًقا من التجارب العربية، حيث متَّ تقومي االأداء خالل الفرتة 
2013-2002، وتق�صيمها اإلى فرتات جزئية؛ الإبراز دور التقلبات واالأزمات يف التاأثري على التوازن االقت�صادي الكلي، ودور 
الثاين  الف�صل  �صمل  االأ�صا�صية، كما  النمو  اأحد متطلبات  كونه  التوازن؛  والتجارية يف حتقيق  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات 
ن�صق  ب�صدة يف حتقيق  ت�صهم  واالإ�صكان، وهي قطاعات حمورية  املاء والطاقة  العامة؛ مثل:  املنافع  درا�صة و�صع قطاعات 
�صمولية النمو االقت�صادي ومداه، عرب تقدمي خدماته لقطاع االأعمال، اأو ت�صهيل اإنفاذها للمواطن؛ حيث اإن خدماتها تعدُّ 

اأ�صا�صية يف حتقيق الرفاه االقت�صادي.

ولفهم التحديات املحيطة بعملية جعل النمو االقت�صادي العربي �صموليًّا من خالل �صيا�صات التوزيع العادلة وال�صيا�صات 
االجتماعية؛ مت تخ�صي�س الف�صل الثالث من التقرير لدرا�صة التحديات االجتماعية يف الدول العربية، مع الرتكيز على 
ق�صايا متعددة واأ�صا�صية؛ مثل: اأداء �صبكات االأمان، ودرا�صة مكوناتها وخ�صائ�صها، ومدى تغطية خدماتها للفئات املحتاجة، 
كما تناول الف�صل الثالث ق�صايا: التعليم، وال�صحة، وامل�صاألة االإ�صكانية، وو�صع ال�صباب والطفولة، والنوع االجتماعي؛ وهي 

جممل التحديات االأ�صا�صية التي حتدد-اإلى حدٍّ بعيد -جوهر النمو االقت�صادي و�صكله الت�صميني.

ويف الف�صل الرابع متَّ الرجوع اإلى تقومي طبيعة النمو االقت�صادي العربي، وحتديد هل كان �صموليًّا وغنيًّا بالت�صغيل؟ 
وامل�صاهمات  االأدبيات  على مراجعة  بناًء  التقرير  اه  تبنَّ والذي  الت�صغيلي،  ال�صامل  بالنمو  التعريف اخلا�س  اإلى  باال�صتناد 
الفكرية ذات العالقة، وجتدر االإ�صارة اإلى اأن تقومي مدى �صمولية النمو يف الدول العربية تواجهه مع�صلة مدى توفر بيانات 
العربية، ومت  الدول  كلِّ  باإدراج  ت�صمح  البيانات مل  قواعد  املتوفرة يف خمتلف  امليدانية  فامل�صوح  االإنفاق،  اأو  الدخل  توزيع 
فقط تقومي مدى �صمولية النمو االقت�صادي العربي للفرتات املتوفر بها بيانات، وبالرغم من ذلك فهو اإ�صهام جديد لتقرير 
التنمية العربية، وانطالًقا من توقعات النمو امل�صتقبلية لغاية 2020 يف الدول العربية، وبدرا�صة عالقة النمو مع الت�صغيل؛ 
متَّ تقومي مرونات الت�صغيل وربطها بالنمو؛ لتحديد كيف ميكن جعل النمو غنيًّا بالت�صغيل، وما هي متطلبات الق�صاء على 

، كمتطلبات اأ�صا�صية جلعل النمو االقت�صادي يف الدول العربية غنيًّا بالت�صغيل. البطالة والت�صغيل اله�سِّ

ز الف�صل اخلام�س على درا�صة  وبعد االإجابة على ال�صوؤال اخلا�س ب�: هل كان النمو العربي �صاماًل وغنيًّا بالت�صغيل؟ ركَّ
متطلبات االإدارة االقت�صادية واالجتماعية، الالزمة ملعاجلة امل�صاكل والتحديات امل�صار اإليها يف الف�صول ال�صابقة، وكذلك 

الالزمة جلعل النمو �صاماًل ذا حمتوى ت�صغيلي.

ز على املتطلبات املوؤ�ص�صية الالزمة للنمو ال�صامل الت�صغيلي العربي، وذلك من  اأما الف�صل ال�صاد�س واالأخري فقد ركَّ
م م�صتويات احلوكمة؛ �صواء ال�صيا�صية اأم االقت�صادية، وانتهاًء بامل�صوؤولية  ع لعديٍد من املوؤ�صرات التي تقوِّ خالل م�صح مو�صَّ

االجتماعية لل�صركات، والتي ُت�صهم من خاللها يف حتديد طبيعة النمو وجوهره الت�صميني.



الوضع الراهن خلصائص النمو العربي

تقرير التنمية العربيةالفصل األول
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33 الفصل األول: الوضع الراهن خلصائص النمو العربي

التنموي العربي وحتديات  التخطيط  جتربة   1.1
حتقيق النمو ال�شامل الت�شغيلي 

نهاية  ا�ستقاللها  منذ  العربية  ال��دول  معظم  خا�ست 
املا�سي جتارب  القرن  من  ال�ستينات  وبداية  اخلم�سينات 
التنموي،  التخطيط  اأنظمة  ا�ستخدام  عديدة ومتنوعة يف 
اأ�سا�ًسا  القائم  الإلزامي  املركزي  التخطيط  من  تراوحت 
العام  التوجيهي  التخطيط  اإلى  للقطاع،  ريادي  دور  على 
القطاع  ومبادرة  ال�سوق  اقت�ساد  على  القائم  والتاأ�سريي 
اخلا�ض مع وجود دور مهم للقطاع العام، واختارت بع�ض 
واملالية  القت�سادية  التنموية  �سيا�ساتها  ذ  تنفِّ اأن  ال��دول 
اإر�ساء منظومة تخطيطية  اإلى  والجتماعية دون احلاجة 
الأهداف  فيها  حتدد  ملزمة؛  خطة  وجود  وب��دون  كاملة، 
حتدده  الذي  الزمني  املدى  يف  حتقيقها  و�سبل  التنموية، 
احل��ايل- العربي  القت�سادي  للواقع  وبالنظر  اخلطة، 

التنمية  وم�ستويات  ال��ت��ج��ارب  اخ��ت��الف  م��ن  وب��ال��رغ��م 
والتقدم القت�سادي -فاإن الدول العربية تواجه حتديات 
تنموية وقيود واختناقات هيكلية، متمثلة يف �ساآلة النمو، 
و�سعوبة ا�ستدامته، و�سعف �سموليته، وعدم قدرته ليكون 
التي  املوؤ�س�سية  الرتتيبات  كانت  فمهما  بالت�سغيل،  غنيًّا 
يتبعها البلد وطبيعة اقت�ساده؛ فاإن هنالك �سرورة ملحة 
لتحقيق  التخطيطية؛  املنظومات  اأهداف  �سياغة  لإعادة 

النمو ال�سامل الت�سغيلي.

التخطيط  منهج  اتبعت  التي  الدول  جتربة   1.1.1
املركزي الإلزامي:

اأن  ميكن  ف��اإن��ه  وال��زم��ن��ي��ة  التاريخية  الناحية  م��ن 
يف  العربية  ال��دول  يف  التنموي  التخطيط  جتربة  تلخ�ض 
فرتة  خالل  الإلزامي  املركزي  التخطيط  منظومة  اإر�ساء 
اإطار  ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�سي؛ �سواء يف 
للحياة  العام  القطاع  واحتكار  للدول  ال�سرتاكي  التوجه 
القطاع  اأمام  املجال  وغلق  الأ�سعار  ومراقبة  القت�سادية 
اخلا�ض، اأم يف اإطار تنفيذ �سيا�سات اإحالل الواردات وبناء 
العام دوًرا رياديًّا  القطاع  الوطني، حيث اتخذ  القت�ساد 

يف بناء نظام حمائي تتدخل فيه احلكومات ب�سكل �سافر، 
مع ال�سماح للقطاع اخلا�ض باأن ين�سط، مع احتكار الدولة 
وامل�سارف  املناجم  مثل:  ا�سرتاتيجية؛  تعدها  لقطاعات 

والطاقة والنقل اجلوي والبحري.

ا ع��ال��ًي��ا يف ف���رتة م��ا قبل  ��ق ه���ذا ال��ن��م��وذج من���وًّ ح��قَّ
التخطيط  ن��ح��و  اجت��ه��ت  ال��ت��ي  ال����دول  يف  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
الإلزامي؛ وذلك نتيجة جتنيد املوارد املتاحة وحتويلها نحو 
ال�ستهالك اجلاري،  الإنتاجية على ح�ساب  ال�ستثمارات 
واللجوء  الأول��ي��ة،  امل��واد  اأ�سعار  ارتفاع  خالل  من  ا  واأي�سً
اأغلب  ت�ستطع  ومل  وامل�ساعدات،  اخلارجية  الديون  اإل��ى 
يف  ال�ستمرار  الإل��زام��ي  التخطيط  انتهجت  التي  ال��دول 
عملية التخطيط الإمنائي على املنوال نف�سه؛ وذلك لعدم 
ا�ستدامته؛ مما اأدى اإلى تال�سي النمو القت�سادي، وتفاقم 
واخلارجية،  الداخلية  االقت�صادية  وال�صغوط  االختالالت 
يف  والتغريات  ال�سيا�سية  التحولت  تالزم  اإلى  بالإ�سافة 
التوجه الأيديولوجي للدول، وما تبعه من حتول يف النمط 

التنموي جتاه مزيد من الليربالية القت�سادية.

انطلقت عملية التحول يف توجهات التخطيط التنموي 
يف جمهورية م�سر يف بداية ال�سبعينات من القرن املا�سي، 
بداأ  حيث  املفتوح؛  الباب  �سيا�سة  تطبيق  اإط��ار  يف  وذل��ك 
والتخلي  ال�سارمة،  املركزي  التخطيط  منظومة  تفكيك 
وفتح  القت�سادي،  املجال  يف  العام  القطاع  هيمنة  عن 
املجال اأمام القطاع اخلا�ض املحلي والأجنبي، وا�ستبدالها 
القطاع  التاأثري على  اإلى  ب�سيا�سات عامة تهدف  ا  تدريجيًّ
اإطار اخلطة  ويف  املحفزات،  منظومة  اخلا�ض من خالل 
اخلم�سية )1977-1982( بداأ تراجع التخطيط املركزي؛ 
بداأ  وبعدها  القت�ساد،  تنظيم  قوانني  بتفكيك  بداأ  حيث 
العمل بخطط خم�سية قائمة على ت�سجيع املبادرة اخلا�سة، 
وترك القطاع العام الإنتاجي يواجه مناف�سة ال�سوق-التي 
مل يكن قادًرا على مواجهتها -ليتم خ�سخ�سة جزء مهم 
منه، ونظًرا لتدهور حوكمة املوؤ�س�سات، واإخفاقات ال�سوق 
العملية  اإدارة  يف  التخطيط  اأج��ه��زة  و�سعف  امل��ت��ع��ددة، 
التخطيطية بطريقة علمية وممنهجة.. فاإن وتائر التنمية 

التخطيط  جتارب  تتفاوت 

بني البلدان العربية، ومنذ 

ال�سيا�سي،  ا�ستقاللها  نيل 

املركزي  ال��ت��وج��ه  لي�سمل 

العام،  القطاع  قيادة  حتت 

التاأ�سريي، حتت  والنموذج 

اخلا�ص.  ال���ق���ط���اع  ق���ي���ادة 

وقد و�سلت كافة التجارب 

قناعة  اإىل  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة 

ب����اأه����م����ي����ة ت���ق���ي���ي���م ه����ذه 

ل�����س��ال��ح حتقيق  ال��ت��ج��ارب 

ه�������دف ال����ن����م����و ال�������س���ام���ل 

الت�سغيلي.
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النمو،  لثمار  العادل  غري  التوزيع  وزاد  تراخت،  الب�سرية 
اخلطة  نهاية  �سادفت  والتي   ،2011 يناير  اأح��داث  وبعد 
-2013( ج��دي��دة  خطة  �سياغة  مت   ،)2011-2007(
2018(، والتي تركز على حتقيق النمو ال�سامل، وت�سحيح 
واإ�سفاء  املجتمع،  �سرائح  بني  امل���وارد  توزيع  اخ��ت��اللت 
الإنتاجية  لرفع  متهيًدا  وذل��ك  القت�ساد؛  على  الفعالية 

وتعظيم معدل النمو القت�سادي.

منظومة  اإر�ساء  اجلزائر  يف  مت  نف�سه؛  ال�سياق  يف 
احتكار  على  قائم  ���س��ارم،  م��رك��زي  اإل��زام��ي  تخطيط 
اخلا�ص،  القطاع  وتهمي�ص  االقت�صادي،  للن�صاط  الدولة 
وتاأميم امل�سالح الأجنبية، وال�سيطرة على قنوات التوزيع 
وحتديد  اخلارجية،  التجارة  واحتكار  اجلملة،  وجت��ارة 
ال�سرف،  واأ�سعار  الفائدة  واأ�سعار  والأج���ور  الأ�سعار 
ومراقبة ال�سرف، ومت اإن�ساء وزارة للتخطيط رجعت لها 
م�سوؤولية اإعداد خطة ثالثية وتنفيذها )1969-1967(، 
و)1974-  )1973-1970( رب��اع��ي��ني  وخم��ط��ط��ني 

1978(، حيث كان الرتكيز على ت�سريع وتائر النمو من 
خالل تطوير ال�سناعات الثقيلة باإدارة �سركات القطاع 
الفرتة  خ��الل  وال�سريع  الكبري  ال��رتاك��م  واأدى  ال��ع��ام، 
)1967-1979( اإلى حدوث اختاللت وت�سوهات كبرية 
لل�سلع  واملزمن  احل��اد  النق�ض  ة  بخا�سَّ القت�ساد؛  يف 
لغر�ض  التخطيط  توقف  ا�ستدعى  مما  ال�ستهالكية؛ 
ال�سيا�سي  التغيري  مع  تزامن  والذي  واملراجعة،  التقومي 
»بومدين«،  الرئي�ض  وف��اة  اء  ج��رَّ اجلزائر  عرفته  ال��ذي 
ت املراجعات اإلى التحول نحو تطبيق خطط خم�سية  واأدَّ
)1980-1984( و)1985 - 1989(، ركزت على تغيري 
ال�ستثمار من ال�سناعات الثقيلة نحو ال�ستثمار يف البنية 
التحتية وراأ�ض املال الب�سري، والتوجه نحو ا�سترياد ال�سلع 
ال�ستهالكية، واإ�سفاء بع�ض املرونة يف عملية التخطيط؛ 
من خالل اإعادة هيكلة القطاع العام وا�ستقالليته، لكن 
اأزمة اأ�سعار النفط �سنة 1986 وتفاقم املديونية اخلارجية 
اأديا اإلى الرتاجع عن التخطيط، واإلغاء وزارة التخطيط 
�سنة 1987، ودخول البلد يف مرحلة اإ�سالحات ليربالية، 

وتطبيق برامج اإعادة اجلدولة وبرامج التعديل الهيكلي، 
وحترير التجارة اخلارجية والداخلية، وفتح املجال اأمام 
ة يف القطاع الزراعي، ومع  القطاع اخلا�ض ن�سبيًّا؛ بخا�سَّ
ارتفاع اأ�سعار النفط بداية 2000 وظهور فوائ�ض مالية 
عام،  ا�ستثمار  خطط  بتطبيق  احلكومة  ب��داأت  معتربة؛ 
جاءت يف �سكل برامج دعم النمو خالل الفرتة )2000 
-2005( خم�سية  خطط  اإط���الق  وك��ذل��ك   ،)-2005
2009( و)2010-2014( و)2015-2019(، حيث مت 
جتنيد مبالغ مالية معتربة ل�ستثمارها يف قطاعات البنية 
التحتية وتطوير راأ�ض املال الب�سري والتنمية الجتماعية 

والطاقة واملياه وال�سكن والنقل.

منذ  املتعددة  الليربالية  الإ�سالحات  من  وبالرغم 
اجلزائر  يف  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  زال  ل  الت�سعينات؛  ف��رتة 
يف  التقدم  لقلة  وذل��ك  القطاعات؛  من  عديد  يف  مهيمًنا 
وتقوية  بالت�سنيع  املتعلقة  تلك  ة  بخا�سَّ الإ���س��الح��ات؛ 
ل انهيار اأ�سعار النفط �سنة 2015  القطاع اخلا�ض، وي�سكِّ
من  حيث  ال��ع��ام؛  ال�ستثمار  ملخططات  ج��دي��ًدا  تهديًدا 
التوازنات  على  للحفاظ  ا  جذريًّ تخفي�سها  يتم  اأن  املتوقع 

العامة لالقت�ساد.

بداأ التخطيط التنموي يف ليبيا مع اإطالق املخطط 
الثالثي )1973-1975(، وتبعه املخطط اخلما�سي �سنة 
1976، وبعده خمطط اآخر للفرتة )1976 - 1980(، 
وُيذكر اأن هذه املخططات ذات التوجه ال�سرتاكي القائمة 
على التخطيط املركزي، والتي تركز على احتكار القطاع 
اإلى  اأدت  الأ�سعار؛  وحتديد  القت�ساد  ومراقبة  العام 
ُمعدلت منو مرتفعة وتطور يف معدلت الت�سنيع، واأدت 
اإلى  الثمانينات  يف  ليبيا  عرفتها  التي  املالية  امل�ساعب 
 ،)1985  -  1980( اخلما�سي  املخطط  حمتوى  تعديل 
ال�سيولة  اأزم��ة  نتيجة  1982؛  �سنة  كليًّا  اإلغائه  ثم  ومن 
والقيود التي ُفر�ست على الواردات، ويف الت�سعينات اأدت 
العقوبات التي ُفر�ست على ليبيا اإلى مزيد من امل�ساعب 
البطالة  معدلت  ارتفاع  عنها  جنم  والتي  القت�سادية، 
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التخطيط  م�سار  تعديل  مت   2002 �سنة  ويف  والت�سخم، 
الإ�سالح  على  قائمة  تخطيطية  منظومة  نحو  املركزي 
القت�ساد  خ�سخ�سة  برامج  ذل��ك  يف  مبا  الليربايل؛ 
وذلك  فعالة؛  بطيئة وغري  الإ�سالحات  كانت  وحتريره، 
نتيجة قيود وحتديات عديدة؛ من اأهمها التدهور الفادح 
يف اأداء املوؤ�س�سات، وغياب مهارات الإدارة القت�سادية، 
بانهيار  الأمر  اإنتهى  حيث  ال�سيا�سي؛  ال�ستقرار  وعدم 
املوؤ�س�سات �سنة 2012، والتي ل زالت ليبيا حتاول اإيجاد 
طريق للخروج من اأزمتها، وبعدها بناء منظومة تخطيط 

لتحقيق اإعادة الإعمار.

كانت بدايات التخطيط يف العراق يف خم�سينات القرن 
ما  والتنمية  التخطيط  اإ�سراف هيئة  وكان حتت  املا�سي؛ 
الع�سكرية  الثورية  الفرتة  1958( وخالل   - بني )1950 
التحتية،  والبنية  اجلي�ض  تطوير  مت   )1965  -  1958(
واإدخال التخطيط ال�سرتاكي والإ�سالح الزراعي وتاأميم 
وا�ستبدالها  التنمية  اإلغاء هيئة  الإنتاجية، ومت  القطاعات 
بوزارة التخطيط، وا�ستمر التخطيط املركزي القائم على 
الثمانينات؛  منت�سف  حتى  النفطية  العائدات  ا�ستثمار 
�سعر  وت��راج��ع  -الإي��ران��ي��ة  العراقية  احل��رب  اأدت  حيث 
النفط اإلى ال�سغط من اأجل التوجه نحو تطبيق اإ�سالحات 
اقت�سادية براغماتية، لكن هذا التوجه مل يدم؛ حيث اإن 
بعد  الدولية  القت�سادية  العقوبات  دوام��ة  يف  دخل  البلد 
اإلى  الرجوع  يتم  ومل   ،1990 �سنة  الكويت  لدولة  غ��زوه 
مت  حيث  2008؛  �سنة  �سوى  التنموي  التخطيط  عملية 
�سياغة خطة اقت�سادية للفرتة 2010 - 2013، ويجري 

حالًيا تطبيق خطة خم�سية على مدار 2013 - 2017.

1947؛  �سنة  ���س��وري��ا  يف  التنموي  التخطيط  ب���داأ 
ويف  ا�ست�سارية،  بريطانية  �سركة  اخلطة  اأع��دت  حيث 
درا�سة  ب��اإج��راء  ال��دويل  البنك  من  بعثة  قامت   1965
باأول خطة خم�سية  العمل  وبداأ  لتاأ�سي�ض هيئة تخطيط، 
امتداد  على  برنامج  اإط��ار  1965، يف   -  1960 بني  ما 
منو  مبعدل  الدخل  م�ساعفة  اإلى  يهدف  �سنوات  ع�سرة 

�سنوي قدره 7.2 %، ويف �سنة 1968 مت تغيري منظومة 
التخطيط؛ حيث مت اإن�ساء جمل�ض تخطيط له اخت�سا�ض 
لإعداد  الدولة  تخطيط  وهيئة  ال�سرتاتيجيات،  �سياغة 
اخلطة بالتعاون مع وحدات التخطيط يف خمتلف هيئات 
القطاعية،  اخلطط  اإع��داد  م�سوؤولية  لها  والتي  الدولة، 
وا�ستمر التخطيط املركزي خالل اخلطة الثالثة )1971 
مرتفعة،  منو  معدلت  با�ستهداف  وذل��ك   ،)1975  -
اأه��داف  حتقيق  يف  اخل��ا���ض  القطاع  اإ���س��راك  وك��ذل��ك 
التنمية، وهو ما مييز التجربة ال�سورية عن باقي الدول 
املركزي،  الإل��زام��ي  التخطيط  انتهجت  التي  العربية 
الرابعة  اخلطة  فاإن  الن�سبية  املرونة  هذه  من  وبالرغم 
انخفا�ض  نتيجة  �سعوبات؛  عرفت   )1980  -  1978(
العون اخلارجي، وفقدان ر�سوم اأنابيب النفط، وارتفاع 

الإنفاق الع�سكري، وازدياد عدد الالجئني.

الإجمايل  املحلي  )الناجت  الفرد  دخل  اعتربنا  واإذا 
للفرد بالقوة ال�سرائية املتعادلة والأ�سعار الثابتة( موؤ�سًرا 
�ض التنمية القت�سادية يف البلد، وبالتايل ميكن من  يلخِّ
الهدف  حتقيق  يف  التخطيط  منظومة  اأداء  تقومي  خالله 
فاإن  ال��دخ��ل..  م�ستوى  رف��ع  وه��و  التنمية؛  من  الأ�سا�سي 
جمموعة الدول التي تبنت التخطيط ال�سرتاكي يف بداية 
لغاية  التنمية  ت�سرع  اأن  ا�ستطاعت  التنموية  مراحلها 
نتيجة  كان  تراجًعا  �سهدت  وبعدها  الثمانينات،  مرحلة 
ال�سدمات  نتيجة  امل��رك��زي؛  التخطيط  ا�ستدامة  ع��دم 
القوية التي تعر�ست لها هذه الدول، والتي مل يعد بالإمكان 
اجلزائر  ففي  ال�سامل،  التخطيط  يف  ال�ستمرار  معها 
1980؛ حيث و�سل اإلى   - 1950 ت�ساعف الدخل ما بني 
ما   2.0 اإلى  الدخل  م�ستوى  ذلك  بعد  وتراجع  مرة،   2.3
% ما بني   30 ب�  2000؛ مما يعني تراجًعا   - 1950 بني 
1980 - 2000، وهي تقابل الفرتة التي مت فيها ال�ستغناء 
على  قائم  اعتباطي  منهج  واتباع  ته،  برمَّ التخطيط  عن 
ومع  القت�سادي،  التوازن  لتحقيق  اإ�سالحية  �سيا�سات 
العام يف  ال�ستثمار  على  القائمة  التخطيط  برامج  اإعادة 
الب�سري؛  املال  راأ���ض  وبناء  القت�سادي  الدعم  قطاعات 
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ارتفع الدخل اإلى 2.57 �سنة 2010، وهو ما ميثل مردوًدا 
�سعيًفا على مدار 60 �سنة من التنمية، اإذا ما قورن باأداء 
اأكرث  فيها  الفرد  دخ��ل  ت�ساعف  والتي  اجلنوبية،  كوريا 
من 15 مرة! علًما باأن م�ستوى دخلها كان اأقل من معظم 
الدول العربية �سنة 1950، ويف ليبيا ارتفع الدخل ب�سكل 
 - 1950 8 مرات ما بني   �سريع حيث ت�ساعف اأكرث من 
1980، وذلك بف�سل ا�ستثمار العوائد النفطية يف التنمية 
القت�سادية، ولكن بعد فرتة الثمانينات بداأ الدخل يرتاجع 
تدريجيًّا، اإلى اأن و�سل اإلى اأقل من 3 اأ�سعاف �سنة 2008؛ 
عف  عف ال�سيا�سات القت�سادية؛ ومنها �سَ وذلك نتيجة �سَ
ال�ستثمار، وتركيز ا�ستخدامات عوائد النفط يف جمالت 
وق�سايا غري اإمنائية، النمط التنموي نف�سه عرفه العراق، 
والذي ت�ساعف الدخل فيه اإلى اأكرث من 4.6 �سنة 1980 
مقارنة ب�سنة 1950، وبعدها بداأ الدخل يرتاجع حتى بلغ 
ن ب�سكل طفيف عند م�ستوى  2000، ثم حت�سَّ 0.89 �سنة 
كان  �سوريا  ويف   ،1950 ب�سنة  مقارنة   2010 �سنة   1.2
النمو اأبطاأ من الدول املذكورة �سابًقا؛ وذلك ل�سعف الهبة 
التخطيط  يف  الن�سبية  املرونة  من  وبالرغم  النفط،  من 
الزراعة  اخلا�ض يف  القطاع  اإ�سراك  املركزي؛ من خالل 
ن�سبة  ارتفعت  ال��ت��ج��ارة؛  وق��ط��اع  اخلفيفة  وال�سناعات 
الدخل تدريجيًّا حتى 2.7 مرة �سنة 1980، وبالرغم من 
تراجع طفيف �سنة 1990؛ فاإن الدخل ارتفع اإلى 3.3 مرة 

�سنة 2010.

اتبعت  التي  للدول  مغايًرا  التنموي  م�سر  م�سار  كان 
ارتفعت  ال��دخ��ل  ن�سبة  اإن  ح��ي��ث  امل���رك���زي؛  التخطيط 
 4.68 اإلى  با�ستمرار منذ خم�سينات القرن املا�سي لت�سل 
مرة �سنة 2010، وقد يرجع هذا الأمر اإلى اأن م�سر طبقت 
�ض اإلى هزات اقت�سادية  الإ�سالحات ب�سكل مبكر، ومل تتعرَّ
هبتها  اأن  كما  املجموعة،  دول  باقي  مثل  عنيفة  و�سيا�سية 
يعني  مما  النفطية؛  ال��دول  من  اأق��ل  الطبيعية  امل��وارد  من 
�ض لت�سوهات اأقل يف منظومة احلوافز،  اأن اقت�سادها تعرَّ
والتي توؤدي اإلى تقليل النمو حتى يف ظلِّ توفر موارد، والتي 

غالًبا ما تتجه نحو القطاعات غري القابلة لالجتار.

التخطيط  اتبعت  ال��ت��ي  ال���دول  جت��رب��ة   2.1.1   
التوجيهي غري املركزي:

تون�ض  من  كلٍّ  يف  التنموي  التخطيط  جتربة  متيزت 
على  قائمة  تخطيطية  منظومة  باإر�ساء  والأردن  واملغرب 
للقطاع  جنًبا  اخلا�ض  القطاع  ومبادرة  ال�سوق،  اقت�ساد 
التخطيط  منظومة  ورك��زت  خمتلط،  اقت�ساد  يف  العام 
تطبيق  وكذلك  الراأ�سمايل،  العام  الإنفاق  ا�ستخدام  على 
�سيا�سات عامة للتاأثري على �سلوك القطاع اخلا�ض، وفتح 
املجال اأمامه، وت�سجيعه على النمو، وقد انتقلت منظومة 
التخطيط من الرتكيز على حتقيق منوذج منو اقت�سادي 
الوطنية،  ال�سناعات  الواردات وتطوير  اإحالل  قائم على 
ورفع  احلماية  خ��الل  من  املحلي  ال�سوق  على  وتركيزها 
وا�ستخدام  ال�سرف،  اأ�سعار  ومراقبة  اجلمركية  القيود 
النمو القت�سادي، ونظًرا لأن  الدعم والتحولت لإحداث 
هذه الدول متتلك موارد طبيعية متوا�سعة )الفو�سفات(؛ 
وال��زراع��ة  ال�سياحة  ت�سجيع  نحو  كلها  اجت��ه��ت  ف��اإن��ه��ا 
التحويالت  جتنيد  على  ورك��زت  اخلفيفة،  وال�سناعات 

والديون اخلارجية لتمويل التنمية.

بعد  ال��ت��ن��م��وي  التخطيط  عملية  ب����داأت  ت��ون�����ض  يف 
القت�سادية  الآف���اق  ب�سياغة  1960؛  �سنة  ال�ستقالل 
للفرتة 1962 - 1971، حيث مت و�سع الأهداف التنموية 
للع�سر �سنوات قادمة، والتي ا�ستهدفت حتقيق معدل منو 
�سنوي قدره 5 %، ومت تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية من خالل 
 ،2010 �سنة  حتى  انقطاع  دون  ا�ستمرت  خم�سية  خطط 
وبالرغم من ا�ستدامة العملية التخطيطية، وارتفاع الدخل 
النموذج  فاإن  عمان(؛  بعد  عربيًّا  )الأعلى  م�ستمر  ب�سكل 
الت�سوهات،  ت�سحيح  على  ق��ادًرا  يكن  مل  بتون�ض  التنموي 
حلول  اإي��ج��اد  يف  ال��ت��اأ���س��ريي  التخطيط  ب�سعف  وذل���ك 
املرتفع  وال�سغط  والرتكيز احل�سري  الإقليمية  للتفاوتات 
حتقيقه  مت  ال��ذي  اجليد  النمو  اأدى  العمل،  �سوق  على 
برتكز اإقليمي �سديد، وكذلك ارتفاع معدل البطالة ب�سكل 
هيكلي ولفرتة طويلة، وما مييز جتربة التخطيط التنموي 
اأن التحول الذي ح�سل يف الثمانينات من منوذج  بتون�ض 
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القدرة  ورفع  ال�سادرات  ترويج  نحو  ال��واردات«،  »اإحالل 
التناف�صية لالقت�صاد واالنخراط يف االقت�صاد العاملي؛ مل 
ة، ول بعملية ت�سحيح  يكن م�سحوًبا باأزمات مديونية حادَّ
برامج  طبَّقت  تون�ض  اأن  من  بالرغم  النمو،  ل  عطَّ هيكلي 

اإ�سالح هيكلي مع �سندوق النقد الدويل.

ترجع بدايات التخطيط التنموي يف املغرب اإلى خطة 
ال�ستثمار العامة ل�سنة )1958 - 1959(، وبعدها انطلق 
والتي   ،2010 لغاية  متتالية  خطط  ب�سياغة  التخطيط 
الربامج  على  ��ز  ل��رتكِّ التخطيط  وظيفة  انتقلت  بعدها 
القطاعية والإقليمية، ويف �سنة 2003 مت اإن�ساء املندوبية 
الإح�ساء  والتي جتمع وظائف جهاز  للتخطيط،  ال�سامية 
اإع���داد  على  وتركيزها  بالتخطيط،  ة  خا�سَّ اإدارة  م��ع 
بتنفيذها،  احلكومة  ت�سطلع  التي  وال�سيا�سات  الدرا�سات 
اإمنائي �سمويل، وتراجع دور  اأن يكون لها خمطط  عو�ض 
التي  الليربالية،  الإ�سالحية  الربامج  نتيجة  التخطيط 
وعلى  امل��وارد،  تخ�سي�ض  يف  ال�سوق  اقت�ساد  على  ز  تركِّ
القطاع اخلا�ض يف قيادة عملية التنمية، وبالرغم من اأن 
الدخل يف �سنة 1950 كان اأعلى من تون�ض واجلزائر؛ فاإن 
منو القت�ساد املغربي كان اأبطاأ؛ حيث مل يت�ساعف الدخل 

�سنة 2010 �سوى 2.7 مرة مقارنة ب�سنة 1950. 

تعود جتربة التخطيط يف الأردن اإلى �سنة 1971؛ حيث 
مت �سنُّ قانون التخطيط وكذلك املجل�ض القومي للتخطيط، 
ل املجل�ض اإلى وزارة التخطيط، وبعدها  ويف �سنة 1984 حتوَّ
اإلى وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وقد متَّ اإعداد ثالثة 
 ،)1975  -  1973( خطة  اأول��ي��ة،  ثالثية  تنمية  خطط 
وبعدها مت تنفيذ خطتني خم�سيتني؛ )76 - 80( و)81 - 
85(، وبعد اإن�ساء وزارة التخطيط يف �سنة 1984 مت تنفيذ 
89(، واإع��داد جمموعة من اخلطط خالل  خطة )84 - 
برنامج  اإع��داد  2007 مت  �سنة  ويف   ،)97  - الفرتة )93 
 ،)2006  -  2002( خطة  وتنفيذ  القت�سادي،  التحول 
 -  2007( بني  ما  التنفيذي  بالربنامج  ى  ُي�سمَّ ما  تالها 
2009(، والربنامج التنفيذي التنموي )2011 - 2013(، 
وخطة عمل احلكومة )2013 - 2016(، واأخرًيا الربنامج 

والتحوُّلت  عات  التقطُّ هذه  وترجع  للمحافظات،  التنموي 
يف منط التخطيط اإلى القيود التمويلية الناجمة عن �سحِّ 
اخلارجية  والقرو�ض  التحولت  على  والعتماد  امل��وارد، 
وال�ستثمارات الأجنبية يف متويل التنمية ،وهي كلها موارد 
ر مبا�سرة على اأداء التخطيط التنموي  غري م�ستقرة، توؤثِّ
يف الأردن، ومن ناحية الأداء فاإن تقدم م�ستوى التنمية يف 
الأردن كان بطيًئا يف حقبة ال�ستينات وال�سبعينات، وعرف 
قفزة نوعية خالل الثمانينات، ولكن مع بداية الت�سعينات 
ومع حدوث حرب اخلليج الأولى وكذلك الأزمة امل�سرفية 
والتحولت القت�سادية العاملية؛ بداأ الدخل بالرتاجع حتى 
بداية 2000، وبعدها بداأ بالرتفاع ثانية ليت�ساعف ثالث 

مرات �سنة 2010.

الدخل  ذات  الدول  يف  التخطيط  جتربة   3.1.1 
املنخف�ض:

الب�سرية  التنمية  منخف�سة  ال��دول  جمموعة  تواجه 
كبرية؛  تنموية  حتديات  واليمن(  ال�سودان،  )موريتانيا، 
لت�سريع  الوحيدة  الو�سيلة  التنموي  التخطيط  يجعل  مما 
منوها،  وب��طء  تعرفها  التي  الدخل  ه��وة  وردم  التنمية، 
لها  توفر  التي  الطبيعية،  امل��وارد  امتالكها  من  بالرغم 
موريتانيا  يف  التنمية،  مقومات  م��ن  ب��ه  ب��اأ���ض  ل  ج���زًءا 
انطلقت عملية التخطيط التنموي بعد ال�ستقالل؛ حيث مت 
تنفيذ اأول خطة خالل الفرتة )1963 - 1965(، وتلتها 
زت  وركَّ  ،)1980  - و)1976   )1974  -  1970( خطة 
هذه اخلطط على تعزيز ال�ستقالل القت�سادي، وتطوير 
قطاع املناجم، والن�سحاب من منطقة الفرنك الفرن�سي 
العمالة  وت��وط��ني  اإف��ري��ق��ي��ا(،  ل��غ��رب  النقدية  )ال��وح��دة 
دخل  ت�ساعف  اأن  اخلطط  هذه  وا�ستطاعت  املوريتانية، 
الفرد، ومع بداية الثمانينات تفاقمت الأزمة القت�سادية، 
�سندوق  برعاية  الهيكلي  التعديل  برامج  بتطبيق  وب��داأت 
النقد الدويل؛ حيث مت اإعادة هيكلة القطاع العام، وعقبها 
برامج تن�سيط القت�ساد )1985 - 1988(، وال�ستمرار 
واإع���ادة ج��دول الديون خ��الل فرتة  يف برامج الإ���س��الح، 
يف  لالإ�سالحات  الدولية  الرعاية  وا�ستمرت  الت�سعينات، 
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موريتانيا �سمن برامج التعديل الهيكلي، ومبادرة تخفيف 
برامج  ثالثة  خ��الل  من  الفقرية؛  للدول  املديونية  ع��بء 
 ،)2008  - و)2006   ،)2004  -  2003( �سنة  قت  ُطبِّ
برامج  ا���س��ت��م��رار  م��ن  وب��ال��رغ��م   ،)2013  - و)2010 
الإ�سالح ب�سكل دوري منذ الثمانينات؛ فاإن وترية التنمية 
ًما  تقدُّ لت  و�سجَّ والت�سعينات،  الثمانينات  خالل  تراجعت 

طفيًفا خالل الع�سرية الأخرية.

اأما يف اليمن؛ فاإن التخطيط التنموي يف اجلنوب اأخذ 
الإلزامي  التخطيط  وتطبيق  ال�سرتاكية  الدولة  منحنى 
اأما يف ال�سمال فاإن التخطيط التنموي بداأ بعد  املركزي، 
1968(؛   -  1962( خالل  دام��ت  التي  الأهلية،  احل��رب 
 ،1972 �سنة  للتخطيط  املركزية  الهيئة  اإن�ساء  مت  حيث 
ومل   ،)75/6  -73/4( الثالثية  اخلطة  ب�سياغة  وقامت 
ت�ستمر العملية التخطيطية؛ نتيجة عدم ال�ستقرار، حيث 
متَّ الرجوع اإلى تنفيذ اخلطط ما بني )1982 - 1986( 
و)1987 - 1991(، ومتَّ العمل باخلطط بعد الوحدة بني 
�سطرْي اليمن؛ حيث متَّ تطبيق خطة خم�سية خالل الفرتة 
وذلك   ،)2010  -  2006( واأخ��رًيا   ،)2005  -  2001(
 ،)2005  -  2002( لليمن  ال�سرتاتيجية  الروؤية  �سمن 
اإلى م�سافِّ الدول متو�سطة  اإلى نقل اليمن  والتي تهدف 
فاإن  التخطيط  حماولت  من  وبالرغم  الب�سرية،  التنمية 
وترية التنمية كانت بطيئة، علًما باأن دخل اليمن كان يف 
1950 اأعلى من م�ستوى كوريا، واليوم ل ميثِّل �سوى 15 % 

من م�ستوى دخل كوريا!

بال�سودان  ال��ت��ن��م��وي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
خم�سية خ��ط��ة  اأول  ���س��ي��اغ��ة  متَّ  ح��ي��ث  1945؛  م��ن��ذ 

1949/50 - 1945/46، وتلتها خطة خم�سية ثانية للفرتة 
)1951 - 1956(، وبعدها متَّ تطبيق خطة ع�سرية ما بني 
وتالها خطة   ،75  -  71 للفرتة  71، وخطة خم�سية   -  61
�ست �سنوات 78/ 83، ومل يرجع التخطيط التنموي ب�سفة 
دورية اإل من خالل اخلطة اخلم�سية 2007 - 2011، واأخرًيا 
التخطيط  اإن�ساء جمل�ض  2015، حيث متَّ   - 2011 اخلطة 

باملوارد  يزخر  ال�سودان  اأن  من  وبالرغم  ال�سرتاتيجي، 
ا�ستقرار  وعدم  الب�سري  املال  راأ�ض  توا�سع  فاإن  الطبيعية؛ 
التخطيطية، يف  العملية  على جناعة  كثرًيا  اأثَّرا  املوؤ�س�سات 
�سنة 1950 كان م�ستوى الدخل يعادل تقريًبا م�ستوى كوريا 
ت�ساعف  حيث  بطيئة  كانت  النمو  وت��رية  لكن  اجلنوبية، 
الدخل 3٫8 �سعفًا حتى عام 2010، وهو يعادل فقط حوايل 
15 % من م�ستوى الدخل يف كوريا، ويعادل امل�ستوى نف�سه 

الذي بلغه اليمن.
4.1.1 التخطيط التنموي يف دول جمل�ض التعاون.. 

التخطيط التاأ�شريي يف اقت�شاد خمتلط:

اإحداث  اإلى  الدول اخلليجية  النفط يف  ى اكت�ساف  اأدَّ
ب�سكل  الدخل  م�ستوى  ارت��ف��اع  يف  متثَّلت  تنموية،  طفرة 
كبري منذ اأربعينات القرن املا�سي، ففي �سنة 1950 كان 
متو�سط دخل الدول اخلليجية يفوق 15 �سعًفا دخل كوريا، 
ب�سكل كبري  الدول اخلليجية  الدخل متفاوًتا ما بني  وكان 
ة ما بني عمان والبحرين وال�سعودية من جهة  ا؛ بخا�سَّ جدًّ
كانت  حيث  اأخ��رى،  جهة  من  والإم���ارات  والكويت  وقطر 
وقد  �سعًفا،   15 الأول��ى  املجموعة  تفوق  الثانية  املجموعة 
عملية  ع  ت�سرِّ ب��اأن  املرتاكمة  النفطية  الفوائ�ض  �سمحت 
راأ�ض  م�ستويات  ورفع  الرفاه،  دولة  بناء  ة  بخا�سَّ التنمية؛ 
املال الب�سري والتنمية الب�سرية، وحت�سني م�ستويات معي�سة 

ال�سكان اإلى م�ستويات الدخل ذات الدخل املرتفع.

الدخل؛  مرتفعة  اخلليجية  ال���دول  �سهدت  باملقابل 
الأمر تراجًعا يف  والإم��ارات، وقطر.. يف حقيقة  الكويت، 
وذلك  املا�سي؛  القرن  ثمانينات  منذ  الفرد  دخل  م�ستوى 
لأن وترية النمو ال�سكاين فاقت بكثري معدلت منو الناجت 
النفطي،  الإنتاج  منو  مبعدل  اأ�سا�ًسا  واملحكومة  املحلي، 
وقد لعب التخطيط التنموي دوًرا حموريًّا يف تنمية الدول 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�ستخدام  لتمكني  وذل��ك  اخلليجية؛ 
املتاحة يف ت�سريع وتائر التنمية؛ با�ستثناء دولة البحرين، 
على  واعتمدت  تخطيط،  منظومة  لإر�ساء  تلجاأ  مل  التي 
تنفيذ ال�سيا�سات احلكومية من خالل املوازنة والت�سريعات 

والتنظيمات التي تتخذها ال�سلطة والإدارة التنفيذية.
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نوعية  قفزة  حتقق  اأن  عمان  �سلطنة  ا�ستطاعت  وقد 
 13 الفرد  دخل  ت�ساعف  حيث  القت�سادية؛  التنمية  يف 
مرة مقارنة ب�سنة 1950، وهو الأداء الأعلى عربيًّا؛ وذلك 
بف�سل تطبيق منظومة تخطيط بداأت بتنفيذ ت�سع خطط 
خم�سية مت�سلة منذ 1976، ي�سرف عليها املجل�ض الأعلى 
القت�سادي،  التنويع  حتقيق  على  ���زت  وركَّ للتخطيط، 

وتوطني العمالة الوطنية، ورفع راأ�ض املال الب�سري.

وقد قامت ال�سعودية باإحداث التنمية وا�ستدامة النمو 
تاأ�سريي  تخطيط  منظومة  اإر�ساء  خالل  من  القت�سادي 
خطط  على  وكذلك  اخلا�ض،  القطاع  توجيه  على  قائم 
والجتماعية،  القت�سادية  املجالت  يف  ة  عامَّ ا�ستثمارية 
القرن  م��ن  ال�سبعينات  يف  تنمية  خطة  اأول  ��ذت  ن��فَّ وق��د 
ت العملية بحيث يتمُّ حالًيا تنفيذ اخلطة  املا�سي، وا�ستمرَّ
العا�سرة، والتي تغطي الفرتة ما بني 2015 - 2020، وقد 
زت اخلطط الثالث الأولى على تطوير البنية التحتية،  ركَّ
تويل  ب���داأت  فقد  ال�سابعة؛  وحتى  الرابعة  اخلطط  اأم��ا 
تركيز  انتقل  واأخرًيا  الب�سري،  املال  راأ�ض  ببناء  الهتمام 
اخلطط على تنويع القت�ساد ال�سعودي، وتطوير الزراعة 

وال�سناعة غري النفطية.

من  باأكرث  الفرد  دخل  برفع  اجلهود  هذه  جت  ُتوِّ وقد 
التنمية  م�ستوى  ورف��ع  باخلم�سينات،  مقارنة  م��رة   4.5
متَّ  فقد  الكويت  يف  اأم��ا  عالية،  م�ستويات  اإل��ى  الب�سرية 
ال�ستينات؛  يف  ال�ستقالل  بعد  للتخطيط  جمل�ض  تن�سيب 
والجتماعية،  القت�سادية  ال�سيا�سات  ل�سياغة  وذل��ك 
وحت�سري اخلطط، والإ�سراف على املتابعة والتنفيذ، وقد 
ومتَّ   ،1963 �سنة  التخطيط  قانون  ب�سنِّ  املنظومة  ُدعمت 
جمال�ض  وتن�سيب   ،1976 �سنة  تخطيط  وزير  اأول  تعيني 
ُعليا للتخطيط، ويف �سنة 1979 اأُ�سدر مر�سوم للتخطيط، 
بعد  ومت  التخطيط،  وزارة  اخت�سا�سات  حتديد  فيه  متَّ 
للتخطيط؛ حيث  الأعلى  املجل�ض  اإن�ساء   1986 �سنة  ذلك 
والجتماعي،  القت�سادي  التخطيط  قانون  اإ���س��دار  متَّ 

ل �سنة 1987، ويف املر�سوم 78 ل�سنة 1986 متَّ اإن�ساء  وُعدِّ
اللجنة العليا للتنمية واإ�سالح امل�سار القت�سادي، وت�سدر 
اخلطة يف الكويت بقانون، ويجب اأن يوافق عليها جمل�ض 
الأمة، وكذلك احلال بالن�سبة للخطة ال�سنوية، والتي يجب 
وزارة  اإلغاء  متَّ   2007 �سنة  ويف  بقانون،  اإجازتها  ا  اأي�سً
الأعلى  للمجل�ض  ة  العامَّ الأمانة  اإلى  وحتويلها  التخطيط 
وتقومي  اإعداد اخلطط  ة  لها مهمَّ ترجع  والتي  للتخطيط، 
تنفيذها، وبالرغم من التحديات املتعلقة بنجاعة منظومة 
ق م�ستوى تنمية  التخطيط؛ فاإن الكويت ا�ستطاعت اأن حتقِّ
م�ستوى  اأن  من  بالرغم  مرموًقا،  ة  عامَّ ورفاهية  ب�سرية 

الدخل احلقيقي قد تراجع ب�سكل ملحوظ.

م��ن قطر  ك��لٍّ  الإمن��ائ��ي يف  التخطيط  وت��ع��دُّ جت��رب��ة 
والإمارات حديثة، وت�ستند على بناء ُروؤى ا�سرتاتيجية طويلة 
ومرتكزات  الوطنية،  الأه��داف  �سياغة  فيها  يتمُّ  الأم��د، 
للتخطيط  العليا  اللجنة  �ست  اأُ�سِّ وقد  العامة،  ال�سيا�سات 
الإمنائي يف قطر �سنة 2011، والتي قامت ب�سياغة الروؤيا 
الأولى  اخلم�سية  اخلطة  وكذلك   ،2030 لعام  الوطنية 
اقت�ساد  لبناء  تهدف  والتي   ،)2016  -  2011( للفرتة 
م�ستدام، والنهو�ض بالقت�ساد اإلى امل�ساف العاملية؛ من 
وبناء  التحتية،  البنية  ا�ستثماري طموح يف  برنامج  خالل 

راأ�ض املال الب�سري، وتطوير الأداء.

تنمية  فقد متَّ �سياغة خطة  الإم���ارات؛  دول��ة  اأم��ا يف 
الإمارات �سنة 1981، ويف �سنة 2007 متَّ و�سع ا�سرتاتيجية 
تنمية الإمارات، انبثقت عنها روؤية الإمارات ل�سنة 2021، 
“دبي” و“اأبو ظبي” على تفعيل خطط  اإمارتا  كما تعمل 
 2006 “اأبو ظبي” �سنة  اإمارة  ت  اأعدَّ ا�سرتاتيجية؛ حيث 
الروؤية القت�سادية ل�سنة 2030، وكذلك متَّ اإعداد اخلطة 
ال�سرتاتيجية ل�“دبي”، واآخرها عام 2015، وقد حققت 
جمال  يف  ة  بخا�سَّ مرموًقا؛  اقت�ساديًّا  ًما  تقدُّ الإم���ارات 
“دبي”  التنويع، وا�ستقطاب راأ�ض املال الأجنبي، وتطوير 

كمركز جتاري ومايل عاملي.



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي40

دة للنمو القت�شادي  2.1 اخل�شائ�ض الهيكلية املحدِّ
يف الدول العربية:

طبيعته  وحتديد  العربية،  ال��دول  يف  النمو  درا�سة  اإن 
الت�سمينية وعالقته بالت�سغيل؛ يتطلب الوقوف على م�ساألة 
ت�سنيف الدول العربية ح�سب خ�سائ�سها الهيكلية، والتي 
د العالقة املعقدة بني قنوات نقل اأثر ال�سيا�سات على  حُتدِّ
الدخل،  م�ستوى  ة  وبخا�سَّ القت�سادية؛  املجاميع  خمتلف 
هيكليًّا،  متجان�سة  العربية جمموعة غري  الدول  باأن  علًما 
وطبيعة  التنموي،  اأدائ��ه��ا  ح�سب  اقت�ساداتها  وتختلف 
ه �سيا�ساتها التنموية، وكذلك هبتها من  موؤ�س�ساتها، وتوجُّ

املوارد الطبيعية والب�سرية ومن عوامل الإنتاج1.

امل��وارد ما بني  بالتفرقة يف جمال هبة  العادة  وجرت 
لل�سلع  امل�سدرة  وال��دول  الأول��ي��ة،  لل�سلع  امل�سدرة  ال��دول 
ببطء  تنمو  قد  الأولية  لل�سلع  امل�سدرة  فالدول  عة؛  امل�سنَّ
حال  يف  ة  وبخا�سَّ املوارد”2!  ب�”لعنة  ُيعرف  ما  نتيجة 
ازدواج �سوء اأداء املوؤ�س�سات مع هبة املوارد؛ حيث يتفاقم 
ال�سراع على حيازة الريع والبحث عنه3، وبالرغم من اأن 
هبة املوارد ينتج عنها »لعنة املوارد« و«املر�ض الهولندي«4 
الدول  يف  والغاز  النفط  ا�ستغالل  فاإن  الريعية«؛  و«الدولة 
الدول  تنمية  م�ستويات  نوعية يف  نقلة  اإلى  اأدى  اخلليجية 
والكويت،  )ق��ط��ر،  املتوا�سعة  ال�سكانية  الكثافة  ذات 
والإمارات، والبحرين، وُعمان(، اأو ذات م�ستويات الإنتاج 
الدول  هذه  اإن  حيث  )ال�سعودية(؛  املرتفعة  والت�سدير 
حتوُّلها  اإدارة  يف  الت�سنيع  تاأجيل  ا�سرتاتيجية  انتهجت 
خارجي،  ه  توجُّ ذات  اأولية5  اقت�سادات  وبقائها  الهيكلي 
ب�سكل  وال��غ��از  النفط  ع��ائ��دات  ا�ستغالل  على  واعتمدت 
تنميتها  بدفع  لها  �سمح  حديث،  اقت�ساد  لبناء  اأ�سا�سي 
العربية  النفطية  ال��دول  اأغلب  اإن  حيث  فائقة؛  ب�سرعة 
التنمية  ذات  ال��دول  �سمن  ت�سنَّف  اأ�سبحت  اخلليجية 
مل  اأنها  من  بالرغم  املرتفع،  وال��دخ��ل  العالية  الب�سرية 
ت�سهد حتوًل هيكليًّا معترًبا مثل ذلك الذي ح�سل يف الدول 
ا الدول امل�ستوردة  ال�سناعية )انظر: العبا�ض، 2009(، اأمَّ

للنفط؛ فاإنها بحكم افتقارها للموارد الطبيعية ب�سكل كبري 
جعلها  مما  التنمية؛  لدفع  املبكر  الت�سنيع  اإلى  جلاأت  قد 
التنوع القت�سادي، بالرغم  اأ�سا�سية من  حتقق م�ستويات 
من عدم قدرتها على رفع دخلها اإلى م�ستويات الدول ذات 

الهبة الكبرية من النفط والغاز.

الدول  تنمية  على  وال��غ��از  النفط  اأث��ر  �سدة  وت���رتاوح 
العربية باختالف م�ستويات هبتها من هذا املورد الطبيعي؛ 
اأ�سبح  الطبيعي  للمورد  التبعية  درجة  ارتفعت  كلما  حيث 
مما  متنوًعا،  اقت�ساًدا  تبني  اأن  الدول  على  ال�سعب  من 
املخاطر  نتيجة  التنمية  ا���س��ت��دام��ة  خم��اط��ر  م��ن  ي��زي��د 
وبالرغم من  العامل،  والغاز يف  النفط  املرتبطة مب�ستقبل 
اأن الدول الغنية بالنفط ا�ستطاعت اأن تتعامل مع تقلبات 
اأ�سعار النفط عرب بناء احتياطات العملة، و ال�ستثمار يف 
واجلزائر،  عمان  مثل  حتوطية؛  واأخرى  �سيادية  �سناديق 
تواجه  اأنها  اإل  كليًّا؛  ا  اقت�ساديًّ ا�ستقراًرا  حتقق  وبذلك 
خماطر م�ستقبلية يف حال بقاء تبعية اقت�سادها على هذا 
اء  املورد النا�سب يف حال تغريُّ خارطة الطاقة العاملية جرَّ
تو�سع نطاق الطاقات املتجددة؛ نتيجة ت�سارع الخرتاعات 
التجاري  ال�ستغالل  ظهور  وكذلك  التكاليف،  وت��راج��ع 
اإلى  بالإ�سافة  وا�سع،  نطاق  ال�سخري على  والنفط  للغاز 
العاملية،  الأزم��ة  ا�ستمرار  اء  جرَّ العاملي  الطلب  انخفا�ض 
والتي اأدت يف النهاية اإلى تراجع كبري باأ�سعار النفط منذ 

الربع الأخري من عام 2014.

العربية مبدى  الدول  القت�سادي يف  النمو  يتاأثر  كما 
ر عوامل الإنتاج الأخرى، حيث توجد دول ذات فائ�ض  توفُّ
الفائ�ض  ذات  فالدول  للعمالة؛  م�ستوردة  واأخ��رى  عمالة، 
وهي عموًما الدول العربية غري اخلليجية؛ عجزت عن دفع 
معدلت النمو القت�سادي عند م�ستويات قادرة على توليد 
فر�ض عمل كافية لمت�سا�ض فائ�ض العمالة، الأمر الذي 
�سحيحة  العربية  ال��دول  اإلى  العمالة  ت�سدير  نحو  دفعها 
العمالة وكذلك اإلى الدول الغربية، ونظًرا ل�سرعة انتقال 
فائ�ض العمالة من الريف اإلى احل�سر وعجز الأخري عن 

مت�������ي�������زت اخل���������س����ائ���������ص 

العربي  ل��ل��ن��م��و  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

ب��اأن��ه��ا ت��ل��ك امل��ع��ت��م��دة على 

وتلك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل������وارد 

ال�سلع  ع����ل����ى  امل����ع����ت����م����دة 

امل�������س���ن���ّع���ة. ك���م���ا مت���ّي���زت 

وندرتها  ال��ع��م��ال��ة،  ب��وف��رة 

بالإ�سافة  امل��اه��رة.  خا�سة 

راأ������ص  ووف�������رة  ن�������درة،  اإىل 

وان���ع���ك���ا����س���ات هذه  امل�������ال. 

اخل�����س��ائ�����ص ع��ل��ى حترك 

بني  الإنتاج  عوامل  فائ�ص 

الدول العربية.
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امت�سا�سها كليًّا؛ فاإن جزًءا من الفائ�ض حتوُّل اإلى بطالة 
الر�سمي؛  غري  القطاع  يف  العمل  اإل��ى  وكذلك  مفتوحة، 
لل�سباب  بالن�سبة  ة  بخا�سَّ رخ��ًوا،  العمل  قطاع  جعل  مما 
يف  ال��دول��ي��ة  الهجرة  �ساعدت  اأخ���رى  جهة  م��ن  املتعلم، 
دعم التدفقات املالية اخلارجية، واأ�سبحت اأحد م�سادر 
رة للعمالة6، ومن  متويل ميزان املدفوعات يف الدول امل�سدِّ
بالطابع  ات�سفت  املهاجرين  تدفقات  اأن  بالذكر  اجلدير 
نتيجة  ت�سيق  بداأت  الهجرة  فر�ض  اأن  كما  ال�ستهالكي7، 
مما  امل�ستقبلة؛  الدول  قها  تطبِّ التي  دة  املت�سدِّ لل�سيا�سات 
يف  الت�سغيلي  النمو  ا�سرتاتيجيات  تفعيل  اأهمية  من  يزيد 

هذه الدول8.

تتمتع  النفطية  ال��دول  فاإن  امل��ال؛  راأ���ض  اأما يف جمال 
وبناء  عمالتها،  ب��دع��م  لها  �سمحت  بفوائ�ض  ع��م��وًم��ا 
اخلارج،  يف  �سيادية  �سناديق  يف  ا�ستثماره  يتم  احتياطي 
ة  بخا�سَّ الكلية،  القت�سادية  البيئة  يدعم  ال��ذي  الأم��ر 
البنية  يف  ال�ستثمار  باب  بفتح  ذلك  �ساهم  كما  املوازنة، 
للمديونية  ال�سلبية  الآث��ار  من  ف  خفَّ وكذلك  الأ�سا�سية، 
غري  ال��دول  اأغلب  ُتعاين  باملقابل  واخلارجية،  الداخلية 
التمويلية  النفطية من �سحِّ راأ�ض املال، وارتفاع حاجياتها 
والدخل،  ال�سادرات  عف  �سَ نتيجة  واخلارجية؛  الداخلية 
املالية،  والقطاعات  ال�سريبية  اجلباية  فاعلية  عف  و�سَ
وقلة ال�ستثمار املايل، بحيث �ساهمت جميع هذه العوامل 
عف تعبئة املوارد املالية املتاحة، وحتويلها اإلى موارد  يف �سَ
قابلة لال�ستثمار، وقد جعلت هذه التحديات التنموية من 
والختناقات  الكلية  القت�سادية  القيود  تخفيف  ة  مهمَّ
القت�سادي،  النمو  دفع  يف  الأهمية  بالغ  اأم��ًرا  الهيكلية 
ت ال�سيا�سات الناجتة عن تطبيق برامج التعديل  ولقد حدَّ
الدولية،  التجارية  والتفاقيات  الهيكلي،  والت�سحيح 
التنموية  والتوجهات  اخلارجية،  الديون  اإدارة  و�سيا�سات 
الثمانينات  منت�سف  منذ  ال��دول  تبنتها  التي  الليربالية 
ت من قدرة  حتت عنوان النتقال اإلى اقت�ساد ال�سوق.. حدَّ
الدول العربية على النمو مبعدلت عالية؛ نتيجة انخفا�ض 
�سيا�سات  اأن  كما  العام9،  ة  بخا�سَّ ال�ستثماري؛  الإنفاق 
ال�سوق  اقت�ساد  تعميق  على  القائمة  القت�سادي  التحرر 

ان�سحاب  ب�سبب  النمو،  �سمولية  تقليل  يف  �ساهمت  قد 
الدولة، وتقليل دورها الجتماعي اإلى درجة انهيار العقد 
التعديل؛  تكاليف  الو�سطى  الطبقة  وحتميل  الجتماعي، 

مما �ساهم يف التاأثري �سلًبا على ال�ستقرار الجتماعي.

العمالة،  كثيفة  العربية  ال���دول  جمموعة  وحت��ت��اج 
�سحيحة راأ�ض املال، وهي اأغلب الدول العربية ذات الدخل 
والتنمية،  النمو  منوذج  يف  النظر  اإع��ادة  اإلى  املتو�سط.. 
�سامل  منو  اإنتاج  على  قائم  اقت�ساد  بناء  ي�سبح  بحيث 
ة التحديات  وغني بالت�سغيل اأحد اأهم اأهدافه، وذلك ل�سدَّ
النفطية  ال���دول  اأم��ا  ال���دول،  ه��ذه  ت��واج��ه  التي  التنموية 
ز على اأمناط  الغنية؛ فاإن منوذجها التنموي يجب اأن ُيركِّ
عرب  النمو  ا�ستدامة  م�ساألة  مبواجهة  ت�سمح  جديدة،  منو 
اإلى  بالإ�سافة  النفط،  قطاع  خ��ارج  القت�سادي  التنويع 
ذات  للمواطنني  م�ستدامة  عمل  فر�ض  خلق  على  الرتكيز 
الدول اخلليجية؛  ة يف  القطاع اخلا�ض، وبخا�سَّ نوعية يف 
حيث ي�سهد �سوق العمل ت�سوهات عميقة، حالت دون توطني 

العمالة الوطنية يف اجلهات غري احلكومية. 

الغني  ال�سامل  للنمو  اجلديدة  النماذج  هذه  مثل  اإن 
بالت�سغيل تتطلب وجود موؤ�س�سات قادرة على اإدارة العملية 
عملية  على  قائمة  القرارات  فيها  تكون  ب�سكل  التنموية، 
وت�سمح  املجتمعية،  الأه���داف  حتقق  علمية،  تخطيطية 
ال�سيقة، من خالل  الفئوية  الأهداف  على  الرتكيز  بعدم 
اإر�ساء موؤ�س�سات قائمة على امل�ساءلة واملحا�سبة وال�سفافية 
وامل�ساركة الوا�سعة، وكذلك ال�سعي نحو تقليل كلِّ التكاليف 
وُتظهر  والتنظيم،  الإدارة  �سوء  ع��ن  الناجمة  والقيود 
البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1.1( اأن اأغلب الدول 
موؤ�سرات  تعك�سه  كما  متوا�سع  موؤ�س�سي  اأداء  لها  العربية 
اإدارة القت�ساد؛ مثل: موؤ�سر تكاليف ممار�سة الأعمال، اأو 

موؤ�سرات احلوكمة للبنك الدويل. 

ونتيجة هذه التفاوتات الهيكلية وما حتمله من تباين 
التنموي  الأداء  �سجل  ف��اإن  التنمية؛  وحت��دي��ات  قيود  يف 
مثل  التجميعية  املوؤ�سرات  باأحد  تلخي�سه  ي�سعب  العربي 
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التنمية  موؤ�سر  حمدودية  من  وبالرغم  الدخل،  م�ستوى 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  ي�سدره  الذي  الب�سرية 
الدخل،  م�ستوى  عن  اأ�سمل  �سورة  يوفر  اأن  ميكن  اأنه  اإل 
اآخر  وت�سري  العربية،  ال���دول  يف  الإمن��ائ��ي  الو�سع  وع��ن 
نتائج املوؤ�سر اأن دول اخلليج العربي ا�ستطاعت اأن حتقق 
كلٌّ  و�سلت  حيث  الب�سرية؛  التنمية  من  مرتفعة  م�ستويات 
اإلى  والكويت  وال�سعودية  والبحرين  والإم��ارات  قطر  من 
ا،  جدًّ املرتفعة  الب�سرية  التنمية  ذات  ال���دول  جمموعة 
وهي عموًما م�ستويات حققتها الدول الغربية ذات الدخل 
املرتفع )تقرير التنمية الب�سرية 2015(، وا�ستطاعت كلٌّ 
من ليبيا، وُعمان، ولبنان، والأردن، وتون�ض، واجلزائر اأن 
الب�سرية املرتفعة،  التنمية  اإلى م�سافِّ الدول ذات  ت�سل 
واملغرب  والعراق،  و�سوريا،  م�سر،  من  كلٌّ  ت�سنَّف  بينما 
كدول ذات تنمية ب�سرية متو�سطة، اأما اليمن، وموريتانيا، 
فهي  القمر،  وج��زر  وال�سومال،  وجيبوتي،  وال�����س��ودان، 
ل زالت تعاين من فقر �سديد يف م�ستويات التنمية الب�سرية، 
ا�ستطاعت  وموريتانيا  واليمن  ال�سودان  اأن  من  بالرغم 
ح�سب  املتو�سط  الدخل  ذات  الدول  م�ستوى  اإلى  تقفز  اأن 
ال�سحي  امل�ستوى  ل زال  لكن  الدويل،  للبنك  الدخل  �سلم 
ا يقيد ب�سدة م�ستوى تنميتها  ا؛ ممَّ والتعليمي فيها منخف�سً
ل الفجوة  الب�سرية، وُتظِهر مكونات املوؤ�سر اأن التعليم ي�سكِّ
املرتفعة،  الب�سرية  التنمية  ذات  ال��دول  اأغلب  يف  الأو�سع 
املوؤ�سر  التي يغطيها  ع الفجوة يف كلِّ املجالت  تتو�سَّ بينما 
يف الدول ذات التنمية الب�سرية املتو�سطة واملنخف�سة، اأما 
يف جمال تو�سيع التنمية الب�سرية وتعميقها؛ فاإن اجتاهات 
املوؤ�سر ما بني )1980 - 2013( تدل على اأن الدول عرب 
ر  ا يقدَّ ًما �سنويًّ العامل ا�ستطاعت يف املتو�سط اأن حتقق تقدُّ
املتو�سطة  الب�سرية  التنمية  ذات  الدول  واأن   ،)%0.7 ب�) 
وهو  و1.05،  ب�1.16  اأعلى  معدلت  حققت  واملنخف�سة 
التنمية  م�ستويات  يف  طفيف  تقارب  وجود  على  يوؤ�سر  ما 

الب�سرية )اجلدول رقم 2.1 و3.1(.

عملية  اإدارة  على  قائمة  موؤ�س�سات  بناء  ب��اأن  علًما 
ال يعدُّ من اأ�سعب املهام التنموية، ورمبا  التنمية ب�سكل فعَّ

اأكرثها قوة يف التاأثري على جودة النمو القت�سادي؛ وذلك 
ال�سيا�سات  اأث��ر  تنقل  التي  الأ�سا�سية  الآلية  ل  ت�سكِّ لأنها 
د حُمفزات �سلوك  العامة اإلى القت�ساد، وكذلك لأنها حُتدِّ
اأو  الريع،  عن  البحث  �سلوك  نحو  القت�ساديني  الالعبني 
النامية والدول العربية  اإن الدول  ال�سلوك الإنتاجي،  نحو 
ال�سيا�سية  اللعبة  قواعد  تنظم  التي  املوؤ�س�سات  اإلى  تفتقر 
د التوجه التنموي للدول، وكذلك  والقت�سادية، والتي حتدِّ
فاإنه  املوؤ�س�سات؛  اأداء  قيا�ض  وبالرغم من �سعوبة  فحواه، 
ذاتية  كانت  ���س��واء  الكثرية؛  امل��وؤ���س��رات  على  بالعتماد 
فادح  نق�ض  اإل��ى  ر  توؤ�سِّ فاإنها  مو�سوعية؛  اأم  انطباعية 
املوؤ�س�سات،  جودة  جمال  يف  العربية  ال��دول  من  عديد  يف 
بالت�سغيل  الغني  ال�سامل  النمو  من��وذج  بناء  ف��اإن  وعليه؛ 
اجليدة،  املوؤ�س�سات  بناء  جمال  يف  عميًقا  عماًل  يتطلب 
دة؛ وذلك  باأنها عملية �سعبة ومعقَّ والتي يجب العرتاف 
والتي  النُّخب،  بها  تتمتَّع  التي  واملكا�سب  امل�سالح  لقوة 
القوى  عف  املوؤ�س�سية، وكذلك �سَ الإ�سالحات  دها  ُتهدِّ قد 
املدين  واملجتمع  النقابات  مثل:  املجتمع؛  يف  ال�ساغطة 
عف ثقافة ال�سلوك املدين، وقلة  والإعالم، بالإ�سافة اإلى �سَ
املوؤ�س�سات،  ل  ترهُّ على  ي�ساعد  مما  الجتماعي؛  الوعي 

وانت�سار ال�سلوكيات التي ت�سرُّ بالعملية التنموية.

القت�شادية  للتنمية  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الإط����ار   3.1
العربية:

ف على �سورة واقع املوؤ�س�سات يف الدول  ولغر�ض التعرُّ
احلاكمية  مبوؤ�سرات  ال�ستعانة  ن�ستطيع  فاإننا  العربية؛ 
التي ين�سرها البنك الدويل، والتي تلخ�ض عدًدا هائاًل من 
للموؤ�س�سات،  املتعددة  بالأوجه  املتعلقة  املوؤ�سرات اجلزئية 
وُيظهر ال�سكل )1.1( الذي يقارن اأداء الدول العربية يف 
�سنغافورة  دولتْي  مع  املوؤ�سر  يقي�سها  التي  الأبعاد  خمتلف 
وكوريا اجلنوبية، حيث يتبني من ال�سكل اأن الدول العربية 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  جمال  يف  ا  نق�سً تعاين  جمملها  يف 
التي ت�سمن م�ساهمة املواطن يف اختيار ممثليه يف عملية 

التنمية. 
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ال�سيا�سية  جتربتها  خالل  من  تون�ض  ا�ستطاعت  وقد 
امل�ساركة  تو�سيع  يف  ملحوًظا  ًما  تقدُّ حتقق  اأن  احلديثة 
�سوؤون  اإدارة  يف  للمواطن  �سوت  واإع��ط��اء  ال�سيا�سية، 
ل  اأ�سبحت تعادل م�ستوى �سنغافورة، وي�سكِّ البالد؛ بحيث 
ال�سودان،  م��ن  ك��لٍّ  يف  ك��ب��رًيا  حت��دًي��ا  ال�ستقرار  ان��ع��دام 
واإلى درجة ما يف كلٍّ  والعراق،  ولبنان،  و�سوريا،  واليمن، 
الأداء  هذا  ر  يوؤثِّ احل��ال  وبطبيعة  وم�سر،  اجلزائر،  من 

نتيجة  وال�ستثمار؛  والنمو  التنمية  اأداء  على  املوؤ�س�سي 
متيَّزت  وقد  امل�ستثمرين،  لدى  الاليقني  درج��ات  ارتفاع 
الدول اخلليجية ن�سبيًّا يف بناء موؤ�س�سات اقت�سادية جيدة 
لكن  كوريا،  اإليها  و�سلت  التي  نف�سها  امل�ستويات  حتاكي 
قطر  من  كلٌّ  وتتميَّز  �سنغافورة،  م�ستوى  من  اأقل  ل زالت 
مقارنة  القت�سادية«  »املوؤ�س�سات  اأداء  بارتفاع  والإمارات 
اخلليجية  الدول  و�سع  وي�سري  الأخرى،  اخلليجية  بالدول 

ال�شكل رقم 1. 1: املوؤ�ش�شات

  -٣٦- 
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ودول جنوب �سرق اآ�سيا اإلى اأن املوؤ�س�سات القت�سادية قد 
تكون هي الأهم يف حتقيق التنمية القت�سادية؛ وذلك لأن 
مقابل  به  تتمتَّع  الذي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
الاليقني  درج��ات  انخفا�ص  �صرط  يحقق  امل�صاهمة  قلة 
ال�ستثمار  ق���رارات  على  �سلًبا  ��ر  ت��وؤثِّ والتي  وامل��خ��اط��رة، 

والأعمال، وبالتايل على النمو القت�سادي. 

ويظهر يف هذه الت�سنيفات الواردة يف اجلدول رقم 
)1.1( اأن هذه اخل�سائ�ض الهيكلية القت�سادية العربية 
ب عملية الت�سنيف ب�سكل  تتداخل فيما بينها، مما ي�سعِّ
د. اإل اأنه ميكن اإيجاد بع�ض القوا�سم امل�سرتكة بحيث  موحَّ
اأغلب  العتبار  ياأخذ بعني  ب�سكل  الدول  بت�سنيف  ت�سمح 
الدول  يف  التداخل  يقع  وعموًما؛  الهيكلية،  اخل�سائ�ض 
�سمن  ت�سنَّف  اجلزائر  اإن  حيث  املتو�سط؛  الدخل  ذات 
الدول ذات التنمية الب�سرية املرتفعة، وهي اقت�ساد اأويل 
له هبة وا�سحة من املوارد، وله فائ�ض عمالة، وموؤ�س�سات 
منخف�سة الأداء، ويتقا�سم هذا الو�سع مع ليبيا، مع فارق 
يف  هي  والتي  العراق،  اأما  للعمالة،  م�ستوردة  دولة  اأنها 
نف�ض خانة اجلزائر وليبيا؛ فاإنها تقع �سمن الدول ذات 
ال�سريحة  املتو�سط  والدخل  املتو�سطة  الب�سرية  التنمية 
الوفرية،  الطبيعية  ب��امل��وارد  بهبتها  تتميز  لكن  الدنيا، 
التنمية  بني  يرتاوح  �سوف  الأن�سب  التق�سيم  فاإن  وعليه؛ 
الدول  ت�سنَّف  بحيث  الهيكلية،  واخل�سائ�ض  الب�سرية 
الختالفات  اإب��راز  مع  الب�سرية،  التنمية  م�ستويات  وفق 
ة تلك التي لها  الهيكلية داخل املجموعات نف�سها؛ وبخا�سَّ

اأثر مبا�سر على عملية النمو.

 )1.1( رق��م  اجل���دول  يف  ال���واردة  النتائج  وُتظِهر 
ال��دول ذات  فئة  ال��دول اخلليجية يف  اأنه ميكن ت�سنيف 
الأولية،  القت�سادات  ذات  املرتفعة  الب�سرية  التنمية 
وتتميَّز  عملها،  اأ���س��واق  يف  كبرًيا  اختالًل  ت�سهد  والتي 
الناحية  وم��ن  القت�سادية،  موؤ�س�ساتها  بجودة  ن�سبيًّا 
الأخرى من الت�سنيف؛ فاإن الدول ذات الدخل املنخف�ض 
ولها  منخف�سة،  ب�سرية  تنمية  ذات  باأنها  جميعها  تتميَّز 
بني  ما  ويوجد  �سعيفة،  وموؤ�س�سات  اأول��ي��ة  اقت�سادات 

املرتفعة  التنمية  ذات  ال��دول  من  كلٌّ  املجموعتني  هاتني 
)�سريحة  دخ��ل  ذات  دول  اأغلبها  يف  وه��ي  واملتو�سطة، 
دنيا عليا( متو�سط، واقت�ساد و�سوق عمل يعرف فائ�ض 

عمالة، وموؤ�س�سات متدنية.

العربي: القت�شادي  للنمو  الطويل  ال�شجل   4.1

ال�سرائية  القوة  بتعادل  املقيَّمة  الدخل  بيانات  ت�سري 
يف  الفرد  دخل  منو  معدل  اأن  اإلى  199010؛  عام  باأ�سعار 
الأمد الطويل يف الدول العربية بلغ ) 1.4%( �سنويًّا فقط،  
به  ينمو  الذي  ال�ستقراري  النمو  ل  املعدَّ هذا  ميثِّل  ورمبا 
العربي  الأداء  هذا  ميثِّل  ول  التوازن،  حالة  يف  القت�ساد 
يف  منت  والتي  املقارنة11،  دول  منو  معدل  ثلث  حوايل  اإل 
املتو�سط مبعدل ) 4%( خالل الفرتة )1950-2010(، 
ويف حالة ا�ستمرار الدول العربية على هذا املنوال؛ فاإنها 
الفرد،  الزمن مل�ساعفة دخل  اإلى ن�سف قرن من  حتتاج 
بينما ل ي�ستغرق هذا اإل )18( �سنة يف دول املقارنة، الأمر 
ق هوة الدخل ما بني الدول العربية  الذي من �ساأنه اأن ُيعمِّ

وجمموعة دول املقارنة.

وبالعتماد على هذا التفاوت الكبري يف �سرعة النمو 
م�ستوى  ويتجاوز  املقارنة  دول  دخل  يرتفع  القت�سادي؛ 
الدول العربية بعد اأزمة النمو التي عرفتها هذه الأخرية 
القت�سادي  النمو  يت�سف  كما  الثمانينات،  منت�سف  يف 
ا بارتفاع م�ستوى التذبذب وعدم ال�ستقرار؛  العربي اأي�سً
الت�سارع  وغياب  النمو  ا�ستدامة  �سعوبة  على  ر  يوؤثِّ مما 
بلغ  حيث  )Growth spell(؛  النمو  موجات  وق�سر 
مدار  على  العربي  امل�ستوى  على  امل��ع��ي��اري  الن��ح��راف 
النمو  ا�ستقرار  ع��دم  مقيا�ض  وه��و   )2010  -  1950(
حوايل )8(، وهو تقريًبا �سعف م�ستوى دول املقارنة، التي 
بلغ فيها النحراف املعياري ملعدل النمو ال�سنوي )4.6(، 
وُتخفي �سدة التذبذب عدم ا�ستدامة النمو العربي، والتي 
ترجع اإلى اأ�سباب عديدة �سوف يتمُّ تناولها لحًقا يف هذا 

الف�سل.
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العربي  القت�سادي  النمو  خ�سائ�ض  درا�سة  وبهدف 
، واإظهار اأثر التوجهات التنموية على اأداء النمو  ب�سكل اأدقَّ
على  الفرد  دخل  معدلت منو  بح�ساب  قمنا  القت�سادي؛ 
مدار )1950 - 2010(، وح�ساب املتو�سطات لكلِّ )10( 
فة ح�سب جمموعات متجان�سة  �سنوات للدول العربية ُم�سنَّ
الب�سرية، وبع�ض اخل�سائ�ض الهيكلية  التنمية  من ناحية 
الطبيعية،  امل��وارد  من  والهبات  الدخل،  مب�ستوى  املتعلقة 
من  عقود  عرب  اتبعتها  التي  التنموية  ال�سيا�سات  وطبيعة 

الزمن، كما هو مبنيَّ يف اجلدول رقم )4.1(. 

املتنوعة  العربية  القت�سادات  جمموعة  اأظهرت  وقد 
�سمن  وامل��ت��و���س��ط��ة  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية  ذات 
النمو  على  اأقوى  ُقدرة  العربية؛  القت�سادية  املجموعات 
�سجلت  اإنها  حيث  العربي؛  املتو�سط  من  اأعلى  مب�ستوى 
وبالرغم  ��ا،  ���س��ن��ويًّ  )%2.0( ق���دره  و�سطي  من��و  م��ع��دل 
يف  النمو  تذبذب  م�ستوى  يبقى  ا  عربيًّ الن�سبي  الأداء  من 

لأنها  وذل��ك  )6.0(؛  عند  ن�سبيًّا  مرتفًعا  املجموعة  هذه 
الن�صاط  بتذبذب  تت�صم  قطاعات  على  تنميتها  يف  تعتمد 
القت�سادي؛ مثل الزراعة وال�سياحة، بالإ�سافة اإلى ذلك 
نها من ردم فجوة  عدم قدرتها على النمو ب�سكل قوى ميكِّ
التنمية؛ �سواء مع دول املقارنة اأم مع الدول النفطية ذات 
ا، وعموًما؛ تاأثَّرت الدول ذات  التنمية الب�سرية املرتفعة جدًّ
القت�سادات املتنوعة بانهيار النمو يف حقبة الثمانينات، 
ال�سبعينات، ومما  اأح�سن معدل منو يف حقبة  مع ت�سجيل 
يثري الت�ساوؤل يف منط منو هذه املجموعة هو عدم قدرتها 
تطبيق  من  بالرغم  الثمانينات،  بعد  القوي  النمو  على 
ال�سوق  اقت�ساد  على  وقائمة  متوا�سلة  اإ�سالحات  برامج 
وحرية التجارة اخلارجية، والندماج يف القت�ساد العاملي 
الأورو  ال�سراكة  واتفاقيات  العاملية  التجارة  منظمة  عرب 

-متو�سطية، ومناطق التجارة احلرة12.

ال�شكل رقم 1. 2 : تطورات دخل الفرد ما بني الدول العربية ودول املقارنة
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�ل�ّلِ �،)٢٠١٠ �املتوسطات �ُمصنَّ ١٠(�وحساب �العر�ية �للدول �سنوات �مجموعات��فة) حسب

�م �بمستوى �املتعلقة �ال�ي�لية �ا��صائص �و�عض �ال�شر�ة، �التنمية �ناحية �من الدخل،�تجا�سة

وال�بات�من�املوارد�الطبيعية،�وطبيعة�السياسات�التنمو�ة�ال���اتبع��ا�ع���عقود�من�الزمن،�كما�

 .�(4.1)ن����ا��دول�رقم��و�مب�َّ 

�الت �ذات �املتنوعة �العر�ية �الاقتصادات �مجموعة �أظ�رت �املرتفعة�وقد �ال�شر�ة نمية

�العر�ية�واملتوسطة �الاقتصادية �املجموعات �أقو �؛ضمن �من�ُقدرة �أع�� �النمو�بمستوى �ع�� ى

و�الرغم�من�ألاداء��،ا)�سنو�� 2.0%�ا���لت�معدل�نمو�وسطي�قدره�(حيث�إ��؛املتوسط�العر�ي
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العربي: القت�شادي  النمو  مراحل   5.1

بتق�سيم فرتة  قمنا  العربي  النمو  اأداء  تقومي  ولغر�ض 
واأمناط  التوجهات  يف  ُمتباينتني  فرتتني  اإل��ى  الدرا�صة 
التنمية؛ بحيث تتميَّز الفرتة الأولى املمتدة من 1950 اإلى 
غاية نهاية ال�سبعينات بتجارب التنمية التي تقودها الدولة؛ 
اإحالل  �سيا�سات  وتنفيذ  التنمية،  تخطيط  انتهاج  عرب 
الواردات، واحلماية املرتفعة لالقت�ساد، ومت ا�ستثناء فرتة 
الثمانينات من ح�ساب املتو�سطات؛ لأنها تعدُّ فرتة اأزمة، 
نتيجة  العربية،  الدول  اأغلب  يف  النمو  يف  انهياًرا  �سهدت 
تفاقم اأزمة املديونية، والت�سخم، وانهيار اأ�سعار النفط، اأما 
الفرتة الثانية فتمتدُّ من 1990 اإلى غاية 2010، وتتميز 
ال�سوق،  اقت�ساد  على  القائمة  الإ���س��الح��ات  با�ستمرار 
القت�ساد  يف  والن��دم��اج  القت�سادي،  النفتاح  وحتقيق 
ل النمو القت�سادي  العاملي، وُتظهر ح�سابات متو�سط معدَّ
اأعلى  منو  لت  معدَّ قت  حقَّ املتو�سط  يف  العربية  الدول  اأن 
يف احلقبة الأولى؛ مبتو�سط �سنوي قدره )2.5%(، وانهار 
الثمانينات مبعدل )0.6-%( �سنويًّا، ومل  النمو يف فرتة 
الدخل  منا  حيث  ُكليًّا،  الأزم��ة  تتجاوز  اأن  ال��دول  ت�ستطع 
دول  اأن  وُيالحظ  الثانية،  الفرتة  خالل   %1.36 مبعدل  
املقارنة حافظت على ت�سارع منوها خالل احلقب املتتالية، 

ومل تتاأثر يف فرتة الثمانينات.

ا يف حالة الدول  وقد كان م�سهد انهيار النمو اأمًرا جليَّ
تخطيط  م�سار  انتهجت  والتي  اخلليجية،  غري  النفطية 
ال�سارم،  املركزي  التخطيط  عرب  الدولة  وتدخل  التنمية 
بلغ  الأول���ى  املرحلة  يف  �سنوي  من��و  م��ع��دل  حققت  حيث 
عرب  وذلك  املقارنة،  دول  اأداء  من  اأعلى  وهو   ،)%5.3(
تعبئة املوارد النفطية يف تطوير ال�سناعة املحلية وحمايتها 
من املناف�سة الأجنبية، وت�سخري القطاع امل�سريف احلكومي 
النمو  انهيار  ويعود  ال��ع��ام،  القطاع  ا�ستثمارات  لتمويل 
تراجع  اإلى  بع�سها  يعود  متعددة،  لأ�سباب  الدول  هذه  يف 
دور النفط وارتفاع تكاليف اإدارة القطاع العام، الذي مل 
ق ارتفاًعا يف اإنتاجيته نتيجة تعطيل عمل ُقوى ال�سوق،  يحقِّ
الدول  ودخول  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  عدم  اإلى  بالإ�سافة 

اإقليمية  و�سراعات  )اجل��زائ��ر(،  داخلية  �سراعات  يف 
انهار  فقد  وعليه؛  وليبيا(،  )العراق  الدولية  القوى  ومع 
اإلى  و�سل  حيث  الثمانينات،  حقبة  خ��الل  ة  ب�سدَّ النمو 
الت�سعينات  خالل  الرتاجع  وا�ستمرَّ  �سنويًّا،   )%-6.18(
4.14-%(، وبالرغم من النمو املوجب خالل  مبعدل )  
خالل  �سالًبا  ك��ان  النمو  ف��اإن  )2000-2010(؛  الفرتة 

فرتة ما بعد الثمانينات.

وقد �ساهم اكت�ساف النفط يف الدول اخلليجية يف رفع 
م�ستوى الدخل ب�سكل كبري، حيث بلغ متو�سط الدخل يف عام 
1950 اأكرث من )10( اأ�سعاف دول املقارنة؛ نتيجة �سغر 
حجم هذه الدول، وتوفر املوارد الطبيعية، وا�ستطاعت هذه 
الدول اأن حتقق معدلت منو جيدة خالل حقبة ال�ستينات 
واخلم�سينات، فاقت م�ستويات دول املقارنة، ومع ا�ستقرار 
الإنتاج النفطي، وكذلك اتباع �سيا�سات قائمة على توزيع 
تنويع  وقلة  احلكومي،  التوظيف  عرب  النفطية  املداخيل 
القطاعات  وتطوير  �سيا�سات ت�سنيع،  القت�ساد، و�سعف 
النموذج  و�سل  ال�سكان..  وارتفاع معدلت منو  الإنتاجية، 
فبداأ  ال�سبعينات؛  يف  و�سعه  اإلى  اخلليج  دول  يف  التنموي 
النمو يرتاجع تدريجيًّا، حيث اإنخف�ض يف حقبة الثمانينات 
يف  ذل��ك  بعد  ن  ليتح�سَّ النفط،  �سعر  انخفا�ض  نتيجة 
قدره  و�سطيًّا  معدًل  ولي�سجل  الثمانينات،  بعد  ما  حقبة 

)1.37%( �سنويًّا.

الدول  يف  بالنخفا�ض  القت�سادي  النمو  متيز  وق��د 
الأ�سا�ض  يف  هي  والتي  املنخف�ض،  الدخل  ذات  العربية 
البحري  وال�سيد  الزراعة  على  قائمة  اأولية  اقت�سادات 
ل النمو )%1.25(  وا�ستغالل املوارد الطبيعية، حيث �سجَّ
خالل احلقبة الأولى، وتراجع اإلى )1.15%( يف احلقبة 
املال؛  راأ����ض  ت��راك��م  ُم��ع��دلت  لنخفا�ض  وذل��ك  الثانية؛ 
نتيجة قلَّة املوارد املالية، وعدم ُقدرتها على تعبئة املوارد 
وانخفا�ض  املوؤ�س�سي،  ال�سعف  نتيجة  للتنمية،  ال�سرورية 
ممار�سة  تكاليف  وارت��ف��اع  الب�سري،  امل��ال  راأ���ض  م�ستوى 
ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  عدم  م�ستويات  وارتفاع  الأعمال، 

ح باجلدول رقم )1.1(.  مثلما هو مو�سَّ

مي����ك����ن ت���ق�������س���ي���م ف������رات 

اإىل فرتني  العربي  النمو 

اأ�سا�سيتني هما: الفرة منذ 

نهاية  ولغاية   1950 عام 

تت�سف  والتي  ال�سبعينات. 

ومن  للدولة،  قيادي  ب��دور 

التخطيط،  اآل���ي���ات  خ���الل 

اأ���س��ا���س��اً على  وب��الع��ت��م��اد 

اإحالل ال��واردات واحلماية 

امل����رت����ف����ع����ة. اأم��������ا ال���ف���رة 

بداية  منذ  فتمتد  الثانية 

الثمانينات اإىل حوايل عام 

ب�سيادة  وتتميز   ،2010
على  القائمة  الإ�سالحات 

ومزيد  ال�������س���وق،  اق��ت�����س��اد 

الن������ف������ت������اح، والن�������دم�������اج 

بال�سوق العاملي، وانخفا�ص 

اأهمية التخطيط.
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تقارب الدخل: وديناميكية  القت�شادي  النمو   6.1

الدول  بني  ما  القت�سادي  النمو  تباين  من  وبالرغم 
م�ستويات  يف  التفاوت  جمال  فاإن  وا�سح؛  ب�سكل  العربية 
كما  وا�سح  ب�سكل  تراجع  العربية  ال��دول  بني  ما  الدخل 
ال�سكل رقم )3.1(، حيث تراجع النحراف  هو ُمبني يف 
)ُمعامل  ال�سنوي  الدخل  ملتو�سط  ن�سبة  للدخل  املعياري 
( من )1.2( عام 1950 اإلى حوايل )0.89( عام  التغريُّ
تفاوت  اإلى  الدخل  تباين  يف  الرتاجع  هذا  ويعود   ،2010
املتنوعة  القت�سادات  ذات  ال��دول  لت  �سجَّ حيث  النمو؛ 
�سهدت  ال��ت��ي  النفطية  ب��ال��دول  م��ق��ارن��ة  اأع��ل��ى  م��ع��دلت 
النمو  تراجع  اإلى  بالإ�سافة  ب�سكل كبري،  النمو  تباطوؤًا يف 

ت  اأدَّ وق��د  اخلليجية،  غري  النفطية  ال��دول  جمموعة  يف 
هذه التطورات دون �سكٍّ اإلى تراجع م�ستويات التباين يف 
م�ستويات الدخل، واإعطاء انطباع بوجود عملية توافق يف 
م�ستويات الدخل، اإذا ما قورنت مب�ستوى توافق الدخل يف 
نتيجة  الدخل  فيها  تباعد  والتي  املقارنة،  دول  جمموعة 
الدول  خمتلف  بني  ما  النمو  معدلت  يف  الكبري  التفاوت 
بني  ما  التوافق  عملية  د  وتتاأكَّ املجموعة،  لهذه  املكونة 
التوافق  عملية  اختربنا  ما  اإذا  العربية  الدول  جمموعات 
بتقدير منوذج انحدار خطيٍّ ما بني معدل النمو وم�ستوى 
الدخل، حيث اإن معامل املعادلة كان �سلبيًّا ومعنويًّا، ويدلُّ 
على وجود توافق يف الدخل ما بني الدول العربية اأو ما بني 

املجموعات.

s ال�شكل رقم 1. 3: توافق الدخل يف الدول العربية ح�شب موؤ�شر

  -٤١- 

 

تباين�الدخل�����ذا�ال��اجع��عودو��،2010)�عام�0.89إ���حوا���(�1950عام��)1.2�)�من�(التغ�ُّ 

قارنة�بالدول�قتصادات�املتنوعة�معدالت�أع���ملت�الدول�ذات�الاحيث���َّ �؛إ���تفاوت�النمو

باإلضافة�إ���تراجع�النمو����مجموعة�الدول��،���النمو��ش�ل�كب���االنفطية�ال���ش�دت�تباطؤً 

�غ���ا��ليجية �أدَّ �،النفطية �التطوراتوقد ��ذه �شّكٍ �ت ��دون �تراجع �����مستو�اتإ�� التباين

��،الدخل�مستو�ات �انطباع �بوإعطاء ��� �توافق �عملية �قورنت��،الدخل�مستو�اتوجود �ما إذا

الدخل�ن�يجة�التفاوت�الكب���املقارنة،�وال���تباعد�ف��ا�بمستوى�توافق�الدخل����مجموعة�دول�

�امل �الدول �مختلف �ب�ن �النمو�ما �معدالت �ب�ن�وتتأكَّ �،�ونة�ل�ذه�املجموعة�� �التوافق�ما د�عملية

�انحدار�خطّيٍ  �بتقدير�نموذج �التوافق �عملية �اخت��نا �ما �إذا �العر�ية �الدول �ب�ن��مجموعات ما

�النمو�و م ��مستوى عدل �الدخل، �سلبي� م�إنحيث ��ان �املعادلة �وجود��و�دلُّ �،اومعنو�� �اعامل ع��

 لدول�العر�ية�أو�ما�ب�ن�املجموعات.اتوافق����الدخل�ما�ب�ن�

 

 :�توافق�الدخل����الدول�العر�ية�حسب�مؤشر�٣.�١الش�ل�رقم�

 

)�للف��ة�0.61-���حدود�(�الً إجمال�التقارب��ان�أن�معدَّ �)5.1ظ�ر�نتائج�ا��دول�رقم�(وتُ 

�����واستمرَّ �،)٢٠١٠�-١٩٥٠( �تباعد �ذلك �ظ�ر��عد �حيث �الثمان�نات، ���اية �لغاية �التوافق �ذا

وقد�ت�ون��ذه�الن�يجة�منطقية�بفعل�ألازمات�ال���عرف��ا�الدول��،الدخل�ما�ب�ن�الدول�العر�ية

فإن�ا��دول�رقم��؛يد�الدول�العر�يةا�ع���صعأمَّ �،���ف��ة�الثمان�نات،�وكذلك�طبيعة�السياسات

 �ص�عملية�التوافق�مقارنة�مع�الواليات�املتحدة�ألامر�كية.)�ي�ّ�ِ 6.1(

� ���َّ �اعديًد إن �قد �العر�ية �الدول �معدالتمن �(�لت �عامي �ب�ن �ما )�١٩٩٠نمو�سالبة

�تباعًد �،)٢٠١٠(و �ش�دت �املتحدة�او�التا�� �الواليات �مع �الدخول �أمَّ �،�� �فاق �ال�� �الدول �ُل معدَّ ا
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 الانحراف�املعياري�لدخل�الفرد����الدول�العر�ية

ل التقارب  وُتظهر نتائج اجلدول رقم )5.1( اأن معدَّ
كان اإجماًل يف حدود ) 0.61-( للفرتة )1950 - 2010(، 
الثمانينات، حيث ظهر  نهاية  لغاية  التوافق  هذا  وا�ستمرَّ 
بعد ذلك تباعد يف الدخل ما بني الدول العربية، وقد تكون 
الدول  عرفتها  التي  الأزم��ات  بفعل  منطقية  النتيجة  هذه 
ا على  اأمَّ ال�سيا�سات،  الثمانينات، وكذلك طبيعة  يف فرتة 

�ض  يلخِّ  )6.1( رقم  اجلدول  فاإن  العربية؛  الدول  �سعيد 
عملية التوافق مقارنة مع الوليات املتحدة الأمريكية. 

لت معدلت منو  العربية قد �سجَّ الدول  اإن عديًدا من 
�سالبة ما بني عامي )1990( و)2010(، وبالتايل �سهدت 
التي  الدول  ا  اأمَّ املتحدة،  الوليات  مع  الدخول  يف  تباعًدا 
الأمريكية؛  الوليات املتحدة  َل  ُل منو دخلها معدَّ فاق معدَّ
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فاإنها حققت تقارًبا موجًبا، اإلَّ اأن هذا املعدل كان يف كلِّ 
فاإن  و�سنغافورة، وعليه  اأقلَّ من م�ستويات كوريا  احلالت 
ما  ترتاوح  طويلة،  مدة  ي�ستغرق  �سوف  الدخل  فجوة  �سدَّ 
حالة  يف  عاًما  و)99(  ِلُلْبنان،  بالن�سبة  عاًما   )19( بني 

الأردن. 

وبالرغم من وجود دلئل تناغم ما بني الدول العربية؛ 
الدول  يف  الدخل  فارق  انحدار  معادلة  تقدير  نتائج  فاإن 
العربية مع متو�سط الدخل يف قارة اأوروبا مع نف�ض الفارق، 
اًل لفرتة واحدة؛ تدلُّ على ابتعاد م�ستويات الدخل يف  موؤجَّ
الدول العربية ب�سكل قطعي، حيث اإن معامل النحدار كان 

موجًبا ومعنويًّا.

عالقة  وجود  على  فتدلُّ  امل�سرتك  التكامل  نتائج  ��ا  اأمَّ
واأوروبا،  العربية  الدول  الدخل يف  �سل�سلتْي  تكامل ما بني 
معدل  الن��ح��دار  معادلة  تقدير  نتائج  على  وبالعتماد 
ي�سري  فاإنه  واح��دة؛  فرتة  ل  املوؤجَّ الفرد  دخل  على  النمو 
اإلى ح�سول تقارب �سعيف منذ اخلم�سينات؛ لينتهي عند 
متيَّزت  حيث  منطقيًّا؛  اأمًرا  هذا  ويعدُّ  الثمانينات،  نهاية 
مت�سقة  منو  مبعدلت  التنمية  حقبة  من  الأول���ى  الفرتة 
الثمانينات  دخول فرتة  مع  اأنه  اإلَّ  العربية،  الدول  لأغلب 
بداأت ال�سيا�سات الت�سحيحية يف عديد من الدول ت�سغط 
النمو يف عديد  اإلى �سعف  ى  اأدَّ على جهود الرتاكم؛ مما 

من الدول، الأمر الذي �ساهم يف تباعد الدخل. 

العربية: الدول  يف  القت�شادي  النمو  م�شادر   7.1

خ�سائ�سه  بع�ض  اإل���ى  وامل�����س��ار  ال��ع��رب��ي،  النمو  اإن 
اإلى  حتليله  عند  اأف�سل  ب�سكل  ُيفهم  اأن  ميكن  الهيكلية؛ 
م�����س��ادره الأ���س��ا���س��ي��ة؛ وه���ي: من��و راأ����ض امل���ال، والعمل، 
نفرت�ض  الغر�ض  ولهذا  الإنتاج؛  لعوامل  الكلية  والإنتاجية 
ن��وع )ك��وب -دوج��ال���ض(، ت�ستويف  اإنتاج من  ��ة  وج��ود دالَّ
ال�صروط النيوكال�صيكية املعهودة، مع افرتا�ص �صرط ثبات 
بحيث  القومي،  الدخل  بيانات  من  معاملها  وتقدير  الغلة، 
اإنتاج  عامل  كلِّ  ح�سة  الإنتاجية  العوامل  اإنتاجية  ت�ساوي 

املعامالت  اعتمدنا على ح�ساب  وقد  القومي،  الدخل  من 
يف  ال�سديد  لالختالف  وذل��ك  دول��ة؛  لكل  منفرد  ب�سكل 
ة  عوائد عوامل الإنتاج، حيث ترتفع ح�سة راأ�ض املال ب�سدَّ

يف الدول النفطية مقارنة بالدول غري النفطية.

وبال�ستناد اإلى معادلة حتليل النمو اإلى م�سادره الثالثة 
والأ�سباب  العوامل  فاإنه ميكن درا�سة  اأعاله؛  اإليها  امل�سار 
اأم  بال�سيا�سات،  املتعلقة  تلك  �سواء  النمو؛  يف  ر  توؤثِّ التي 
العوامل  املوؤ�س�سية، وكذلك  والرتتيبات  الهيكلية،  العوامل 
اخلارجية التي لها اأثر على املنظومة القت�سادية، وُتظهر 
الدول  ك��لَّ  اأن   )7.1( رق��م  اجل��دول  يف  ال���واردة  النتائج 
الأفقي،  النمو  على  ��زت  ركَّ جمموعاتها  مبختلف  العربية 
�ساهم  حيث  ال�سريع،  ال�سكاين  النمو  يجذبه  كان  والذي 
 )%1.68( مقابل  �سنويًّا   )%2.3( مبعدل  امل��ال  راأ���ض 
ر  املقدَّ الإج��م��ايل،  النمو  اأغلب  ل  ت�سكِّ وهي  العمل،  لقوة 
هذه  اإنتاجية  م�ساهمة  كانت  بينما  �سنويًّا،  ب�)%4.06( 
الثمانينات  خالل  النمو  انهيار  ومع  متوا�سعة،  العوامل 
تراجع  مع  انخف�ست  العوامل  م�ساهمة  فاإن  والت�سعينات 

الإنتاجية ب�سكل وا�سح.

العربي:  القت�شادي  النمو  موجات   8.1

وانتقالها  النمو،  ال�سديد يف معدلت  للتذبذب  ونظًرا 
من املعدلت املوجبة اإلى املعدلت ال�سالبة؛ فاإن ا�ستدامة 
ولذلك  �سعًبا؛  اأم���ًرا  ي�سبح  العربية  البلدان  يف  النمو 
ال�ستدامة، وميكن  وعدم  ر  بالِق�سَ النمو  تتَّ�سف موجات 
خالل  من  النمو  موجات  بح�ساب  الو�سع  ه��ذا  تلخي�ض 
ال�سالب  النمو  النمو املوجب، وفرتات  ح�ساب مدة فرتات 
النتائج،  ه��ذه   )8.1( رق��م  اجل��دول  �ض  وُيلخِّ املت�سلة، 
ا وميكن  حيث ُيظِهر اأن موجات النمو ال�سالبة ق�سرية جدًّ
عن  عبارة  وهي  املتو�سط،  يف  �سنتني  خالل  يف  جتاوزها 
�سدمات يواجهها القت�ساد العربي، وقد تكون ناجمة عن 
�سدمات خارجية ناجمة عن انهيار �سعر النفط، اأو ناجمة 
عن ظروف �سيا�سية، اأو متعلقة بتدهور البيئة القت�سادية 
لت الدول العربية  ، وقد �سجَّ الكلية، اأو حدوث جفاف حادٍّ
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منو  موجة   )199( ح��وايل   2010-1950 الفرتة  خالل 
�سالبة، مبتو�سط مدة )2.24( �سنة لكلِّ موجة انكما�ض، 
وكان  �سنوات،   )6( حوايل  انكما�ض  فرتة  اأق�سى  وكانت 
متو�سط عدد املوجات النكما�سية حوايل )9( لكلِّ دولة، 
تراجع فيها الدخل بحوايل )5.3-%( �سنويًّا، وتدلُّ هذه 
ه�سا�سة  على  املقارنة  دول  مع  قورنت  ما  اإذا  املوؤ�سرات 
كبرية يف منوذج النمو العربي، حيث كانت فرتة النكما�ض 
املدة  وكانت  والن�سف،  ال�سنة  تتعدى  ل  املقارنة  دول  يف 
يف  انكما�ض  ف���رتات  ع��دد  م��ع  �سنة،   )2.4( الق�سوى 
ومن  �سنويًّا،  ب�)%3(  الدخل  وت��راج��ع   ،)6( املتو�سط 
العربية  املنطقة  �سهدتها  التي  انكما�ض  موجة  ال�)199( 
كانت الأ�سد وطاأة يف الدول النفطية املختلطة؛ حيث كان 
تراجع الدخل مبعدل )8%( �سنويًّا، مقارنة ب�)4%( يف 

املجموعات الأخرى.

الدول  فاإن  التو�سعية  النمو  مبوجات  الأمر  تعلُّق  وبعد 
العربية عرفت )218( موجة منو متو�سط مدتها كان )5( 
�سنوات منو متوا�سلة، مقابل )8( �سنوات يف دول املقارنة، 
وكان متو�سط النمو متعادًل مع دول املقارنة ب�5% �سنويًّا، 
كان  باأنه  العربية  ال��دول  يف  النمو  موجات  عدد  وات�سف 
اأق�سر يف حالة  لكن مبدة  املقارنة،  اأكرث مقاربة مع دول 
الدول العربية؛ حيث اإن دول املقارنة عرفت )7( موجات 
منو  موجات   )10( مقابل  �سنوات،   )8( مبتو�سط  منو 

مبتو�سط )5( �سنوات.

النمو القت�شادي والنمو ال�شكاين والإنتاجية:  9.1

فاإنه ميكن حتليل مكونات معدل  �سابًقا؛  اأ�سرنا  وكما 
الإجمايل(  املحلي  الناجت  منو  )معدل  القت�سادي  النمو 
اإلى معدل النمو ال�سكاين ومعدل منو دخل الفرد، وُتظهر 
اأو  الإنتاجية  رفع  بني  ما  النمو  ع  يتوزَّ كيف  املعادلة  هذه 
املعادلة  وتتغريَّ  ال�سوق،  وحجم  الطلب  لتو�سع  ال�ستجابة 
والتحول  ال�سكاين،  النمو  منو  طبيعة  مع  جذريَّة  ب�سفة 
تنخف�ض  حيث  التنموية؛  للعملية  امل�ساحب  الدميوغرايف 
انخفا�ض خ�سوبة  بفعل  ال�سكاين تدريجيًّا  النمو  معدلت 

م�ستويات  وارتفاع  التح�سر،  عملية  ع  تو�سُّ نتيجة  امل��راأة، 
تعليم املراأة ودخولها اإلى �سوق العمل. 

الدول  اأن   )4.1( ال�سكل  يف  ال��واردة  النتائج  وُتظهر 
معدل   )2013  -  1960( الفرتة  خالل  عرفت  العربية 
منو �سكاين مرتفع بلغ )3.5%(، مقارنة ب�)1.8%( لدول 
الدول اخلليجية  ة يف  ب�سدَّ املعدلت  وترتفع هذه  املقارنة، 
لت�سل اإلى )5.5%(، بينما ت�سل اإلى )2.4%( يف الدول 
الناجت  منو  ل  معدَّ باأن  علًما  املتنوعة،  القت�سادات  ذات 
و�سل  حيث  املقارنة؛  دول  يف  اأقوى  كان  الإجمايل  املحلي 
الفرد  دخل  منو  معدل  بلغ  فقد  وعليه؛  ا،  �سنويًّ  )%5.7(
فيها  منا  التي  اخلليج  ب��دول  مقارنة  ا،  �سنويًّ  )%3.9(
القت�ساد مبعدل مت�ساٍو تقريًبا مع دول املقارنة )%5.1(، 
فيها  الفرد  فاإن دخل  املرتفع  ال�سكاين  للنمو  نتيجة  ولكن 
ا؛ وذلك لأن معدل النمو ال�سكاين  تراجع ب�) 0.1-( �سنويًّ
كان )5.5%( يف املتو�سط، ويف ظلِّ ارتفاع معدلت النمو 
منو  م�ساعفة  اإل��ى  حتتاج  العربية  ال��دول  ف��اإن  ال�سكاين 
ًما يف م�ستويات  دخلها اإلى م�ستويات اأعلى؛ حتى حتقق تقدُّ

تنميتها. 

�سكانية  بهبة  متيَّزت  العربية  الدول  اأن  من  فبالرغم 
اأعلى من  قوة عمل  معدل منو  ارتفاع  وا�سحة، متثَّلت يف 
اإل  ال�ساب،  ال�سكاين  الهرم  نتيجة  ال�سكان،  منو  معدل 
عديد  يف  ت�سيق  بداأت  التي  الفر�سة  هذه  ت�ستغل  مل  اأنها 
عن  الناجم  ال��دمي��وغ��رايف  التحول  نتيجة  ال��ب��ل��دان  م��ن 
اأطفال طوال  انخفا�ض خ�سوبة املراأة؛ من متو�سط )7( 
فرتة اإجنابها يف فرتة ال�ستينات، اإلى حوايل )2-3( طفل 
اإلى  ودخولها  املراأة  تعلُّم  اإلى  التحول  هذا  ويرجع  حالًيا، 
ر وما  ر �سنِّ الزواج؛ نتيجة �سرعة التح�سُّ �سوق العمل، وتاأخُّ

ي�سحبه من اأزمة �سكن يف املدن الكبرية.

امل�شاهمة القطاعية للنمو القت�شادي:  10.1

التي  ال�سور  اأهم  اأحد  للنمو  القطاعي  التوزيع  ل  ي�سكِّ
ر تف�سرًيا مل�سادر النمو القت�سادي، وقد قمنا بح�ساب  توفِّ
منو  م��ع��دلت  جم��م��وع  فيه  ي��ك��ون  ب�سكل  النمو  م��ع��دلت 
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ال�شكل رقم 1. 4: تفكيك معدلت النمو ح�شب ال�شكان والإنتاجية

ل النمو القت�سادي؛  الِقَيم امل�سافة القطاعية تعادل معدَّ
اأهمية م�ساهمة كلِّ قطاع يف النمو  البيانات  بحيث ُتظهر 
الإجمايل  املحلي  الناجت  بيانات  وبا�ستخدام  الإجمايل، 
 ،)unctad( بالأ�سعار الثابتة من قاعدة بيانات الأونكتاد
عة على قطاعات الزراعة، وال�سناعات ال�سرتاتيجية،  موزَّ
واملنافع  والت�سييد  البناء  وقطاع  التحويلية،  وال�سناعات 
العامة، وكذلك قطاع التجارة والنقل واخلدمات الأخرى.. 
قمنا بح�ساب معدلت النمو القطاعية، وم�ساهمة كلٍّ منها 

يف بناء النمو الإجمايل.

اأن   )5.1( ال�سكل  يف  ال���واردة  النتائج  من  ويظهر 
قت  حقَّ )1970-2013(؛  الفرتة  خالل  العربية  ال��دول 
%( �سنويًّا، �ساهم فيه القطاع  ا و�سطيًّا قدره )6.5  منوًّ

الزراعي ب�)0.43%(، مقابل )0.79%( لقطاع املناجم، 
و)0.49 %( لقطاع ال�سناعات التحويلية، و)%0.36( 
ق قطاع التجارة )%0.65(  لقطاع الإن�ساءات، بينما حقَّ
ق قطاعات اخلدمات  و)0.46%( لقطاع النقل، بينما حقَّ
املناجم  قطاع  م�ساهمة  وترتفع   ،)%1.47( الأخ���رى 
 )%1.65( مبعدل  النفطية  ال���دول  يف  ملحوظ  ب�سكل 
تقريًبا، بينما ترتفع م�ساهمة قطاع ال�سناعات التحويلية 
على  الرتكيبة  ه��ذه  وت��دلُّ  املقارنة،  دول  يف   )%1.24(
اإلى تعديل منوذج النمو لريتكز  اأن الدول العربية حتتاج 
ة يف الدول  اأكرث على قطاع ال�سناعات التحويلية؛ بخا�سَّ
النفطية التي ل زال منوها قائًما على واقع قطاع املناجم، 
وهو الأمر غري امل�ستدام يف الأجل الطويل )انظر: اجلدول 

رقم 9.1(.

  -٤٥- 
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الرتاكم  وطبيعة  العربي  القت�شادي  النمو   11.1
القطاعي لراأ�ض املال: 

وال�سكان  العمل  لقوة  ال�سريع  النمو  اآث��ار  �سمن  ومن 
على التنمية والنمو القت�سادي؛ ارتفاع الطلب الجتماعي 
على التعليم وال�سحة وال�سكن والبنية التحتية القت�سادية 
ي اإلى تخ�سي�ض مبالغ معتربة  والجتماعية، الأمر الذي يوؤدِّ
ر على  لال�ستثمار يف هذه القطاعات الجتماعية؛ مما يوؤثِّ
عرب  القت�سادي،  النمو  فر�ض  توليد  يف  املال  راأ�ض  عائد 
ال�ستثمار مبا�سرة يف القطاعات الإنتاجية املولِّدة للنمو؛ 
امليزان  تدعم  لكي  لل�سادرات  ه  توجَّ التي  تلك  ة  وبخا�سَّ
وبا�ستثناء  التنمية13،  عملية متويل  وت�ساهم يف  التجاري، 
فوائ�ض  مدفوعاتها  موازين  حُتقق  التي  النفطية  ال��دول 
العربية  ال���دول  اأغ��ل��ب  ف��اإن  النفطي؛  ال��ري��ع  م��ن  متتالية 
املتنوعة  الق��ت�����س��ادات  ذات  ال���دول  فيها  الأخ���رى-مب���ا 
يف  ويعود  جتارتها،  م��وازي��ن  يف  هيكليًّا  عجًزا  -�سهدت 

ال�ستثمار  من  املولَّدة  امل�سافة  الِقيم  عف  �سَ اإلى  الأغلب 
اندماج  م�ستويات  لنخفا�ض  وذلك  الإنتاج.  �سال�سل؛  يف 
ا�صترياد  على  املفرط  واعتمادها  الوطنية،  ال�صناعات 
الختيارات  اأن  كما  الغيار،  وقطع  وامل��ع��دات  امل��دخ��الت 
املوارد  حتويل  على  املعتمدة  القطاعات  يف  ال�ستثمارية 
الطبيعية والزراعية واملنجمية ل تولِّد قيًما م�سافة كبرية؛ 
مرونته  وانخفا�ض  التقني،  امل�ستوى  لنخفا�ض  وذل��ك 

ال�سعرية.

الدول  يف  النمو  قوة  تف�سري  من  ج��زًءا  ب��اأن  �سكَّ  ول 
اإلى تركيزها على ال�ستثمار يف القطاعات  املقارنة يعود 
مها  ع��رب حتكُّ وذل���ك  امل��رت��ف��ع��ة،  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م  ذات 
وا�ستحواذها على قدر اأكرب من �سل�سلة الِقيم؛ من خالل 
يف  ال�ستثمار  وكذلك  الوطني،  الندماج  م�ستويات  رفع 
قطاعات ذات تقنية متو�سطة ومرتفعة، وتتميز مبرونات 
�سعرية مرتفعة وطلب عاملي قوي، ويف ظلِّ غياب بيانات 

  -٤٦- 
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حول توزيع ال�ستثمار قطاعيًّا، وح�ساب معدلت الرتاكم 
والعمل؛  لالإنتاج  املال  راأ�ض  معامالت  وكذلك  القطاعي، 
ُيعطي   )ICOR( الناجت  املال  راأ�ض  معامل  ح�ساب  فاإن 
�سورة خمت�سرة حول مدى فعالية ال�ستثمار يف توليد النمو 
القت�سادي، وبافرتا�ض دالَّة اإنتاج من نوع “ليونتييف”، 
النادر؛ فاإن معدل  الإنتاجي  العامل  املال  راأ�ض  يعدُّ  حيث 
النمو القت�سادي يرتبط مبعدل الرتاكم من خالل معامل 
الزيادة  اأنه يعطي مقدار  اأي:  الإنتاج14؛  لتغريُّ  ال�ستثمار 
يف النمو القت�سادي الناجت عن رفع معدل الرتاكم بوحدة 
النمو،  توليد  يف  ال�ستثمار  فعالية  مقيا�ض  وهو  واح��دة، 
اأقل،  فعالية  على  ت��دل  املرتفعة  املعامالت  ف��اإن  وعليه 
وُتظِهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم 10.1 اأن معامل 
ال�ستثمار للنمو يف املتو�سط بلغ حويل )4( وحدات، وبلغ 
يف الدول العربية حوايل )4.6(، مقابل )4.1( يف الدول 

املقارنة.

ة يف كلٍّ من:  وتنخف�ض فعالية ال�ستثمار ب�سفة خا�سَّ
حيث  وُعمان؛  والبحرين،  والإم��ارات،  واجلزائر،  تون�ض، 
الفعالية يف  ترتفع  بينما  املتو�سط،  اأعلى من  املوؤ�سر  كان 
و�سوريا؛  وقطر،  وموريتانيا،  والكويت،  م�سر،  من:  كلٍّ 
قت ال�ستثمارات اأعلى م�ستويات فعالية، وتعك�ض  حيث حقَّ
فعالية  انخفا�ض  ا  اأي�سً ال��ن��اجت  امل���ال/  راأ����ض  معامالت 
املقارنة  يتعادل مع دول  املوؤ�سر  اإن هذا  ال�ستثمار؛ حيث 
الدول  بني  النمو  ف��ارق  اإل��ى  وبالنظر   ،)2.7( ح��دود  يف 
اأن  على  تدل  املوؤ�سر  اأرق��ام  ف��اإن  املقارنة؛  ودول  العربية 
فيها  يقلُّ  التي  القطاعات  يف  يتم  قد  امل��ال  راأ���ض  تراكم 
العائد القت�سادي، ويظهر هذا النق�ض جليًّا يف كلٍّ من: 
البحرين، واجلزائر، ولبنان، وليبيا، وُعمان، وتظهر قوة 
عند  الإنتاجية  عرب  النمو  توليد  يف  والرتاكم  املال  راأ���ض 
املعامل  هذا  بلغ  حيث  للعمل؛  املال  راأ���ض  معامل  مقارنة 
عف تقريًبا عام 2013 يف دول املقارنة، وينخف�ض يف  ال�سِّ
عديد من الدول العربية مقارنة مبجموعة دول املقارنة؛ 
ة يف: اجلزائر، والعراق، والأردن، وليبيا، واملغرب،  بخا�سَّ
انت�سار  اأن  املوؤ�سر عن  وال�سودان، ويعربِّ هذا  وموريتانيا، 

ي�سمح  ل  الإنتاجية  متدنية  العمالة  كثيفة  الإنتاج  طرق 
بتجهيز العمالة مب�ستوى من راأ�ض املال يرفع من م�ستوى 
املعدات  ا�سترياد  عرب  امل��ال،  راأ���ض  يف  نة  املت�سمَّ التقنية 

والآلت احلديثة. 

اخلا�ض  خار  والدِّ العربي  القت�شادي  النمو   12.1
والعام:

تراكم  �سعف  اإل��ى  القت�سادي  النمو  عف  �سَ ويرجع 
معدل  متو�سط  اإن  حيث  6.1(؛  )ال�سكل  امل���ال  راأ����ض 
ويرجع  املقارنة،  دول  يف  املعدل  عن  يقلُّ  العربي  الرتاكم 
ة اأ�سباب؛ من اأهمها �سعف الدخار  هذا يف الواقع اإلى عدَّ
ا  فائ�سً يولِّد  ل  القت�سادي  النظام  لأن  وذل��ك  الوطني؛ 
اإنتاجيًّا ملمو�ًسا كما هو احلال بالن�سبة للدول النفطية يف 
اأوقات ارتفاع اأ�سعار النفط، حيث ت�سل معدلت الدخار 
املال  راأ����ض  م�ستويات  اأن  كما   ،)%50( م��ن  اأك��رث  اإل��ى 
ا  وتوزيعه ما بني القطاع العام واخلا�ض تلعب دوًرا اأ�سا�سيًّ
العام  الرتاكم  يلعبه  ملا  وذل��ك  الرتاكم؛  معدلت  رفع  يف 
يوفره  ما  ال�ستثمار اخلا�ض، من خالل  من دور يف دعم 
من بنية اأ�سا�سية ودعم لوجي�ستي �سروري لتعظيم العائد 
واملالية  الفنية  اجلدوى  لتعزيز  ة  وبخا�سَّ ال�ستثمار؛  على 
للم�ساريع؛ حيث اإنه ميكن اإقامة امل�ساريع يف املناطق التي 
نتائج  وتو�سح  ال�سرورية،  الأ�سا�سية  البنية  فيها  تتوفر  ل 
واخلا�ض15  العام  القطاعني  بني  ما  الرتاكم  معدل  توزيع 
�ض ب�سكل عام اأعلى ن�سب من الناجت  اأن دول املقارنة ُتخ�سِّ
نحو الرتاكم الراأ�سمايل؛ بلغ يف املتو�سط )28%( مقابل 
�ض دول املقارنة  )22%( ملتو�سط الدول العربية، وُتخ�سِّ
حوايل )12%( من الناجت املحلي الإجمايل نحو الرتاكم 
للدول  فقط   )%9( مقابل  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  خ��الل  م��ن 
اخلا�ض  القطاع  يف  للرتاكم   )%17( وح��وايل  العربية، 
وتاأثَّرت  العربية،  للدول  املقارنة، مقابل )%13(  يف دول 
عف الدخار  اجتاهات الرتاكم يف القطاع العام العربي ب�سَ
ل  تدخُّ لتقليل  الهادفة  الإ�سالح  وكذلك مبحاولت  العام، 

الدولة يف احلالة القت�سادية.
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طغيان  اإل��ى  اخلا�ض  الدخ���ار  انخفا�ض  يرجع  كما   
النمط ال�ستهالكي نتيجة انخفا�ض الدخل، والذي ي�ساهم 
تتلقى  التي  الدول  ة يف  ال��واردات، وبخا�سَّ ا يف زيادة  اأي�سً
هذه  ت�ساهم  حيث  اأ�سا�سي،  ب�سكل  املهاجرين  حتويالت 
ا يف  التحويالت يف متويل الإنفاق ال�ستهالكي املتزايد، اأمَّ
جمال الدخار املوؤ�س�سي؛ فاإن الدخار احلكومي �سعيف؛ 
ْين  وذل��ك لرت��ف��اع الإن��ف��اق اجل���اري، وارت��ف��اع خدمة الدَّ
املوارد  تعبئة  الدول يف  عف قدرة  اإلى �سَ بالإ�سافة  العام، 
املالية عرب اآلية ال�سرائب؛ �سواء ال�سرائب غري املبا�سرة 
الأرباح والدخول،  اأم على  والقيم امل�سافة،  املبيعات  على 

املحت�سب  غري  الر�سمي  غري  القت�ساد  م�ساهمة  وارتفاع 
�سمن احل�سابات القومية ذات العالقة.

ا  اأي�سً فاإنه  احلكومي؛  غري  املوؤ�س�سي  الدخار  اأما 
تعبئته  م��ن  حت���دُّ  ك��ث��رية،  هيكلية  حت��دي��ات  ي��ع��رف 
فعالية  عف  ل�سَ وذل��ك  منتج؛  ا�ستثمار  اإل��ى  وحتويله 
املنتجة،  ال�ستثمارية  املوارد  تعبئة  يف  املايل  القطاع 
ق�سرية  التمويل  بعمليات  امل�سارف  لهتمام  وذلك 
والعقار،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  مت��وي��ل  م��ث��ل:  الأج���ل؛ 

ال�سخ�سية. واخلدمات 

  -٤٩- 
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اأ�سحاب  ة  وبخا�سَّ اخل��ا���ض؛  القطاع  حالة  يف  اأم��ا 
غالبية  ل  ت�سكِّ وال��ت��ي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
على  بطبيعته  ز  يركِّ فاإنه  واخلدمية؛  الإنتاجية  املوؤ�س�سات 
املالءة  ل�سعف  وكذلك  ة،  اخلا�سَّ م��وارده  يف  ال�ستثمار 
املالية، وقلة ال�سمانات املتوفرة لديه، والتي حتدُّ من تعامله 
يف  جمتمعة  العوامل  هذه  وت�ساهم  امل�سريف،  التمويل  مع 
احلدِّ من ال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية، وكذلك ال�ستثمار 
عف النمو العربي.  ر جزًءا من �سَ الإنتاجي، والتي قد تف�سِّ

الب�شري: املال  وراأ�ض  القت�شادي  النمو   13.1

النمو  يف  العمل  قوة  اإنتاجية  م�ساهمة  �سعف  وترجع 
والذي  الب�سري،  املال  راأ���ض  م�ستوى  انخفا�ض  اإلى  ا  اأي�سً
اأظهرت خمتلف الدرا�سات دوره يف اإحداث طفرة تنموية 
الدول  اأغلب  اأن  من  وبالرغم  اآ�سيا،  �سرق  دول جنوب  يف 
بذلت  املنخف�ض  الدخل  ذات  ال��دول  با�ستثناء  العربية 
خالل  من  الب�سري؛  امل��ال  راأ���ض  بناء  يف  جوهرية  جهوًدا 
ة امل�ستويات الأولى  فتح باب التعليم العام املجاين؛ بخا�سَّ
)البتدائي واملتو�سط والثانوي(.. اإلَّ اأن تو�سيع م�ستويات 
جمالت  فتح  على  الرتكيز  يتطلب  الب�سري  امل��ال  راأ���ض 
م�ستويات  اإلى  لي�سل  اجلامعي  امل�ستوى  يف  اأكرث  التعليم 
توفري  يتطلب  الإنتاجية  رفع  لأن  وذل��ك  املقارنة؛  ال��دول 
املعلومات  ت�سارع  مع  التعامل  على  ق��ادرة  ماهرة  عمالة 
والتقانات احلديثة، وتتطلب �سيا�سات راأ�ض املال الب�سري 
حلَّ اإ�سكالية �سوق العمل، والتاأثري على النمو، بحيث يولِّد 
طلًبا على العمالة املوؤهلة، من خالل ت�سجيع ال�ستثمار يف 

القطاع الإنتاجي ذي التقنية املتو�سطة واملرتفعة16.

املال  راأ����ض  ب��ن��اء  الكبرية يف  م��ن اجل��ه��ود  وب��ال��رغ��م 
من  فعاليته؛  من  حتدُّ  قيود  عدة  هنالك  اأن  اإل  الب�سري؛ 
احلكومي  القطاع  نحو  العمل  توجيه  يف  االإف��راط  اأهمها: 
املعارف  تركيبة  وت�سويه  الإنتاجي،  القطاع  ح�ساب  على 
املنتج،  غ��ري  الإداري  العمل  لطغيان  وذل��ك  وامل��ه��ارات؛ 
�سات غري علمية؛  والذي يكت�سب طلًبا متزايًدا على تخ�سُّ
نعة، وفاقم من هدر راأ�ض  مما رفع م�ستويات البطالة املقَّ

هة يف اإر�سال  املال الب�سري، و�ساهمت هذه الرتكيبة امل�سوَّ
تعقيًدا  الأم��ر  زاد  ومم��ا  العمل،  ل�سوق  خاطئة  اإ���س��ارات 
انخفا�ض م�ستوى نوعية التعليم، الذي فاقم م�سكلة عدم 

مواءمة خمرجات التعليم ملتطلبات �سوق العمل17.

خا�ضٍّ  ق��ط��اع  بتطوير  املرتبطة  للتحديات  ون��ظ��ًرا 
اإنتاجي؛ فاإن نوعية الطلب على العمالة املتاأتية من القطاع 
الإنتاجي تتَّ�سف-يف اأغلبها -بنوعية رديئة، غري متوافقة 
يجني، الأمر الذي زاد من عدم مواءمة  مع تطلُّعات اخلرِّ
وبدون  العمل،  �سوق  ملتطلبات  التعليم  منظومة  خمرجات 
هذه النقلة يف نوعية الطلب على العمالة فاإن عملية اإ�سالح 
املنظومة التعليمية لإنتاج املعارف احلديثة، وكذلك تطوير 
منظومة التدريب التي تربط املعارف باملهارات.. ت�سبح 

عدمية اجلدوى.

الت�شغيلي: ال�شامل  النمو  �شيا�شات   14.1

بالت�سغيل مترُّ  النمو القت�سادي غنيًّا  اإن عملية جعل 
التقليدية  القطاعات  من  العمالة  على  الطلب  بنقل  حتًما 
اإلى قطاعات حديثة، قائمة على تعميق العملية الإنتاجية 
على  قائٍم  حديٍث  وبتنظيٍم  التقنيات،  اأحدث  با�ستخدام 
اإحداث  وكذلك  للعمالة،  الداعمة  العمل  �سوق  موؤ�س�سات 
نظام تدريبي متطور، يتما�سى مع متطلبات �سوق العمل؛ 
بحيث يلعب القطاع الإنتاجي واخلدمي دوًرا اأ�سا�سيًّا من 
بالتدريب  املتعلقة  تلك  ة  وبخا�سَّ احلديثة،  ال�سيغ  خالل 
ح�سب  م  امل�سمَّ التدريب  وكذلك  العمل،  اأثناء  امل�ستمر 
ه  الطلب، بالإ�سافة اإلى نظام التدريب الفني والتقني املوجَّ
الطلب على  اإن نقل  التعليمية،  املنظومة  يجي  لل�سباب خرِّ
النوعية  ذات  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  نحو  العمل 
العالية �سي�سغط على النظام التعليمي لإجراء اإ�سالحات 
التعليم حتى ميكن  نوعية خمرجات  رفع  عميقة، وكذلك 
وفق  اخل��ا���ض،  القطاع  اإل��ى  ال��ع��ام  القطاع  م��ن  النتقال 

املهارات املطلوبة.

للعوامل  الكلية  الإن��ت��اج��ي��ة  حت�سني  جم���ال  يف  ����ا  اأمَّ
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القت�سادي  النمو  يف  الأ�سعف  احللقة  وهي  الإنتاجية؛ 
دوًرا  تلعب  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  نوعية  ف��اإن  العربي؛ 
حا�سًما يف رفع هذه الإنتاجية، وهنا يجب التمييز ما بني 
ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات التابعة للقطاع الإنتاجي، وما يدور 
واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  وكذلك  الإنتاجية،  العملية  داخل 
والأ�سواق  املوؤ�س�سات  بني  ما  العالقة  م  تنظِّ التي  ة  العامَّ

والقطاع العام واخلا�ض.

اأمر  وحتليلها  ال�سيا�سات  ه��ذه  ك��لِّ  م�سح  مهمة  اإن 
الف�صل، لكن �صنحاول ر�صم اخلطوط  ى جمال هذا  يتعدَّ
العربية،  البلدان  يف  القائمة  ال�سيا�سات  لهذه  العري�سة 
الغني  ال�سامل  النمو  مع  لتتواءم  �سياغتها  اإع��ادة  وكيفية 
ا  بالت�سغيل، اإن املحيط الداخلي للموؤ�س�سة يلعب دوًرا مهمًّ
يف حتديد م�ستوى الإنتاجية وقدرتها التناف�سية؛ حيث اإن 
قرارات املوؤ�س�سة املتعلقة بتنظيم العمل واعتماد التقنيات 
اأن  الإنتاجية، كما  ة يف زيادة  الإدارة احلديثة مهمَّ ونظم 
بحيث  ا؛  ج��دًّ ة  مهمَّ اخلارجي  مبحيطها  املوؤ�س�سة  عالقة 
طبيعة  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  املنتجات  اأ���س��واق  د  حت���دِّ
والأرباح،  التكاليف  وبالتايل  الأ�سعار،  وم�ستويات  الطلب 
الطلب  تكاليف  د  يحدِّ وموؤ�س�ساته  العمل  �سوق  اأن  كما 
اإلى ذلك  العمالة ونوعيتها ودرجة توفرها، وُي�ساف  على 
د م��ا حت�سل  نوعية اخل��دم��ات وامل��دخ��الت، وال��ت��ي حت��دِّ
الأ�سا�سية  البنية  خدمات  من  الإنتاجية  املوؤ�س�سات  عليه 
واللوج�ستية، وخدمات ال�سيانة، وخدمات الأعمال، وهي 
بعيد،  حدٍّ  اإلى  الإنتاجية  التكلفة  ُعن�سر  د  حتدِّ خدمات 
عف هذه اخلدمات  وبالتايل النمو القت�سادي، كما اأن �سَ
اأن  ت�ستطيع  ل  لأنها  وذلك  املوؤ�س�سات؛  تطوُّر  من  �سيحدُّ 
ت�ستثمر يف ظلِّ عدم اجلدوى الفنية واملالية الناجمة عن 

ارتفاع التكاليف و�سيق الأ�سواق.

املوؤ�س�سة يجب  املوؤثرة يف  العوامل الداخلية  اإطار  ويف 
اإن  حيث  واخلا�ض؛  العام  القطاع  موؤ�س�سات  بني  التفريق 
مرونة  يعطيها  مما  القرار؛  با�ستقاللية  تتمتع  الأخ��رية 
كبرية يف اإجراء الإ�سالحات الهيكلية ال�سرورية، ومينحها 

لم مقارنة مبوؤ�س�سات القطاع العام، والتي  القدرة على التاأقُّ
دة مع اجلهات امل�سوؤولة، والتي غالًبا  تربطها عالقات معقَّ
ما تت�سم ببريوقراطية حتدُّ من ا�ستقاللية القرار، وكذلك 
القت�سادية؛  التحولت  مع  التاأقلم  على  القدرة  من  تقلِّل 

ة يف حالة ال�سدمات القوية. بخا�سَّ

ومع انهيار النمو يف الدول العربية يف مرحلة الثمانينات 
للقطاع  اإ�سالحات  اإدخ��ال  ال��دول  هذه  من  عديد  حاولت 
العام الإنتاجي واخلدمي، وذلك من خالل اإعادة التنظيم 
عات كبرية، واإعطاء قدر من ال�ستقاللية والإدارة  يف جتمُّ
وفتح  اخل�سخ�سة،  برامج  تفعيل  اإلى  بالإ�سافة  الذاتية، 
القطاع  مل�ساهمة  العام  القطاع  �سركات  بع�ض  مال  راأ���ض 
الإ�سالحات  بع�ض  وج��اءت  والأج��ن��ب��ي،  املحلي  اخلا�ض 
الإنتاجي يف ظلِّ برنامج ليربايل  العام  ة بالقطاع  اخلا�سَّ
د  تتحدَّ حيث  ال�سوق،  اقت�ساد  اإل��ى  النتقال  اإل��ى  يهدف 
الأ�سعار وفًقا لقوى العر�ض والطلب، وبالتزامن مع خف�ض 
�سعر  وتخفي�ض  بالتعرفة،  ة  اخلا�سَّ اجلمركية  احلواجز 
ورفع  ال�ستثمار،  برامج  توقُّف  اإلى  بالإ�سافة  ال�سرف، 
انكما�سية،  ونقدية  مالية  �سيا�سات  تطبيق  نتيجة  الدعم؛ 
وتراجع  العام،  القطاع  اإلى �سغط  املطاف  نهاية  ت يف  اأدَّ
تلك  يف  ة  بخا�سَّ العربية،  ال��دول  من  بع�ٍض  يف  الت�سنيع 
ت  اأدَّ وقد  الت�سنيع،  عملية  العام  القطاع  فيها  قاد  التي 
هذه الإ�سالحات يف ظلِّ تراخي املوؤ�س�سات و�سوء نوعيتها 
على  قائمة  �سغط  وجمموعات  ريعية،  طبقات  ظهور  اإلى 
قطاعات  يف  ال�سريع  ال��رب��ح  وحتقيق  ال��ري��ع،  اقت�ساد 
ال�سيا�سات  اإ�سالح  اآلية  اأن  كما  اإنتاجية،  غري  م�ساربة 
وجذب  الأعمال  مبمار�سة  املتعلقة  تلك  ة  وبخا�سَّ العامة 
املطلوبة  باجلودة  تكن  الأ�سواق؛ مل  وتنظيم  ال�ستثمارات 
التنظيم  يف  حرًجا  حت��وًُّل  لُتحِدث  ال�سرورية  بالقوة  ول 

القت�سادي القائم مما ي�سمح بانطالق النمو.

اإن ديناميكية النمو وحتفيزه )اأو تثبيطه( يعتمد على 
قة لإحداث التنمية، وكذلك  ة املطبَّ حمتوى ال�سيا�سات العامَّ
القت�سادية؛  والدورات  والأزمات  ال�سدمات  مواجهة  يف 

النمو  ���س��ي��ا���س��ات  ت��ت��ط��ل��ب 

على  ال���ع���م���ل  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي 

�سهولة انتقال العمالة من 

اإىل  التقليدية  القطاعات 

الإنتاجية  ذات  احل��دي��ث��ة 

وامل�ستخدمة  امل���رت���ف���ع���ة، 

للتقنيات احلديثة. وهناك 

ال�سيا�سات  م����ن  ال���ع���دي���د 

ل�سمان  ات��ب��اع��ه��ا  امل��ط��ل��وب 

عملية النتقال. ومن هذه 

القطاع  اإ�سالح  ال�سيا�سات 

الإدارة  واإع����ط����اءه  ال���ع���ام، 

الذاتية، وتفادي ال�سيا�سات 

وال�سيا�سات  الإن��ك��م��ا���س��ي��ة، 

الإ�����س����الح  اإىل  ال����رام����ي����ة 

امل�����وؤ������س�����������س�����ي، وحت�������س���ني 

الإنتاجية وغريها.
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لتحقيق  هة  املوجَّ املوؤقتة  ال�سيا�سات  يف  التمادي  اإن  حيث 
بع�ض  ويف  وال��رتاج��ع،  النكما�ض  اإل��ى  ي���وؤدي  ال��ت��وازن��ات 
احلالت اإلى ما ُيعرف ب�«تراجع الت�سنيع«، اإن اأزمة التنمية 
التي عرفتها عديد من الدول العربية يف نهاية الثمانينات 
عن  الناجمة  الكلية،  القت�سادية  الخ��ت��اللت  نتيجة 
ال�سدمات اخلارجية؛ �سواء يف �سكل انهيار �سعر النفط، اأم 
حت�سن الدولر، وارتفاع اأ�سعار الفائدة العاملية، والت�سخم 
واملوازنة  امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  ا�ستدامة  وع���دم  املحلي، 
العامة.. مت التعامل معها يف عديد من الأحيان من خالل 
العملة،  تخفي�ض  اأهمها:  كان  انكما�سية،  �سيا�سات  حزمة 
وكذلك  العام،  الإن��ف��اق  وتقلي�ض  الفائدة،  اأ�سعار  ورف��ع 
لة يف حترير  تطبيق جملة من الإ�سالحات الهيكلية املتمثِّ

الإنتاج  دائ��رة  من  الدولة  وان�سحاب  اخلارجية،  التجارة 
واخلدمية،  ال�سناعية  القطاعات  بع�ض  خ�سخ�سة  عرب 
بالإ�سافة اإلى البتعاد عن ال�سيا�سات ال�سناعية، والتحوُّل 
الأ�سواق  عمل  على  القائمة  الليربالية  ال�سيا�سات  نحو 
املعتمدة على ت�سجيع املناف�سة، وتطوير راأ�ض املال الب�سري، 
الأجنبية،  القطاع اخلا�ض، وجذب ال�ستثمارات  وت�سجيع 
التكاليف،  وقليلة  جاذبة  اأعمال  بيئة  اإر�ساء  على  والعمل 
وبا�ستثناء بع�ض جتارب النجاح القليلة؛ فاإن الجتاه العام 
للموؤ�سرات يدلُّ على عدم ح�سول حتوُّل جذري يف الجتاه 
ة يف جمال الت�سدير، ودعم  التنموي القت�سادي؛ بخا�سَّ
من  تقلِّل  دائمة  �سغل  منا�سب  وخلق  املدفوعات،  ميزان 

م�ستويات البطالة املرتفعة.
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 A Socio -Economic .ها عماد الإمام )1998( حول معايري ت�سنيف القت�سادات العربية 1  انظر: الدرا�سة التي اأعدَّ

 Taxonomy of Arab Countries“، In El -Kawaz، A )1998(، ”Socio -Economic Indicators
.and Classification of Arab Economies“. Arab Planning Institute، Kuwait

نة من الدول، يثبت اأن الدول ذات القت�سادات  2  انظر: �ساك�ض وورنر )2001(، حيث ا�ستخدم منهج معادلت النمو لعيِّ
الأولية تنمو ب�سرعة اأقل من القت�سادات املتنوعة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الدرا�سة ا�ستثنت اأغلب الدول العربية النفطية؛ 

وذلك لعدم توفر البيانات! 

 Halvor Mehlum1، Karl Moene،3and  Ragnar Torvik )2006(” Cursed by Resources or  3
 Institutions? “، The World Economy ، Volume 29، Issue 8، pages 1117 -1131، August
2006

ي تدفق روؤو�ض الأموال الناجمة عن ت�سدير املوارد الطبيعية اإلى ارتفاع الدخل، وانتقال الطلب على ال�سلع غري املتاجر  4  يوؤدِّ
ن حقيقي قوي يف �سعر ال�سرف، وبالتايل فقدان القدرة  فيها، مقارنة مع ال�سلع القابلة لالجتار؛ وبالتايل يح�سل حت�سُّ

التناف�سية للبلد؛ مما يوؤدي اإلى تراجع الت�سنيع اأو انحبا�سه، كما يف حالة الدول النامية.   

Corden، Max W. and J. Peter Neary )1982(، ”Booming Sector and De -Industrialization in 
a Small Open Economy،“ The Economic Journal 92 )368(، pp. 825 -848.

رها كلٌّ من “�سرني”  م التحول الهيكلي يف الدول العربية بناًء على املنهجية التي طوَّ 5  انظر: العبا�ض )2009(، والذي قوَّ
و”�سكواير” )1995(.

6  ت�سري بيانات البنك الدويل اإلى اأن التحويالت ال�سخ�سية الواردة للبلدان العربية بلغت �سنة 2012 اأكرث من 45 مليار 
لت حوايل %2 من اإجمايل الناجت املحلي العربي.  زت يف الدول غري النفطية، و�سكَّ دولر، وتركَّ

7  ُتظهر درا�سة اأجرتها الأ�سكوا اأن التحويالت تتجه اأ�سا�ًسا نحو متويل ال�ستهالك، و�سراء العقارات، ومتويل التعليم يف 
ع رقعة الواردات، وكذلك رفع  ى اإلى تو�سُّ ، كما ت�ساهم هذه التدفقات يف ا�ستدامة طفرات الإنفاق؛ مما اأدَّ القطاع اخلا�ضِّ

ال�ستهالك اخلا�ضِّ ليعادل يف بع�ض الدول الناجت املحلي الإجمايل!

8  لدرا�سة التحويالت؛ انظر: الطيب حممد )2009(/ والهجرة؛ انظر: جورج قرم )2003(.

9  لدرا�سة برامج الت�سحيح الهيكلي واآثارها على �سوق العمل؛ انظر: العبا�ض ودهال )1998(.

 Bolt، J. and J. L. van Zanden )2014(. The  : الرابط  على  الإنرتنت  يف  رة  “مادي�سون” متوفِّ بيانات     10
 Maddison Project: collaborative research on historical national accounts. The
Economic History Review، 67 )3(: 627 -651.   http://www.ggdc.net/maddison/

maddison -project/home.htm

الهوام�ض
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11  ت�سمل هذه املجموعة كالًّ من: ال�سني، وهوجن كوجن، والهند، واإندوني�سيا، واإيران، وكوريا، وماليزيا، و�سنغافورة، وتايوان. 

12  يف هذا ال�ساأن يرى اقت�ساديو البنك الدويل يف التقرير القت�سادي لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )1999(؛ اأن منوذج القت�ساد ال�سيا�سي 
على  حفاًظا  حمتواها  من  الإ�سالحات  غ  تفرِّ اأن  ال�ساغطة  واملجموعات  والنُّخب  امل�سالح  لأ�سحاب  �سمح  ال�سالح  دول  يف  املطبَّق  لالإ�سالحات 

م�ساحلها! 

ر لبع�ض احلالت؛ فاإن البيانات تدلُّ على  ا توفَّ 13  يف الغالب ل تتوفر بيانات تف�سيلية حول تخ�سي�ض ال�ستثمار ح�سب القطاعات اأو الأ�سول، ولكن ممَّ
ل اجلزء الأعظم من تراكم راأ�ض املال. اأن ال�ستثمار غري الإنتاجي ي�سكِّ

  14

15  بيانات توزيع ال�ستثمار بني القطاع العام واخلا�ض غري متوفرة لكلِّ دول العينة، وهي حم�سوبة فقط من الإنفاق الإن�سائي يف املوازنات العامة، وعليه 
مُّ اإلى ا�ستثمار القطاع اخلا�ض. فاإن ا�ستثمار القطاع العام الإنتاجي واخلدمي غري امل�سمول يف املوازنة ُي�سَ

ًزا وا�سًحا يف العتماد على املوارد الطبيعية  16  ل تتوفر بيانات حول توزيع القطاعات ح�سب امل�ستوى التقني، لكن بيانات ال�سادرات ال�سلعية تظهر تركُّ
بة. والتقنيات املتدنية ب�سكل اأ�سا�سي، وهو ما يحدُّ من الطلب على العمالة املدرَّ

17  انظر: العبا�ض ورزاق )2010(، يف �ساأن م�ساهمة نوعية التعليم يف النمو القت�سادي يف الدول العربية.
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 A Socio-Economic Taxonomy of Arabي���تصــ�يف�الاقتصــادات�العر�يــة.�ا)�حــول�معــ١٩٩٨(�إلامــام�ا�عمــاد�الدراســة�ال�ــ��أعــدَّ �:نظــرا ١

Countries”, In El-Kawaz, A (1998), “Socio-Economic Indicators and Classification of Arab Economies”. Arab Planning Institute, 
Kuwait. 

يث�ــت�أن�الــدول�ذات�الاقتصــادات�ألاوليــة�تنمــو��ســرعة��،نــة�مــن�الــدول حيــث�اســتخدم�مــن���معــادالت�النمــو�لعيِّ �،)2001ســاكس�وورنــر�(�:نظــرا�٢
 �!وذلك�لعدم�توفر�البيانات�؛أغلب�الدول�العر�ية�النفطية�است�نتأن�الدراسة�إ����إلاشارةجدر�تو �،أقل�من�الاقتصادات�املتنوعة

3 Halvor Mehlum1, Karl Moene,3and  Ragnar Torvik (2006)” Cursed by Resources�or Institutions? “, The World Economy , 
Volume 29, Issue 8, pages 1117- 1131, August 2006 

مقارنــة�مــع��،الطلــب�ع�ــ��الســلع�غ�ــ��املتــاجر�ف��ــا�انتقــالو �،الــدخل�ارتفــاع��ــ�إمــوال�الناجمــة�عــن�تصــدير�املــوارد�الطبيعيــة�ي�تــدفق�رؤوس�ألا يــؤّدِ  ٤
ـــيحصـــل�تحو�التـــا����؛الســـلع�القابلـــة�لالتجـــار �ـــ��تراجـــع�إممـــا�يـــؤدي��؛و�التـــا���فقـــدان�القـــدرة�التنافســـية�للبلـــد�،ن�حقيقـــي�قـــوي��ـــ��ســـعر�الصـــرفسُّ

 ���.كما����حالة�الدول�النامية�،انحباسهالتص�يع�أو�

Corden, Max W. and J. Peter Neary (1982), “Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy,” The Economic 
Journal 92 (368), pp. 825- 848. 

 .)١٩٩٥(�"س�واير"و�"ش��ي "من��ر�ا��لٌّ ع���املن��ية�ال���طوَّ �العر�ية�بناءً م�التحول�ال�يك������الدول�وَّ قوالذي��،)٢٠٠٩العباس�(�:نظرا ٥
لدول�ازت����وتركَّ �،مليار�دوالر�٤٥�من�ك�� أ�٢٠١٢ن�التحو�الت�ال��صية�الواردة�للبلدان�العر�ية�بلغت�سنة�إ���أ�ش���بيانات�البنك�الدو����٦

 �العر�ي.�%�من�إجما���الناتج�املح��٢لت�حوا���ش�َّ و �،غ���النفطية
�أن�التحو�الت�تتجه�أساًس ظ�ر�دراسة�أجر��ا�ألا تُ �٧ �الاس��الك�اس�وا كما��،وتمو�ل�التعليم����القطاع�ا��اّصِ �،وشراء�العقارات�،نحو�تمو�ل

ليعادل�����عض�الدول��وكذلك�رفع�الاس��الك�ا��اّصِ �،ع�رقعة�الوارداتى�إ���توسُّ مما�أدَّ �؛استدامة�طفرات�إلانفاق����سا�م��ذه�التدفقات�
 !الناتج�املح���إلاجما��

 .)٢٠٠٣جورج�قرم�(�:نظر؛�اوال��رة�/)٢٠٠٩الطيب�محمد�(�:نظرا�؛لدراسة�التحو�الت�٨
 .)١٩٩٨العباس�ود�ال�(�:نظرا�؛ع���سوق�العملوآثار�ا�لدراسة�برامج�الت��يح�ال�يك����٩

 ١٠�� �إلا متوفِّ �"ماد�سون "بيانات ��� �:رة �الرابط �ع��  :collaborative Bolt, J. and J. L. van Zanden (2014). The Maddison Project�ن��نت
651. -research on historical national accounts. The Economic History Review, 67 (3): 627��: 

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm 
 .�وتايوان،�سنغافورةو مال��يا،�و ،�ا�ور�و إيران،�و ،�إندون�سياو ال�ند،�و ،��ونج�ج�ونو الص�ن،��:من��شمل��ذه�املجموعة�كال� �١١
�الاقتصــــادأن�نمــــوذج��؛)١٩٩٩(�وشــــمال�إفر�قيــــا�ألاوســــطلــــدول�الشــــرق��الاقتصــــادي�البنــــك�الــــدو����ــــ��التقر�ــــر �اقتصــــاديو �ــــ���ــــذا�الشــــأن�يــــرى��١٢

�اًظـمحتوا�ـا�حفاصـالحات�مـن�إلا غ�خب�واملجموعـات�الضـاغطة�أن�تفـّرِ املصا���والنُّ �أل��اب�الاصالح�سمح���دول��قاملطبَّ �لإلصالحاتالسيا����
 �!مصا���ا�ع��

ــحســب�القطاعــات�أو�ألاصــول،�ولكــن�م�ــ��الغالــب�ال�تتــوفر�بيانــات�تفصــيلية�حــول�تخصــيص�الاســ�ثمار��١٣ فــإن�البيانــات��؛ر�لــبعض�ا��ــاالتا�تــوفَّ مَّ
 .ل�ا��زء�ألاعظم�من�تراكم�رأس�املالأن�الاس�ثمار�غ���إلانتا����ش�ِّ ع����تدلُّ 
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 إ���اس�ثمار�القطاع�ا��اص.�مُّ ضَ العامة،�وعليه�فإن�اس�ثمار�القطاع�العام�إلانتا���وا��دمي�غ���املشمول����املوازنة�يُ 

����الاعتماد�ع���املوارد�اوا�ً� �ازً ،�لكن�بيانات�الصادرات�السلعية�تظ�ر�تركُّ التق��ال�تتوفر�بيانات�حول�توز�ع�القطاعات�حسب�املستوى��١٦
 �ة.من�الطلب�ع���العمالة�املدرَّ �و�و�ما�يحدُّ �،املتدنية��ش�ل�أسا����والتقنياتالطبيعية�

 .���الدول�العر�ية�الاقتصادين�مسا�مة�نوعية�التعليم����النمو�أ���ش�،)٢٠١٠العباس�ورزاق�(�:نظرا ١٧
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63 املالحق: اجلداول

القت�سادية وامل�ؤ�س�سية للدول العربية
خل�سائ�س الهيكلية وا

جلدول رقم 1. 1: بع�س ا
ا

الدولة
ُم�ست�ى الدخل)اأ(

هبة 
امل�ارد)ب(

العمالة
االقت�ساد)ج(

اأحداث 
الربيع 
العربي

تنمية 
ب�سرية

حلرية  
ا

ال�سيا�سية)د(

امل�ؤ�س�سات
راأ�س 
املال 

الب�سري 

2010

ن�عية 
التعليم 
الن�سبي 

2007

م�ؤ�سر 
التناف�سية 
ال�سناعية 

2011

م�ؤ�سر القيام 
باالأعمال

2014/2015

ن�سبة 
ال�سادرات 
االأولية من 

الناجت املحلي 
يل

االإجما

م�ؤ�سر التناف�سية 
العاملي

2015/2014
ال�سيا�سية

االقت�سادية

جلزائر
ا

ط �سريحة عليا
مت��س

ü
فائ�س

يل
اأو

X
مرتفعة

غري ُحرة
-1.03 

-0.74 
7.7

0.65
85

154
0.299

79
البحرين

مرتفع
ü

م�ست�رد
يل

اأو
X

مرتفعة جدًا
غري ُحرة

-1.33 
0.5

9.0
0.74

- 
53

0.63
44

م�سر
ط �سريحة دنيا

مت��س
X

فائ�س
متن�ع

ü
مت��سطة

غري ُحرة
-1.33 

-0.7 
0.5

0.68
70

112
0.035

119
االأردن

ط �سريحة عليا
مت��س

X
م�سدر

متن�ع
X

مرتفعة
غري ُحرة

-0.72 
0.12

9.2
0.77

72
117

0.015
64

الك�يت
مرتفع

ü
م�ست�رد

يل
اأو

X
مرتفعة جدًا

ُحرة ُجزئيًا
-0.25 

0.02
6.3

0.61
49

86
0.617

40
املغرب

ط �سريحة دنيا
مت��س

X
فائ�س

متن�ع
X

مت��سطة
ُحرة ُجزئيًا

-0.61 
-0.21 

5.0
0.54

68
71

0.038
72

م�ريتانيا
ط �سريحة دنيا

مت��س
ü

فائ�س
يل

اأو
X

منخف�سة
غري ُحرة

-0.97 
-0.81 

4.6
- 

- 
176

0.501
141

ليبيا
ط �سريحة عليا

مت��س
ü

م�ست�رد
يل

اأو
ü

مرتفعة
غري ُحرة

-1.4 
-1.55 

7.9
- 

- 
188

0.636
126

لبنان
ط �سريحة عليا

مت��س
X

م�سدر
متن�ع

X
مرتفعة

ُحرة ُجزئيًا
-1.07 

-0.54 
- 

0.74
78

104
0.020

113
ُعمان

مرتفع
ü

م�ست�رد
يل

اأو
X

مرتفعة
غري ُحرة

-0.26 
0.33

- 
0.54

66
66

0.619
46

قطر
مرتفع

ü
م�ست�رد

يل
اأو

X
مرتفعة جدًا

غري ُحرة
-0.18 

1.02
7.5

0.52
43

50
0.514

16
ال�سع�دية

مرتفع
ü

م�ست�رد
يل

اأو
X

مرتفعة جدًا
غري ُحرة

-1.12 
0.1

8.5
0.62

37
49

0.441
24

�س�ريا
ط �سريحة دنيا

مت��س
X

م�سدر
متن�ع

ü
مت��سطة

غري ُحرة
-2.23 

-1.42 
5.3

0.72
96

175
0.124

- 

ال�س�دان
ط �سريحة دنيا

مت��س
X

م�سدر
يل

اأو
X

منخف�سة
غري ُحرة

-1.99 
-1.08 

3.3
- 

- 
160

0.133
- 

ت�ن�س
ط �سريحة عليا

مت��س
X

م�سدر
متن�ع

ü
مرتفعة

ُحرة ُجزئيًا
-0.51 

-0.17 
7.3

0.64
60

60
0.062

87
االإمارات

مرتفع
ü

م�ست�رد
يل

اأو
X

مرتفعة جدًا
غري ُحرة

-0.06 
0.97

9.5
- 

29
22

0.498
12

اليمن
ط �سريحة دنيا

مت��س
ü

م�سدر
يل

اأو
ü

منخف�سة
غري ُحرة

-1.85 
-1.08 

3.7
0.36

120
137

0.194
- 

العراق
ط �سريحة عليا

مت��س
ü

م�سدر
يل

اأو
X

مت��سطة
غري ُحرة

-1.54 
-1.26 

5.8
- 

- 
156

0.370
- 

حلرية 
ت ا

 د -م�ؤ�سر بي
جت 

جم من النا
ح�سة الزراعة واملنا

  ج -
ت ال�سلعية 

ط و الغاز من ال�سادرا
ت النف

ح�سة �سادرا
ب -

يل    
ك الدو

خل الق�مي للفرد، البن
اأ -الد

حلرية 2012.
ت ا

منائي، تقرير التنمية الب�سرية 2012، تقرير بي
الإ

حدة ا
الأمم املت

ت التنمية الك�نية 2012، برنامج ا
يل، قاعدة بيانا

ك الدو
ت البن

ب بيانا
ح�س

ف 
امل�سدر: من اإعداد امل�ؤل
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اجلدول رقم 1. 2: ُمعدالت من� م�ؤ�سرات التنمية الب�سرية

1980-20002013-19902013-19802000-1990املجم�عة

0.661.050.850.69العامل
1.141.050.851.01الدول العربية 

0.690.740.500.70الدول العربية ذات التنمية الب�سرية املرتفعة جداً
0.840.760.720.87الدول العربية ذات التنمية الب�سرية املرتفعة

0.740.750.801.03الدول العربية ذات التنمية الب�سرية املت��سطة
0.820.8011.81.05الدول العربية ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة
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م�ؤ�سر التنمية الب�سرية
ي

ري ال�سن�
معدل التغ

قيمة امل�ؤ�سر
)%

(
ب

رتتي
ال

جم�عة
البلد و امل

1980
1990

2000
2005

2008
2010

2011
2012

2013
1980 -1990

1990 -2000
2000 -2013

1980 -2013
جدا

تنمية ب�سرية مرتفعة 
0.67

0.72
0.78

0.80
0.82

0.82
0.83

0.83
0.83

0.69
0.74

0.50
0.70

31
طر

ق
0.73

0.76
0.81

0.84
0.85

0.85
0.84

0.85
0.85

0.35
0.71

0.37
0.48

34
ال�سع�دية

0.58
0.66

0.74
0.77

0.79
0.81

0.83
0.83

0.84
1.28

1.17
0.90

1.12
40

ت
المارا

ا
0.64

0.73
0.80

0.82
0.83

0.82
0.82

0.83
0.83

1.25
0.95

0.28
0.83

44
حرين

لب
0.68

0.73
0.78

0.81
0.81

0.81
0.81

0.81
0.82

0.75
0.72

0.30
0.59

46
ت

الك�ي
0.70

0.72
0.80

0.79
0.80

0.81
0.81

0.81
0.81

0.29
1.08

0.09
0.49

تنمية ب�سرية مرتفعة
0.57

0.64
0.69

0.72
0.74

0.74
0.75

0.75
0.75

0.84
0.76

0.72
0.87

55
ليبيا

0.64
0.68

0.74
0.77

0.79
0.80

0.75
0.79

0.78
0.65

0.85
0.40

0.63
56

عملن
0.73

0.71
0.78

0.78
0.78

0.78
..

..
0.76

0.76
65

لبنان
0.74

0.75
0.76

0.76
0.76

0.77
..

..
0.76

0.76
77

الردن
ا

0.59
0.62

0.71
0.73

0.75
0.74

0.74
0.74

0.75
0.58

1.26
0.43

0.76
90

ت�ن�س
0.48

0.57
0.65

0.69
0.71

0.72
0.72

0.72
0.72

1.60
1.42

0.77
1.26

93
جلزائر

ا
0.51

0.58
0.63

0.67
0.70

0.71
0.72

0.72
0.72

1.25
0.96

0.95
1.05

طة
تنمية ب�سرية مت��س

0.50
0.55

0.58
0.61

0.63
0.64

0.64
0.64

0.65
0.74

0.75
0.80

1.03
110

م�سر
0.45

0.55
0.62

0.64
0.67

0.68
0.68

0.68
0.68

1.91
1.30

0.72
1.31

118
�س�ريا

0.53
0.57

0.60
0.65

0.66
0.66

0.66
0.66

0.66
0.76

0.60
0.65

0.67
120

العراق
0.50

0.51
0.61

0.62
0.63

0.64
0.64

0.64
0.64

0.17
1.77

0.45
0.80

129
ب

املغر
0.40

0.46
0.53

0.57
0.59

0.60
0.61

0.61
0.62

1.41
1.37

1.23
1.34

تنمية ب�سرية متدنية
0.35

0.38
0.42

0.44
0.46

0.48
0.48

0.48
0.49

0.82
0.80

1.18
1.05

154
اليمن

..
0.39

0.43
0.46

0.47
0.48

0.50
0.50

0.50
..

0.90
1.22

1.06
161

م�ريتانيا
0.35

0.37
0.43

0.46
0.47

0.47
0.48

0.48
0.49

0.55
1.67

0.91
1.04

166
ال�س�دان

0.33
0.34

0.39
0.42

0.45
0.46

0.47
0.47

0.47
0.33

1.20
1.59

1.04
ت

جم�عا
ط م�ؤ�سر التنمية للم

مت��س
جدا

تنمية ب�سرية مرتفعة 
0.76

0.80
0.85

0.87
0.88

0.88
0.89

0.89
0.89

0.52
0.62

0.37
0.50

تنمية ب�سرية مرتفعة
0.53

0.59
0.64

0.68
0.71

0.72
0.73

0.73
0.74

1.04
0.81

1.04
0.97

طة
تنمية ب�سرية مت��س

0.42
0.47

0.53
0.56

0.59
0.60

0.61
0.61

0.61
1.22

1.09
1.17

1.16
تنمية ب�سرية متدنية

0.34
0.37

0.40
0.44

0.47
0.48

0.49
0.49

0.49
0.64

0.95
1.56

1.05
طق

املنا
الدول العربية

0.49
0.55

0.61
0.64

0.66
0.68

0.68
0.68

0.68
1.14

1.05
0.85

1.01
ي

ط الهاد
حي

�سرق اأ�سيا و امل
0.46

0.52
0.59

0.64
0.67

0.69
0.70

0.70
0.70

1.23
1.42

1.29
1.31

ط اآ�سيا
اوروبا و و�س

..
0.65

0.66
0.70

0.72
0.73

0.73
0.74

0.74
..

0.21
0.80

0.50
جلن�بية و دول الكاريبي

امريكا ا
0.58

0.63
0.68

0.71
0.73

0.73
0.74

0.74
0.74

0.79
0.87

0.62
0.76

ب اآ�سيا
جن�

0.38
0.44

0.49
0.53

0.56
0.57

0.58
0.59

0.59
1.37

1.16
1.39

1.31
حراء

ب ال�س
جن�

دول 
0.38

0.40
0.42

0.45
0.48

0.49
0.49

0.50
0.50

0.44
0.52

1.37
0.78

مل
ط العا

مت��س
0.56

0.60
0.64

0.67
0.68

0.69
0.70

0.70
0.70

0.66
0.67

0.73
0.69

ت التنمية الب�سرية
من� م�ؤ�سرا

ت 
ال

جلدول رقم 1. 3 :  ُمعد
ا
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ت
رتا

ف الف
خمتل

ب 
ح�س

يف الدول العربية 
خل الفرد 

من� د
ت 

ال
جلدول رقم 1. 4: ُمعد

ا
ف 

االنحرا
املعياري 

ملعدل النم�
2010-1950

1959-1950
1969-1960

1979-1970
1989-1980

1999-1990
2010-2000

1979-1950
2010-1990

جمم�عة الدول غري النفطية ذات اقت�سادات 
متن�عة وتنمية ب�سرية مت��سطة ومرتفعة

6.0
2.0

1.16
2.16

3.78
0.5

2.35
2.74

2.4
2.57

م�سر
2.7

2.56
0.6

2.14
4.79

2.69
2.22

2.72
االأردن

7.1
2

3.5
1.92

3.45
0.45

0.09
3.17

لبنان
8.3

1
3.36

1.59
2.21

 -5.79
5.46

3.02
املغرب

3.7
1.6

0.1
1.4

3.01
1.85

0.86
3.59

�س�ريا
8.2

1.9
2.66

2.15
4.58

 -0.92
2.34

0.9
ت�ن�س

4.2
2.9

0.97
3.68

4.68
1.13

3.39
3.6

جمم�عة الدول النفطية ذات تنمية ب�سرية 
خمتلطة

مت��سطة ومرتفعة واقت�سادات 
12.4

1.3
5.68

7.42
2.88

 -6.18
 -4.14

2.69
5.31

 -0.6
جلزائر

ا
6

1.6
4.2

0.54
4.16

 -0.4
 -0.8

2.19
العراق

17
0.27

6.8
3.56

6.28
 -9.66

 -8.19
3.82

ليبيا
0.11

2.15
5.99

18.16
0.7

 -8.5
 -3.43

2.96
ط امل�ست�ردة 

جمم�عة الدول امل�سدرة للنف
للعمالة ذات التنمية الب�سرية املرتفعة

8.13
1.38

3.15
4.51

1.19
 -2.77

0.68
1.63

2.4
1.37

البحرين
3.4

1.5
3.15

2.65
1.46

0.0
2.24

0.17
الك�يت

10
 -1.5

0.26
 -3.4

 -1.7
 -7.9

1.68
2.52

ُعمان
10.8

4.78
4.08

3.11
0.6

5.06
1.16

9.75
قطر

 -
 -

0.88
0.69

 -2.05
 -13.28

1.9
2.57

ال�سع�دية
5.9

2.2
4.87

7.29
5.82

 -4.7
 -1.38

1.5
االإمارات

7
0.5

3.38
1.73

 -0.27
 -6.29

 -1.4
1.22

جمم�عة الدول ذات التنمية الب�سرية 
املنخف�سة

6.4
0.9

1.89
1.17

0.79
 -0.35

0.53
1.79

1.25
1.15

م�ريتانيا
5.3

1.77
2.59

5.08
0.16

1.3
0.76

2.26
ال�س�دان

9.0
2.26

2.55
 -0.79

0.02
 -1.18

7.7
5.6

جزر القمر
6.8

0.6
2.0

3.68
 -4.34

1.7
 -1.35

 -1.0
ال�س�مال

7.8
1.0

2.19
0.6

0.97
 -0.8

 -2.36
1.4

جيب�تي
4.3

0.0
1.46

0.17
 -0.3

 -1.16
 -3.05

1.3
جمم�عة الدول العربية

7.9
1.4

6.63
6.42

2.71
 -0.64

0.49
2.2

2.5
1.36

جمم�عة دول املقارنة
4.6

4
2.35

3.89
5.03

3.85
3.86

4.35
3.8

4.12
خل الفرد.

من� د
يف معدل 

ب 
ك لتقليل اأثر التذبذ

حل�سابي وذل
ط ا

ط ع��س ال��س
ب ال��سي

حت�سا
مت ا

 *
ت مادي�س�ن، 2015.

امل�سدر: قاعدة بيانا
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اجلدول رقم 1. 5: : نتائج تقدير ُمعادلة االنحدار ما بني ُمعدل النم� وُم�ست�ى الدخل

�سرعة التقارب اأو التباعدمعدل التقارباملجم�عة

اإجمايل الدول العربية

1950/2010 -0.610.47

1959/1950 -0.16*0.14

1969/1960 -0.08*0.076

1979/1970 -1.000.69

1989/1980 -1.690.98

1991/19900.340.41

2010/20000.450.59
* غري معن�ي عند 5%
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ف
ت امل�ؤل

ح�سابا
يل و 

ك الدو
ت البن

الأولية من قاعدة بيانا
ت ا

امل�سدر: البيانا  
ال�سنة

الدخل الن�سبي
 

البلد
1990

2010
1990

2010
ط معدل 

مت��س
النم�

2010-1990

فج�ة الدخل 
�سنة 2010

ط معدل 
مت��س

من� الدخل 
الن�سبي

معدل التقارب 
ال�سن�ي

2010-1990 

عدد ال�سن�ات 
ف ه�ة 

لردم ن�س
الدخل

الدخل الن�سبي 
ف 

بعد ردم ن�س
ه�ة الدخل

معدل التقارب 
ال�سمني

م�سر
2523

4267
11%

14%
2.63%

86%
1.3%

0.16%
50

57%
0.9%

االردن
3793

5647
16%

19%
1.99%

81%
0.6%

0.11%
96

59%
0.4%

ك�ريا
8704

21700
38%

71%
4.57%

29%
3.2%

1.69%
8

86%
1.8%

لبنان
1936

4453
8%

15%
4.16%

85%
2.8%

0.31%
23

57%
1.9%

املغرب
2591

3621
11%

12%
1.67%

88%
0.3%

0.04%
202

56%
0.2%

ت�ن�س
3335

6243
14%

21%
3.13%

79%
1.8%

0.31%
34

60%
1.2%

امريكا
23200

30431
100%

100%
1.36%

0%
0.0%

0.00%
*

*
*

الأمريكية
حدة ا

ت املت
اليا

خل مع ال�
جلدول رقم 1. 6: ت�افق الد

ا
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املجم�عة/ الفرتة
معدل النم� 

ال�سن�ي للناجت 
املحلي االإجمايل

ُم�ساهمة راأ�س 
املال

ُم�ساهمة ق�ة 
العمل

ُم�ساهمة 
اإنتاجية 
الع�امل

ُمعدل النم� 
ال�سكاين

الدول العربية

2010-19604.062.31.680.0443.05
1969-19606.552.321.422.33
1979-19705.192.831.810.413.55
1989-19802.362.141.5 -1.292.99
1999-19903.381.611.660.11
2010-20004.502.811.828 -0.13.23

4.51.621.661.262.42االقت�سادات املتن�عة
0.12.43- 3.422.281.26الدول النفطية املختلطة

1.544.52- 4.734.451.81دول اخلليج
0.23.04- 3.381.771.81دول املنخف�سة

5.652.61.311.741.72دول ذات دخل منخف�س
3.22.61.20.77اجلزائر

 1.34 -4.33.91.5البحرين **

5.32.11.31.9م�سر
 0.16 -2.01.12.6جيب�تي

 0.09 -4.902.582.41االأردن

 1.95 -3.093.091.95الك�يت*

 0.99 -1.781.491.28لبنان**

 0.83 -1.180.711.30ليبيا*

5.042.761.360.91املغرب
4.462.251.620.59م�ريتانيا

 0.18 -6.455.251.38ُعمان**

 0.30 -7.825.412.70قطر*

 1.43 -3.853.881.41ال�سع�دية

3.891.591.770.53ال�س�دان
4.982.012.020.95�س�ريا

 2.37 -5.084.213.24االإمارات*

3.011.480.770.76اليمن
4.232.311.310.61ت�ن�س

اجلدول رقم 1. 7: نتائج تقدير م�سادر النم� العربي 2010-1960

* بيانات مت�فرة 1986-2010  ** بيانات مت�فرة 2010-1970
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اجلدول رقم 1. 8: م�جات النم� 

م�جات النم�م�جات االنكما�س

البلد
عدد 

م�جات 
االنكما�س

مت��سط 
مدة 

امل�جة

املدة 
الق�س�ى 

مل�جة 
االنكما�س

مت��سط 
معدل 
النم�

عدد 
م�جات 

النم�

مت��سط 
مدة 

امل�جة

املدة 
الق�س�ى 

مل�جة 
النم�

مت��سط 
معدل 
النم�

9.004.7813.000.04%5.3- 91.895اجلزائر
9.004.7823.000.03%2.6- 82.135البحرين

6.008.5021.000.06%4.0- 51.804ال�سني
12.002.7510.000.04%5.1- 122.086جزر القمر

10.002.808.000.02%3.0- 93.2214جيب�تي
5.009.8018.000.03%0.9- 52.004م�سر

5.0011.0024.000.03%1.3- 41.252اأوروبا
8.006.5016.000.05%1.7- 71.142هنغ كنغ

9.005.5619.000.04%2.5- 81.252الهند
8.006.2515.000.04%4.4- 71.432اندوني�سيا

6.006.8314.000.06%5.7- 63.175اإيران
 141.868العراق

-11.7%15.002.335.000.09
8.006.1312.000.04%1.8- 71.573اإ�سرائيل

5.0010.6023.000.05%2.0- 41.502اليابان
10.004.3014.000.05%5.1- 91.895االأردن

6.008.8318.000.06%3.7- 61.001ك�ريا
10.004.1024.000.06%4.0- 92.115ال�سع�دية

15.001.937.000.05%8.0- 132.235الك�يت
12.002.928.000.05%5.9- 131.625لبنان
6.005.5016.000.09%7.4- 55.2017ليبيا

10.004.8011.000.05%3.4- 101.202ماليزيا
11.003.8214.000.04%3.7- 111.453م�ريتانيا

10.004.6020.000.03%3.2- 91.565املغرب
11.004.1810.000.07%3.5- 101.403عمان
13.002.388.000.05%8.1- 122.5011قطر

7.007.2921.000.06%2.8- 61.674�سنغاف�رة
12.002.929.000.04%6.3- 112.095ال�س�مال
12.003.3318.000.06%5.8- 111.824ال�س�دان

15.002.717.000.07%5.9- 141.554�س�رية
4.0014.2526.000.06%1.8- 31.001تاي�ان
10.005.0022.000.04%3.8- 101.001ت�ن�س

11.003.1810.000.04%6.1- 112.278االإمارات
9.005.5616.000.03%2.0- 81.252ال�اليات للمتحدة االأمريكية

2.0023.5031.000.04%9.1- 26.0010فل�سطني
5.0011.0029.000.02%2.3- 41.252اليمن

3164.8831.000.05%5.2- 2921.8717االإجمايل 
%2135.2314.954.9%5.3- 1992.246.1الدول العربية

%693.4313.674.9%5.4- 632.116.17الدول اخلليجية
%304.2011.337.5%8.1- 282.9810.00الدول النفطية املختلطة

%624.8914.834.5%4.1- 601.604.00الدول ذات االقت�سادات املتن�عة
%624.4414.673.8%4.4- 581.995.67دول ذات تنمية منخف�سة

%917.8518.154.9%2.9- 811.482.46دول املقارنة
3164.8831.000.05%5.2- 2921.8717االإجمايل

%8796.1116.995.2%5.1- 8152.186.2الدول العربية
%1264.9315.005.4%5.4- 1181.875.23الدول اخلليجية

%1911.7022.004.8%5.7- 173.196.33الدول النفطية املختلطة
%2534.8015.195.6%4.9- 2362.256.03الدول ذات االقت�سادات املتن�عة

%4964.4015.764.7%5.3- 4571.847.03دول ذات تنمية منخف�سة
%1605.4816.714.8%4.2- 1501.634.09دول املقارنة
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البلد

القيمة امل�ضافة 
)مليون دوالر 

اأمريكي(
2013

معدل منو القطاع 
ال�ضناعي
2010

االإنتاج 
ال�ضناعي 

للفرد )دوالر 
اأمريكي(
2013

2013ح�ضة 
االإنتاج 

ال�ضناعي من 
الناجت املحلي 

االإجمايل
%

موؤ�ضر 
التناف�ضية 
ال�ضناعية

ن�ضبة 
ال�ضادرات 
ال�ضناعية 
من اإجمايل 
ال�ضادرات 

ال�ضلعية
2011

ن�ضبة 
االإنتاج 

ال�ضناعي 
من االإنتاج 

العاملي
2013

6284.72.74169.04.5685500.07اجلزائر
710.03-2945.55.642140.015البحرين

20155.26.21236.0715.7270800.22م�ضر
0.00.00-24.34.9525.812.34جيبوتي

3097.46.60471.2316.7072790.03االأردن
6296.63.232127.05.644900.07الكويت

2408.47.90557.08.078930.03لبنان
00.01-1327.63.24204.03.26ليبيا

10721.15.12326.01368810.12املغرب
630.00-154.85.09154.05موريتانيا

4660.76.391576.71166450.05ُعمان
8755.016.844428.47.4943230.10قطر

60457.75.472063.01237410.67ال�ضعودية
00.03-6.82-5.97-ال�ضودان

1085.64.8553.049600.01�ضوريا
0.28--24790.32.003020.710.4االإمارات

1420.34.1254.08120570.02اليمن
6855.14.65633.9116.3260890.08تون�س
1.582.01911.701164.03378617.6ال�ضني

3981.73.54547.01.6467992.04هونغ كنغ
114.180.42.734884.02613901.27تايوان

114.649.16.41463.825.4740711.28اأندوني�ضيا
52.558.75.091765.026.023870.59ماليزيا

322.047.92.866602.729.044843.59كوريا
48317.25.819115.026.05900.54�ضنغافورة

اجلدول رقم 1. 9: موؤ�ضرات تنمية قطاع ال�ضناعات التحويلية

امل�ضدر: اليونيدو.
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ICORK/YK/LY/Lالبلد
5.32.4152435.851915.0االإمارات
5.44.1161298.241080.3البحرين

4.12.837514.2815145.1ال�ضني
5.53.58893.0872954.3جزر القمر

2.72.617428.246763.5جيبوتي
7.54.279784.8919013.5اجلزائر

2.91.524996.1514951.0م�ضر
4.82.9295271.380388.0هنغ كنغ

3.82.322095.899588.2اندوني�ضيا
3.82.224793.639940.9الهند
3.23.7102988.127238.8اإيران

0.82.031927.9620104.2العراق
4.42.6158064.557904.2اإ�ضرائيل

5.34.189141.4117538.0االأردن
6.93.328301162630.2اليابان

4.32.4221851.254216.9كوريا
3.12.1216223.371226.0الكويت

4.55.1140593.132734.2لبنان
0.81.876139.9937531.0ليبيا

4.63.548446.1210714.5املغرب
2.62.216381.925875.6موريتانيا

4.12.794671.0730177.6ماليزيا
5.23.0160044.542312.4عمان
1.81.819348587705.7قطر

4.72.6189903.255148.7ال�ضعودية
0.60.912140.796880.3ال�ضودان

4.63.3328683.296449.9�ضنغافورة
5.03.2ال�ضومال

2.01.7�ضوريا
7.83.966620.5617238.3تون�س

4.02.1تايوان
5.32.3262737.985811.4الواليات املتحدة االأمريكية

5.42.316598.07158.7اليمن
4.02.691906.235944.5اإجمايل الدول
4.02.889604.328886.6الدول العربية
4.42.7167361.847158.7الدول املقارنة

4.33.575794.218984.4الدول ذات االقت�ضادات املتنوعة
7.83.966620.5617238.3تون�س

اجلدول رقم 1. 10: حول معامل راأ�س املال/ الناجت االإ�ضايف ومعاملت راأ�س املال والعمل للإنتاج



بعض االختالالت االقتصادية 

املترتبة على إدارة الوضع 

التنموي الراهن

تقرير التنمية العربية الفصل الثاني
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التنموي  بالو�ضع  اخلا�ص  الأول  الف�ضل  عر�ص  بعد 
بع�ص  ح��ال  واق��ع  بعر�ص  الف�ضل  ه��ذا  يهتم  ال��راه��ن، 
الو�ضع  على  املرتتبة  القت�ضادية  الإدارة  الختاللت يف 
الراهن الوارد يف الف�ضل الأول، وال�ضائدة يف القت�ضادات 
ال��ع��رب��ي��ة، وذل���ك م��ن خ���الل ع��ر���ص ه���ذه الخ��ت��اللت 
القطاعية:  الختاللت  الأول:  امل�ضتوى  م�ضتويني:  على 
العامة  املنافع  وقطاعات  وال�ضناعي،  الزراعي  القطاع 
)املياه، والطاقة، والإ�ضكان(، وامل�ضتوى الثاين: اخلا�ص 
والنقدية،  املالية،  القت�ضادية؛  ال�ضيا�ضات  باختاللت 

وال�ضيا�ضات التجارية، وميزان املدفوعات. 

القطاعية: 1.2  االإدارة 

1.1.2 واقع القطاع الزراعي:
واملجتمعات  للدول  الزراعي  القطاع  اأهمية  ترتبط 
لنحو  الغذائي  الأم��ن  متطلبات  توفري  يف  ب��دوره  العربية 
لون نحو 5.1 % من �ضكان العامل  370 مليون ن�ضمة، ميثِّ
يقارب  ما  اإلى   2030 عام  ارتفاعه  املتوقع  العدد  )وهو 
500 مليون ن�ضمة(، اإ�ضافة لكونه اأحد القطاعات الرئي�ضة 
امل�ضتخدمة لقواعد املوارد الطبيعية املتاحة، وهو امل�ضدر 
نحو  لون  ميثِّ الذين  الريفيني،  ان  لل�ضكَّ للدخل  الرئي�ص 
42.3 % من ال�ضكان يف الدول العربية، عالوة على كونه 
وتنويعها،  واملدخالت  امل��وارد  قاعدة  لتو�ضيع  ة  مهمَّ اأداة 
ة  والتي هي دافعة لالأن�ضطة القت�ضادية الأخرى، وبخا�ضَّ
الت�ضنيع الزراعي واخلدمات املرتبطة )الكتاب ال�ضنوي 

لالإح�ضاءات الزراعية العربية -املجلد 33 - 2013(. 

ح بيانات الفرتة 2000 - 2012 الرتاجع الوا�ضح  تو�ضِّ
لالأهمية الن�ضبية مل�ضاهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي 
الأردن وجيبوتي  العربية كافة )با�ضتثناء  للدول  الإجمايل 
م�ضاهمات  بتطور  جانب  م��ن  ر  يف�ضَّ م��ا  وه��و  وال��ي��م��ن(، 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  واخلدمات  ال�ضناعة  قطاعي 
العربي، ومن جانب اآخر مبا �ضهدته تلك الفرتة من ارتفاع 
يحتل  النفطي  الن�شاط  واأن  �شيما  العاملية،  النفط  اأ�شعار 
وزًنا ن�ضبيًّا مرتفًعا يف الناجت الإجمايل العربي، ويف الناجت 
اأ�ضا�ضي يف جمموعة  ب�ضكل  الدول ممثَّلة  لعدد من  املحلي 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي، اإ�ضافة اإلى ليبيا واجلزائر، 
حيث �ضهدت تلك الفرتة ارتفاع �ضعر برميل النفط )باأ�ضعار 
العام 2000(، من نحو 27.5 دولر للربميل عام 2000، 

اإلى نحو 89.6 دولر للربميل عام 2012. 

ن  ح البيانات اأنه بالرغم من متكُّ من جانب اآخر تو�ضِّ
الناجت الزراعي العربي من حتقيق منو �ضنويٍّ قدره 7.8 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ضاهمته  تراجعت  فقد  %؛ 
من 8.3  % عام 2000 اإلى 5.1 % عام 2012، وذلك 
مقابل ارتفاع عدد العاملني للعامني ذاتهما من نحو 24.7 
ا  ًقا منوًّ 27.5 مليون عامل، حمقِّ نحو  اإلى  مليون عامل، 
�ضنويًّا متدنًيا قدره نحو 0.9 %، مع تراجع ن�ضبة العاملني 
نحو  اإلى   %  28.8 نحو  من  العاملني  عدد  لإجمايل  فيه 
ال�ضائد يف  اأعلى من نظريه  %، وهو معدل ل زال   22.5

الدول املتقدمة البالغ اأقل من 5 %. 

الوا�ضح  التباين  ر�ضد  فهي  الالفتة؛  الظاهرة  ��ا  اأمَّ
يف  ال��زراع��ي  للقطاع  الن�ضبية  الأه��م��ي��ة  م�ضتويات  يف 
القت�ضاد العربي والقت�ضادات الُقْطرية بالن�ضبة ملعظم 
ف،  الدول العربية؛ من حيث م�ضاهمته يف الناجت والتوظُّ
الإنتاجية  م�ضتويات  على  بدوره  ينعك�ص  الذي  الأمر  وهو 
وال���دخ���ول، واأمن����اط ت��وزي��ع ال��دخ��ل، وظ��اه��رت��ْي الفقر 
اجلدول  )انظر:  الريف  ان  �ضكَّ بني  ة  وبخا�ضَّ والبطالة؛ 
من  م�ضر  ن  متكُّ البيانات  اأظ��ه��رت  حيث   ،)1.2 رق��م 
الناجت  يف  م�ضاهمتها  حيث  من  الأول  الرتتيب  حتقيق 
وال�ضعودية  واجلزائر  ال�ضودان  تلتها  العربي،  الزراعي 
الأول  الرتتيب  ال�ضودان من حتقيق  ن  كما متكَّ واملغرب، 
تاله  العربي،  الزراعي  ف  التوظُّ يف  م�ضاهمته  حيث  من 

م�ضر واجلزائر واملغرب واليمن.

امل�ضاهمة  بني  الن�ضبي  الت�ضاق  على  البيانات  وتدل 
يف الناجت والتوظف على امل�ضتوى العربي يف حالت مثل: 
وكذلك  عالية(،  )مب�ضاهمات  واملغرب  واجلزائر  م�ضر 
وعمان  وفل�ضطني  والبحرين  والأردن  تون�ص  ح��الت:  يف 

والكويت وليبيا )مب�ضاهمات متدنية(.

ت����رت����ب����ط �أح��������د �أه����م����ي����ات 

العربي  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 

ب����ت����وف����ر �الح����ت����ي����اج����ات 

 )370( حلوايل  الغذائية 

ميثلون  ن�������س���م���ة،  م���ل���ي���ون 

من   )%5.1( ح��������و�يل 

����س���ك���ان ال����ع����امل. ك���م���ا اأن����ه 

الرئي�سي  امل�����س��در  ي��ع��ت��ر 

الريفيني،  لل�سكان  للدخل 

وم�������س���دراً ل��ت��وف��ر امل����واد 

الأول���������ي���������ة ل����ل����ق����ط����اع����ات 

التحويلية  ال�������س���ن���اع���ي���ة 

امل���������س����ن����ع����ة ل���ل���م���ن���ت���ج���ات 

ال���زراع���ي���ة، وم�����س��اه��م��اً يف 

الت�سدير.
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نت دول عربية من حتقيق م�ضاهمة جوهرية  كما متكَّ
ة مماثلة  يف الناجت الزراعي العربي دون اأن حتظى بح�ضَّ
ة يف حالة ال�ضعودية،  يف التوظف الزراعي العربي، وبخا�ضَّ
التي مثَّل ناجتها نحو 9.6 % من الناجت الزراعي العربي، 
دول  حققته  ما  وهو  للتوظف،  فقط   %  1.6 نحو  مقابل 
والإم���ارات  وال��ع��راق  ولبنان  �ضوريا  مثل:  اأخ��رى  عربية 
القطاعية  امل�ضاهمة  جت��اوزت  حيث  اأق���ل(،  )مب��ع��دلت 

ف. لالأن�ضطة الزراعية يف الناجت نظريتها للتوظُّ

الزراعية يف دول  الإدارة  تتمكن  ويف مقابل ذلك مل 
ذات  )ال��دول  وموريتانيا،  واليمن  ال�ضودان  مثل:  اأخ��رى 
يف  م�ضاهمة  حتقيق  من  املنخف�ضة(..  الب�ضرية  التنمية 
ة يف حالة  ف، وبخا�ضَّ التوظُّ الناجت تواكب م�ضاهمتها يف 
من   %  16.3 نحو  الزراعي  ناجته  مثل  الذي  ال�ضودان؛ 

الناجت الزراعي العربي، مقابل م�ضاهمته بنحو 26.5 % 
يف العمالة الزراعية العربية )انظر: ال�ضكل 1.2(. 

الزراعي  للقطاع  الن�ضبية  الأهمية  م�ضتوى  على  ا  اأمَّ
متاًما  خمتلفة  نتائج  على  البيانات  ��ت  دلَّ فقد  ُقْطريًّا؛ 
الأعلى  امل�ضاهمات  قت  حتقَّ حيث  ال�ضابقة،  للنتائج 
جزر  يف  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  ال��زراع��ي  للقطاع 
ل 34.7 % و33.1 % لكلٍّ منهما،  القمر وال�ضودان، مبعدَّ
وجاءت بالتتابع �ضوريا وموريتانيا واليمن وم�ضر واملغرب 
وكانت   ،%  19.4 اإل��ى   %  12.7 بني  ت��رتاوح  مبعدلت 
اأدنى املعدلت )باأقل من 2.0 %( يف ال�ضعودية وعمان 
)جمموعة  والبحرين  والإم���ارات  وقطر  والكويت  ليبيا 
ق معدل م�ضاهمة  الدول النفطية دون اجلزائر الذي حقَّ

بلغ نحو 8.2 %(.
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ال�ضكل رقم 2. 1: فجوة امل�ضاهمة للقطاع الزراعي يف الناجت والتوظف العربي - 2012 ) %(

امل�ضدر: مت احت�ضاب املعدالت املدرجة ا�ضتناًدا للبيانات ال�ضادرة عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية -االإح�ضاءات العامة -املجلد 33 -ال�ضودان 
-اخلرطوم - 2013.
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يف  ال��زراع��ي  للقطاع  الوطنية  امل�ضاهمة  جانب  ويف 
جيبوتي  يف  الأع��ل��ى  امل�ضاهمة  حتققت  فقد  ��ف؛  ال��ت��وظُّ
وجزر القمر بن�ضبة 73 % و68.6 % على التوايل، ثم يف 
ال�ضودان وموريتانيا بن�ضبة 49.0 % لكلٍّ منهما، وتتابعت 
وتون�ص  واجل��زائ��ر  وم�ضر  واملغرب  اليمن  يف  ذل��ك  بعد 

ل م�ضاهمة )19.0 % - 49 %(. و�ضوريا، مبعدَّ

؛ فقد متَّ ر�ضد التباين وعدم الت�ضاق بني  وب�ضكل عامٍّ
ره  م�ضاهمة القطاع الزراعي )وطنيًّا( يف الناجت، وما يوفِّ

من فر�ص للت�ضغيل، وذلك ملعظم الدول العربية.

ثم  جيبوتي  يف  الفجوة  تلك  م��ع��دلت  اأ���ض��دُّ  وك��ان��ت 
وال�ضودان،  وال��ي��م��ن  وع��م��ان  القمر  وج���زر  موريتانيا 
كما  والأردن،  وم�ضر  واملغرب  تون�ص  يف  اأق��ل  وبدرجات 
ظهرت الفجوة ذاتها يف باقي الدول العربية، ولكن ب�ضكل 

اأقل تفاوًتا واأقرب ات�ضاًقا )�ضكل 2.2(.

بع�ص  يف  التفاوت  ذل��ك  تف�ضري  ميكن  ع��امٍّ  وب��وج��ه 
االقت�شادية  بالقطاعات  املنوط  ال��دور  ب�شعف  جوانبه 
العوامل  على  ع��الوة  م�ضافة،  ِقيم  توليد  على  الأخ��رى 
والوزن  القت�ضادي  والتطور  الجتماعي  باملناخ  املت�ضلة 
ان الريف يف الهيكل ال�ضكاين، كما يف حالت  الن�ضبي ل�ضكَّ
جيبوتي واليمن وال�ضودان، كما قد يرتبط ذلك التفاوت 
ة القطاعات  بنمو القطاعات القت�ضادية الأخرى؛ وبخا�ضَّ
اخلدمية اأو الأن�ضطة ال�ضتخراجية، ب�ضكل يوؤدي لرتاجع 
وذلك  ال��ن��اجت،  يف  ال��زراع��ي  للقطاع  الن�ضبية  الأهمية 
الناجت  الزراعي من منو يف  القطاع  ا يحققه  بالرغم ممَّ
وم�ضر  ال�ضعودية  ح��الت  يف  كما  التوظف،  يف  وكذلك 

واملغرب. 
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�-الزراعية�للتنمية�العر�ية�املنظمة�عن�الصادرة�للبيانات�ااس�نادً �املدرجة�التاملعدَّ �اح�ساب�تم�:املصدر
 .٢٠١٣�-ا��رطوم�-السودان�-٣٣�املجلد�-العامة�إلاحصاءات

����الزراعية�املوارد�ذات�العر�ية�الدول ��انت�-كب���حّدٍ ���إو -�نهأ�التحليل�يو���كما
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�املوارد�أش�ال�عض�����وفرة�من�ل�ا�تيحأ�مما�الاستفادة�من�أخرى �عر�ية�دول �تتمكن�لم�ح�ن

�السودان�:مثل�؛سمكية)�ثروات�أو�حيوانية�ثروات�أو�مراٍع �أو�مياه�أو�(أراٍض �الزراعية
 �الصومال.و �ومور�تانيا

�العر�ية،�الدول �ب�ن�الزراعية�إلانتاجية�تباين�ع���التباينات�تلك�ة�افَّ �ا�عكست�وقد
�ا��ار�ة�باألسعار�الزرا���للقطاع�املضافة�القيمة�من�الزرا���العامل�نص�ب�متوسط�رّدِ قُ �حيث
 العر�ية.�الدول �مستوى �ع���زرا���عامل�ل�ل�دوالر�٥١٠٤�بنحو�٢٠١٢�للعام
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ا للقطاع الزراعي )التوظف -الناجت( - 2012 ) %( ال�ضكل رقم 2. 2: فجوة امل�ضاهمة وطنيًّ

الت املدرجة ا�ضتناًدا للبيانات ال�ضادرة عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية -االإح�ضاءات العامة -املجلد 33  امل�ضدر: مت احت�ضاب املعدَّ

-ال�ضودان -اخلرطوم - 2013.
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-كانت  كبري  ح��دٍّ  اأن���ه-واإل���ى  التحليل  يو�ضح  كما 
الدول  ذاتها  هي  الزراعية  امل��وارد  ذات  العربية  ال��دول 
نت  العربي، كما متكَّ الزراعي  الناجت  الأكرث م�ضاهمة يف 
امل���وارد  وف���رة  يف  الأول  الرتتيب  حتتل  ل  م�ضر-التي 
الزراعية -من حتقيق الرتتيب الأول كم�ضاهم يف الناجت 
الزراعي العربي، يف حني مل تتمكن دول عربية اأخرى من 
ال�ضتفادة مما اأتيح لها من وفرة يف بع�ص اأ�ضكال املوارد 
اأو  ثروات حيوانية  اأو  اأو مراٍع  اأو مياه  )اأرا���صٍ  الزراعية 

ثروات �ضمكية(؛ مثل: ال�ضودان وموريتانيا وال�ضومال. 

ة تلك التباينات على تباين الإنتاجية  وقد انعك�ضت كافَّ
ر متو�ضط ن�ضيب  ُقدِّ الزراعية بني الدول العربية، حيث 
الزراعي  للقطاع  امل�ضافة  القيمة  من  الزراعي  العامل 
لكل  دولر   5104 بنحو   2012 للعام  اجلارية  بالأ�ضعار 

عامل زراعي على م�ضتوى الدول العربية.

مة  وطبًقا لتقديرات البنك الدويل للعام 2013 )املقوَّ
بالأ�ضعار الثابتة لعام 2005(؛ فقد بلغت تلك الإنتاجية 
األف دولر لكل   40 ل نحو  مداها الأعلى يف لبنان، مبعدَّ
يرتاوح  مبعدل  والإم��ارات،  وقطر  ال�ضعودية  تاله  عامل، 
وتون�ص  واملغرب  العراق  ثم  دولر،  األف   26 اإلى   12 من 
نحو  اإلى  دولر   4400 نحو  بني  يرتاوح  مبعدل  والأردن، 
اجلزائر  دول  جمموعة  ث��م  ع��ام��ل،  لكل  دولر   7000
 2470 بني  يرتاوح  مبعدل  وال�ضودان،  وم�ضر  وفل�ضطني 
الرتاجع  ة  ح��دَّ ا�ضتدت  ث��م  دولر،   3700 ونحو  دولر 
دولر   659 ونحو  دولر   806 نحو  الإنتاجية  ليبلغ معدل 
لكل عامل زراعي يف جزر القمر وموريتانيا على التوايل 

)�ضكل 3.2( )قاعدة بيانات البنك الدويل 2015(. 
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 �.٢٠١٥�-WDI -الدو���البنك�بيانات�قاعدة�املصدر:

 

�لإلنتاجية�معدل�تحقيق�من�العر�ية�الدول �نتمكُّ �من�رغمبال�نهإف�الدو���للبنك�اووفًق 
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�الاقتصادي�التعـاون �منظمـةبـ"�عضاءألا �الدول �مجموعـة����املمثلـة�،املتقدمـة�الدول �مجموعـة
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2015.( 

�الدول �ب�ن�إلانتاجية����الالفت�التباين�وكذلك�،الفجوة��ذه�من�أسا����جانب�و�عود
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ال�ضكل رقم 2. 3: االإنتاجية الزراعية لكلِّ عامل 2013 )باالأ�ضعار الثابتة لعام 2005(

. 2015 - WDI امل�ضدر: قاعدة بيانات البنك الدويل 
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الدول  ن  متكُّ من  بالرغم  فاإنه  ال��دويل  للبنك  ووفًقا 
نحو  بلغ  الزراعية  لالإنتاجية  معدل  حتقيق  من  العربية 
لعام  الثابتة  بالأ�ضعار  زراع��ي  عامل  لكل  دولر   3000
2005، وهو املعدل املتجاوز لنظريه العاملي )البالغ نحو 
1200دولر(، اإل اأنه يبقى بعيًدا عن نظريه املتحق�ق يف 
الدول  جمموع�ة  يف  املمثل�ة  املتقدم�ة،  ال��دول  جمموع�ة 
والتنمية”  القت�ضادي  التع�اون  ب�”منظم�ة  الأع�ضاء 
 13.670 بلغ فيها هذا املعدل نحو  والتي   ،)OECD(

.)WDI ، 2015( دولًرا لكلِّ عامل زراعي

وكذلك  ال��ف��ج��وة،  ه��ذه  م��ن  اأ�ضا�ضي  ج��ان��ب  وي��ع��ود 
اإلى  العربية..  ال��دول  بني  الإنتاجية  يف  الالفت  التباين 
الإنتاجية  للمدخالت  والتوظيف  الإدارة  نوعية  تباين 
التقني  بامل�ضتوى  يتعلق  ما  ة  وبخا�ضَّ العربية،  الدول  بني 
الزراعي،  الإنتاج  يف  امل�ضتخدم  والتنظيمي  واملوؤ�ض�ضي 
الزراعي  للقطاع  املوجه  ال�ضتثمارات  لق�ضور  اإ�ضافة 

واخلدمات املرتبطة به.

الزراعية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ور  م���دى  ع��ل��ى  ول��ل��ت��دل��ي��ل 
التنمية  بيانات  ت�ضري  العربية،  ال���دول  يف  امل�ضتخدمة 
ارتفاع  من  بالرغم  اأنه  اإلى   )WDI-2015( الدولية 
العربية  الدول  يف  امل�ضتخدمة  الزراعية  اجل��رارات  عدد 
اإلى   1990 ع��ام  مربع  ك��م   100 لكل  ج��رار   73.3 م��ن 

 2010 للفرتة  كمتو�ضط  ليبلغ   ،2000 عام  جرار   99.2
2012- نحو 220.3 جرار؛ اإل اأن هذا املعدل يبقى اأقل 
ب�ضكل ملحوظ من املعدلت ال�ضائدة يف عديٍد من الدول 
جمموعة  يف  بلغ  حيث  النامية،  ال��دول  ا  واأي�ضً املتقدمة 
والتنمية”  القت�ضادي  التعاون  “منظمة  اأع�ضاء  الدول 
الدول  بلغ يف بع�ص  554 جراًرا، كما  )OECD( نحو 
النامية وال�ضاعدة ما يتجاوز ذلك؛ حيث بلغ يف فنزويال 
ويف  ج�����راًرا،   2497 ���ض��ن��غ��اف��ورة  ويف  ج�����راًرا،   2526
اإندوني�ضيا 2702 جرار، ويف بع�ص الدول الإفريقية مثل 
ر اإلى  �ضرياليون بلغ 2526 جراًرا، وهو الأمر الذي يف�ضِّ
حدٍّ بعيد مربرات التدين الوا�ضح يف م�ضتويات الإنتاجية 
العاملية  بامل�ضتويات  مقارنة  العربية،  الدول  يف  الزراعية 

ة يف الدول املتقدمة.  املناظرة؛ بخا�ضَّ

منو  مبتابعة  اخل��ا���صُّ  التحليل  ر�ضد  فقد  ذل��ك  وم��ع 
الإنتاجية يف الدول العربية نتائج ايجابية فيما يخ�صُّ ت�ضارع 
مل  التي  العربية  ال��دول  جمموعة  يف  الإنتاجية،  منو  معدل 
تظهر اإنتاجية عالية، بالرغم من اأهميتها الن�ضبية العالية 
كم�ضاهم يف الناجت الزراعي العربي؛ مثل املغرب وال�ضعودية 
وم�ضر، وذلك مقابل تراجعه يف بع�ص الدول العربية التي 
قت م�ضتويات مرتفعة لالإنتاجية عام 2013؛ مثل: قطر  حقَّ

والإمارات )�ضكل 4.2( )البنك الدويل 2015(.
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يف  الفرد  دخ��ل  متو�ضط  اأن  البيانات  اأظ��ه��رت  وق��د 
دخل  من  فقط   %  25 �ضوى  ميثِّل  ل  ال��زراع��ي  القطاع 
الريف  �ضكان  زال  ل  كما  الأخ��رى،  القطاعات  الفرد يف 
العربي يواجهون تدين م�ضتوى اخلدمات؛ حيث ل تتجاوز 
ن�ضبة �ضكان الريف الذين يح�ضلون على املياه ال�ضاحلة 
الن�ضبة  وهي  الريف،  ان  �ضكَّ اإجمايل  من   %  50 لل�ضرب 
على  يح�ضلون  ملن  بالن�ضبة  فقط   %  30 نحو  تبلغ  التي 
يح�ضلون  ملن   %  60 ونحو  ال�ضحي،  ال�ضرف  خدمات 
ان  �ضكَّ لإجمايل  ن�ضبة  وذل��ك  ال�ضحية،  اخلدمات  على 
ز ظواهر الفقر، والعمالة غري  اإ�ضافة لرتكُّ الريف، هذا 
احلماية  �ضبكات  عف  و�ضَ ة(،  اله�ضَّ )الوظائف  مة  املنظَّ

الجتماعية يف الريف العربي. 

مدى  حم�ضلتها  يف  ��ح  ت��و���ضِّ ال��ت��ي  املعطيات  وه��ي 
ارتباط القطاع الزراعي وم�شار �شيا�شاته، بدعم التوجه 
القت�ضادية  اأب��ع��اده  بكافة  ال�ضامل  النمو  حتقيق  نحو 

والجتماعية والبيئية.

�ضعبة  حت��دي��ات  العربي  ال��زراع��ي  القطاع  ي��واج��ه 
)للقطاع  الداخلية  بالبيئة  بع�ضها  يرتبط  وم��ت��ع��ددة، 
وللدول العربية(؛ مبا تت�ضمنه من طبيعة املوارد املتاحة 
وهيكلها وكفاءة ا�ضتخدامها، وال�ضيا�ضات والربامج الكلية 
عدم  مبخاطر  يتعلق  ما  ة  وبخا�ضَّ املطبقة،  والقطاعية 
كفاءة ا�ضتخدام املوارد الطبيعية، وزيادة معدلت التلوث 
والتدهور ب�ضبب املمار�ضات التي تتناق�ص مع العتبارات 
الزراعية،  للكيماويات  املفرط  اال�شتخدام  مثل:  البيئية؛ 
وتقل�ص م�ضاحات �ضا�ضعة من الغابات واملراعي الطبيعية، 
�ضيَّما  ل  اخلارجية،  واملتغريات  بالبيئة  يرتبط  وبع�ضها 
قاعدة  على  تاأثريها  يتعاظم  التي  املناخية،  التغريات 
م�ضاحات  وتنامي  وامل��ي��اه(،  )الأر����ص  الزراعية  امل��وارد 
اعُتربت  والتي  بالت�ضحر،  دة  واملهدَّ املت�ضحرة  الأرا�ضي 
املخاطر  )موؤ�ضر  العامل  د  تهدِّ خماطر  خم�ص  اأه��مِّ  من 

.)GRI-2013- العاملية

مرتبًطا  ال��زراع��ي  للقطاع  الفعلي  الأداء  ليبقى 
ا�ضتجابة  بها  تت�ضم  التي  واملوؤ�ض�ضية  وال�ضرعة  بالآليات 
ع  الإدارات الوطنية يف الدول العربية لذلك املزيج املتنوِّ

اأبعاد  مراعاة  اإطار  يف  وذلك  واملخاطر،  التحديات  من 
النمو ال�ضامل ومتطلباته.

خالل  العربية  الإدارة  ن  متكُّ عدم  املوؤ�ضرات  ُتظهر 
الزراعية  امل���وارد  قاعدة  تو�ضيع  من  ال�ضابقة  العقود 
النمو  ركائز  يدعم  ب�ضكل  واملياه،  الأر���ص  من  العربية 
املوارد  تلك  زالت  فال  ومنطلقاته،  وامل�ضتدام  ال�ضامل 
القابلة  الأر���ص  م�ضاحة  تقدر  حيث  باملحدودية،  تت�ضم 
ومتثِّل  الكلية،  امل�ضاحة  من   %  14.1 بحوايل  للزراعة 
جمموع  من   %  35 حوايل  املزروعة  الأرا�ضي  م�ضاحة 
م�ضاحة  اإجمايل  بلغ  حيث  للزراعة؛  القابلة  الأرا�ضي 
الأر�ص املزروعة نحو 69.8 مليون هكتار، ليبلغ متو�ضط 
2012، وهو  0.19 هكتار عام  ن�ضيب الفرد منها نحو 
حيث  ة،  ب�ضدَّ العربية  ال��دول  بني  يتفاوت  ال��ذي  املعدل 
ويبلغ  للفرد(،  هكتار/   0.6( ال�ضودان  يف  اأق�ضاه  يبلغ 
والكويت )0.003 هكتار/ البحرين وجيبوتي  اأدناه يف 
 1.2 نحو  عامليًّا  املتو�ضط  ذل��ك  يبلغ  حني  يف  للفرد(، 
زت تلك امل�ضاحات املزروعة يف  هكتار/ للفرد، كما تركَّ
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  العربية، ممثَّلة  الدول  من  عدد حمدود 
يف ال�ضودان )30.0%(، واملغرب )14 %(، واجلزائر 
 )%  7.4( وتون�ص   ،)%  8.2( و�ضوريا   ،)%  13.0(

والعراق )6.5 %(.

ر معدل النمو ال�ضنوي للم�ضاحة الزراعية الكلية  وقد ُقدِّ
 ،2012  -  2000 للفرتة  فقط   %  0.54 بنحو  العربية 
ر بنحو 2.3 %، اإ�ضافة لعتماد %90   مقابل منو عاملي ُيقدَّ
املزروعة على ثمان دول  للم�ضاحة  املتحقق  النمو  من هذا 
عربية فقط؛ وهي: ال�ضودان، واملغرب، واجلزائر، والعراق، 

وتون�ص، وم�ضر، و�ضوريا، وال�ضعودية.

الت�ضاق  ا�ضتمرار  ح��ال  يف  اأن��ه  اإل��ى  الدلئل  وت�ضري 
ذاته يف ال�ضتخدام العربي للموارد والطاقات الزراعية 
ع امل�ضتقبلي يف م�ضاحة الأرا�ضي  املتاحة؛ فاإن ُفر�ص التو�ضُّ
الزراعية الكلية يف معظم الدول العربية �ضتكون حمدودة 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  يرتبط  ما  وه��و  ال�ضودان(،  )با�ضتثناء 

مبتطلبات هذا التو�ضع الإ�ضايف من املياه.

يقابل كلَّ هذه املعطيات ويفاقم من خطورتها ارتفاع 
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الزراعية،  واملنتجات  ال�ضلع  على  الطلب  يف  ج��وه��ري 
ناجم عن ارتفاع متو�ضط معدل النمو ال�ضكاين ال�ضنوي 
 - 2000 للفرتة   %  2.0 ر بنحو  املقدَّ العربية؛  الدول  يف 
بنحو  املقدر  العاملي  املتو�ضط  �ضعف  يقارب  )ما   2014
�ضكان  عدد  منو  با�ضتمرارية  كذلك  واملدعوم   ،)%  1.1
التوجه ال�ضتهالكي( على ح�ضاب �ضكان  احل�ضر )ذوى 
من  ال�ضكان  لإجمايل  ن�ضبتهم  ارتفعت  والذين  الريف، 
 ،2014 عام   %  58 نحو  اإلى   2000 عام   %  53.9 نحو 
الذي  املعدل  وه��و   ،%  2.43 ق��دره  �ضنوي  منو  ومبعدل 
بنحو  املقدر  العاملي  املعدل  متو�ضط  عف  �ضِ ا  اأي�ضً يقارب 

.)WDI 2015( 1.81 % للفرتة ذاتها

من جانب اآخر ُتظهر البيانات ا�ضتمرار عدم فعالية 
الإدارة العربية يف اإدارة املوارد املائية، حيث بلغ متو�ضط 
للعام  العربية  الدول  املائية يف  املوارد  الفرد من  ن�ضيب 
2012 نحو 1057 مرت مكعب �ضنويًّا، وهو املعدل املقارب 
مكعب  مرت   1000 ب��  ر  املقدَّ املائي  للفقر  العاملي  للخط 
عليه  يح�ضل  كان  ا  ممَّ  %  75 نحو  ميثِّل  وال��ذي  ا،  �ضنويًّ

الفرد العربي من املياه عام 1950.

وت�ضري التقديرات اإلى اأنه يف حال ا�ضتمرار الت�ضاق 
املائية  امل��وارد  قطاع  ب��اإدارة  املرتبطة  وال�ضيا�ضات  ذاته 
يف الدول العربية؛ ف�ضينحدر هذا املعدل ليبلغ نحو 667 
525 مرًتا  2025، ثم ليبلغ نحو  مرًتا مكعًبا �ضنويًّا عام 
الأزمة  ة  حدَّ ا�ضتداد  ع  توقُّ مع   2050 عام  �ضنويًّا  مكعًبا 
الأردن  يف  ة  وبخا�ضَّ عربية؛  دول  عدة  يف  املائي  والعجز 

وليبيا وعمان وال�ضعودية و�ضوريا واليمن وفل�ضطني.

�ضيَّما  ل  اخلارجية؛  املخاطر  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 
املرتتبة على التغريات املناخية العاملية، وما يرتبط بها من 
للمخاطر  اإ�شافة  املطرية،  االأمناط  يف  وحتوالت  تغريات 
املرتبطة باأن نحو 60% من تدفقات املياه يف املنطقة تاأتي 
التقليدية  غري  املياه  م�ضادر  واأن  الدولية،  احل��دود  عرب 

متثِّل اأقل من 5.0 % من املوارد املائية العربية.

يف  العربية  الإدارة  ل�ضعف  اآخ��ر  جانب  يظهر  كما 
املتاحة،  الزراعية  امل��وارد  مع  والكفء  الر�ضيد  التعامل 
وا�ضتيفاء متطلبات ال�ضتدامة يف ا�ضتمرار �ضيادة اأنظمة 
الأرا�ضي  م�ضاحة  ق��درت  حيث  للموارد،  املُ��ه��ِدرة  ال��ري 
ال�ضطحي  ال��ري  نظام  فيها  ُي�ضتخدم  التي  ال��زراع��ي��ة 
الأرا�ضي  م�ضاحة  جمموع  من   %  75 بحوايل  التقليدي 
املرويَّة يف الدول العربية، مقابل ا�ضتحواذ الريِّ بالر�صِّ 
)التنقيط(  املو�ضعي  وال���ري   ،%  15.0 ح���وايل  على 
جانب  اإلى  هذا   ،%  10.0 نحو  على  بالليزر  وال�ضطحي 
ز امل�ضاحات الأعلى ا�ضتخداًما لأ�ضاليب الريِّ احلديث  تركُّ

يف م�ضر واجلزائر وال�ضعودية )68.8 %(.

اإدارة عمليات الري يف الدول  ويوؤدي هذا النمط يف 
الزراعية،  الرتبة  امللوحة يف  معدلت  زيادة  اإلى  العربية 
الغذائية  العنا�ضر  للمياه ولعديٍد من  وهدر وال�ضتنزاف 
اإنتاجية الأرا�ضي الزراعية،  احليوية، ومن َثم انخفا�ص 
كفاءة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  رت  ق��دَّ وق��د 
مبا  العربية  الدول  يف  للري  �ضة  املخ�ضَّ املياه  ا�ضتخدام 
بني 50 - 60 % فقط، وهو ما يعني اإهدار نحو 91 مليار 

مرت مكعب �ضنويًّا.

الزراعي  الفاقد  اإ�ضافة ل�ضتمرار وجود ظاهرة  هذا 
ر حجم الفاقد من ال�ضلع  ملراحل ما بعد احل�ضاد؛ حيث ُقدِّ
واملنتجات الغذائية الرئي�ضة يف الدول العربية بنحو 77.8 
مليون طن، وهو ما ميثِّل نحو 25.2 % من كميات الغذاء 
ذلك  يف  الأك��رب  امل�ضاهمة  وكانت  لال�ضتهالك،  املتاحة 
واحلبوب؛  والفاكهة  اخُل�ضر  ن�ضيب  الزراعي من  الفاقد 
بواقع 37.8 و21.3 % و20.3 % لكلٍّ منها على التوايل. 

التنمية  خ��ط��ط  ع���ادة  نه  تت�ضمَّ ���ا  ممَّ وب��ال��رغ��م 
واملوارد  البيئة  حماية  اأه��داف  من  العربية  الزراعية 
واحلفاظ  وغابات،  وم��راٍع  ومياه  اأرا���صٍ  من  الطبيعية 
الطبيعية،  اأنظمتها  و�ضيانة  وتوازنها،  �ضالمتها  على 
الأمثل  وال�ضتغالل  الإنتاجية  قدراتها  على  واحلفاظ 
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اإل  والجتماعية..  القت�ضادية  عوائدها  وتعظيم  لها، 
تاأثريات مثل هذه  �ص  تلمُّ ح عدم  يو�ضِّ زال  الواقع ل  اأن 
الرغم من معاناة معظم  الأر�ص، فعلى  الأهداف على 
الدول العربية من انخفا�ص ن�ضبة الأرا�ضي الزراعية اأو 
تلك القابلة للزراعة، وكذلك ندرة املوارد املائية املتاحة 
املوارد  تلك  من  ا  مهمًّ جانًبا  ف��اإن  العربي؛  العامل  يف 
تتعر�ص  حيث  ال�ضتخدام؛  و�ضوء  ل��الإه��دار  �ص  يتعرَّ
ر والنمو  امل�ضاحات الزراعية ملخاطر التجريف والت�ضحُّ
�ص املياه العربية للفقد اأو التدهور يف  املحدود، كما تتعرَّ
النوعية، وهو الأمر الذي يرتبط ب�ضكل اأ�ضا�ضي ب�ضيادة 
وعدم  املياه،  ل�ضتخدام  املكثِّفة  املح�ضولية  الرتاكيب 
التكلفة القت�ضادية،  املياه يف ح�ضابات  اإدخال عن�ضر 
و�ضيادة ُنظم الريِّ التقليدية غري املنا�ضبة، وحمدودية 
بالتنقيط  ال��ريِّ  مثل  املتطورة؛  ال��ريِّ  ُنظم  ا�ضتخدام 

. والريِّ بالر�صِّ

1.1.1.2 واقع االإنتاج احليواين واملوارد 
ال�ضمكية:

يفر�ضه  مبا  احليوانية  ال��رثوة  قطاع  اأهمية  ترتبط 
الدخول  م�ضتويات  وت��زاي��د  امل�ضتمرُّ  ال�ضكاين  النمو 
اإلى املدن؛ من تنامي الطلب على  والنتقال من الريف 
حتى  احليوانية،  املنتجات  فيها  مبا  الغذائية  املنتجات 
اأن التقديرات الدولية ت�ضري لتوقع تنامي الطلب العاملي 
على تلك املنتجات بن�ضبة 70.0 % بحلول العام 2050، 
على  الفقراء  من  �ضخ�ص  مليار  نحو  لعتماد  اإ�ضافة 
م�ضتوى العامل على تلك الرثوة احليوانية كم�ضدر للدخل 
وكذلك كم�شدر للغذاء، كما ترتبط اأهمية هذا الن�شاط 
التنموية،  ال�ضتدامة  للتاأثري يف  ا  اأ�ضا�ضيًّ بكونه م�ضدًرا 
من خالل تاأثرياته على التغريُّ املناخي واإدارة الأرا�ضي 
واملياه والتنوُّع البيولوجي، اإ�ضافة لكونه امل�ضتخدم الأكرب 
اأو  الرعي  اأن�ضطة  �ضواء من خالل  الزراعية؛  لالأرا�ضي 

.)FAO -2015( ا�ضتهالك املحا�ضيل العلفية

اإدارة  جمال  يف  عامٍّ  ب�ضكل  العربية  الدول  واجهت 
ال�ضعف  ال�ضمكية  وال��رثوة  احليواين  الإنتاج  قطاعات 
ذاته الذي واجهته يف توظيف املوارد الزراعية والإنتاج 
بالعناية  احل��ي��واين  الإن��ت��اج  ذل��ك  يحظ  ومل  النباتي، 
العربية،  الدول  يف  ال�ضيا�ضات  خمططي  لدى  املنا�ضبة 
الدول  يف  احليواين  لالإنتاجي  الأ�ضا�ضي  الهيكل  وبقي 
العربية حمتفًظا ب�ضماته وخ�ضائ�ضه العامة ذاتها دون 
رت الرثوة احليوانية يف الوطن  تغيري جوهري؛ حيث ُقدِّ
العربي من الأبقار واجلامو�ص والأغنام واملاعز والإبل 
بنحو  )مرتاجعة   2012 عام  راأ���ص  مليون   340 بنحو 
17% عن م�ضتواها عام 2007، والذي يرتبط يف جزئه 
تلك  هيكل  ع  ويتوزَّ ال�ضودان(،  جنوب  بانف�ضال  الأكرب 
الرثوة بواقع 54.2 مليون راأ�ص اأبقار، ونحو 4.3 مليون 
وماعز،  اأغنام  راأ�ص  مليون   266 ونحو  جامو�ص،  راأ�ص 
ز تلك الرثوة ب�ضفة  ونحو 16.1 مليون راأ�ص اإبل، وترتكَّ
اأ�ضا�ضية يف ال�ضودان وم�ضر واملغرب وال�ضومال، يف حني 
ز الإنتاج العربي من اللحوم )احلمراء والبي�ضاء(  يرتكَّ

يف ال�ضودان وم�ضر وال�ضعودية واجلزائر)58.2 %(.

نحو  العربي  ال�ضمكي  الإن��ت��اج  بلغ  اآخ��ر  جانب  م��ن 
4.185 مليون طن عام 2012، مثَّل الإنتاج من امل�ضايد 
نحو  ال�ضمكية  امل����زارع  م��ن  والإن���ت���اج   ،%  73.7 نحو 
ال�ضمكي  الإنتاج  من  الأكرب  اجلزء  ز  تركَّ وقد   ،%26.3
مبا  وم�ضر  املغرب  يف  وامل���زارع(  امل�ضايد  )م��ن  الكلي 
ز الإنتاج  ميثل )70.5 %( من الإنتاج العربي، كما تركَّ
ال�ضمكي من املزارع يف م�ضر مبا ميثل نحو 92.5 % من 
ز  الإنتاج ال�ضمكي امل�ضتزرع يف الدول العربية، كذلك تركَّ
الإنتاج ال�ضمكي من امل�ضايد يف املغرب ثم موريتانيا ومبا 
ميثِّل نحو 59.0 % من اإجمايل اإنتاج امل�ضايد يف الدول 

العربية )اإطار 1.2(.
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اإطار 2. 1 االإنتاج ال�ضمكي.. التجربة امل�ضرية لل�ضتزراع ال�ضمكي

تعدُّ م�شر هي مركز ن�شاط اال�شتزراع املائي )ال�شمكي( يف الدول العربية، حيث مثَّل االإنتاج ال�شمكي من املزارع كمتو�شط للفرتة 2000 -2012 
ر هذا الن�شاط اجلزء االأكرب من االإنتاج ال�شمكي يف م�شر )نحو 74.1 %(، ويعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على دور  نحو 92 % من االإنتاج العربي، ويوفِّ

القطاع اخلا�ص الوطني، الذي تبلغ ح�ضته نحو 98 % من اإنتاج ال�ضتزراع املائي يف م�ضر.
وقد جاءت م�ضر يف الرتتيب التا�ضع عامليًّا يف ال�ضتزراع ال�ضمكي، وذلك وفًقا لإح�ضائيات حالة املوارد ال�ضمكية والأحياء املائية يف العامل، 
)الفاو -2014(، بعد ال�ضني والهند وفيتنام واإندوني�ضيا وبنغالدي�ص والرنويج وتايالند  “منظمة الأغذية والزراعة العاملية”  ال�ضادرة عن 
للعام   %  1.53 نحو  بلغت  ال�ضمكي  لال�ضتزراع  العاملي  الإنتاج  يف  م�ضاهمة  وبن�ضبة  طن،  مليون   1.1 نحو  يبلغ  اإنتاج  بحجم  وذلك  و�ضيلى، 

 .2012
ا بني جميع  ع والتطوير والتحديث يف قطاع ال�ضتزراع ال�ضمكي يف م�ضر منذ نحو عقود ثالثة، لي�ضبح هو القطاع الأعلى منوًّ وقد بداأ التو�ضُّ
اأن�ضطة  معظم  وتقع  م�ضر،  يف  وا�ضتهالكها  الأ�ضماك  اإنتاج  بني  الفجوة  ل�ضدِّ  الأمثل  اخليار  هو  ليكون  له  اأهَّ ما  وهو  الأخ��رى،  امل�ضايد  اأن�ضطة 

ال�ضتزراع املائي يف م�ضر يف منطقة دلتا نهر النيل، فيما عدا بع�ص ال�ضتثناءات املتناثرة يف بع�ص املناطق الأخرى. 
وغالبية اإنتاج ال�ضتزراع املائي هو اأنواع مياه عذبة اأو اأنواع ُتربى وتنمو يف املياه معتدلة امللوحة، اإل اأن اإنتاج الأ�ضماك والق�ضريات يف املياه 

املاحلة ما زال يواجه عديًدا من امل�ضاكل التقنية والقت�ضادية.
ها الأكرب هي مزارع �ضبه مكثفة يف الأحوا�ص الأر�ضية وبا�ضتخدام املياه معتدلة امللوحة، ويواجه هذا  وتعدُّ املزارع ال�ضمكية يف م�ضر يف �ضقِّ
ة فرتة  للزراعة احلقلية )بخا�ضَّ الأرا�ضي  ا�ضت�ضالح  التو�ضع يف  ب�ضبب  واملياه(؛  املوارد )الأر�ص  املناف�ضة على  اإ�ضكالية  ال�ضتزراع  النمط من 
الت�ضعينات من القرن املا�ضي(؛ لذلك ينمو ال�ضتزراع املكثف يف الأحوا�ص الأر�ضية واخلزانات ب�ضرعة ملجابهة النق�ص يف امل�ضاحة املائية املتاحة 

لال�ضتزراع املائي، من خالل تكثيف تطبيقات التكنولوجيا احلديثة. 
الأرز  حقول  يف  الأ�ضماك  تربية  امل�ضرية  احلكومة  تعد  حيث  ال�ضمكي،  ال�ضتزراع  مبجالت  وثيًقا  ارتباًطا  م�ضر  يف  الأرز  زراعة  وترتبط 
طريقة غري مبا�ضرة لدعم ا�ضتهالك الفرد من الربوتني احليوانى يف املناطق الريفية الفقرية، ل �ضيَّما واأن املح�ضول ال�ضمكي ُي�ضتهلك بوا�ضطة 
يعة �ضنويًّا( من املفرخات املختلفة، ليتم توزيعها  املزارعني واأ�ضرهم، ول يتم ت�ضويقه، حيث يتم �ضراء اإ�ضبعيات الأ�ضماك )حوايل 20 مليون زرِّ

جماًنا على مزارعي الأرز. 
هات هيئة الرثوة ال�ضمكية امل�ضرية؛ فاإن قدًرا كبرًيا من النمو امل�ضتهدف لتطوير هذا القطاع ميكن حتقيقه عن طريق حتويل  وطبًقا لتوجُّ
املزارع التقليدية اإيل اأنظمة ال�ضتزراع املكثف، وتطوير ال�ضتزراع التكاملي لالأ�ضماك مع املحا�ضيل الزراعية يف املناطق ال�ضحراوية، اعتماًدا 
على ال�ضتزراع با�ضتخدام املياه اجلوفية، اإ�ضافة لآفاق تنمية ال�ضتزراع البحري الذي ميثِّل اأهمية حيوية حلالة م�ضر، التي تواجه حمدودية يف 

مواردها من املياه العذبة. 

امل�ضدر: املوقع الر�ضمي للهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�ضمكية -وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي -جمهورية م�ضر العربية -مار�ص 2015 
)org.gafrd.www(

عدم  م��ن  متنوعة  ح��الت  ال�ضمكي  الإن��ت��اج  وي��واج��ه 
قة  املطبَّ العربية  والإج����راءات  ال�ضيا�ضات  يف  الكفاءة 
العربية  البحرية  ال�ضواحل  امتداد  فبالرغم من  لإدارته، 
الإنتاج  م�ضادر  وات�ضام  مرت،  كيلو  األ��ف   23 ح��وايل  اإل��ى 
ال�ضمكي يف الدول العربية بالتنوع من حيث املوارد البحرية 
)80 %( واملياه الداخلية )16 %(، ف�ضاًل عن ال�ضتزراع 
ال�ضمكي )4 %(، وهي املوارد التي اأتاحت خمزوًنا �ضمكيًّا 

مليون   7.7 نحو  منها  ط��ن؛  مليون   8.2 ب��ح��وايل  ر  ُي��ق��دَّ
املياه  مليون طن يف   0.5 وحوايل  الإقليمية  املياه  طن يف 
الداخلية.. بالرغم من كل ذلك اإل اأن حجم ال�ضتخدام 
والإنتاج العربي اقت�ضر على نحو 51.0 % فقط من حجم 
هذا املخزون ال�ضمكي، ومبا ميثِّل نحو 85% من اإجمايل 

الطاقة الإنتاجية املمكنة للدول العربية.

م�ضاحة  بلوغ  الإح�����ض��اءات  ُتظِهر  اآخ��ر  جانب  م��ن 
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املراعي الطبيعية يف الدول العربية حوايل 494.2 مليون 
تلك  من   %  58.1 نحو  ز  ترتكَّ  ،)2011 )للعام  هكتار 
موريتانيا  و�ضاهمت  وال�ضودان،  ال�ضعودية  يف  امل�ضاحات 
 ،%  34.8 بنحو  واملغرب  واجلزائر  والعراق  وال�ضومال 

وباقي الدول العربية بنحو 7.1 %.

اأظهر  فقد  ذات��ه؛  امل���وارد  ز  تركُّ لختالل  واإ�ضافة 
من  عام  ب�ضكل  املراعي  تلك  معاناة  ا�ضتمرار  التحليل 
تلق تدخالت ناجعة من  التي مل  العديد من ال�ضعوبات 
الإدارة الزراعية العربية، ل �ضيَّما ما يرتبط باإ�ضكالت 
انخفا�ص احليوية، وتدين الكثافة، وِقلَّة التغطية النباتية، 
الإنتاجية  معدل  وانخفا�ص  النوعي،  الرتكيب  وه�ضا�ضة 
للهكتار  الإنتاجية  ر  ُتقدَّ حيث  امل�ضاحة،  لوحدة  النباتية 
من املراعي يف الدول العربية بحوايل 5 كجم من اللحوم 
املتحقق  الإنتاجية  معدل  ُخم�ص  ميثِّل  ما  وهو  احلمراء، 
يف الدول املتقدمة، ونحو ثلث معدل الإنتاجية يف الدول 

النامية.

الدول  يف  ال��غ��اب��ات  م�ضاحات  رت  ُق���دِّ فقد  كذلك 
 ،2011 ع��ام  يف  هكتار  مليون   49.0 بنحو  العربية 
ومبا ميثِّل نحو 1.2 % من م�ضاحة الغابات يف العامل، 
ال�ضودان وال�ضومال  الغابات يف  ز امل�ضاحات من  وترتكَّ
رت م�ضاحة الغابات املزالة �ضنويًّا  )56.3%(، وقد ُقدِّ
كيلو  اآلف   10 بحوايل  )التعديات(  العربية  الدول  يف 
مرت مربع، اأي مبعدل اإزالة يبلغ نحو 1.3  % �ضنويًّا من 
معدًل  يعدُّ  ما  وهو  العربية،  الدول  الغابات يف  م�ضاحة 
مرتفًعا باملقارنة مع معدل الإزالة على امل�ضتوى العاملي؛ 

الذي ل يتجاوز 0.2  % �ضنويًّا. 

العربية  وال�ضيا�ضات  الإدارة  منط  حتليل  ح  ويو�ضِّ
خطط  وج��ود  ع��دم  والغابات  امل��راع��ي  اإدارة  جم��ال  يف 
وا�ضحة لتنمية تلك املوارد وا�ضتدامتها، وق�ضور الإدارة 
ع��ن م��الح��ق��ة امل��م��ار���ض��ات اخل��اط��ئ��ة جت��اه��ه��م��ا؛ مثل: 
تعديات الإزالة وال�ضتغالل اجلائر، واحلرث وا�ضتمرار 

التوزيع  التجديد والت�ضميد، وغياب  واإهمال  الحتطاب، 
اجليد والكفء لنقاط املياه. 

2.1.1.2 حتديات االأمن الغذائي العربي 
وتدين االإنتاجية:

من  ال��غ��ذائ��ي  ب��الأم��ن  املرتبطة  التحديات  تنطلق 
اأحد  هو  للمواطن  ونوعيًّا  كميًّا  الغذاء  توفر  اأن  ركيزة 
مكونات احلقوق الإن�ضانية الأ�ضا�ضية، ومكون مركزي من 
مكونات عنا�ضر الأمن الإن�ضاين )القت�ضادي وال�ضيا�ضي 
التفاوت  ى  اأدَّ وقد  وال�ضخ�ضي(،  والغذائي  والجتماعي 
بني معدل منو الإنتاج الزراعي العربي من جانب والطلب 
خالل  اآخ��ر  جانب  من  الزراعية  واملنتجات  ال�ضلع  على 
الكتفاء  ِن�ضب  يف  وا�ضح  تراجع  اإل��ى  ال�ضابقة؛  العقود 
املحلي  الإن��ت��اج  ب��ني  القائمة  الفجوة  وارت��ف��اع  ال��ذات��ي، 

وال�ضتهالك الكلي يف الدول العربية.

ومل تتمكن الإدارات وال�ضيا�ضات العربية املتتابعة من 
تعديل هذا الختالل، حيث بلغت هذه الفجوة عام 2013 
مقارنة   %  171 بنحو  مرتفعة  دولر،  مليار   35.6 نحو 
الفجوة بو�ضوح  2000، وقد تزايدت هذه  مب�ضتواها عام 
لعديٍد من ال�ضلع الغذائية الأ�ضا�ضية؛ مثل احلبوب واللحوم 
والألبان وال�ضكر املكرر والزيوت )متثِّل هذه املجموعة نحو 

97.0 % من قيمة الفجوة(. 

ن�ضيب  من  الفجوة  تلك  يف  الأك��رب  امل�ضاهمة  وكانت 
 ،%  20.4 م�ضر وال�ضعودية واجلزائر والإمارات؛ بواقع 
%  لكلٍّ منها على التوايل،   10.4  ،%  12.8  ،%  19.7
وذلك كمتو�ضط �ضنوي للفرتة 2011 - 2013( )املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية -املجلد 33 - 2013(.

وب�ضفة عامة فقد اعتمدت �ضيا�ضات تدعيم م�ضتويات 
الكتفاء والأمن الغذائي يف الدول العربية ب�ضكل مبا�ضر 
على ال�ضيا�ضات الكلية وكذلك ال�ضيا�ضات الزراعية، دون 

دة وقائمة بذاتها لهذا املجال. وجود �ضيا�ضات حمدَّ
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الإنتاجية  مبتابعة  ��ة  اخل��ا���ضَّ الإح�����ض��اءات  وت�ضري 
الزراعية يف الدول العربية لعدد من املنتجات واملحا�ضيل 
الكلية  الإنتاجية  يف  وا�ضح  تراجع  ر�ضد  اإل��ى  الزراعية 
العربية لالأرا�ضي الزراعية جلملة احلبوب عام 2012، 
ق للفرتة 2005 - 2009  مقارنة مبتو�ضط الإنتاج املتحقِّ
ر  اخُل�ضَ ن�ضبيًّا ملجموعات  نها  %، مقابل حت�ضُّ  5.2 بنحو 

رنات واجلذور بنحو 110 %. بنحو 10.3 %، والدَّ

القمح(- فيها  )مبا  احلبوب  على  ال�ضوء  وبت�ضليط 
الزراعية  ال���واردات  قائمة  بنود  اأه��م  متثِّل  باعتبارها 
بالن�ضبة  الزراعية  الإنتاجية  تراجع  -ُيالَحظ  العربية 
الأكرث  باأنها  معظمها  يف  تت�ضم  التي  العربية،  ل��ل��دول 
الأكرث  وك��ذل��ك  العربي،  ال��زراع��ي  ال��ن��اجت  يف  م�ضاهمة 
يف  ممثَّلة  العربية،  ال��زراع��ي��ة  امل���وراد  على  ا�ضتحواًذا 
املغرب(،  م�ضر،  ال�ضومال،  ال�����ض��ودان،  )ال�ضعودية، 
العربية  ال���دول  يف  متفاوتة(  )مب��ع��دلت  منوها  مقابل 

الأخرى، ممثلة يف )الأردن، الإمارات، تون�ص، اجلزائر، 
لبنان،  الكويت،  العراق، عمان، فل�ضطني، قطر،  �ضوريا، 

ليبيا، موريتانيا، اليمن(.

 كما ُيالَحظ اأن اأعلى معدل لنمو الإنتاجية لالأرا�ضي 
ق يف موريتانيا )163 %( والأردن )%118(  الزراعية حتقَّ
الختالل  ح  يو�ضِّ م��ا  وه��و   ،)%  83( مبعدل  عمان  ث��م 
الإنتاجية  تركز  ومواطن  امل��وارد،  ومنو  ز  تركُّ مواطن  بني 

الزراعية يف الدول العربية )انظر: اجلدول رقم 2.2(.

الدولية  املقارنات  حه  تو�ضِّ ما  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 
العربية  ال��دول  يف  الزراعية  الإنتاجية  متو�ضط  تدين  من 
مقارنة باملتو�ضط العاملي، وكذلك مقارنة باملتو�ضط ال�ضائد 
املتحدة،  وال��ولي��ات  الأوروب��ي��ة  وال��دول  النامية  ال��دول  يف 
ة للحبوب وحما�ضيلها، والتي متثِّل الركن الأ�ضا�ضي  وبخا�ضَّ
رقم  اجلدول  )انظر:  العربية  الزراعية  ال��واردات  لقائمة 

3.2، وال�ضكل رقم 5.2(.
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ال�ضكل رقم 2. 5: متو�ضط اإنتاجية بع�س املحا�ضيل االأ�ضا�ضية يف الدول العربية باملقارنة مع دول واأقاليم اأخرى كمتو�ضط 

للفرتة 2007 - 2012 )كيلو جرام لكل هكتار(

امل�ضدر: التقرير االقت�ضادي العربي املوحد -2013-ا�ضتناًدا اإلى قواعد بيانات منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة، بيانات االإنتاج الزراعي. 
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فاإن  الإنتاجية  ل�ضعف  اإ�ضافة  اأن��ه  التحليل  ُيظِهر 
ت اإلى ا�ضتمرار الفجوة  هناك عدًدا من العوامل التي اأدَّ
مقدمتها:  يف  ياأتي  والتي  العربية،  ال��دول  يف  الغذائية 
الزيادة  تفوق معدلت  ال�ضكان مبعدلت  تزايد  ا�ضتمرار 
م�ضتويات  وارتفاع  الزراعية،  ال�ضلع  اإنتاج  يف  املتحققة 
الكلي،  ال�ضتهالك  بدورها  تدفع  التي  الفردية؛  الدخول 

املرتبط بدوره بزيادة الطلب على الواردات. 

العربي  الغذائي  الأمن  ويفاقم من خماطر حتديات 
ارتفاع  نحو  عاملي  ��راد  اطِّ من  ذاتها  الفرتة  �ضهدته  ما 
اأ�ضعار الغذاء، وهو الجتاه املوؤهل لال�ضتمرار على املدى 
على  العاملي  الطلب  ا�ضتمرارية  ظل  يف  وذل��ك  الطويل، 
م�ضادر الطاقة التقليدية )الوقود الأحفوري(، وما يقود 
له من ارتفاع تكاليف مدخالت الإنتاج والنقل الزراعي، 
اإ�ضافة لتنامي الطلب العاملي على اإنتاج الوقود احليوي، 
ا  عامليًّ الغذاء  اأ�ضعار  لرتفاع  العاملني  كال  يقود  حيث 

)�ضندوق النقد العربي 2013(.

العام  للم�ضتوى  تتباين وطاأته طبًقا  الذي  الأمر  وهو 
كلِّ  داخ��ل  الجتماعية  لل�ضرائح  وكذلك  للدول،  للدخل 
والفئات  ال��دول  على  تاأثرياته  اأ�ضواأ  ين�ضبُّ  حيث  دول��ة، 
الأمن  وذل��ك على م�ضتوى  فقًرا،  الأك��رث  اأو  الأق��ل دخ��اًل 
الغذائي و�ضوء التغذية، وتعميق الفقر، وتهديد التما�ضك 
النمو،  اآف���اق  على  ال�ضلبي  لأث���ره  اإ�ضافة  الجتماعي، 
قد  مب��ا  ترتبط  التي  الكلية  القت�ضادية  والخ��ت��اللت 
ُتقدم عليه احلكومات من اإجراءات لتخفيف التداعيات 
الجتماعية وال�ضيا�ضية لتلك الآثار )زيادات يف الأجور اأو 

تو�ضيع م�ضتويات الدعم(.

لأ�ضعار  العاملي  املوؤ�ضر  ارتفاع  البيانات  ُتظِهر  حيث 
من   %  134.1 بنحو   2012 ع��ام  الزراعية  ال���واردات 
م�ضتواه عام 2000، اإثر ارتفاع قيمته القيا�ضية من )91( 
الى )213( للعامني على التوايل، وذلك ا�ضتناًدا ملتو�ضط 
 FAO( اأ�ضا�ص  ك�ضنة   -2004  2002 الفرتة  اأ�ضعار 

.)-March 2015

الأ�ضعار  يف  والتقلبات  الرتفاعات  تلك  ُت�ضهم  حيث 
اأكرب  من  تعدُّ  منطقة  الزراعية-يف  للمنتجات  العاملية 
م�ضتوردي ال�ضلع واملنتجات الزراعية يف العامل -يف تنامي 
وتزايدها،  وامل�ضتوردين  للمنتجني  القت�ضادية  املخاطر 
للم�ضتهلكني  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  خماطر  لتنامي  اإ���ض��اف��ة 
ال�ضتثمارات  تثبيط  يف  دورها  على  عالوة  واحلكومات، 

املطلوبة يف الزراعة من اأجل التنمية. 

ت�ضتهلك نحو  العربية  الدول  اأن  اإلى  البيانات  وت�ضري 
احلبوب- واردات  وتغطي  العامل  يف  املنَتج  القمح  ثلث 
% من الطلب املحلي، وتغطي   60 مبا فيها القمح -نحو 
واردات ال�ضكر نحو 75 % من الطلب املحلي، واأن هاتني 
متو�ضط  من   61٪ بنحو  مًعا  ت�ضهمان  اللتني  ال�ضلعتني 
ال�ضعرات احلرارية؛ قد  ا�ضتهالك  الفرد من  احتياجات 
عف  ال�ضِّ باأكرث من  القيا�ضية حتديًدا  اأ�ضعارهما  ارتفعت 

خالل الفرتة 2000 - 2012. 

وب�ضكل عام تعدُّ اأ�ضباب ا�ضتمرارية الفجوة الغذائية 
ومت�ضعبة )دميغرافية  متعددة  وتناميها  وعوامل  العربية 
كما  الكلية(،  التنموية  ال�ضيا�ضات  -طبيعية-خيارات 
طبيعة  ح�ضب  وحجمها  العوامل  هذه  تاأثري  دور  يختلف 
الريف  بني  وتوزيعهم  ال�ضكاين،  ثقلها  حيث  من  ال��دول؛ 
الطبيعية  املوارد  اأو حمدودية  ندرة  وفق  وكذلك  واملدن، 
والتنظيمية  الإداري���ة  الهياكل  جناعة  وم��دى  واملالية، 
القائمة، اإ�ضافة اإلى م�ضتوى الهتمام بالقطاع الزراعي 
التي  العوامل  جمموعة  وهي  التنمية،  خمططات  �ضمن 
اأو غري مبا�ضر( على  توؤثِّر يف حم�ضلتها )ب�ضكل مبا�ضر 
حجم الإنتاج، وم�ضتويات الإنتاجية، ومدى قدرة الدولة 

على ا�ضتغالل طاقاتها ومواردها املتاحة.

املبادرات  م��ن  ع��دي��ًدا  العربية  ال���دول  �ضهدت  وق��د 
ة خالل العقد  لتح�ضني م�ضتويات الأمن الغذائي-وبخا�ضَّ
واملوؤ�ض�ضية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتويات  كافة  -على  املا�ضي 
الُقْطرية والإقليمية، ب�ضكل يعك�ص تنامي الإدراك العربي 
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خلطورة امل�ضار الراهن للقطاع الزراعي العربي، واإن كان 
�ُضلَّم  العربي يف  الغذائي  الوا�ضح لق�ضية الأمن  الرتقاء 

الأولويات املعلنة لالأجندة ال�ضيا�ضية العربية مل يظهر له 
تاأثري ملمو�ص بعد )اإطار 2.2(. 

اإطار 2. 2  اإ�ضهامات ومبادرات للتعاون العربي يف جمال االأمن الغذائي

ى ا�ضتمرار املعوقات املرتاكمة يف بنية القطاع الزراعي العربي، و�ضعف الإجراءات ملعاجلة العقبات التي حتول دون ا�ضتثمار املوارد  اأدَّ
ا للفرتة  الزراعية املتاحة بالكفاءة املطلوبة، وحتقيق املعدلت املاأمولة يف الإنتاجية.. اإلى تفاقم الفجوة الغذائية يف الدول العربية بنحو 8 % �ضنويًّ

من 2000 -2012.
وا�ضتجابة لذلك متَّ اإقرار ال�ضرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية لعام 2025 يف القمة العربية )الريا�ص -2007(، كما متَّ اإقرار 
امل�ضروع الطارئ لالأمن الغذائي العربي يف القمة العربية القت�ضادية والتنموية والجتماعية )الكويت -2009(، وهي املبادرات التي ت�ضتهدف 
اإعادة اإعطاء القطاع الزراعي الأهمية التي ي�ضتحقها يف اأولويات التنمية يف الدول العربية، وتعزيز فر�ص الكتفاء يف ال�ضلع الغذائية الرئي�ضة 
التي متثِّل اجلزء الأكرب من قيمة الفجوة الغذائية العربية، وحتقيق فر�ص ا�ضتثمارية جمدية للقطاع اخلا�ص يف القطاع الزراعي، اإ�ضافة لتوفري 

حوايل 8.6 مليون فر�ضة عمل لل�ضباب العربي. 
والطرق،  الكهرباء،  مثل:  الزراعي؛  للقطاع  والإنتاجية  التحتية  البني  لتطوير  الالزمة  ال�ضتثمارات  يتطلبه ذلك من تخ�ضي�ص  ومبا 
و�ضبكات الري احلديث، واملخازن، ومراكز الت�ضويق والتربيد، وو�ضائل النقل املتطورة، اإ�ضافة لتوفري البنية القانونية والت�ضريعية لت�ضهيل تنفيذ 
َدْور القطاع اخلا�ص ل�ضتثمار املوارد املتوفرة يف الدول العربية من املياه والأرا�ضي الزراعية، والعمالة،  امل�ضروعات الزراعية، وكذلك اإطالق 

والكفاءات العاملية.. ب�ضكل ر�ضيد. 
ت احلكومة ال�ضودانية مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خالل تنفيذ برنامج متكامل للتنمية الزراعية يف  ويف هذا الإطار اأعدَّ
ال�ضودان، ي�ضتثمر املوارد الكبرية من الأرا�ضي الزراعية، واملياه، والرثوة احليوانية، وي�ضارك يف متويله موؤ�ض�ضات التمويل العربية؛ ويف مقدمتها 
يف  عربيًّا  واعتمادها  تبنيها  متَّ  التي  املبادرة  وهي  العربية،  التمويل  موؤ�ض�ضات  وباقي  والجتماعي”،  القت�ضادي  لالإمناء  العربي  “ال�ضندوق 

الجتماع ال�ضتثنائي للمجل�ص القت�ضادي والجتماعي التابع جلامعة الدول العربية، يف مار�ص 2014.
ا�ضتثمارية عربية”  “خارطة  الإطار ذاته؛ من خالل تقدمي  اإ�ضهام جوهري يف  الزراعي  والإمناء  العربية لال�ضتثمار  للهيئة  وقد كان 

لتنفيذ م�ضاريع زراعية كربى تواجه حتديات الأمن الغذائي يف الدول العربية.
الن�ضبية  للمزايا  الأمثل  ال�ضتغالل  وهي:  اأ�ضا�ضية؛  اأربعة  حماور  على  وتقوم   ،2012 عام  املغرب  يف  تبنيها  مت  التي  اخلارطة  وهي 
لتوزيعات املوارد الزراعية والب�ضرية يف الإنتاج الزراعي بني الدول العربية، وال�ضتغالل الكفء للقيمة امل�ضافة لل�ضناعات الغذائية التحويلية، 
ة ملراحل الإنتاج الزراعي ومزايا التجارة البينية العربية، اإ�ضافة اإلى اإن�ضاء �ضندوق متويلي خا�صٍّ بالأمن  ع يف اإقامة مناطق/ اأ�ضواق ُحرَّ والتو�ضُّ

الغذائي العربي، و�ضندوق ل�ضتقطاب ال�ضباب وال�ضتثمار يف موؤهالتهم العلمية.
ن من تكوين حلقة متكاملة و�ضاملة للقطاع الزراعي؛ بدًءا من الإنتاج الزراعي ثم الت�ضنيع الغذائي، وانتهاًء مبجموعة اخلدمات  مبا ميكِّ
د للمنتجات الزراعية للدول العربية، وخف�ص ال�شغوط على العمالت االأجنبية، وتو�شيع الفر�ص املتاحة للم�شاركة  امل�شاندة، وتاأمني م�شدر موؤكَّ

يف ال�ضتثمارات الزراعية.
دت اخلارطة عدًدا من الدول العربية لتكثيف امل�ضروعات الزراعية بها؛ ملا تتمتع به من موارد وطاقات طبيعية اأو ب�ضرية؛ وهي:  وقد حدَّ
رت اخلارطة الكلفة ال�ضتثمارية املطلوبة لتغطية %50 من فجوة اإنتاج احلبوب يف  ال�ضودان وم�ضر والعراق واملغرب و�ضوريا واجلزائر، كما قدَّ

الدول العربية بنحو 70 مليار دولر، وذلك لزراعة 4 مليون هكتار اإ�ضافية، مبتو�ضط اإنتاجية 3.5 طن لكل هكتار. 

ال�ضوادان، اخلرطوم، 2012. امل�ضدر: الهيئة العربية لال�ضتثمار والإمناء الزراعي، “خارطة زراعية ا�ضتثمارية عربية -2012”، 
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2.1.2 القطاع ال�ضناعي:

1.2.1.2 واقع القطاع ال�ضناعي التحويلي:

امل�ضاهمات  حتليل  ب��داي��ة-ق��ب��ل  الإ����ض���ارة  جت��در 
يف  التحويلية  ال�ضناعات  بقطاع  املت�ضلة  واملوؤ�ضرات 
الدول العربية -للوزن الن�ضبي اخلا�صِّ بتلك ال�ضناعات 
يعتمد يف  يزال  ل  الذي  العربي،  ال�ضناعي  الناجت  يف 
معظمه على ناجت القطاعات والأن�ضطة ال�ضتخراجية، 
% من   80.1 نحو   2013 م�ضاهمتها عام  مثَّلت  التي 
الناجت ال�ضناعي العربي، مقابل 20 % مل�ضاهمة قطاع 
يعك�ضها  التي  الأهمية  وه��ي  التحويلية،  ال�ضناعات 
يف  ال�ضتخراجية  الأن�ضطة  م�ضاهمة  ارت��ف��اع  ا  اأي�ضً
عام   %   43.7 من  العربي  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
تدين  مقابل   ،2013 عام   %   46.5 نحو  اإلى   2010
م�ضاهمة ال�ضناعات التحويلية وتراجعها من 9.6 % 
اإلى نحو 9.2  % للعامني ذاتهما على التوايل )انظر: 

اجلدول رقم 4.2(.

ورغم ما �ضهده القطاع ال�ضناعي العربي يف جمال 
يف  ���ض��واء  ن�ضبي؛  تطوير  م��ن  التحويلية  ال�ضناعات 
ت�ضكيلته الإنتاجية اأم الت�ضديرية، اإل اأنه ل زال مبناأى 
لت املناظرة على امل�ضتوى الدويل، هذا اإ�ضافة  عن املعدَّ
الختالل،  موا�ضع  من  عديًدا  مواجهته  ل�ضتمرارية 
حيث ُتظهر البيانات اإخفاق الإدارة ال�ضناعية العربية 
بوجه عامٍّ يف دفع م�ضاهمة قطاع ال�ضناعات التحويلية 

مقارنة  العربية،  للدول  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف 
مب�ضاهمات باقي الأن�ضطة القت�ضادية، وكذلك مقارنة 
باملتو�ضطات العاملية ال�ضائدة، ففي الوقت الذي بلغت 
فيه هذه امل�ضاهمة للدول العربية جمتمعة نحو 9.2 % 
عام 2013، فقد بلغت للمتو�ضط العاملي نحو 16.5 % 
 )OECD( من الناجت العاملي، وبلغت يف دول جمموعة
يف  بلغت  كما   ،%  30.0 ك��وري��ا  ويف   ،%  15.5 نحو 
الأخرى  ال�ضاعدة  ال��دول  ويف   ،%  26.0 �ضنغافورة 
مثل املك�ضيك وتركيا 18 %، 19 %، لكلٍّ منهما على 

 .)UNIDO 2013( التوايل

وقد بلغت هذه الن�ضبة اأق�ضاها يف تون�ص والأردن 
عند معدل م�ضاهمة 17.0 %، وبلغت اأدناها يف العراق 
 ،%  3.0 م�ضاهمة  معدل  عند  وال�ضومال  وجيبوتي 
والبحرين  املغرب  يف   %  -16  %  11 بني  ما  وبلغت 
وال�ضعودية وعمان والإمارات، وبلغت ما بني 4 % 8- 
% يف لبنان واليمن وقطر وال�ضودان والكويت واجلزائر 

وجزر القمر و�ضوريا )انظر: ال�ضكل رقم 6.2(.

حتقيق  من  العربية  ال��دول  من  اأيٌّ  تتمكن  مل  كما 
امل�ضافة  القيمة  يف  امل�ضاهمة  يف  بها  ُيعتدُّ  م�ضتويات 
من  امل�ضاهمات  اأعلى  بقيت  واإن  عامليًّا،  ال�ضناعية 
عن  جوهري  بفارق  ولكن  وم�ضر،  ال�ضعودية  ن�ضيب 
والربازيل  املك�ضيك  مثل  اأخرى  نامية  دول  م�ضاهمات 

)ال�ضكل رقم 7.2(.

ال�سناع  ال���ق���ط���اع  لزال 

مي���ث���ل  ل  ال�����ت�����ح�����وي�����ل�����ي 

 ،)%20( ب�����ح�����دود  اإل 

ك���م���ت���و����س���ط، م�����ن ال���ن���اجت 

العربي  الإج��م��ايل  املحلي 

ورغ�������م   .2013 ع����������ام 

لهذا  ال���ن�������س���ب���ي  ال����ت����ط����ور 

القطاع، اإّل اأنه لزال بعيداً 

عن الأداء الدويل. وتنتمي 

ال�سناعية  الأن�سطة  اأغلب 

ال�سناعات  اإىل  التحويلية 

ك��ث��ي��ف��ة ال��ع��م��ل. م���ع تدين 

ال��ع��رب��ي من  ال��ف��رد  ح�سة 

ال�سناعية  امل�سافة  القيمة 

يف  اإّل  ت���ت���ع���دى  مل  ال���ت���ي 

دولر   )683.5( ح����دود 

بح�سة  م���ق���ارن���ة  ل���ل���ف���رد، 

دولر   )1262( ت���ب���ل���غ 

ال��دويل، عام  امل�ستوى  على 

.2013
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ملعظم  العربي  ال�ضناعي  ال�ضعف  ُيظهر  ما  وه��و 
من  وال�ضتفادة  م��وارده��ا،  توظيف  يف  العربية  ال��دول 
عالية  �ضناعية  م�ضافة  قيمة  لتوليد  املتاحة  طاقاتها 
الدول  ويف  العامل  يف  ال�ضائدة  نظريتها  تواكب  القيمة، 
اأن هيكل  النامية ال�ضاعدة الأخرى، ويدلُّ كذلك على 
من  اأكرث  العربية-بعد  الدول  التحويلية يف  ال�ضناعات 
�ضتة عقود على ال�ضتقالل وال�ضعي للتنمية القت�ضادية 
قائمة حمدودة من  على  معتمًدا  يزال  وال�ضناعية -ل 
ال�ضناعات، والتي تت�ضابه اإلى حدٍّ بعيد فيما بني الدول 
كثيفة  ال�ضناعات  اإل��ى  معظمها  يف  وتنتمي  العربية، 
الأغذية  اأ�ضا�ضي يف �ضناعة  ب�ضكل  تتمثل  والتي  العمل، 
الكيماوية  وال�ضناعات  التبغ،  ومنتجات  وامل�ضروبات، 

رة،  املكرَّ النفطية  واملنتجات  وال��ك��وك  ومنتجاتها، 
ن �ضناعات منتجات  وال�ضناعات الالفلزية التي تت�ضمَّ
الإ�ضمنت  ومنتجات  الفخارية،  واملنتجات  ال�ضرياميك 
الزجاجية  وامل��ن��ت��ج��ات  واخل��ر���ض��ان��ة،  احل���ي  واجل���ري 
وال��ك��ري�����ض��ت��ال ال���زج���اج���ي، واجل���ران���ي���ت وال���رخ���ام، 
اإ�ضافة  وغريها،  ال�ضناعي..  والأمل��ا���ص  واجلرانيت، 
يف  العربي  ال�ضناعي  الناجت  من  الأك��رب  اجلزء  ز  لرتكُّ
عدد حمدود من الدول؛ حيث ا�ضتاأثرت م�ضر وال�ضعودية 
لل�ضناعات  الكلي  ال��ن��اجت  قيمة  م��ن   %  45.5 بنحو 
التحويلية يف الدول العربية، وهي الن�ضبة التي �ضرتتفع 
لنحو 73.2 % عند اإ�ضافة م�ضاهمات كلٍّ من الإمارات 

وقطر املغرب )انظر: اجلدول رقم 5.2(.
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امل�ضدر: قاعدة بيانات منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�ضناعية )UNIDO( -مار�س 2015. 

ال�ضكل رقم 2. 6: م�ضاهمة القيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية - 2013 ) %(
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د ما �ضبق تدينِّ متو�ضط ن�ضيب الفرد من القيمة  ويوؤيِّ
امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية يف معظم الدول العربية، 
ففي الوقت الذي بلغ فيه متو�ضط ن�ضيب الفرد يف العامل 
 1262 نحو  التحويلية  لل�ضناعات  امل�ضافة  القيمة  من 
للفرد، وبلغ يف دول نامية �ضاعدة مثل �ضنغافورة  دولر 

وكوريا نحو 9115، ونحو 6603 دولر للفرد، لكلٍّ منهما 
للدول  كمتو�ضط  امل��ع��دل  ه��ذا  بلغ  فقد  ال��ت��وايل..  على 
العربية نحو 683.5 دولر للفرد؛ اأي ما ميثِّل 54% من 
املتو�ضط العاملي، ونحو 7.5 % فقط من املعدل املناظر 

له يف كوريا.
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ال�ضكل رقم 2. 7: التوزيع الن�ضبي للم�ضاهمات الدولية يف القيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية 

2013 -قاعدة بيانات اليونيدو -مار�س 2015 للعام  العاملية   MVA

امل�ضدر: قاعدة بيانات اليونيدو -مار�س 2015

ال�ضكل رقم 2. 8: متو�ضط ن�ضيب الفرد من القيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية يف الدول 

العربية 2013- )$( -باالأ�ضعار الثابتة لعام 2005

   امل�ضدر: قاعدة بيانات منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�ضناعية UNIDO-مار�س 2015. 
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الدول  ب��ني  ال��وا���ض��ح  التباين  النتائج  ُتظهر  كما 
جمموعة  يف  اأق�ضاه  بلغ  ال��ذي  املعدل  هذا  يف  العربية 
الدول العربية ذات التنمية الب�ضرية املرتفعة؛ ممثَّلة يف 
 1577 بني  ما  مبعدل  اخلليجي..  التعاون  جمل�ص  دول 
وبلغ  الإم���ارات،  للفرد يف  دولر   5398 اإل��ى  ُعمان،  يف 
اأدناه يف جمموعة الدول العربية ذات التنمية الب�ضرية 
املنخف�ضة؛ ممثلة يف ال�ضودان وال�ضومال وجزر القمر 
وذلك  و�ضوريا،  العراق  اإلى  اإ�ضافة  واليمن،  وجيبوتي 
مبعدلت ل تتجاوز 54 دولًرا للفرد )انظر: ال�ضكل رقم 

.)8.2

حتقيق  من  العربية  الدول  بع�ص  ن  متكُّ من  وبالرغم 
اإجمايل  يف  ال�ضناعية  للمنتجات  مرتفعة  م�ضاهمات 
يف  امل�ضاهمة  معدلت  اأف�ضل  حتققت  حيث  �ضادراتها؛ 
واملغرب  والأردن  تون�ص  يف  ممثلة  عربية؛  دول  خم�ص 
اإلى   %  62 ب��ني  م��ا  م�ضاهمة  مب��ع��دل  وم�����ض��ر،  ول��ب��ن��ان 
83%، كما تراوحت ن�ضب امل�ضاهمة يف اأربع دول؛ �ضوريا 
 ،%  44 اإلى   21 بني  وال�ضعودية، مبا  واجلزائر  والكويت 
الر�ضد  حملَّ  العربية  للدول  امل�ضاهمات  باقي  وتراوحت 
عمان..  يف   %  16.3 اإل��ى  ال��ع��راق،  يف   %  0.3 بني  مبا 
الدفع  يف  العربي  ال�ضعف  الإح�����ض��اءات  اأظ��ه��رت  فقد 
عة عالية ومتو�ضطة  مب�ضتويات ال�ضادرات من ال�ضلع امل�ضنَّ
العربية،  ال���دول  ملعظم  بالن�ضبة  وذل���ك  التكنولوجيا، 
فاإ�ضافة ملا �ضبق ر�ضده من تدينِّ امل�ضاهمة الن�ضبية لهذا 
القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية، وعدم 
متكن عديد من الدول العربية من حتقيق م�ضاهمات يعتدُّ 
اإلى  رة  امل�ضدَّ ال�ضناعية  املنتجات  من  ل�ضادراتها  بها 
اخلارج؛ ُيظِهر واقع ال�ضناعات التحويلية يف الدول العربية 
اختالًل جوهريًّا يف نوعية هياكلها الت�ضديرية للمنتجات 

التكنولوجي  امل�ضتوى  ملعيار  ا�ضتناًدا  وذل��ك  ال�ضناعية، 
الذي ير�ضد مدى التقدم والتعقيد التكنولوجي للمنتجات 

ال�ضناعية )انظر: ال�ضكل رقم 9.2(

يف  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  جن��اح  م��ن  فبالرغم 
على  الأك��رب  ها  �ضقِّ يف  تعتمد  �ضناعية  هياكل  اإجن��از 
كبري  ثم-وبفارق  التكنولوجيا،  متو�ضطة  ال�ضناعات 
-على ال�ضناعات عالية التكنولوجيا )حيث اإنه وطبًقا 
ال�ضناعات  من  املنتجات  ت�ضنَّف  اليونيدو  لت�ضنيفات 
يف  التكنولوجيا،  عالية  ال�ضناعات  �ضمن  الكيميائية 
واملن�ضوجات  والتبغ  الأغ��ذي��ة  �ضناعات  ت�ضنَّف  حني 
التكنولوجيا،  متدنية  اأو  منخف�ضة  ال�ضناعات  �ضمن 
وت�ضنَّف �ضناعات الآلت والأجهزة الكهربائية، وفحم 
املعدنية  واملنتجات  املكررة،  النفطية  واملنتجات  الكوك 
ومنتجات  الأ�ضا�ضية،  املعدنية  واملنتجات  الفلزية،  غري 
ت�ضكيل املعادن.. �ضمن ال�ضناعات متو�ضطة التكنولوجيا 
)UNIDO ”ISIC/Rev 4“ -2009(.. اإل اأن تلك 
الدول مل تتمكن من ترجمة ذلك وب�ضكل متنا�ضب اإلى 
قدرات ت�ضديرية ملمو�ضة، وذلك مقارنة بدول العامل، 
ففي الوقت الذي بلغت فيه ن�ضبة ال�ضادرات من املنتجات 
يف  ال�ضادرات  لإجمايل  التكنولوجيا  وعالية  متو�ضطة 
تون�ص )42%(، واملغرب )38 %(، والأردن )33 %(، 
وم�ضر )19 %(، ثم وبفارق كبري ال�ضعودية )5 %(؛ 
فقد واجهت تلك الدول فجوات وا�ضحة يف مدى التطور 
باملعدلت  مقارنة  امل�ضنعة  ل�ضادراتها  التكنولوجي 
الدول املتقدمة وال�ضاعدة على  ال�ضائدة يف عديٍد من 
م�ضتوى العامل؛ حيث بلغت هذه الن�ضبة يف اليابان نحو 
75 %، ويف �ضنغافورة نحو 56 % )انظر: اجلدول رقم 

.)6.2
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مركز  متثل  التي  ال�ضعودية  حلالة  بالن�ضبة  اأم��ا   

عند  ف��اإن��ه  العربية،  التحويلية  ال�ضناعات  يف  الثقل 
مع  يتفق  ال��ذي  الرنويجي  القت�ضاد  بنموذج  مقارنتها 
على  اقت�ضاديًّا  يعتمدان  كونهما  يف  ال�ضعودية  احلالة 
املوارد النفطية والأن�ضطة ال�ضتخراجية وما يرتبط بهما 
من �ضناعات حتويلية اأخرى، وكذلك ينتميان للدول ذات 
الوقت  يف  اأن��ه  ُيالَحظ  ا..  ج��دًّ العالية  الب�ضرية  التنمية 
ال�ضناعية  املنتجات  �ضادرات  م�ضاهمة  فيه  بلغت  الذي 
من  فقط   %  5.0 نحو  التكنولوجيا  ومتو�ضطة  عالية 
لل�ضادرات   %  94 مقابل  ال�ضعودية،  �ضادرات  اإجمايل 
من املوارد واملنتجات الأولية، فقد بلغت هاتني الن�ضبتني 
 % و79   %  17 نحو  الرنويج  حلالة  املقارن  النموذج  يف 
لكلٍّ منهما على التوايل، وهو التمايز الذي يو�ضح متايز 

الإدارة ال�ضناعية وتوجهاتها يف كال النموذجني )ال�ضكل 
رقم 31.2(

املوؤ�ضر  حتليل  رها  يف�ضِّ وكذلك  النتائج  تلك  د  ويوؤكِّ
 The Global Innovation Index( لالبتكار  العاملي 
والفرعية،  الرئي�ضة  موؤ�ضراته  وجمموعة   )-GII 2014
وهو املوؤ�ضر الذي يقوم بر�ضد م�ضتويات البتكار والإبداع 
يف اقت�ضادات؛ الدول تاأ�ضي�ًضا على قيا�ص كافة العوامل 
الأ�ضا�ضية والفرعية املرتبطة بَن�ْضر املعرفة والتكنولوجيا 
والتطوير  بالبحوث  والهتمام  وتوطينها،  وا�ضتخدامها 
املعلومات  وتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  وحت��ف��ي��ز  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
حجم  على  تنعك�ص  التي  العوامل  وه��ي  والت�����ض��الت، 
على  القائمة  واملنتجات  ال�ضلع  م��ن  ال��دول��ة  ���ض��ادرات 

البتكار والتكنولوجيا.
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حيث ر�ضد هذا املوؤ�ضر اأنه؛ وبالن�ضبة للدول العربية 
ًما ملمو�ًضا يف قدراتها الت�ضنيعية، كما  التي اأظهرت تقدُّ
يت�ضح  وال�ضعودية..  والأردن  وتون�ص  م�ضر  ح��الت  يف 
الأداء  ومن���وذج  ال���دول  تلك  اأداء  ب��ني  الوا�ضح  ال��ف��ارق 
يف  ممثَّلة  ال�ضاعدة  النامية  ال��دول  لإح��دى  ال�ضناعي 
�ضنغافورة، وذلك على م�ضتوى كافة املقايي�ص الأ�ضا�ضية 
جاءت  كما   ،)GII( ال��دويل  املوؤ�ضر  لذلك  والفرعية 
ال�ضودان يف الرتتيب الأخري يف ذلك املوؤ�ضر، وهو الأمر 
املن�ضجم كذلك مع �ضعف القدرات ال�ضناعية والإنتاجية 

يف حالة ال�ضودان.

وهو ما يوؤكد على اإيجابية العالقة بني تطوير الهياكل 
التعليم  منظومتي  ودف��ع  العربية  لل�ضناعات  النوعية 
والبتكار بكافة مقوماتهما، ففي الوقت الذي جاءت فيه 
�ضنغافورة يف الرتتيب الدويل ال�ضابع يف موؤ�ضر البتكار 

2014، فقد جاءت الدول العربية حملَّ املقارنة  العاملي 
يف ترتيب متاأخر يف هذا الت�ضنيف، وذلك بني الرتتيب 
الدويل 38 لل�ضعودية اإيل الرتتيب الدويل 99 مل�ضر، علًما 
الت�ضنيف كان من ن�ضيب  الأخري يف هذا  الرتتيب  باأن 
ال�ضودان يف املركز )143 عامليًّا( )انظر: اجلدول رقم 

.)7.2

3.1.2 واقع قطاعات املنافع العامة:

ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ف�����ض��ل ث��الث��ة ق��ط��اع��ات خدمية 
)املياه، والطاقة، والإ�ضكان( يف الدول العربية؛ حيث 
ق الف�ضل اإلى واقعها من خالل ا�ضتعرا�ص اأهم  يتطرَّ
التي  والتحديات  بها،  اخلا�ضة  والبيانات  املوؤ�ضرات 
تواجهها، والإجراءات التي ميكن تبنيها ملواجهة هذه 

التحديات.
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كبرية  ل�ضرائح  ة  مهمَّ الثالثة  القطاعات  هذه  وتعدُّ 
الدخل  م�ضتوى  على  ر  توؤثِّ كونها  العربية؛  املجتمعات  من 
العربية  ال��دول  مبعظم  دفع  مما  الأبعاد؛  د  متعدِّ والفقر 
اأو  لتبني �ضيا�ضات وا�ضرتاتيجيات لتوفري هذه اخلدمات 
رغبة  دعمها؛  اأو  والإ�ضكان(  والكهرباء،  )املياه،  ال�ضلع 
ة الفقر اأحياًنا، ورفع رفاه مواطنيها  منها يف تخفيف حدَّ
اأحياًنا اأخرى، هذا وتعدُّ املياه والطاقة عن�ضرين اإنتاجيني 
واخلدمات،  ال�ضلع  من  عديٍد  اإنتاج  يف  يدخالن  ني،  مهمَّ
عالوة على كونهما �ضلعتني ا�ضتهالكيتني ت�ضتحيل احلياة 
بدونهما جلميع �ضرائح املجتمع؛ لذا ُتنفق عليهما الدول 
العربية مبالغ كبرية، من خالل اإنتاجهما وبيعهما ب�ضعر 

دات التنمية القت�ضادية. مدعوم؛ لكونها اأحد اأهمِّ حمدِّ

ونظًرا لأهمية املنافع العامة على �ضكل طاقة ومياه 
واإ�ضكان يف مكونات النمو ال�ضامل؛ فقد قام برنامج الأمم 
املتحدة لالإمناء القت�ضادي باحت�ضاب ِقيم موؤ�ضر الفقر 
د الأبعاد لعدد من الدول العربية )13 بلًدا عربيًّا(  متعدِّ
نه هذا  )انظر: النتائج يف اجلدول رقم 8.2(، وما ت�ضمَّ
املعنية  البلدان  يف  الفقراء  لن�ضبة  بيان  من  الحت�ضاب 
ح�ضب كلِّ مكون من مكونات الفقر املذكور )مبا يف ذلك 
الطاقة واملياه والإ�ضكان(، وقد تبنيَّ اأن اأكرب قيمة للفقر 
جزر  ثم   ،)%  51( ال�ضومال  يف  يقع  الأبعاد  د  متعدِّ
اليمن  ثم   ،)%   35( موريتانيا  ثم   ،)%  41( القمر 
ة من يعانون من انخفا�ص م�ضتوى  %(، مع �ضدَّ   28(
الكهرباء  النفاذ خلدمات  عف  �ضَ د يف  املتج�ضِّ املعي�ضة، 
واملياه والإ�ضكان.. يف كلٍّ من: جزر القمر، وال�ضومال، 

وموريتانيا، واليمن، وجيبوتي، ب�ضكل وا�ضح.

1.3.1.2 واقع قطاع املياه يف الدول العربية:

ندرتها،  يف  العربية  ال��دول  يف  املياه  اإ�ضكالية  تكمن 
د م�ضادرها، واأ�ضلوب اإدارتها، واملخاطر التي  وعدم جتدُّ
ات  م�ضبَّ معظم  اإن  حيث  امل�ضتقبل؛  ويف  حالًيا  تكتنفها 
النيل  ونهر  وال��ف��رات  دجلة  العربية-كَنْهَرْي  الأن��ه��ار 
لة بعدم وجود قوانني  -تكتنفها التحديات واملخاطر؛ املتمثِّ

حتمي دول امل�ضبِّ لهذه الأنهار.

هذا وت�ضنَّف معظم الدول العربية �ضمن دول النطاق 
ر عاٍل؛  ال�ضحراوي، الذي يتميَّز مب�ضتوى مياه متدٍن وتبخُّ
تعد  والتي  اجلوفية،  املياه  على  لالعتماد  ي�ضطرها  مما 
الزيادة  يف  ���راد  الطِّ ظ��لِّ  يف  املتفاقمة  الإ���ض��ك��الت  م��ن 
الزراعية،  امل�ضاريع  يف  املياه  تلك  وا�ضتغالل  ال�ضكانية 
علًما باأن املياه تعدُّ من امل�ضادر النا�ضبة؛ لأن الطبقات 
الأمطار،  من  ت�ضقط  عندما  تغذيتها  من  متنع  الأر�ضية 
هي  املياه  ن��درة  معدلت  ارتفاع  اإن  هنا:  القول  وميكن 
واحدة من اأخطر امل�ضكالت التي تواجه البلدان العربية، 
ال�ضريع،  ال�ضكاين  النمو  ظ��لِّ  يف  تعقيًدا  الأم��ر  وي��زداد 
اال�شتهالكية..  االأمن��اط  واختالف  املناخية،  والتغريات 
املياه املحدودة يف  التي ت�ضيف جميعها عبًئا على موارد 
ال�ضرق  يف  والزراعة  الأغذية  )منظمة  العربية  املنطقة 
للمياه،  الثالث  العربي  املنتدى  اإفريقيا،  و�ضمال  الأدن��ى 

.)2013

العربي  امل��ائ��ي  بالو�ضع  اخلا�ضة  البيانات  وت�ضري 
يف  �ضديد  عجز  من  تعاين  العربية  الدول  معظم  اأن  اإلى 
 %  1.5 الأمطار  من  ن�ضيبها  يتجاوز  ل  اإذ  املياه؛  ر  توفُّ
م�ضاحة  اأن  من  بالرغم  لالأمطار!  العاملي  الإجمايل  من 
العامل  ياب�ضة  اإجمايل  من   %  10 تتعدى  العربي  الوطن 
كيلو  مليون   10 ب�  ر  ُتقدَّ م�ضاحة  العربية  الدول  )وتغطي 
مرت مربع (، ولكنها يف الغالب تقع �ضمن نطاق مناطق 
�ضحراوية اأو �ضبة �ضحراوية تعاين من تقلبات �ضحراوية 
العربية  الأرا�ضي  % من   90 ن�ضبة  اأن  يعني  ة؛ مما  حادَّ
ا،  جدًّ قليلة  بكميات  الأم��ط��ار  فيها  وتهطل  ة،  جافَّ تعدُّ 
ن�ضيبها  ى  يتعدَّ ل  اإذ  اأكرث؛  العربي  امل�ضرق  دول  وتعاين 
العربي، يف  العامل  املتاحة يف  املياه  % من جممل   0.02
الوقت الذي ترتفع فيه معدلت ال�ضتهالك ب�ضكل كبري، 
ا فيما يتعلق بالهطول املطري فاإن 52 % من الأرا�ضي  اأمَّ
تقل  ا؛  ج��دًّ قليل�ة  مطرية  كميات  على  حت�ضل  العربية 
العربية  الأرا�ضي  من   %  15 ون�ضبة  100مم/ م2،  عن 
حت�ضل على ن�ضبة هطول مط�ري يرتاوح بني -100300
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مم/ م2، وحت�ضل ن�ضبة 18 %من الأرا�ضي العربية على 
وحت�ضل  م2،  300مم/  عن  تزيد  مطري  هطول  ن�ضبة 
ن�ضبة حمدودة من الأرا�ضي العربية على ت�ضاقط مطري 
تتبخر  قد  املياه  اأن معظم هذه  َبْيد  مل،   500 يزيد عن 

.)UNDP، 2010( !وُتهدر ول ي�ضتفاد منها

طني ومتخذي القرار  وُيجمع معظم الباحثني واملخطِّ
كذلك  ولكنها  املياه،  ندرة  ق�ضية  على  العربية  الدول  يف 
املجتمع،  �ضرائح  جلميع  �ضرورية  ا�ضرتاتيجية  �ضلعة 
يتطلَّب  مما  للفقراء؛  املحابي  ال�ضامل  النمو  ولتحقيق 
جهًدا كبرًيا يف اإي�ضالها، مبا ينطوي عليه هذا الأمر من 
تكاليف هائلة على موازنات الدول، غري اأنه من املالحظ 
اأ�ضا�ضي  كعن�ضر  املياه  باأهمية  العربي  املواطن  وعي  قلة 
اإي�ضالها،  وتكلفة  وندرتها،  ال�ضامل،  النمو  عنا�ضر  من 
الإعالمية  احل��م��الت  عف  ل�ضَ ن��ظ��ًرا  دعمها؛  وم��ع��دلت 
وِقلَّتها، وهنا ل بدَّ من الإ�ضارة اإلى حمورية ق�ضية ندرة 
املياه و�ضوء ا�ضتخدامها و�ضعف اإدارتها؛ ب�ضبب �ض�التها 
املبا�ضرة بجهود التنمية القت�ضادية والجتماعية وبالأمن 

الغذائي العربي.

وي�������ض���ري ت���ق���ري���ر الأم��������م امل����ت����ح����دة الإمن����ائ����ي 
)ما  العربية  الدول  معظم  اأن  اإلى   )UNDP،2011(
اأو  تعاين من فقر مائي،  ولبنان(  وال�ضودان  العراق  عدا 
األف  بنحو  ر  واملقدَّ العاملي،  املائي  الفقر  خط  حتت  تقع 
العربية  الدول  اأفقر  من  اليمن  وتعدُّ  �ضنويًّا،  مكعب  مرت 
يف هذا املجال؛ حيث يقدر ن�ضيب الفرد فيها بنحو مائة 

مرت مكعب �ضنويًّا.

املياه  بندرة  اخل��ا���صُّ   )9.2( رق��م  اجل��دول  وي�ضري 
للمواطن  املخ�ض�ضة  واملتجددة  العذبة  املائية  وامل��وارد 
البلدان  ب��ني  تعدُّ  عربية  دول��ة   13 وج��ود  اإل��ى  العربي؛ 
توافر  واأن  العامل،  يف  باملياه  ا  �ضحًّ الأك��رث  ع�ضر  الت�ضعة 
املياه للفرد يف 8 بلدان عربية هو اأدنى من م�ضتوى ال�ضحِّ 
مكعب  1000 مرت  والبالغ  املائي(  )الفقر  العاملي  املائي 
7000 مرت  اإلى  ي�ضل  )باملقارنة مع معدل عاملي  �ضنويًّا 

املوارد  العربي من  الفرد  اأن ن�ضيب  يعني  مكعب(؛ مما 
املائية واملتجددة يعدُّ الأدنى على م�ضتوى العامل )املنتدى 
القت�ضادي  والتقرير   ،2009  - للمياه  اخلام�ص  العاملي 

العربي املوحد - 2013(.

د )2013(  ع التقرير القت�ضادي العربي املوحَّ ويتوقَّ
حوايل  اإلى  املياه  من  العربي  الفرد  ن�ضيب  ينخف�ص  اأن 
200 مرت  من  اأق��ل  واإل��ى   ،2030 ع��ام  مكعب  550 مرت 
مكعب �ضنويًّا يف عدد من الدول العربية نظًرا لعدة عوامل؛ 
منها: التزايد امل�ضتمر يف عدد ال�ضكان، ومتطلبات النمو 
املائي،  والهدر  ر،  والتح�ضُّ املعي�ضة  وتطور  القت�ضادي، 
ر، واحتدام ال�ضراع وال�ضيطرة  وارتفاع م�ضتويات الت�ضحُّ
ال�ضامل  النمو  حتقيق  عملية  من  يجعل  مما  املياه؛  على 

ع. اأمًرا يف غاية ال�ضعوبة يف ظلِّ هذا العجز املائي املتوقَّ

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  بيانات  وت�ضري 
والعلوم )2013( اإلى اأن 16 دولة عربية �ضوف تعاين من 
الفقر  �ضتقع جميعها حتت خط  �ضديد؛ حيث  مائي  فقر 
من  تعاين  �ضوف  عربية  دولة   12 اأن  على  املائي، عالوة 
اأن   )9.2( رقم  اجل��دول  من  وُيالحظ   ، ح��ادٍّ مائي  فقر 
الدول العربية تعدُّ من اأفقر دول العامل مائيًّا، واأن الفقر 
املايل يت�ضاعد ب�ضكل وا�ضح مع مرور الزمن، عالوة على 
اأن دول اخلليج العربي تعدُّ من الدول التي تعاين من فقر 
الفرد اخلليجي من  ن�ضيب  بلغ  ا؛ حيث  �ضديد جدًّ مائي 
حتلية  )مياه  واملتجددة  الداخلة  العذبة  املائية  امل��وارد 
الداخلة  العذبة  املائية  امل��وارد  من  ج��زًءا  لي�ضت  البحر 
واملتجددة( الأعلى يف ُعمان 386 مرت مكعب، والأدنى يف 

الكويت �ضفر مرت مكعب �ضنويًّا.

ا امل�ضتقبل املائي العربي والذي يعتمد على املوارد  اأمَّ
عن  �ضوًءا  يقلُّ  ل  فهو  د؛  للتجدُّ والقابلة  املتجددة  املائية 
الفرد  ن�ضيب  متو�ضط  �ضينخف�ص  حيث  حالًيا؛  املتاح 
يف  للتجدد  والقابلة  املتجددة  املائية  املوارد  من  ال�ضنوي 
يف  الكامنة  املياه  خمزون  ا�ضتبعاد  )مع  العربي  الوط�ن 
 ،2025 �ضنة  مكعًبا يف  م��رًتا   667 اإل��ى  الأر���ص(  باطن 

ت�سر تقارير الأمم املتحدة 

معظم  اأن  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة )م���ا عدا 

ولبنان،  وال�سودان  العراق 

ح���ال���ي���اً( ت���ع���اين م����ن فقر 

ت��ق��ع حت���ت خط  اأو  م���ائ���ي 

النقد املائي. ويوجد )13( 

الت�سعة  ب����ني  ع���رب���ي  ب���ل���د 

�ُسحاً  الأك�����ر  ب���ل���داً  ع�����س��ر 

وتتج�سد  ب��ال��ع��امل.  ب��امل��ي��اه 

املياه  ا���س��ت��خ��دام��ات  اأك�����ر 

يف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي حيث 

كل  يف  اأق�����س��اه��ا  اإىل  ت�سل 

وال�سودان  ال�����س��وم��ال  م��ن 

واإىل   )%96 )ح��������و�يل 

اأدناها يف جيبوتي )حوايل 

.)%16
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اأي  1960؛  �ضنة  يف  مكعًبا  م���رًتا   3430 ك��ان  بعدما 
ا ل �ضكَّ فيه اأن هذا العجز  بانخفا�ص بن�ضبة 80 %، وممَّ
بظالله  يلقي  �ضوف  تفاقمه  ع  واملتوقَّ حالًيا  الكبري  املائي 
و�ضع  يحتم  ا  ممَّ العربية؛  امل�ضتدامة  التنمية  جهود  على 

ية من جانبْي الطلب والعر�ص املائي. ال�ضيا�ضات اجلدِّ

ة ل�ضانعي القرار  وميثل حتدي ندرة املياه اأهمية خا�ضَّ
ملحدودية  نظًرا  العربية؛  ال��دول  معظم  يف  واملخططني 
تعتمد ح�ضة  ونوعيتها؛ حيث  املتاحة  ال�ضرب  مياه  كمية 
الفرد العربي ال�ضنوية من املياه على وفرة املياه اجلوفية 
وال�ضطحية واملتجددة، وكميات ت�ضاقط الأمطار، وطبيعة 
ال�ضتخدامات الزراعية وال�ضناعية والتجارية وكفاءتها، 
وجميُعها ت�ضري يف اجتاهات ت�ضري اإلى تفاقم حتدى ندرة 

املياه.

العربية  املائية  ب��امل��وارد  ة  اخلا�ضَّ البيانات  وت�ضري 
املتاحة اإلى اأنها تبلغ نحو 349 مليار مرت مكعب، ومتثِّل 
امل��وارد  ال��ع��امل، وتنق�ضم  دة يف  امل��ت��ج��دِّ امل��ي��اه  % م��ن   2
296 مليار  اإلى املوارد املائية ال�ضطحية  العربية املتاحة 
42 مليار  مرت مكعب، والتغذية املائية اجلوفية ال�ضنوية 
ا يعني  مرت مكعب، ُي�ضتغل منها 35 مليار مرت مكعب، ممَّ
اأن جمموع الواردات املائية العربية ال�ضطحية واملتجددة 
املائية  املوارد  ا  اأمَّ املياه،  338مليار مرت مكعب من  تبلغ 
العربية غري التقليدية فتنق�ضم اإلى مياه تنقية 8.1 مليار 
2.50 مليار مرت مكعب، والتي  مرت مكعب، ومياه حتلية 
العربية  املائية  ال���واردات  جمموع  اإل��ى  اأ�ضيفت  ما  اإذا 
دة؛ فاإن جمموع املوارد املائية العربية  ال�ضطحية واملتجدِّ

املتاحة يبلغ 349 مليار مرت مكعب.

ح اجلدول رقم )10.2( اإجمايل املوارد املائية  ويو�ضِّ
بع�ص  املتجددة )مليار مرت مكعب( يف  الداخلية  العذبة 
 35.2 يقارب  ما  ال��ع��راق  ميتلك  حيث  العربية؛  ال��دول 
مليار مرت مكعب من املياه العذبة الداخلية املتجددة، يليه 
اجلزائر  ثم  مكعب،  مرت  مليار   29 ميتلك  الذي  املغرب 
11.3 مليار مرت مكعب، وال�ضومال  6.1 مليار مرت مكعب، 
ولبنان وتون�ص اللذان يح�ضالن على 4.8 و 4.2 مليار مرت 

مكعب على التوايل، اأما بقية الدول العربية فتح�ضل على 
ا من املوارد املائية العذبة، ت�ضل اإلى  كميات متوا�ضعة جدًّ
ا يف  �ضفر يف الكويت والبحرين! واإلى معدلت متدنية جدًّ

قطر والإمارات وعمان وال�ضعودية.

ال�ضطحية  املائية  املوارد  با�ضتخدامات  يتعلق  فيما  ا  اأمَّ
رقم  اجل��دول  في�ضري  واملحلية(؛  وال�ضناعية  )الزراعية 
الزراعي  للقطاع  امل�ضحوبة  ال�ضنوية  املياه  اأن  اإلى   )11.2(
تتفاوت  العذبة(  املياه  �ضحب  اإجمايل  من  املئوية  )الن�ضبة 
% يف   96 تزيد عن  فبينما  اأخ��رى؛  اإل��ى  عربية  دول��ة  من 
اليمن  يف   %  90 من  واأك��رث  وال�ضودان،  ال�ضومال  من  كلٍّ 
وعمان  م�ضر  من  ك��لٍّ  يف   %  88 عن  وتزيد  وموريتانيا، 
 %  16 اإلى م�ضتوى  و�ضوريا وال�ضعودية واملغرب، وتنخف�ص 
يف جيبوتي، ويف املتو�ضط ت�ضتخدم الدول العربية 77 % من 
مياهها ال�ضطحية لال�ضتخدامات الزراعية، ون�ضبة %4.35 
لال�ضتخدامات  و%18.40  ال�ضناعية،  لال�ضتخدامات 
امل�ضتخدمة  املياه  كميات  بلغت  وقد  هذا  الأخ��رى،  املنزلية 
يف الري ال�ضطحي الزراعي 210 مليار مرت مكعب؛ يذهب 
منها 95 مليار مرت مكعب )45 %( هدًرا! نتيجة ا�ضتخدام 
اأ�ضلوب الري ال�ضطحي التقليدي )الذي يت�ضم بالإ�ضراف يف 
ا يعني اأن كفاءة الري ال�ضطحي  كميات املياه امل�ضتغلة(؛ ممَّ
ى 55 % من اإجمايل املوارد  ال�ضائع يف الدول العربية ل تتعدَّ
املائية العربية امل�ضتخدمة، وت�ضري الدرا�ضات والأبحاث اإلى 
تعدُّ من  الزراعي  للقطاع  العربية  الدول  �ضيا�ضات دعم  اأن 
اأبرز الأ�ضباب املوؤدية اإلى م�ضاكل ا�ضتنزاف املي�اه اجلوفية 
العربي  القت�ضادي  التقرير  ال��ع��رب��ي،  النقد  )���ض��ن��دوق 

املوحد، 2013(.

ن�ضبة  اأن  اإل���ى  املتاحة  الر�ضمية  البيانات  وت�ضري 
مائية  م�ضادر  ي�ضتخدمون  العرب  املواطنني  من  عالية 
لبنان  من  ك��لٍّ  يف   %  100 تبلغ  حيث  نة؛  وحم�ضَّ نظيفة 
% يف الكويت والإم��ارات وم�ضر،  وقطر وجيبوتي، و99 
وتبلغ اأقلها يف موريتانيا 32 %، وال�ضومال 50 %، ويف 
ي�ضتخدمون  العرب  املواطنني  من   %  83 ف��اإن  املتو�ضط 
رقم  اجل���دول  م��ن  يت�ضح  كما  نظيفة  مائية  م�����ض��ادر 



97 الفصل الثاني: بعض االختالالت االقتصادية املترتبة على إدارة الوضع التنموي الراهن

الإطار  ه��ذا  يف  العربية  ال��دول  جهود  وتاأتي   ،)12.2(
الريفية  املناطق  يف  ملواطنيها  الكرمية  احلياة  لتحقيق 
اأنحاء  جميع  يف  ال�ضامل  النمو  ولتحقيق  واحل�ضرية، 
منه  ت�ضتفيد  الذي  املتوازن  النمو  لتحقيق  �ضعًيا  الدولة؛ 

جميع �ضرائح املواطنني.

1.1.3.1.2 اإنتاجية ا�ضتخدام املياه العربية 
وكفاءتها:

واإدارة  وتر�ضيدها  املياه  ا�ضتخدام  كفاءة  عن  ينتج 
مالية  م��وارد  توفري  ومو�ضوعي؛  علمي  ب�ضكل  م��وارده��ا 
التحتية  البنية  ل�ضتثمارات  احل��اج��ة  وت��اأخ��ري  ك��ب��رية، 
على  العبء  يقلل  ا  ممَّ القطاع؛  هذا  يف  واملكلِّفة  الكبرية 
املوارد املالية وموارد الطاقة احلالية، وَينتج عنه مكا�ضب 
البيانات  جميع  وت�ضري  العربية،  ال��دول  جلميع  حقيقية 
جميع  يف  املياه  ا�ضتخدام  كفاءة  ت��دين  اإل��ى  واملوؤ�ضرات 
العربية  املياه  كفاءة  عدم  حالة  وتت�ضح  العربية،  الدول 
ب كبري يف �ضبكات  وهدرها من خالل مالحظة وجود ت�ضرُّ
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  حالة  ففي  العربية؛  املياه 
ذات التنمية الب�ضرية املرتفعة، والتي متتلك اأف�ضل البني 
املتوقع  ب  الت�ضرُّ ي��رتاوح  ؛  ع��امٍّ ب�ضكل  العربية  التحتية 
املياه  حجم  من   %  40  -  30 بني  ما  املياه  �ضبكات  يف 
امل�ضتخدمة، ويتزامن هذا الو�ضع مع التكلفة العالية التي 
لل�ضرب  ال�ضاحلة  املياه  اإنتاج  يف  املجل�ص  دول  تتكبَّدها 
للمرت  اأمريكي  2 دولر   -  1 والتي ترتاوح بني  وتوزيعها، 

املكعب.

العادية  املياه  تدوير  مبعدلت  ة  اخلا�ضَّ البيانات  اأما 
يف  املياه  تدوير  معدلت  اأن  ح  فتو�ضِّ العربية؛  والعادمة 
املياه  معدلت  واأن  ُتذكر،  تكاد  ل  العربية  ال��دول  معظم 
العادمة التي يتمُّ جتميعها ل تتجاوز يف املتو�ضط 40 % 
ل اإعادة ا�ضتخدام  من كميات املياه امل�ضتخدمة، واأن معدَّ
ا يعك�ص �ضعف الكفاءة  املياه املعاجَلة ل يتجاوز 60 %؛ ممَّ
والرت�ضيد يف ا�ضتخدام املياه واإدارة موارد املياه العربية.

2.1.3.1.2 اإدارة املوارد املائية العربية 
وتر�ضيد اال�ضتهلك:

ا �ضبق يتبنيَّ اأنه ينبغي على الدول العربية اأن ُتولى  ممَّ
الأولوية  عليها  واملحافظة  املائية  امل��وارد  تنمية  مو�ضوع 
الق�ضوى عند و�ض�ع ا�ضرتاتيجيتها القت�ضادية والأمني�ة، 
قائمة  راأ�ص  على  املائي«  »الأم��ن  مو�ضوع  يكون  اأن  ويجب 
ر املياه ك�شرط �شروري  االأولويات، وذلك ب�شبب اأهمية توفُّ
الأبعاد؛  د  متعدِّ الفقر  وملكافحة  ال�ضامل،  النمو  لتحقيق 
املوارد  هذه  على  للمحافظة  اجل��ادَّ  العمل  ي�ضتدعي  ا  ممَّ
جديدة،  مائية  م��وارد  اإيجاد  وكذلك  تنميت�ها،  وحماولة 
اأنه؛ وملواجهة الزيادات املتوقعة  اإلى  وجتدر الإ�ضارة هنا 
ال�ضكان )متوقع:  املياه ب�ضبب تزايد عدد  يف الطلب على 
735 مليون مواطن عربي عام 2030(، ولت�ضييق الفجوة 
القائمة بني املوارد املائية املتاحة واحلاجات امل�ضتقبلية.. 
فال بدَّ من تنمية م�ضادر مائية جديدة، وا�ضتثمار م�ضادر 

مائية جوفية، وتر�ضيد ا�ضتخدامات املياه وحمايتها.

3.1.3.1.2 تنمية املوارد املائية املتاحة يف 
الدول العربية:

زيادة  خالل  من  العربية  املائية  امل��وارد  تنمية  ميكن 
كفاءة املياه امل�ضتخدمة، وم�ضروعات ال�ضدود واخلزانات، 
اأ�ضطح  من  ر  التبخُّ طريق  عن  املياه  من  املفقود  وتقليل 
ب من �ضبكات نقل  اخلزانات وجماري املياه، وكذلك الت�ضرُّ
املياه، وتوعية املواطن العربي باأهمية املياه ال�ضرتاتيجية؛ 
لأنَّ الهدر احلايل يف ا�ضتخدام املياه �ضيكون على ح�ضاب 
الأجيال القادمة، التي �ضوف تعاين يف حالة عدم اتخاذ 

كافة الإجراءات والتدابري للمحافظة على املياه.

ميكن  فاإنه  امل��ي��اه؛  ا�ضتهالك  برت�ضيد  يتعلَّق  وفيما 
والأ�ضاليب يف عملية تر�ضيد  الطرق  ا�ضتخدام عديد من 
الدول  مه معظم  الذي تقدِّ الدعم  ال�ضتهالك؛ منها رفع 
ا�ضتهالكها،  تر�ضيد  وبالتايل  امل��ي��اه،  لأ�ضعار  العربية 
وتوزيعها، عالوة  املياه  نقل  ل�ضبكات  والتطوير  وال�ضيانة 
على �ضرورة تطوير نظم الري، ورفع كفاءة الري احلقلي، 
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�شالالت  ا�شتنباط  وكذلك  املح�شويل،  الرتكيب  وتغيري 
اأقل من  واأ�ضناف جديدة من املحا�ضيل ت�ضتهلك كميات 

ل درجات اأعلى من امللوحة. املياه، وتتحمَّ

4.1.3.1.2 اإ�ضافة موارد مائية جديدة يف 
الدول العربية:

فيمكن  جديدة؛  مائية  موارد  اإ�ضافة  بخ�ضو�ص  ا  اأمَّ
حتقيقه من خالل حمورين:

اأواًل: اإ�ضافة موارد مائية تقليدي�ة؛ مثل: املياه 
اأفكاًرا  اإن هناك  واملياه اجلوفية؛ حيث  ال�ضطحية، 
طموحة يف هذا املجال؛ مثل: جرِّ جبال جليدي�ة من 
املناطق القطبية واإذابتها وتخزينها! ونقل الفائ�ص 
املائي من بلد اإلى اآخر عن طريق مدِّ خطوط اأنابيب 
وا�ضتك�ضافات  درا���ض��ات  اإج���راء  وك��ذل��ك  �ضخمة، 
لفرتات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جدي�دة، 
ولكنَّ جميع هذه الأفكار هي يف الواقع اأفكار مكلِّفة 
عمليًّا،  لتطبيقها  طويل  وقت  اإل��ى  وحتتاج  للغاية، 
بالإ�ضافة اإلى اأنها ل ميكن العتماد عليها كم�ضدر 

اآمن للمياه.

تقليدية  غ��ري  مائية  م���وارد  اإ���ض��اف��ة  ثانًيا: 
طريق  ع��ن  ذل��ك  حتقيق  وميكن  )ا�ضطناعية(، 
ال�ضرف  م��ي��اه  ه��م��ا:  ني؛  مهمَّ م��وردي��ن  ا�ضتغالل 
هو  املو�ضوع  ه��ذا  ولعل  التحلية،  ومياه  ال�ضحي، 
العربية  الدول  على  ينبغي  التي  املوا�ضيع  اأهمِّ  من 
الفقرية مائيًّا الهتمام به، والرتكيز عليه كم�ضدر 
فمياه  للمي�اه،  نا�ضب(  )غ��ري  د  ومتجدِّ اأ�ضا�ضي 
ميكن  ال�ضحي  اأو  الزراعي  اأو  ال�ضناعي  ال�ضرف 
ا�ضتخدامها؛  واإع���ادة  حديثة  بتقنيات  معاجلتها 
وحتى  ال�ضناعة،  ويف  الزراعية،  الأرا�ضي  ريِّ  يف 
لال�شتخ�دام االآدمي حتت �شروط و�شوابط معينة، 
امل�ضطحات  اإل��ى  معاجلة  دون  ت�ضريفها  من  ب��دًل 

ا يت�ضبَّب يف م�ضاكل بيئية خطرية. املائية؛ ممَّ

فاإن  فكما هو معروف  التحلية؛  يتعلَّق مبياه  فيما  ا  اأمَّ
ا يعطيها ميزة  معظم الدول العربية هي دول �ضاحلية؛ ممَّ
وجود م�ضدر للمياه بكميات ل حدود لها، ميكن حتليتها 
الدول-مثل  اإ�ضايف، بل يف بع�ص  والعتماد عليها كمورد 
�ضبيل  فعلى  للمياه؛  اأ�ضا�ضي  -كم�ض�در  اخلليجية  الدول 
ة اأكرث من 75 % من املياه  املثال: متثِّل مياه البحر املحالَّ
الن�ضبة  ترتفع  بينما  العربية،  امل�ضتخدمة يف دول اخلليج 

اإلى 95 % يف دولة الكويت.

2.3.1.2 واقع قطاع الطاقة يف الدول 
العربية: 

الأهمية  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ي��ع��دُّ 
الدول  وق��درة  ال�ضامل،  النمو  يف  لأهميته  نظًرا  البالغة؛ 
العربية على الإنتاج وال�ضتهالك، ويدخل عن�ضر الطاقة 
يف دالَّة اإنتاج معظم ال�ضلع واخلدمات، وكذلك ا�ضتهالكها 
فجميع  وامل�ضتخدمني،  ال�ضرائح  ة  كافَّ من  عليها  والطلب 
وغريها  كهرباء..  اأو  غاز  اأو  برتول  من  الطاقة  ات  م�ضتقَّ
ا ُي�ضتخدم يف حياتنا اليومية؛ ميكن اأن يوقف احلياة  ممَّ

يف حال انقطاع اإمدادتها.

على  الطلب  زي��ادة  حتديات  الطاقة  قطاع  وي��واج��ه 
ال�ضكاين،  ال��ن��م��و  م��ع��دلت  ارت���ف���اع  ب�ضبب  م��ن��ت��ج��ات��ه؛ 
الناجت  م��ن  ال��ف��رد  ون�ضيب  ال��دخ��ل  وزي���ادة  ر،  والتح�ضُّ
ة يف  املحلي الإجمايل، ودرجات احلرارة العالية )بخا�ضَّ
دول جمل�ص التعاون(، والتي ترفع الطلب على جميع اأنواع 
الطاقة والعجز يف بع�ص اأنواع الطاقة يف عدٍد من الدول 
العربية، وينتج عن هذا الو�ضع �ضرورة رفع ال�ضتثمارات 
-�ضبكات  الكهرباء  توليد  ��ات  )حم��طَّ الطاقة  قطاع  يف 
التوزيع -ا�ضتخراج النفط والغاز -تكرير النفط -التوزيع 
-تخزين النفط والغاز... اإلخ(، اأو ا�ضتخدام البدائل التي 
والغاز،  النفطية  امل�ضتقات  الطلب على  �ص  تخفِّ اأن  ميكن 
والهوائية  ال�ضم�ضية  النظيفة؛  الطاقة  بدائل  ا  وخ�ضو�ضً

والنووية.
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فاإن  امل��ي��اه؛  بدعم  اخل��ا���صِّ  اجل��زء  يف  ات�ضح  وكما 
بالدعم  ة  اخلا�ضَّ وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  ا�ضتمرار 
امل�ضتقات  وجميع  وال��غ��از  للكهرباء  ال��ع��ايل  احل��ك��وم��ي 
اإنتاجها؛  تكلفة  �ضعر  عن  يقلُّ  ب�ضعر  وبيعها  النفطية، 
ى اإلى ا�ضتمرار زيادة الطلب عليها، ويزيد من �ضوء  �ضيوؤدِّ

ا�ضتخدامها.

1.2.3.1.2 موؤ�ضرات التوليد واال�ضتخدام 
والطلب على الطاقة:

ة بتوليد الكهرباء ارتفاع معدلت  تبنيِّ املوؤ�ضرات اخلا�ضَّ
توليد الكهرباء يف ال�ضرق الأو�ضط خالل العقود املا�ضية 
لت بني  بن�ضبة 6 - 8 % �ضنويًّا، وقد تراوحت هذه املعدَّ
5 - 10 % �ضنويًّا يف بع�ص الدول العربية للوفاء بالطلب 
الطاقة  لزيادة  العاملي  ال�ضنوي  املعدل  باأن  علًما  املرتفع، 
الكهربائية يبلغ ن�ضبة 2.5 %، ومع تزايد معدلت توليد 
الطاقة  ا�ضتهالك  معدلت  تزايدت  الكهربائية  الطاقة 
الكهربائية وكميتها يف الدول العربية؛ فعلى �ضبيل املثال: 

ي�ضتهلك الفرد يف دولة الكويت 16.122 كيلو واط/ �شاعة 
ويعدُّ   ،)13.2( رقم  اجل��دول  من  يت�ضح  كما  ال�ضنة،  يف 

هذا املعدل الأعلى عربيًّا وعامليًّا.

ال�ضتخدام  من  العايل  املعدل  ه��ذا  تف�ضري  وميكن 
احلرارة  ودرجات  العالية  الكهرباء  دعم  معدلت  ب�ضبب 
العالية �ضيًفا، وازدياد معدلت النمو القت�ضادي، و�ضعف 
َبْيد  ة برت�ضيد الطاقة،  ال�ضرتاتيجيات الإعالمية اخلا�ضَّ
اأن جمموعة الدول العربية ذات التنمية الب�ضرية املرتفعة 
ر قائمة الدول ذات ال�ضتهالك العايل للطاقة  ا تت�ضدَّ جدًّ
للفرد، كما يت�ضح من اجلدول رقم )13.2( وال�ضكل رقم 
عالوة  فيها،  العالية  احل��رارة  درج��ات  ب�ضبب  )32.2(؛ 
مه  تقدِّ الذي  الكبري  الدعم  ب�ضبب  الكهرباء  ِرَخ�ص  على 
هذه الدول للقطاع الكهربائي، وُيالحظ اأن الدولة الوحيدة 
الكهرباء  ا�ضتهالك  معدلت  تخفي�ص  ا�ضتطاعت  التي 
هي دولة الإمارات العربية املتحدة؛ حيث تناق�ص معدل 

ا�ضتهالك الكهرباء بني عامْي 2000 - 2011.

ال�ضكل رقم 2. 11: كمية ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف الدول العربية )كيلو واط/ �ساعة للفرد(
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اأنواع  كلِّ  على  الطلب  ارتفع  ذلك؛  مع  وبالتزامن 
 ،2012  -  2008 من  الفرتة  خالل  الطاقة  م�ضادر 
ونعني مب�ضادر الطاقة من املنتجات البرتولية والغاز 
وغريها،  والفحم  الكهرومائية  والطاقة  الطبيعي 
وذلك من 10.143 األف برميل مكافئ نفط يوميًّا عام 
األف برميل مكافئ نفط يوميًّا   13.542 اإلى   ،2008
عام 2012، وبزيادة بلغت 33 % خالل الفرتة 2008 

- 2012، كما يت�ضح من اجلدول رقم )14.2(.

التنمية  العربية ذات  الدول  وقد حر�ضت معظم 
وحتى  واملتو�ضطة  املرتفعة  اأو  ا  جدًّ املرتفعة  الب�ضرية 
وتغطية  الكهربائية،  اخلدمات  تو�ضيل  على  املتدنية 
معظم �ضكانها بال�ضبكة الكهربائية؛ ملحورية دور وجود 
الكهرباء على نوعية احلياة والرفاه للمواطن )تتميز 
معظم الدول العربية بالتغطية العالية لل�ضكان الذين 
يح�ضلون على خدمات الكهرباء بن�ضبة 98 %، كما 
يت�ضح من اجلدول رقم 15.2(، يف حني بلغت هذه 
الن�ضبة 39.9 % يف اليمن، و29 % يف ال�ضودان لعام 

.2011

2.2.3.1.2 دعم الطاقة يف الدول 
العربية:

ل دعم اأ�ضعار الطاقة والكهرباء والغاز العامل  ي�ضكِّ
اإيجاًبا يف زيادة الطلب على منتجات  ر  املوؤثِّ الأ�ضا�ص 
الأ�ضعار؛  اإلى خف�ص  ي  يوؤدِّ الدعم  الطاقة؛ لأن  قطاع 
ا يزيد الطلب على جميع م�ضتقات الطاقة، و�ضوء  ممَّ
يذهب  حيث  وتوزيعها،  املتاحة  امل���وارد  ا�ضتخدام 
هدًفا  لي�ضت  �ضرائح  اإلى  الدعم  هذا  من  كبري  جزء 
الطاقة  بدائل  ا�ضتعمال  تاأخري  على  ع��الوة  للدعم، 
للطاقة،  واملوفرة  للبيئة  ال�ضديقة  وتقنياتها  احلديثة 
رة  ولعقود ما�ضية دعمت معظم الدول العربية امل�ضدِّ
املختلفة  الطاقة  م�ضتقات  اأ�ضعار  للطاقة  وامل�ضتوردة 
رغبة  وال��ك��ه��رب��اء(،  وال��غ��از  النفطية  )امل�����ض��ت��ق��ات 

من  املختلفة  القت�ضادية  ال�ضرائح  حماية  يف  منها 
الرثوة  وتوزيع  الأ�ضعار،  يف  الرت��ف��اع  من  مواطنيها 
النقد  �ضندوق  ع��ن  �ضدر  تقرير  وي�ضري  النفطية، 
يف  الطاقة  اأ�ضعار  “دعم  بعنوان:   )2014( ال��دويل 
اإفريقيا.. درو�ص من  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  منطقة 
دول  تقدمه  الذي  الدعم  اأن  اإلى  الهيكلة”؛  اإع��ادة 
ال�ضرق الأو�ضط يبلغ حوايل 237 مليار دولر اأمريكي 
)وميثِّل 48 % من حجم الدعم الذي تقدمه كلُّ دول 
العامل الأخرى(، هذا وميثِّل الدعم لقطاعْي الطاقة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %  8.4 نحو  والكهرباء 
رة للنفط، ونحو 6.3 % للدول امل�ضتوردة  للدول امل�ضدِّ
كبرية  ِن�ضب  �ضكَّ  بال  وهي  العربي،  العامل  للنفط يف 

ُتْثقل كاهل موازنات الدول العربية.

تنتج عن  اأن  التي ميكن  الأخ��رى  الت�ضوُّهات  ومن 
دعم الكهرباء والغاز اأن الدعم ي�ضاعد ال�ضرائح الغنية 
م�ضاعدتها  ميكن  التي  الفقرية،  ال�ضرائح  من  ب��دًل 
حيث  يه،  مل�ضتحقِّ ال��دع��م  توجيه  اإع���ادة  خ��الل  م��ن 
يوجد عدد من املحاولت املحدودة يف الدول العربية 
لبنان،  )الأردن،  يه  مل�ضتحقِّ وتوجيهه  الدعم  لتقلي�ص 
الدعم  رفع  اأهمية  من  الرغم  على  م�ضر(،  املغرب، 
اأ�ضرنا  كما  والإ���ض��ك��ان  وامل��ي��اه  الطاقة  عن  تدريجيًّا 
العربية  الطاقة  برامج دعم  اأن  وبالرغم من  �ضابًقا، 
قد  النفطية(  وامل�ضتقات  وال��غ��از  وامل��ي��اه  )الكهرباء 
ا على  قت بع�ص اأهدافها؛ اإل اأنها مكلِّفة جدًّ تكون حقَّ
ميزانيات الدول العربية من الناحية املادية، وي�ضوبها 
املوارد  توزيع  بكفاءة  املتعلقة  الختاللت  من  عديد 
والدخل، وارتفاع م�ضتوى التلوث، وكون برامج الدعم 
من  مزيًدا  يتطلَّب  مما  للفقراء؛  حمابية  غري  ه��ذه 
اجلهود لرت�ضيد الدعم يف قطاع الطاقة، والتاأكد من 
هات  و�ضول الدعم مل�ضتحقيه، و�ضرورة موائمته لتوجُّ

الدول العربية لتحقيق النمو ال�ضامل امل�ضتدام.

الدعم  ن�ضبة  اإل��ى   )16.2( رقم  اجل��دول  وي�ضري 
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العامل؛  يف  الأقاليم  بع�ض  من  م  املقدَّ للطاقة  الكلي 
اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اإقليم  يت�شدر  حيث 
 236 م�شتوى الدعم العاملي بحجم دعٍم كليٍّ يتجاوز 
% من   9 ن�شبة تقارب  ل  ولي�شكِّ اأمريكي،  مليار دولر 
الناجت املحلي الإجمايل، وينق�شم الدعم الكلي للطاقة 
ثالثة  اإلى  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  يف 
ل  اأنواع من الدعم؛ منها: دعم املحروقات والذي ي�شكِّ
دولر  مليار   119 مبقدار  الطاقة،  دع��م  من   %  50

اأمريكي، ثم دعم الكهرباء بن�شبة 26 % من الدعم، 
اأمريكي، واأخرًيا دعم الغاز  62 مليار دولر  ومبقدار 
الطبيعي مبعدل 23 %، ومبقدار 55 مليار دولر عام 
الدعم   )17.2( رق��م  اجل��دول  ح  يو�شِّ كما   ،2011
الكبري الذي يح�شل عليه قطاع الطاقة يف دول ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا، مع التفاوت يف ن�شب الدعم 
نف�شها من  الدولة  املختلفة ويف  الدول  والإعانات بني 

حيث ال�شرائح امل�شتفيدة من الدعم.

الإنفاق  حجم  اأن   )33.2( رق��م  ال�شكل  ��ح  وي��و���شِّ
واخلا�ضِّ  ال�شريبة(،  )قبل  للطاقة  لدعم  �ض  املخ�شَّ
)املجموعة  للنفط  رة  وامل�شدِّ املنتجة  العربية  بالدول 
وال�شحة  التعليم  على  الإنفاق  حجم  يتجاوز  الأول��ى(.. 
مًعا يف جميع الدول، يف ال�شكل اأدناه ) قطر، الأمارات، 
ال�شعودية،  ليبيا،  البحرين،  الكويت،  اليمن،  عمان، 

اجلزائر، والعراق(؛ مما يعني اأن اإزالة الدعم ميكن اأن 
ُت�شتخدم  اأن  التي ميكن  الأموال  ر مبالغ كبرية من  يحرِّ
العالية  الن�شب  واأن  �شيَّما  ل  اأخرى؛  تنموية  جمالت  يف 
من الدعم ت�شتفيد منها �شرائح الدخل العالية، وكذلك 
ُيالَحظ ن�شبة الدعم العالية؛ يف حالة العراق حوايل 12 
 % % )ال�شعودية(، و9  % )اجلزائر(، و10  %، و11 
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ت�����ق�����وم اأغ������ل������ب ال����ب����ل����دان 

الطاقة،  ب���دع���م  ال��ع��رب��ي��ة 

وم����ا ي�����س��ت��دع��ي��ه ذل����ك من 

الدعم  لإ����س���اح  احل���اج���ة 

وتوجيهه  تر�سيده  بهدف 

ل��ل��م�����س��ت��ح��ق��ن ف���ق���ط. كما 

البديلة  ال��ف��ر���ص  ت��ت��م��ت��ع 

كبري  ب�����ارت�����ف�����اع  ل����ل����دع����م 

خا�سة يف قطاعات التعليم 

وال�����س��ح��ة، واأه��م��ي��ة اإع���ادة 

املتوقع  ال���وف���ر  ت��خ�����س�����ص 

الإنفاق  ل�����س��ال��ح  ب��ال��دع��م 

ت�سري  ك��م��ا  ال���راأ����س���م���ايل. 

املعلومات باأن ح�سة الأ�سد 

للبنزين  املقّدم  الدعم  من 

امل�سال  وال����غ����از  وال����دي����زل 

لل�سرائح  والكهرباء تذهب 

الأغ������ن������ى م�����ن ال�������س���ك���ان. 

ال���ذي يتنافى  الأم����ر  وه���و 

م����ع اع����ت����ب����ارات ال���ع���دال���ة 

الجتماعية.

�ص لدعم للطاقة )قبل ال�ضريبة(، واخلا�ص بالدول العربية املنتجة  ال�ضكل رقم 2. 12: حجم الإنفاق املخ�ضَّ

رة للنفط، مقارنة بالنفقات الراأ�ضمالية وحجم الإنفاق على التعليم وال�ضحة، كن�ضبة من الناجت املحلي  وامل�ضدِّ

الإجمايل )�ضندوق النقد الدويل، 2014(
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% يف اليمن  % يف البحرين والكويت، و6  )ليبيا(، و8 
ا ال�شكل رقم  وعمان والإمارات، واأخرًيا 4 % يف قطر، اأمَّ
�ض لدعم للطاقة  )34.2( فيبنيِّ اأن حجم الإنفاق املخ�شَّ
امل�شتوردة  العربية  بالدول  واخلا�ضِّ  ال�شريبة(،  )قبل 
للنفط )املجموعة الثانية( مقارنة بالنفقات الراأ�شمالية 
وحجم الإنفاق على التعليم وال�شحة، كن�شبة من الناجت 
املحلي الإجمايل )�شندوق النقد الدويل، 2014(؛ حيث 
تتميز هذه املجموعة باأن حجم الإنفاق املخ�ش�ض لدعم 
الراأ�شمايل،  الإنفاق  يتجاوز  ال�شريبية(  )قبل  الطاقة 

الناجت  من  كن�شبة  الطاقة  دع��م  على  الإن��ف��اق  بلغ  فقد 
املحلي الإجمايل يف م�شر 11 %، والأردن 6 %، ولبنان 
)5 %(، وبلغ 3 % يف تون�ض، و2 % يف كلٍّ من موريتانيا 
جيبوتي،  يف   % و1  املغرب،  يف   % و1.50  وال�شودان، 
ويتَّ�شح من هذه املجموعة العبء الكبري امللقى على عاتق 
تتبناها؛  التي  الطاقة  دعم  �شيا�شات  اء  جرَّ الدول  هذه 
ب�شكل  وتوجيهها  ال�شيا�شات  ه��ذه  تغيري  اأن  يعني  ��ا  ممَّ
اإيجاًبا على جهود  ينعك�ض  قد  للفقراء؛  اٍب  ُمَ م�شتداٍم 

الدول العربية يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.

ران  وجتدر الإ�شارة هنا اإلى اأن لبنان والأردن تت�شدَّ
ه للكهرباء كن�شبة  قائمة الدول العربية يف الدعم املوجَّ
ي�شري  كما   ،)2011( الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 
العايل  الدخل  �شرائح  اأن  اإل��ى   )35.2( رقم  ال�شكل 
ة الأ�شد  )ال�شريحة الأغنى من ال�شكان( ت�شتاأثر بح�شَّ
امل�شال  وال��غ��از  وال��دي��زل  للبنزين  م  امل��ق��دَّ الدعم  من 
والكهرباء، يف كلٍّ من م�شر والأردن ولبنان وموريتانيا 

واليمن واملغرب، وميكن اأن ن�شتنج من هذا اأن الدعم 
وه ب�شكل اأ�شا�شي، واإمنا يذهب  ل ي�شتفيد منه م�شتحقُّ
عنه  ينتج  ا  ممَّ بالدعم؛  م�شتهدفة  غري  �شرائح  اإل��ى 
ق العدالة  عدم توزيع املوارد بال�شكل الأمثل الذي يحقِّ
الفقر  ماربة  يف  العربية  ال��دول  وجهود  الجتماعية 
د الأبعاد، وحتقيق النمو ال�شامل )انظر: اجلداول  متعدِّ

.)21.2 ،20.2 ،19.2 ،18.2
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�ص لدعم الطاقة )قبل ال�ضريبة( واخلا�صِّ بالدول العربية امل�ضتوردة للنفط، مقارنة  ال�ضكل رقم 2. 13: حجم الإنفاق املخ�ضَّ
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3.3.1.2 واقع قطاع الإ�ضكان العربي: 

اأب�شط  من  منا�شب  �شكن  على  احل�شول  ح��قُّ  يعدُّ 
من  عديد  بال  ت�شغل  والتي  الأ�شا�شية،  الإن�شان  حقوق 
من  كبرية  �شريحة  تعاين  حيث  العربية؛  الدول  مواطني 
على  احل�شول  على  قدرتهم  عدم  من  املواطنني  ه��وؤلء 
�شكن منا�شب، ففي الدول ذات التنمية الب�شرية املرتفعة 
والبحرين(،  والإمارات  وال�شعودية  وقطر  )الكويت  ا  جدًّ
وعمان  )ليبيا  املرتفعة  الب�شرية  التنمية  ذات  ال��دول  اأو 
ذات  ال���دول  اأو  واجل���زائ���ر(،  وتون�ض  والأردن  ولبنان 

و�شوريا  وم�شر  )فل�شطني  املتو�شطة  الب�شرية  التنمية 
املنخف�شة  الب�شرية  التنمية  وذات  واملغرب(،  والعراق 
وجيبوتي  وال�����ش��ودان  وموريتانيا  القمر  وج��زر  )اليمن 
وال�شومال(.. تعدُّ الق�شية الإ�شكانية من اأهمِّ التحديات 
تفاقمها  على  عالوة  عقود،  منذ  احلكومات  تواجه  التي 
ر  توفُّ عدم  خالل  من  ات�شحت  والتي  الزمن،  م��رور  مع 
يف  الع�شوائيات  وانت�شار  ال�شكن،  من  املنا�شبة  النوعية 
املدن العربية، كما هو احلال يف م�شر والأردن واملغرب 
واجلزائر وال�شودان.. وغريها، َبْيد اأن الق�شية الإ�شكانية 
تعدُّ م�شكلة متعددة اجلوانب، ول بدَّ من تكاتف عديد من 
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-البنوك  -الربملان  -املواطن  )الدولة  حللِّها  الأط��راف 
والعقارات  الأرا�شي  ك  -ُم��الَّ مون  -امل�شمِّ طون  -املخطِّ

دون -النقابات الهند�شية... اإلخ(. -املتعهِّ

يحتاج  عربية  دول��ة  اأي��ة  يف  حلَّها  اأن  على  ع��الوة 
جميع  وم�شاركة  الكايف  والوقت  وامل��ال  التخطيط  اإل��ى 
م  وي�شمِّ يبني  فاملواطن  حلِّها؛  يف  املعنية  الأط���راف 
املخططات  وت�شع  ط  تخطِّ وال��دول��ة  املنا�شب،  منزله 
�شحي،  و�شرف  م��اء،  من  التحتية؛  والبني  الهيكلية 
من  وغريها  والإنرتنت..  وتليفونات  كهرباء،  وخطوط 
متطلبات البناء وال�شالمة، والبنوك اأو القطاع امل�شريف 
ل وي�شع اآليات منح القرو�ض للمواطن، والت�شهيالت  ميوِّ
ع القوانني التي  البنكية املتعلِّقة بال�شكن، والربملان ي�شرِّ

ل حلَّ امل�شكلة الإ�شكانية.. وهكذا. ت�شهِّ

ب وتنعك�ض على عدد  َبْيد اأن الق�شية الإ�شكانية تت�شعَّ
من  عديٍد  حلَّ  يعني  فحلُّها  الجتماعية؛  اجلوانب  من 
يجعل  مما  وال�شيا�شية؛  والأمنية  الجتماعية  امل�شاكل 
حيث  وا�شتقراره؛  املجتمع  م  لتقدُّ اأ�شا�شيًّا  مطلًبا  حلَّها 
اإن الغالبية العظمى من طالبي ال�شكن هم فئة ال�شباب 
لهم  ال�شكن  توفري  اأن  يعني  ا  ممَّ ال�شابَّة؛  الأ�شر  من  اأو 
يف  وُي�شهم  والجتماعي،  العاطفي  ال�شتقرار  مينحهم 
كافة  على  اإيجاًبا  ينعك�ض  مما  لهم؛  الوظيفي  م  التقدُّ
مناحي احلياة، ووفًقا ل�”برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان” 
بناء  يعني  ل  ال�شامل  مبفهومه  الإ�شكان  فاإنَّ   )2009(
ي��دخ��ل يف ه��ذا الإط���ار  وح���دات �شكنية ف��ق��ط، ول��ك��ن 
قواعد وُنظم كثرية؛ منها: توفري الأرا�شي، والتخطيط 
والنُّظم  والت�شييد،  البناء  م��واد  و�شناعة  العمراين، 
للم�شروعات  امل��ايل  التمويل  توفري  والأه��م  ال�شحية، 

الإ�شكانية.

1.3.3.1.2 امل�ضكلة الإ�ضكانية والنمو احل�ضريُّ 
والع�ضوائيات: 

ن��ت��ج ع��ن ال��ن��م��و ال�����ش��ك��اين ال�����ش��ري��ع من���وٌّ ح�شري 

مت�شارع يف معظم الدول العربية خالل العقود اخلم�شة 
�ض عنه عديد من التحديات القت�شادية  املا�شية، ومتخَّ
والأمنية.. وغريها، حيث  والدميوجرافية  والجتماعية 
التلوث،  م�شاكل  م��ن  العربية  امل��دن  م��ن  عديد  عانت 
املروري،  والزدحام  واملياه،  الكهرباء  اإمدادات  ونق�ض 
و�شحِّ املوارد املتاحة يف بع�ض املدن؛ ب�شبب الطلب العايل 
حول  الع�شوائيات  ظهور  على  ع��الوة  اخل��دم��ات،  على 

اأطراف املدن العربية.

العربية،  امل��دن  يف  احل�شري  النمو  ت�شبَّب  وق��د 
والدولية،  الأهلية  واحل���روب  ال��ري��ف،  م��ن  والهجرة 
الإن�شائية،  �شالحيتها  وعدم  املباين  وِقَدم  واحلرائق، 
والكوارث الطبيعية؛ مثل: ال�شيول والزلزل والأعا�شري، 
اإلى  الأ�شباب؛  والبحث عن فر�ض عمل.. وغريها من 
ال�شكنية  امل�شكلة  وتفاقم  الع�شوائية  املناطق  ظهور 
الدخل؛  متدنية  العربية  ال��دول  معظم  يف  ع��امٍّ  ب�شكل 
مثل: م�شر والأردن وال�شودان واليمن واملغرب والعراق 
ذات  العربية  ال���دول  بع�ض  ويف  واجل��زائ��ر،  و���ش��وري��ا 
وُتعرف  ال�شعودية،  مثل  املتو�شط؛  اأو  املرتفع  الدخل 
ُبنيت  مة،  منظَّ غري  �شكنية  منطقة  باأنها  الع�شوائيات 
مات  يف الغالب بدون ترخي�ض، وقد تفتقر لأب�شط مقوِّ
وخدمات  �شحي  و�شرف  مياه  من  الكرمية؛  احلياة 
طبية وترفيهية وثقافية واجتماعية... اإلخ، ويبنيِّ “عبد 
اإ�شكاٍن  عن  عبارة  الع�شوائيات  اأن  الباقي” )1980( 
ط، يقع يف اأدنى مراتب الإ�شكان، ويقوم على  غري خمطَّ
والت�شميم  التخطيط  يف  �شخ�شية  اجتهادات  اأ�شا�ض 
والبناء، وهو عبارة عن اأكواخ مت بناوؤها من اخل�شب اأو 
ال�شفيح اأو الطني، واأحياًنا با�شتخدام الأقم�شة البالية 
والكرتون! وينت�شر هذا النوع يف العامل كلِّه، ولكنه يت�شح 
عات  جليًّا يف دول العامل الثالث، حيث ياأخذ �شكل جتمُّ
ة بجانب بع�شها البع�ض  متال�شقة من الع�ش�ض املرتا�شَّ
، ويلجاأ الأفراد لهذا النوع من الإ�شكان  يف اجتاه طويلٍّ

تة اأو دائمة. ب�شفة موؤقَّ
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2.3.3.1.2 اأ�ضباب امل�ضكلة الإ�ضكانية يف 
الدول العربية:

معظم  يف  ال�شكانية  امل�شكالت  ظهور  اأ�شباب  تت�شابه 
الب�شرية  التنمية  م�شتويات  مبختلف  العربية  ال���دول 
املوجودة فيها، وُيعزى معظمها اإلى ارتفاع معدلت النمو 
وارتفاع  املدن،  يف  ال�شكانية  الكثافة  ومعدلت  ال�شكاين، 
زيادة  عنه  نتج  وال��ذي  العربية،  املدن  يف  ر  التح�شُّ ِن�شب 
الطلب على جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وبنية حتتية 
ى الرتفاع يف النمو  و�شكن وتعليم و�شحة.. وغريها، ويوؤدِّ
ال�شكن،  تبحث عن  التي  الأ�شر  زيادة عدد  اإلى  ال�شكاين 
كما  ال�شكنية،  الوحدات  اأنواع  جميع  على  الطلب  وزيادة 
ال�شكنية،  الوحدات  بناء  امل�شتخدمة يف  املوادِّ  �شعر  يرفع 

وبالتايل �شعوبة احل�شول عليها.

وعالوة على تاأثري ارتفاع النمو ال�شكاين ال�شالب على 
 )22.2( رقم  فاجلدول  ال�شامل،  والنمو  الدخل  م�شتوي 
احتلت  العربية؛ حيث  الدول  ال�شكانية يف  الكثافة  ح  يو�شِّ
البحرين اأعلى كثافة �شكانية على م�شتوى الدول العربية، 
فقد بلغت الكثافة ال�شكانية 1753 ن�شمة/ كيلو مرت مربع، 
التوايل،  على  و437   693 مبعدل  ولبنان  فل�شطني  تلتها 
ال�شكان  ع��دد  متو�شط  يف  الكبرية  ال��زي��ادات  وي��الح��ظ 
التعاون؛  جمل�ض  دول  بع�ض  يف  الواحد  املربع  مرت  للكيلو 
بن�شبة  ال�شكانية  الكثافة  ارتفع معدل  البحرين  فمثاًل يف 
ال�شكانية  الكثافة  ارتفع معدل  الكويت  دولة  %، ويف   86
 ،%  266 بن�شبة  املعدل  ارتفع  قطر  ويف   ،%  77 بن�شبة 
ويف الإمارات العربية املتحدة ارتفع املتو�شط بن�شبة 211 
الزيادات  يعك�ض  ا  ممَّ 2013-؛   2000 الفرتة  خالل   %
ال�شكانية الكبرية والهجرة اإلى املدن، وينعك�ض كذلك يف 
ا  اأنواعها؛ وخ�شو�شً بجميع  على اخلدمات  الطلب  زيادة 
الإ�شكانية، َبْيد اأن هذا الو�شع تزامن مع انخفا�ض النمو 
ا اأن  ا يعني �شمنيًّ ال�شكاين يف املناطق الريفية العربية؛ ممَّ
ا  زان يف املدن العربية؛ ممَّ النمو والكثافة ال�شكانية يرتكَّ
يف  يت�شح  وكما  ذكرنا،  كما  اخلدمات  على  الطلب  يزيد 

اجلدول رقم )23.2(.

الذي  الكبري  ال�شكاين  النمو  اإن  هنا:  القول  وميكن 
حدث يف بع�ض الدول العربية؛ مثل: اجلزائر )5.8 % - 
2013(، والكويت، والأردن، وُعمان، وقطر، والإمارات، 
اإلى ارتفاع الطلب على جميع  ى  اأدَّ وال�شعودية، وم�شر.. 
املعدلت  على  �شلًبا  وانعك�ض  الإ�شكانية،  اخلدمات  اأنواع 
يف  يت�شح  كما  احلقيقي،  القت�شادي  للنمو  احلقيقية 
اجلدول رقم )24.2(، عالوة على تزامن هذا الرتفاع 
ا يزيد الطلب على اخلدمات  مع �شرائح عمرية فت�يَّة؛ ممَّ
الإ�شكانية )انظر: اجلدول رقم 25.2(، وقد تزامن هذا 
تطلب  التي  الفتية  ال�شرائح  يف  والرت��ف��اع  العايل  النمو 
والزحف  ن�شبة احل�شر  ارتفاع  الإ�شكانية؛ مع  اخلدمات 
اجلدول  ح  ويو�شِّ �شابًقا،  ذكرنا  كما  العربية  امل��دن  اإل��ى 
جمل�ض  دول  يف  احل�شر  ان  �شكَّ ن�شبة  ارتفاع   )25.2(
يف    %  89 اإل��ى  الن�شبة  ت�شل  حيث  اخلليجي؛  التعاون 
البحرين، و98 % يف الكويت، و77 % يف ُعمان، و%99 
يف قطر، و83 % يف ال�شعودية، واأخرًيا 83% يف الإمارات 
جميع  على  متزايًدا  �شغًطا  يعني  ا  ممَّ املتحدة؛  العربية 
واملياه  الإ�شكانية  ا  وخ�شو�شً العامة؛  اخلدمات  اأن��واع 

والطاقة.

التي  الأ�شباب  اأهم  من  اأن  اإلى  هنا  الإ�شارة  وجتدر 
يف  الدولة  وخارج  املدن  اإلى  الهجرة  اإلى  بال�شباب  تدفع 
والأردن  م�شر  )مثل:  النفطية  غري  العربية  الدول  حالة 
عدم  هو  اإل��خ(؛  وال��ع��راق...  و�شوريا  وال�شودان  واملغرب 
ا ينتج عنه  وجود فر�ض عمل كافية يف املناطق الريفية؛ ممَّ
نزوٌح نحو املدن العربية الكبرية، اأو ال�شكن على اأطرافها، 
التخطيط  اأو  الأرا���ش��ي  ملكية  بقوانني  التقيُّد  دون  من 
العمراين؛ مما ينتج عنه ع�شوائيات �شكنية، والتي تفتقر 
لأب�شط اخلدمات ال�شحية والبيئية والأمنية، اأو ال�شرف 
ال�شحي ومياه ال�شرب النقية واملواد الغذائية والكهرباء، 
ة الأخرى؛ مثل: املدار�ض وامل�شت�شفيات  اأو اخلدمات املهمَّ

ومالعب الأطفال ومواقف ال�شيارات واملناطق املفتوحة.

واملخدرات  واجلرمية  البطالة  انت�شار  على  ع��الوة 
للتنمية  حتدًيا  ل  ي�شكِّ وال��ذي  املمتلكات؛  على  والعتداء 
بدَّ  ول  والأمنية،  وال�شحية  والجتماعية  القت�شادية 

النمو  م�����ع�����دلت  ت���ع���ت���ر 

ن�سب  وزي������ادة  ال�����س��ك��ان��ي��ة، 

العربية  امل��دن  يف  ر  التح�سّ

امل�سكلة  اأ����س���ب���اب  اأه����م  م���ن 

ال���ب���ل���دان  يف  الإ����س���ك���ان���ي���ة 

ال��ع��رب��ي��ة. ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

املتوازنة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���س��ع��ف 

ب�����ن احل�������س���ر وال�����ري�����ف. 

امل�سكلة  ب����ح����ّل  وي���رت���ب���ط 

ال�سغوط  زي��ادة  الإ�سكانية 

ع����ل����ى ط����ل����ب ال����ك����ه����رب����اء، 

واملياه، واخلدمات ال�سحية 

وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، واحل����اج����ة 

وو�سائل  للطرق  امل��ت��زاي��دة 

وغ�������ريه�������ا من  ال������ن������ق������ل، 

م�ساكل  اأن  كما  اخل��دم��ات 

الإ�سكانية  امل�ساكل  متويل 

البنوك  م�ساهمة  واأه��م��ي��ة 

مهماً،  اأم�������راً  ال���ت���ج���اري���ة، 

اأي�ساً.
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ال�شكاين  النمو  بني  املبا�شرة  العالقة  اإل��ى  الإ�شارة  من 
املختلفة يف  املناطق  بني  واملتوازن  ال�شامل  النمو  وغياب 
الدول العربية، ونق�ض فر�ض العمل، وانخفا�ض م�شتوى 
املعي�شة، والهجرة اإلى املدينة، وحتديًدا يف الدول العربية 
ا  ذات الكثافة ال�شكانية العالية والدخول املنخف�شة؛ ممَّ
ي�شاحبهما  وما  والع�شوائيات،  الإ�شكان  اأزمة  عنه  ينتج 
و�شحية  و�شيا�شية  واجتماعية  اقت�شادية  حتديات  من 

وبيئية.. وغريها.

�ض اجلدول رقم )27.2( اأ�شباب امل�شكلة  هذا؛ ويلخِّ
امل�شوؤولة  اجلهات  وت�شعُّب  العربي،  العامل  يف  الإ�شكانية 
عن حلِّها، وكما ُيظِهر اجلدول فاإن املواطن العربي يهاجر 
املنا�شبة  الفر�ض  وجود  عدم  ب�شبب  للح�شر  الريف  من 
انخفا�ض  اأو  الريفية،  املناطق  يف  املنا�شبة  والأع��م��ال 
د  املتعدِّ الفقر  ن�شبة  وارتفاع  الريف،  يف  املعي�شة  م�شتوى 
احل�شرية،  املناطق  اإلى  للهجرة  يدفعه  ا  ممَّ الأط��راف؛ 
ر، وزيادة الطلب  وينتج عن الهجرات ارتفاع ن�شبة التح�شُّ
اأ�شعار  ارتفاع  اإل��ى  ى  ي��وؤدِّ ا  ممَّ ال�شكنية؛  الأرا���ش��ي  على 
ة للبناء؛ مبا فيها اململوكة للدولة اأو القطاع  الأرا�شي املعدَّ

، وزيادة القيمة الإيجارية للمعرو�ض منها. اخلا�ضِّ

ويعدُّ �شعف الهتمام بالتنمية املتوازنة اأو امل�شتدامة، 
اأ�شباب  اأه��م  من  العربية؛  ال��دول  بع�ض  يف  ًّا  كلي� وغيابه 
بع�ض  ال�شكن يف  الطلب على  وزي��ادة  املدن،  اإلى  الهجرة 
بع�ض  يف  كبري  ب�شكل  ال�شقق  اأ�شعار  وارت��ف��اع  املناطق، 
العوا�شم العربية، وُيق�شد بالتنمية املتوازنة هنا: التنمية 
اأقاليم  اأو  الدولة  مافظات  جميع  منها  ت�شتفيد  التي 
وخلق  القت�شادية،  امل�شاريع  توزيع  ناحية  من  ال��دول��ة؛ 
يرتك  ل  ا  ممَّ املحافظات؛  هذه  يف  لل�شباب  العمل  فر�ض 
كما  احل�شرية،  املناطق  اإلى  ال�شباب  لهجرة  حوافز  اأية 
وامل�شاربة  والحتكارات  القوانني  تطبيق  عدم  عن  ينتج 
من  يجعل  خ��ي��ايل؛  ب�شكل  اأ�شعارها  ارت��ف��اع  ب��الأرا���ش��ي 
احل�شول على ال�شكن املنا�شب حلًما يراود �شريحة كبرية 

من ال�شباب العربي.

اأ�شباب  د  ت��ع��دُّ  )27.2( رق��م  اجل���دول  م��ن  ويت�شح 

الأطراف  من  الكبري  والعدد  العربية،  الإ�شكانية  امل�شكلة 
الذين لهم عالقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بو�شع احللول 
املنا�شبة لها، فعالوة على القطاع العام وموؤ�ش�شات الدولة 
الربملان  ا�شرتاك  من  بدَّ  ل  الإ�شكانية؛  بامل�شكلة  املعنية 
بو�شع الت�شريعات الالزمة حللِّ امل�شكلة، وفر�ض القوانني 
وامل�شاربة  الحتكار  ومكافحة  الإ�شكاين،  للعمل  مة  املنظِّ
الأرا�شي  ك  ُمالَّ كبار  على  �شرائب  وو�شع  الأرا�شي،  يف 
ا  اأي�شً بدَّ  ول  اجلميع،  على  القانون  وتطبيق  لتق�شيمها، 
ار وامل�شتثمرين،  ، وكبار التجَّ من م�شاهمة القطاع اخلا�ضِّ
اخلريية  واجلمعيات  الربحية  غري  واملوؤ�ش�شات  والبنوك، 

والوقف.. يف حلِّ امل�شكلة الإ�شكانية.

م�شوؤوليتها  خ��الل  التجارية-ومن  للبنوك  وميكن 
لل�شباب  رة  ومي�شَّ ح�شنة  ا  قرو�شً متنح  -اأن  املجتمعية 
الراغبني يف احل�شول على �شكن، وبن�شب فائدة متدنية 
ا، اأو بناء �شقق �شكنية جمانية لل�شباب وال�شريحة التي  جدًّ
ة امل�شكلة،  ف من حدَّ ا يخفِّ تطلب اخلدمات الإ�شكانية؛ ممَّ

وُي�شهم يف حتقيق ال�شتقرار والرفاه ل�شريحة ال�شباب.

-بناء  الوقف  الربحية-مثل  غري  للموؤ�ش�شات  وميكن 
�شقق وم�شاعدة ال�شباب يف توفري ال�شكن الالئق، وكذلك 
وعدم  امل�شتحقة،  ال�شرائب  دفع  ميكنهم  ار  التجَّ كبار 
يف  الجتماعية  مب�شوؤوليتهم  والقيام  ال�شريبي،  التهرب 
فقط  التحدي  هذا  ترك  وعدم  الإ�شكانية،  امل�شكلة  حلِّ 
للدولة، التي عجزت عن حلِّ هذا التحدي، و�شوف ي�شتدُّ 

عجزها م�شتقباًل اإذا ُتركت وحدها للتعامل معه.

امل�شكلة  اأ�شباب  اأن  اإلى  الدرا�شات  من  وت�شري عديد 
الإ�شكانية تت�شابه مع اأ�شباب عجز توفري املياه والكهرباء، 
ال�شكاين،  النمو  اإلى عوامل؛ منها: زيادة معدلت  وتعود 
وتدفق الهجرة من الريف للح�شر، وعدم ا�شتعداد املدن 
الوحدات  والنق�ض يف عدد  الأع��داد،  ل�شتقبال كلِّ هذه 
ال�شكنية وزيادة الطلب عليها، ومتركز اخلدمات يف املدن 
�شديدة  الريفية  امل��دن  اأ�شبحت  املقابل  وفى  الرئي�شة، 
الطرد؛ نتيجة ندرة اخلدمات والإمكانيات بها، وارتفاع 
الر�شمية،  املناطق  يف  ال�شكنية  وال�شقق  الأرا�شي  اأ�شعار 
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-�شرف  نقية  )م��ي��اه  ��ة  ال��ع��امَّ ب��امل��راف��ق  تتمتَّع  وال��ت��ي 
تعليمية  -وخ��دم��ات  منا�شبة  -���ش��وارع  -كهرباء  �شحي 
ال�شتثمارات  عف  �شَ على  ع��الوة  اإل���خ(،  وترفيهية... 
املنخف�ض  الإ���ش��ك��ان  جم���ال  يف  ��ة  واخل��ا���شَّ احل��ك��وم��ي��ة 
ومغت�شبي  القوانني  منتهكي  مع  والتهاون  التكاليف، 
الأرا�شي من ِقبل اجلهات الر�شمية، وجماعات ال�شغط 
�شيا�شات ل حتلُّ  تنفيذ  الدول على  اأن جُترب  التي ميكن 
للمعرو�ض  الإيجارية  القيمة  وزيادة  الإ�شكانية،  امل�شكلة 
من الإ�شكان، وغياب ا�شتثمارات حقيقية للقطاع اخلا�ضِّ 
يف حلِّ هذا التحدي، اأو معاجلة تناف�شية القطاع اخلا�ضِّ 
الِقيم  من  ترفع  اأن  ميكن  التي  الحتكارية،  و�شلوكياته 

الإيجارية ومن قيمة العقارات.

4.1.2 اختاللت ال�ضيا�ضات القت�ضادية:

-جمموعًة  ال���دول  العربية-كاأغلب  البلدان  تنهج 
النمو  حتقيق  اأج���ل  م��ن  القت�شادية  ال�شيا�شات  م��ن 
التي  القت�شادية  التطوُّرات  ظلِّ  ويف  ال�شامل،  مبفهومه 
والتحوُّلت  الدول،  هذه  على  ر  توؤثِّ والتي  العامل،  يعرفها 
ال��دول  بع�ض  �شهدتها  ال��ت��ي  وال�شيا�شية  الجتماعية 
توزيع  يف  خلاًل  اأف��رزت  التي  تلك  باخل�شو�ض  العربية؛ 
اأهمية  تتجلَّى  املجتمع..  �شرائح  خمتلف  ب��ني  ال���روة 
ف على اأبرز مالمح انعكا�شات هذه التحوُّلت وهذه  التعرُّ
التطورات على اقت�شاديات الدول العربية، وكذلك حتليل 
اأداء ال�شيا�شات القت�شادية التي انتهجتها هذه البلدان، 

ومدى جناحها يف حتقيق النمو ال�شامل.

التقرير  من  اجلزء  هذا  �ض  ُي�شخِّ الإط��ار؛  هذا  ويف 
ر�شد  خالل  من  العربي،  الوطن  يف  القت�شادي  الواقع 
رات تتعلَّق باأداء احل�شابات اخلارجية، وقطاع  ة موؤ�شِّ عدَّ
اأداء  حتليل  على  وبناًء  النقدي،  والقطاع  العامة،  املالية 
هذه املوؤ�شرات والعالقات املرتابطة بينها؛ �شيتم التعرف 
على اأهم الإجراءات، ونوعية ال�شيا�شات ملختلف الدول؛ 
الداخلية  القت�شادية  التوازنات  يف  الختاللت  ملعاجلة 
والت�شغيل،  ال��ن��م��و  مب�شتوى  وال��ن��ه��و���ض  واخل��ارج��ي��ة، 
وال�شعف  ال��ق��وة  -اأم��اك��ن  اأخ���رى  د-م��ن جهة  ي��ح��دِّ كما 

ومواطنهما، والآليات الالزمة لتعزيز اأداء الدول العربية 
يف  الأخ��ذ  مع  ال�شامل،  النمو  حتقيق  بهدف  وحت�شينه، 

عة. العتبار التحديات احلالية واملتوقَّ

1.4.1.2 اختاللت ال�ضيا�ضات املالية:

ا يف التاأثري على م�شار  تلعب ال�شيا�شة املالية دوًرا مهمًّ
النمو مبفهومه ال�شامل عرب جمموعة من الآليات؛ كتجميع 
عم، والإنفاق، وهي  املدخرات، وتوزيع الأجور، واإدارة الدَّ
ل الدولة لتحقيق اأهدافها القت�شادية  تعك�ض حجم تدخُّ
خالل  من  وذل��ك  ل،  التدخُّ ذل��ك  ونوعية  والجتماعية، 
امل�شتوى والنوعية املتعلِّقة بالإنفاق )جاري/ ا�شتثماري( 
والإيرادات )�شريبية/ نفطية...(، ومعدل العجز املايل، 
الأ�شعار...  وتلعب  وم�شتوى  وال�شتثمار،  الدخار  ومعدل 
الإطار  ه��ذا  والداخلية-يف  اخلارجية  امل��وؤث��رات  بع�ض 
طابًعا  لتاأخذ  املالية  ال�شيا�شات  توجيه  يف  ا  مهمًّ -دوًرا 

ًدا. ا اأو مت�شدِّ تو�شعيًّ

منذ  دول  ة  ع��دَّ �شهدت  العربي  الوطن  م�شتوى  على 
اأوائل القرن احلايل تطوُّرات اقت�شادية خمتلفة، انعك�شت 
وب�شفة  واأدائ��ه��ا،  املالية  �شيا�شاتها  ه  توجُّ على  اآث��اره��ا 
ة  العامَّ املالية  2009؛ يبنيِّ حتليل  ة، وبا�شتثناء عام  عامَّ
والذي   ،2003 عام  منذ  فائ�ض  ت�شجيل  العربية1  للدول 
للمواد  رة  امل�شدِّ الدول  اإلى  ا  فيه خ�شو�شً الف�شل  يرجع 
ومعدلت  عجًزا  ت�شبح  الفوائ�ض  هذه  لكن  البرتولية، 
ا  ممَّ البرتولية؛  العائدات  ا�شُتثنيت  اإذا  تتقلَّ�ض  خار  الدِّ
الدول  ه��ذه  يف  ة  العامَّ امل��وازن��ات  ارت��ب��اط  م��دى  ح  يو�ضِّ
ا باقي الدول؛ فقد �شهدت عجًزا  باأ�شعار النفط والغاز، اأمَّ

ة امل�شتوردة للنفط. يف موازناتها، بخا�شَّ

من  الأك���رب  الن�شيب  النفطية  ال��ع��ائ��دات  ل  وت�شكِّ
ال�شريبية  الإي����رادات  م��ع  باملقارنة  العامة  الإي����رادات 
28.2(، وعلى جانب  15.2، واجلدول رقم  )ال�شكل رقم 
ل النفقات اجلارية اجلزء الأكرب باملقارنة مع  الإنفاق، ت�شكِّ
الإنفاق الراأ�شمايل )ال�شكل رقم 18.2(، وت�شتحوذ الأجور 

والرواتب على الن�شيب الأكرب من الإنفاق اجلاري. 
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اإدارة  وميكن التمييز بني ثالث مراحل تباينت فيها 
 ،16.2 رقم  )ال�شكل  العربية  الدول  يف  املالية  ال�شيا�شة 
واجلدول رقم 29.2(، واختلفت منهجية اإدارة العائدات 
بني ا�شتثمارات يف البنى التحتية التنموية، ويف دعم القوة 
ال�شرائية، فقد متيَّزت املرحلة الأولى )2006-2002( 
عية يف  ن يف املوازنات العامة، وب�شيا�شة مالية تو�شُّ بتح�شُّ

معظم الدول، و�شهدت املرحلة الثانية )2009-2007( 
تو�شعية  مالية  �شيا�شة  نهج  يف  ال�شتمرار  ب��ني  تبايًنا 
واأثمرت  الآخ��ر،  بع�شها  يف  دة  ومت�شدِّ ال��دول،  بع�ض  يف 
 )2013-2010( الثالثة  املرحلة  يف  املالية  ال�شيا�شة 
املرحلة  من  اأق��لَّ  بدرجة  لكن  مالية،  فوائ�ض  حتقيق  يف 

رة للبرتول.  ة يف الدول الرئي�شة امل�شدَّ الأولى، بخا�شَّ
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 العر�ي.�النقد�صندوق ل�اقتصادية�تقار�ر�من�عةمجمَّ �معطيات�املصدر:

 

�العر�ية�الدول ����املالية�السياسة�إدارة�ف��ا�تباي�ت�مراحل�ثالث�ب�ن�التمي����مكنو 
����اس�ثمارات�ب�ن�العائدات�إدارة�من��ية�واختلفت�،)٢٩.٢�رقم�وا��دول �،١٦.٢�رقم�ش�ل(ال

�)2002- 2006(�ألاو���املرحلة��تتم�َّ �فقد�،الشرائية�القوة�دعم���و�،التنمو�ة�التحتية�الب��
�الثانية�املرحلة�وش�دت�،الدول �معظم����عيةتوسُّ �مالية�و�سياسة�،العامة�املوازنات����نبتحسُّ 

����دةوم�شّدِ �،الدول ��عض����توسعية�مالية�سياسة�ن������الاستمرار�ب�ن�اتباينً �)2007- 2009(
�فوائض�تحقيق����)2010- 2013(�الثالثة�املرحلة����املالية�السياسة�وأثمرت�،آلاخر��ا�عض

 �.ب��وللل�رةاملصدَّ �ةالرئ�س�الدول ����ةخاصَّ ب�ألاو��،�املرحلة�من�أقلَّ �بدرجة�لكن�مالية،
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 (%)�العر�ية�الدول �مجموعة����إلاجما���املح���الناتج�من�ك�سبة�العامة�املوازنة�:١٦�.٢�رقم�الش�ل

 

العر�ي.�النقد�صندوق ل�اقتصادية�تقار�ر�من�عةمجمَّ �معطيات�املصدر:  

 

 :عيةتوسُّ �مالية�سياسات�صاحب��ا�ومتنامية�كب��ة�مالية�فوائض�:2006 -2002�املرحلة�١.١.٤.١.٢

���التوسُّ �الاتجاه����؛الف��ة��ذه�خالل�عاّمٍ �ش�ل�����يل�ا�يمكن�مالحظة�أبرز �لعلَّ 
�من�الثا�ي�النصف�خالل�السائد�الاتجاه�عكس�ع���العر�ية،�الدول �أغلب����املالية�للسياسة

�بلغ�-الاس�ثماري �مأ�ا��اري �سواءً -�العام�إلانفاق�نإ�بحيث�املا���،�القرن �من�ال�سعي�يات
�اأمَّ �،15%�الف��ة��ذه����العام�لإلنفاق�السنوي �النمو�متوسط�بلغ�وقد�،قياسية�مستو�ات

�عشر�بحوا���العر�ي�طنالو ����إلاجما���املح���الناتج����مسا�م��ا�ارتفعت�فقد�العامة�يراداتإلا 
�ةخاصَّ ب�للنفط،�رةاملصّدِ �الدول �إ���كب��ة�و�درجة�ذلك����الفضل�و�عود�نفس�ا،�الف��ة�خالل�نقاط

�ن�يجة�ام��وظً �انمو� �النفطية�إیرادا��ا�ش�دت�وال���وا��زائر،�ولي�يا�وال�و�ت�وإلامارات�السعودية
�العامة�إلايرادات�من�73%�حوا���النفطية�إلايرادات�و�لغت�،إنتاجه�ولكمية�النفط�أسعار�الرتفاع

�ارتفعت�قدو �،)15.2�رقم�ش�ل(ال�٢٠٠٢�عام����57%�نحو�مقابل�،٢٠٠٦�عام����العر�ية�الدول ���
�90%�إ���78%�من�الف��ة��ذه����-"أو�ك�منظمة"����النفط�منت���ك��أ-�عوديةالس����ال�سبة��ذه

 .)٣٠.٢�رقم�وا��دول �،17.2�رقم�ش�ل(ال
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1.1.4.1.2 املرحلة 2002-2006: فوائ�ص مالية 
عية: كبرية ومتنامية �ضاحبتها �ضيا�ضات مالية تو�ضُّ

اأبرز مالحظة ميكن ت�شجيلها ب�شكل عامٍّ خالل  لعلَّ 
عي لل�شيا�شة املالية يف اأغلب  هذه الفرتة؛ هي الجتاه التو�شُّ
الدول العربية، على عك�ض الجتاه ال�شائد خالل الن�شف 
اإن  بحيث  املا�شي،  القرن  من  الت�شعينيات  من  الثاين 
الإنفاق العام-�شواًء اجلاري اأم ال�شتثماري -بلغ م�شتويات 
قيا�شية، وقد بلغ متو�شط النمو ال�شنوي لالإنفاق العام يف 
ارتفعت  فقد  العامة  الإي���رادات  ��ا  اأمَّ الفرتة  %15،  هذه 
العربي  الوطن  الناجت املحلي الإجمايل يف  م�شاهمتها يف 

بحوايل ع�ضر نقاط خالل الفرتة نف�ضها، ويعود الف�ضل يف 
ة  رة للنفط، بخا�شَّ ذلك وبدرجة كبرية اإلى الدول امل�شدِّ
والتي  واجل��زائ��ر،  وليبيا  والكويت  والإم���ارات  ال�شعودية 
لرتفاع  نتيجة  ملحوًظا  ا  منوًّ النفطية  اإيراداتها  �شهدت 
النفطية  الإي��رادات  اإنتاجه، وبلغت  النفط ولكمية  اأ�شعار 
حوايل  73% من الإي��رادات العامة يف الدول العربية يف 
)ال�شكل   2002 عام  يف  نحو  %57  مقابل   ،2006 عام 
ال�شعودية- يف  الن�شبة  ه��ذه  ارتفعت  وق��د   ،)15.2 رق��م 
اأكرب منتجي النفط يف “منظمة اأوبك” -يف هذه الفرتة 
من  78% اإلى  90% )ال�شكل رقم 17.2، واجلدول رقم 

.)30.2

ال�شريبية،  الإي��رادات  اأداء  ن  حت�شَّ نف�شه  الوقت  يف 
واملغرب  والأردن  كم�شر  ال����دول؛  بع�ض  يف  ة  بخا�شَّ
بال�شرائب  املتعلقة  �شواء  وموريتانيا؛  وال�شودان  وتون�ض 
وال�شتهالك،  الإن��ت��اج  على  اأم  وال��دخ��ل،  الأرب���اح  على 
زت على تو�شيع  وذلك بف�شل بع�ض الإ�شالحات التي ركَّ
الإجراءات، وتقوية فعالية  ال�شريبية، وتب�شيط  القاعدة 
ن عرفت  الإدارة ال�شريبية، لكن بالرغم من هذا التح�شُّ
تراجًعا  العربية  للدول  العامة  الإي��رادات  يف  م�شاهمتها 

عن   ا  عو�شً  ،2006 عام  يف  اإل��ى  %18  لت�شل  تدريجيًّا 
30% يف عام 2002 )ال�شكل رقم 15.2(، والذي يعود 
القت�شادي  النمو  وت��رية  مواكبتها  عدم  اإل��ى  بالأ�شا�ض 
الن�شبي  الأث���ر  اإل��ى  بالإ�شافة  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  نف�شها 
منوها  ب��دوره��ا-ورغ��م  النفطية،  الإي�����رادات  لرت��ف��اع 
ال�شريبية  غري  الإي���رادات  م�شاهمة  -�شهدت  امللحوظ 
الدول  اأغلب  ه  توجُّ ب�شبب  تراجًعا؛  العامة  الإي��رادات  يف 
املوارد  اإدارة  يف  والإداري��ة  املالية  ال�شتقاللية  نهج  نحو 
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السعودية.�املالية�وزارة�موقع�املصدر:  

�كمصر�؛الدول ��عض����ةخاصَّ ب�الضر��ية،�إلايرادات�أداء�نتحسَّ �هنفس�الوقت���
�مأ�،والدخل�ألار�اح�ع���بالضرائب�املتعلقة�سواء�؛ومور�تانيا�والسودان�وتو�س�واملغرب�وألاردن

�القاعدة�توسيع�ع���زتركَّ �ال���إلاصالحات��عض�بفضل�وذلك�والاس��الك،�إلانتاج�ع��
�نالتحسُّ ��ذا�من�بالرغم�لكن�،الضر��ية�إلادارة�فعالية�وتقو�ة�إلاجراءات،�وت�سيط�الضر��ية،

�عام����18%�إ���لتصل�اتدر�جي� �اتراجعً �العر�ية�للدول �العامة�إلايرادات����مسا�م��ا�عرفت
�عدم���إ�باألساس��عود�والذي�)،15.2�رقم�(الش�ل�2002�عام����30%�عن�اعوضً �،٢٠٠٦

�الرتفاع�ال�س���ألاثر�إ���باإلضافة�،الف��ة��ذه����ا�نفس�الاقتصادي�النمو�وت��ة�مواكب��ا
����الضر��ية�غ���إلايرادات�مسا�مة�ش�دت�-امل��وظ�نمو�ا�ورغم-�بدور�ا�،النفطية�إلايرادات
����وإلادار�ة�املالية�الاستقاللية�ن���نحو�الدول �أغلب�هتوجُّ ��س�ب�؛اتراجعً �العامة�إلايرادات

�(التقر�ر�العامة�للم��انية�املالية�موارد�ا�تحو�ل�من�وا��ّدِ �،العامة�املؤسسات����املوارد�إدارة
 العر�ي).�النقد�صندوق �،٢٠٠٦�،املوحد�العر�ي�الاقتصادي

�ا���ومي،�إلانفاق����نموٌّ �-عاّمٍ ��ش�ل-�صاحبه�السنوات��ذه�خالل�إلایرادات�ارتفاع�إن
��عكس�والذي�اجتماعية)،�وخدمات�تحتية�(ب�ية�الاس�ثماري �مأ�ا��اري �املستوى �ع���سواءً 

�،التطور ��ذا�من��الرغمو �لكن،�،النفطية�الدول ����ةخاصَّ ب�؛املالية�للسياسة�التوس���الطا�ع
��سبة�انخفضت�؛الف��ة��ذه�خالل�العر�ية�الدول ����إلاجما���املح���للناتج�امل��وظ�للنمو�اونظرً 

�؛٢ا��اري �إلانفاق�يبقى�ال��اجع��عض����يله�من�و�الرغم�،الناتج��ذا�إ���العام�إلانفاق
�حيث�،إلانفاق�أنواع�أبرز �؛الاجتماعية�ا��دمات�ونفقات�العامة�ا��دمات�نفقات�ةخاصَّ �و 

�ب�ن�الاس�ثماري �إلانفاق��سبة�تأر��ت�فيما�العام،�إلانفاق�من�80%و�75%�ب�ن��س�ته�تراوحت
 .31.2)�رقم�وا��دول �،18.2�رقم�(الش�ل�23%و�%20
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ال���ع���دي���د من  ال��ع��رب��ي��ة يف 

العاقة  م��ن��ه��ا:  الأ���س��ك��ال، 

النفطية،  الإي������رادات  ب��ن 

والعاقة  النفطية،  وغ��ري 

ال�سرائب  اأه����م����ي����ة  ب�����ن 

املبا�سرة.  وغ��ري  امل��ب��ا���س��رة، 

لاإنفاق  التحيز  وك��ذل��ك 

اجل�������������اري ع�����ل�����ى ح�������س���اب 

ت�سري  ك��م��ا  ال���راأ����س���م���ايل. 

ال�سيا�سات املالية اإىل كونها 

لل�سيا�سات  متحيزه  كانت 

)التو�سع يف حالة  الدورية 

ال���������رواج، والن���ك���م���ا����ص يف 

حالة الك�ساد(.

ال�ضكل رقم 2. 17: ن�ضبة الإيرادات النفطية اإلى اإجمايل الإيرادات يف ال�ضعودية

امل�ضدر: موقع وزارة املالية ال�ضعودية.
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املالية  العامة، واحلدِّ من حتويل مواردها  املوؤ�ش�شات  يف 
املوحد،  العربي  القت�شادي  )التقرير  العامة  للميزانية 

2006، �شندوق النقد العربي(.

ال�شنوات �شاحبه- الإي��رادات خالل هذه  ارتفاع  اإن 
ب�شكل عامٍّ -منوٌّ يف الإنفاق احلكومي، �شواًء على امل�شتوى 
اجلاري اأم ال�شتثماري )بنية حتتية وخدمات اجتماعية(، 
ة  بخا�شَّ املالية؛  لل�شيا�شة  التو�شعي  الطابع  يعك�ض  والذي 
التطور،  ه��ذا  م��ن  وبالرغم  لكن،  النفطية،  ال���دول  يف 

الدول  يف  الإجمايل  املحلي  للناجت  امللحوظ  للنمو  ونظًرا 
العربية خالل هذه الفرتة؛ انخف�شت ن�شبة الإنفاق العام 
الرتاجع  بع�ض  ت�شجيله  من  وبالرغم  الناجت،  هذا  اإل��ى 
ة نفقات اخلدمات العامة  يبقى الإنفاق اجلاري2؛ وبخا�شَّ
ونفقات اخلدمات الجتماعية؛ اأبرز اأنواع الإنفاق، حيث 
العام،  الإنفاق  من   %80 و   %75 بني   ن�شبته  تراوحت 
و   %20 بني   ال�شتثماري  الإنفاق  ن�شبة  تاأرجحت  فيما 

23% ال�شكل رقم 18.2، واجلدول رقم )31.2(.

تراجع   :2009-2007 املرحلة   2.1.4.1.2
ة يف عام 2009 وتباين يف  الفوائ�ص املالية بخا�ضَّ

ال�ضيا�ضات املالية بني الدول العربية:

يف  املرحلة  هذه  بداية  يف  العربية  ال��دول  ت  ا�شتمرَّ
حتقيق فوائ�ض على م�شتوى املوازنة العامة، والتي تعود 

نتيجة  النفطية  ال��دول  اإي���رادات  ارتفاع  اإل��ى  بالأ�شا�ض 
اآخر  جانب  وم��ن  ال��ب��رتول،  اأ�شعار  ت�شاعد  ل�شتمرار 
اقت�شاديات  على  �شغًطا  الأ�شعار  ه��ذه  ارت��ف��اع  ل  �شكَّ
ق من م�شتوى العجز يف موازنتها  الدول امل�شتوردة، وعمَّ

العامة. 
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العر�ي.�النقد�صندوق ل�اقتصادية�تقار�ر�من�عةمجمَّ �معطيات�املصدر:  
 

����وتباين�2009�عام����ةخاصَّ ب�املالية�الفوائض�تراجع�:2009 -2007�املرحلة�٢.١.٤.١.٢

 :العر�ية�الدول �ب�ن�املالية�السياسات

�املوازنة�مستوى �ع���فوائض�تحقيق����املرحلة��ذه�بداية����العر�ية�الدول �تاستمرَّ 
�أسعار�تصاعد�الستمرار�ن�يجة�النفطية�الدول �إيرادات�ارتفاع�إ���باألساس��عود�وال���العامة،
�،املستوردة�الدول �اقتصاديات�ع���اضغطً �ألاسعار��ذه�ارتفاع�لش�َّ �آخر�جانب�ومن�،الب��ول

 �العامة.�موازن��ا����ال��ز�مستوى �من�قوعمَّ 

�أي�؛الدور�ة�السياسات�طا�ع�الف��ة��ذه�خالل�املالية�السياسات�أخذت�عاّمٍ �و�ش�ل
�رةاملصّدِ �الدول �أغلب�فقامت�،الر�ود�عند�والعكس�،اقتصادي��شاط�حالة����املا���التوسع
�،الاجتماعية�والشؤون�التحتية�الب�ية����ةخاصَّ �و �؛والاس�ثمار�النفطية�الطفرة�باستغالل�للنفط

�ع���زال���ذات�الدول �اأمَّ �،لي�يا)�ا��زائر،�(السعودية،�ا��ارج�من�الاستدانة�من�ا��ّدِ �وكذلك
�الز�ادة�واستغالل�،إلانفاق�ترشيد�ع���ف��ا�املالية�السياسات�عملت�فقد�العامة؛�املالية�مستوى 

�الدعم�لتمو�ل�؛املضافة�القيمة�وضر�بة�وألار�اح�الدخل�ضرائب�ةخاصَّ ب�الضر��ية،�إلايرادات���
����العامة�املوازنات�ع���اكب��ً �اضغطً �ل�ش�ِّ �الدعم�ت�لفة�أصبحت�وقد�،والغذاء�للوقود�امل��ايد

�مستو�ات�الغذائية�والسلع�النفط�أسعار�فيه�بلغت�والذي�،٢٠٠٨�عام����ةخاصَّ ب�؛دول �ةعدَّ 
�العال���املستوى �متجاوزة�،العر�ية�الدول ����قياسية�مت��ُّ �معدالت�ع��ا�نجم�،مسبوقة�غ��
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ال�ضكل رقم 2. 18: ن�ضبة الإنفاق العام يف الدول العربية

عة من تقارير اقت�ضادية ل�ضندوق النقد العربي. امل�ضدر: معطيات جممَّ
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العر�ي.�النقد�صندوق ل�اقتصادية�تقار�ر�من�عةمجمَّ �معطيات�املصدر:  
 

����وتباين�2009�عام����ةخاصَّ ب�املالية�الفوائض�تراجع�:2009 -2007�املرحلة�٢.١.٤.١.٢

 :العر�ية�الدول �ب�ن�املالية�السياسات

�املوازنة�مستوى �ع���فوائض�تحقيق����املرحلة��ذه�بداية����العر�ية�الدول �تاستمرَّ 
�أسعار�تصاعد�الستمرار�ن�يجة�النفطية�الدول �إيرادات�ارتفاع�إ���باألساس��عود�وال���العامة،
�،املستوردة�الدول �اقتصاديات�ع���اضغطً �ألاسعار��ذه�ارتفاع�لش�َّ �آخر�جانب�ومن�،الب��ول

 �العامة.�موازن��ا����ال��ز�مستوى �من�قوعمَّ 

�أي�؛الدور�ة�السياسات�طا�ع�الف��ة��ذه�خالل�املالية�السياسات�أخذت�عاّمٍ �و�ش�ل
�رةاملصّدِ �الدول �أغلب�فقامت�،الر�ود�عند�والعكس�،اقتصادي��شاط�حالة����املا���التوسع
�،الاجتماعية�والشؤون�التحتية�الب�ية����ةخاصَّ �و �؛والاس�ثمار�النفطية�الطفرة�باستغالل�للنفط

�ع���زال���ذات�الدول �اأمَّ �،لي�يا)�ا��زائر،�(السعودية،�ا��ارج�من�الاستدانة�من�ا��ّدِ �وكذلك
�الز�ادة�واستغالل�،إلانفاق�ترشيد�ع���ف��ا�املالية�السياسات�عملت�فقد�العامة؛�املالية�مستوى 

�الدعم�لتمو�ل�؛املضافة�القيمة�وضر�بة�وألار�اح�الدخل�ضرائب�ةخاصَّ ب�الضر��ية،�إلايرادات���
����العامة�املوازنات�ع���اكب��ً �اضغطً �ل�ش�ِّ �الدعم�ت�لفة�أصبحت�وقد�،والغذاء�للوقود�امل��ايد

�مستو�ات�الغذائية�والسلع�النفط�أسعار�فيه�بلغت�والذي�،٢٠٠٨�عام����ةخاصَّ ب�؛دول �ةعدَّ 
�العال���املستوى �متجاوزة�،العر�ية�الدول ����قياسية�مت��ُّ �معدالت�ع��ا�نجم�،مسبوقة�غ��
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هذه  خ��الل  املالية  ال�شيا�شات  اأخ��ذت  ع��امٍّ  وب�شكل 
يف  املايل  التو�شع  اأي  الدورية؛  ال�شيا�شات  طابع  الفرتة 
فقامت  الركود،  عند  والعك�س  اقت�ضادي،  ن�ضاط  حالة 
رة للنفط با�شتغالل الطفرة النفطية  اأغلب الدول امل�شدِّ
وال�شوؤون  التحتية  البنية  يف  ��ة  وب��خ��ا���شَّ وال���ش��ت��ث��م��ار؛ 
اخلارج  من  ال�شتدانة  من  احل��دِّ  وكذلك  الجتماعية، 
ا الدول ذات العجز على  )ال�شعودية، اجلزائر، ليبيا(، اأمَّ
م�شتوى املالية العامة؛ فقد عملت ال�شيا�شات املالية فيها 
الإي��رادات  يف  الزيادة  وا�شتغالل  الإنفاق،  تر�شيد  على 
و�شريبة  والأرب��اح  الدخل  �شرائب  ة  بخا�شَّ ال�شريبية، 

والغذاء،  للوقود  املتزايد  الدعم  لتمويل  القيمة امل�شافة؛ 
على  كبرًيا  �شغًطا  ل  ت�شكِّ الدعم  تكلفة  اأ�شبحت  وق��د 
 ،2008 عام  يف  ة  بخا�شَّ دول؛  ة  عدَّ يف  العامة  املوازنات 
والذي بلغت فيه اأ�شعار النفط وال�شلع الغذائية م�شتويات 
يف  قيا�شية  م  ت�شخُّ معدلت  عنها  جنم  م�شبوقة،  غري 
رقم  )ال�شكل  العاملي  امل�شتوى  متجاوزة  العربية،  الدول 
ة دول عربية اإلى  ا دفع بعدَّ 19.2، واجلدول 32.2(؛ ممَّ
الرفع من م�شتوى الإنفاق اجلاري، عرب حت�شني م�شتوى 
قيمة  وزي��ادة  الجتماعية،  والإعانات  والرواتب  الأج��ور 

دعم املواد الغذائية والنفطية.

و�شهدت ال�شيا�شات املالية يف البالد العربية حتوًُّل 
والتي  العاملية،  املالية  الأزمة  بعد ذلك مع ظهور  ا  مهمًّ
القت�ضادي  الن�ضاط  وترية  يف  كبري  تراجع  يف  ت�ضببت 
ة النفطية، وذلك بعد  العاملي، ويف العوائد املالية بخا�شَّ
ا  اأمَّ عليه،  الطلب  انخفا�ض  اإثر  البرتول  اأ�شعار  تراجع 
ل يف عام 2009 اأعلى ن�شبة من  الإنفاق العام فقد �شجَّ
بداية  منذ  العربية  ال��دول  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

�شنوات  وبعد  وه��ك��ذا،   ،)%36,7  ( احل��ايل  ال��ق��رن 
العربي  ال��وط��ن  ع��رف  املالية؛  الفوائ�ض  م��ن  ع��دي��دة 
عجًزا ماليًّا خالل هذا العام، وبهدف حتفيز الن�ضاط 
كال�شعودية  النفطية؛  الدول  بع�ض  نهجت  القت�شادي 
وقطر؛ �شيا�شات مالية تو�شعية، فيما اتبعت اأغلب باقي 
دة، اأغلبها لتفادي مزيًدا  الدول الأخرى �شيا�شات مت�شدِّ

من الرتاجع يف الو�شع املايل.
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عودة   :2013-2010 املرحلة   3.1.4.1.2
ة لكن دون م�ضتواها يف الفرتة  فوائ�ص املالية العامَّ

2006 - 2002

مع بداية تعايف القت�شاد العاملي يف عام 2010 من 
من  عديد  قت  حقَّ العاملية،  القت�شادية  الأزمة  خملَّفات 
ا اأدى اإلى ارتفاع الطلب  الدول معدلت منو اإيجابية؛ ممَّ
على النفط واملواد الغذائية، وبالتايل ت�شاعد اأ�شعارها، 
الن�ضاط القت�ضادي يف  الأ�ضعار وركود  الرتفاع يف  هذا 
منطقة الأورو من جهة، والنتفا�شات ال�شعبية وال�شيا�شية 
اأبرز  لت  �شكَّ اأخ��رى؛  جهة  من  العربية  ال��دول  بع�ض  يف 
املوازنات  على  متباينة  انعكا�شات  لها  كان  التي  العوامل 
خالل  العربي  الوطن  يف  املالية  ال�شيا�شة  واإدارة  العامة 

الفرتة 2013-2010.

البرتولية- امل��واد  لأ�شعار  الكبري  الت�شاعد  و�شاهم 
2013 -يف حتقيق منو  با�شتثناء بع�ض الرتاجع يف عام 
للبرتول،  رة  امل�شدِّ ال��دول  يف  املالية  الإي��رادات  يف  مهمٍّ 
ة اخلليجية، ويف تفاقم العجز يف الدول امل�شتوردة  بخا�شَّ
بالرتفاع  اأخرى  جهة  من  تاأثَّرت  الأخرية  وهذه  للنفط، 
القت�شادي  وبالركود  الغذائية،  املواد  لأ�شعار  القيا�شي 
الدول  لعديٍد من  �شريٍك جتاريٍّ  اأهمِّ  الأورو،  يف منطقة 
هذه  من  ال�شادر  الطلب  على  �شلًبا  اأثَّر  والذي  العربية، 
املنطقة ملنتجات هذه الدول وخدماتها ال�شياحية، وكذلك 
على حتويالت العاملني، وتدفق ال�شتثمارات اخلارجية. 

وقد زاد من هذه امل�شاعب املالية الظروف ال�شيا�شية 
والأمنية املرتدية يف بع�ض الدول، والتي كان لها انعكا�شات 

م�شتوى  على  باخل�شو�ض  اقت�شادياتها،  على  �شلبية 
ماليتها  وعلى  املحلي،  اأم  الأجنبي  ���ش��واء  ال�شتثمار؛ 
يف  والزيادة  القت�ضادي  الن�ضاط  تراجع  ب�ضبب  العامة؛ 
ودعم  والرواتب  الأج��ور  ة  بخا�شَّ الجتماعية،  النفقات 
النفقات  يف  وكذلك  الأ�شا�شية،  الغذائية  واملواد  الطاقة 

ة بتعزيز الأمن. اخلا�شَّ

ى هذا املزيج من املوؤثرات اخلارجية والداخلية  وقد اأدَّ
اإلى حتقيق فائ�ض يف املوازنة العامة يف الوطن العربي، 
اأي   دولر؛  مليار   165 نحو   2012 ع��ام  يف  اأق�شاه  بلغ 
6.3% من الناجت املحلي الإجمايل العربي، وذلك بف�شل 
ة  الرتفاع الكبري لالإيرادات3، مقارنة مع الإنفاق، بخا�شَّ
قت فوائ�ض  رة للمواد البرتولية، والتي حقَّ يف الدول امل�شدِّ
ل تدهور  ة يف موازناتها العامة، يف الوقت الذي �ُشجِّ مهمَّ

ة للدول العربية الأخرى.  يف املالية العامَّ

يف  ة  وبخا�شَّ النفطية،  الإي�����رادات  لنمو  ك��ان  وق��د 
يف  كبري  دور  والإم����ارات؛  وال��ع��راق  والكويت  ال�شعودية 
ارتفاع الإيرادات املالية، والتي زادت ن�شبتها من اإجمايل 
اإل��ى  72% يف هذه  الإي��رادات العامة يف ال��دول العربية 
2007-2009، و%66  الفرتة  الفرتة، مقابل  70% يف 
يف الفرتة 2002-2006، يف املقابل، وبالرغم من ارتفاع 
2012 و2013 -بف�شل  ة خالل عامْي  ح�شيلتها-بخا�شَّ
بع�ض  يف  ال�شريبي  بالتح�شيل  املتعلقة  الإ���ش��الح��ات 
اإلى  ال�شريبية  الإي��رادات  ن�شبة  تراجع  ا�شتمرَّ  ال��دول.. 
 %19 مقابل   %17 لت�شبح  العامة؛  الإي��رادات  اإجمايل 
و23% على التوايل، يف الفرتتني ال�شابقتني )ال�شكل رقم  

20.2، واجلدول رقم 28.2(. 
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ارتفاًعا  عرف  فقد  العام؛  الإنفاق  م�شتوى  على  ا  اأمَّ
الإجمايل  املحلي  الناجت  ثلث  ح��وايل  ليمثَّل  متوا�شاًل؛ 
 ،2013-2010 الفرتة  خالل  كمتو�شط  العربية  للدول 
ويعود ذلك باخل�شو�ض اإلى الزيادة يف الإنفاق اجلاري، 
العام  الإن���ف���اق  اإج��م��ايل  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى  ب��ل��غ  وال����ذي 
اخلدمات  نفقات  ة  بخا�شَّ  ،2013 عام  يف   %79 بنحو 
واخلدمات  اجل��اري(،  الإنفاق  من   %33( الجتماعية 
ا  اأمَّ  ،)%24( والدفاع  الأمن  ونفقات   ،)%26( العامة 
القليلة  م�شاهمته  اإلى  فبالإ�شافة  الراأ�شمايل؛  الإنفاق 
ته  حل�شَّ تراجًعا  �شهد  فقد  اجلاري؛  الإنفاق  مع  مقارنة 
يف اإجمايل الإنفاق العام من 27% يف عام 2010، اإلى 

حوايل 21% يف عام 2013.

يت�ضح من خالل هذه املعطيات مدى الرتباط الوثيق 
الدول  يف  املالية  وال�شيا�شات  امل��ايل  القطاع  اأداء  بني 
النفطية وتطورات قطاع النفط، والذي يرتبط من جهته 
دها  حتدِّ والتي  العاملي،  امل�شتوى  على  الأ�شعار  مب�شتوى 
مة والدول  احلركية والن�ضاط القت�ضادي يف الدول املتقدِّ

النا�شئة؛ كال�شني، بالإ�شافة اإلى م�شتوى العر�ض. 

والتي  للنفط،  امل�شتوردة  العربية  للدول  بالن�شبة  اأما 
عجز  لتمويل  ال�شريبية  العائدات  على  اأ�شا�ًشا  تعتمد 
اأ�شعار  زي��ادة  اء  ج��رَّ العجز  تفاقم  فقد  العامة؛  املوازنة 
البرتول، بالإ�شافة اإلى النعكا�شات ال�شلبية لأزمة الديون 
وال�شياحة  ال�شادرات  على  الأورو  منطقة  يف  ال�شيادية 
بلدان  يف  ة  بخا�شَّ املبا�شرة،  اخلارجية  وال�شتثمارات 
�شوًءا  القت�شادية  و�شعيتها  زادت  التي  العربي،  التحوُّل 

بعد الثورات ال�شيا�شية التي �شهدتها منذ عام 2011.

2.4.1.2 اختاللت ال�ضيا�ضة النقدية:

ل �شكَّ باأن هناك عالقة وطيدة بني ال�شيا�شة املالية 
مبا�شر  تاأثري  لها  املالية  فال�شيا�شة  النقدية،  وال�شيا�شة 
بينما  ال�ضيولة،  حجم  وعلى  القت�ضادي  الن�ضاط  على 
ال�شتقرار  دعم  يف  ا  مهمًّ دوًرا  النقدية  ال�شيا�شة  تلعب 
يف  النقدية  ال�شيولة  م�شتوى  بتنظيم  تقوم  حيث  امل��ايل، 
ا على ميزان  القت�شاد، ال�شيا�شة النقدية لها تاأثري اأي�شً
النقدي من  النمو  اإبطاء  املثال:  �شبيل  فعلى  املدفوعات؛ 
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معدل  تخفي�ض  يف  ي�شهم  الفائدة؛  اأ�شعار  رف��ع  خ��الل 
زيادة  )اأو  اجل��اري  احل�شاب  عجز  وخف�ض  م،  الت�شخُّ
به من خف�ض للطلب  الفائ�ض(؛ وذلك من خالل ما ي�شبِّ
خف�ض  اإل��ى  ب��دوره  ي��وؤدي  قد  الطلب  وانخفا�ض  الكلي، 
احل�شاب  ر�شيد  تعزيز  وبالتايل  وال�شتثمار،  ال��واردات 

اجلاري. 

تهدف ال�شيا�شة النقدية ب�شكل عام اإلى امل�شاهمة يف 
اخلا�ض،  القطاع  ع  ت�شجِّ مالئمة،  اقت�شادية  بيئة  توفري 
ز وت�شتقطب ال�شتثمار؛ �شواء املحلي اأم اخلارجي،  وحتفِّ
وتعتمد يف ذلك على جمموعة من الإجراءات التي تاأمل 
املجاميع  على  التاأثري  يف  خاللها  من  النقدية  ال�شلطات 
امل�شريف،  الئتمان  وحجم  الفائدة  ومعدلت  النقدية 
وبالتايل العمل-يف اإطار ال�شيا�شة القت�شادية مبظاهرها 
-على  ال�شحري  باملربع  ع��ادة  لها  يرمز  والتي  املختلفة 
وتخفي�ض  الق��ت�����ش��ادي،  النمو  م��ن  اأع��ل��ى  ح��دٍّ  حتقيق 
الأ�شعار،  �شيا�شة  يف  ال�شتقرار  وحتقيق  البطالة،  معدل 

واملحافظة على ا�شتقرار معدلت ال�شرف. 

يف هذا الإطار، وعلى م�شتوى الدول العربية؛ عملت 
البنوك املركزية منذ �شنوات عديدة على دعم ال�شتقرار 
اأدوات  ا�شتعمال جمموعة من  النقدي، وذلك من خالل 

هذه  اأداء  حتليل  خالل  من  ويتبنيَّ  النقدية4،  ال�شيا�شة 
اإدارتها  يف  متباينة  ت��ط��ورات  ال��دول  ه��ذه  يف  ال�شيا�شة 
من  التمييز  ميكن  بحيث  النقدية،  لالأدوات  وا�شتعمالها 
رة الرئي�شة للنفط، وباقي الدول  جديد بني البلدان امل�شدِّ
اإدارة  تطوُّر  فاإن  ذلك؛  اإلى  بالإ�شافة  الأخ��رى،  العربية 
النكما�شي  الطابع  عام  ب�شكل  ُي��ربز  النقدية  ال�شيا�شة 
والتو�شعي   ،2007-2002 الفرتة من  ال�شيا�شة يف  لهذه 
يف الفرتة من 2008-2009، وتباين بني الدول النفطية 
من  ال��ف��رتة  يف  ال�شيا�شة  ه��ذه  اأداء  يف  النفطية  وغ��ري 

.2013-2010

1.2.4.1.2 الفرتة 2002-2007: �ضيا�ضات 
نقدية انكما�ضية:

على  كبرًيا  اقت�شاديًّا  انتعا�ًشا  املرحلة  هذه  �شهدت 
واكبه  العربية،  ال��دول  من  عديد  ويف  العاملي  امل�شتوى 
)ال�شكل  النقدية  ال�شيولة  يف  كبرية  زي��ادة  عامة  ب�شفة 
رقم 21.2(، والتي تعك�ض ارتفاًعا يف املوجودات الأجنبية 
لفائدة  امل�شارف  طرف  من  الئتمان  توفري  يف  وزي��ادة 
ى اإلى ارتفاع ملحوظ يف معدلت  ؛ ما اأدَّ القطاع اخلا�ضَّ
م ابتداء من عام 2003؛ �شواء على م�شتوى العامل  الت�شخُّ

اأم على م�شتوى الدول العربية. 
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ال�ستقرار  على  املحافظة 

ال�������ن�������ق�������دي م���������ن خ������ال 

الت�سخم  مب��ع��دل  التحكم 

م�ستواه  يف  ت���ف���اوت  ال����ذي 

ب��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة. كما 

�سعر  ���س��ي��ا���س��ات  ت���ف���اوت���ت 

�سرف  �سعر  ب��ن  ال�����س��رف 

اأك��ر مرونة.  واآخ��ر  ثابت، 

مع تفاوت، اأي�ساً، يف حدود 

الفائدة  اأ���س��ع��ار  ا���س��ت��خ��دام 

ح�سب ربط العملة املحلية 

بالدولر من عدمه.

ال�ضكل رقم 2. 21: معدلت النمو يف ال�ضيولة املحلية يف الدول العربية )%(

عة من تقارير اقت�ضادية ل�ضندوق النقد العربي. امل�ضدر: معطيات جممَّ
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العربية  ال��دول  -بع�ض  الإط��ار  هذا  لت-يف  �شجَّ وقد 
م بلغت م�شتويات غري  ارتفاًعا متوا�شاًل يف ن�شبة الت�شخُّ
قطر،  يف   %13.6 اإل��ى   2007 عام  يف  لت�شل  م�شبوقة، 
واجلدول   ،22.2 رقم  )ال�شكل  الإم���ارات  يف  و%11.1 
نتيجة  املحلي  الطلب  تزايد  اإل��ى  ذلك  ويرجع  32.2(؛ 

البنية  يف  كبرية  م�شاريع  يف  احلكومي  الإنفاق  لرتفاع 
التحتية واخلدمات، ولتزايد اإقرا�ض امل�شارف التجارية 
والتي  ة،  املهمَّ املالية  ال�شيولة  ظلِّ  يف   ، اخلا�ضِّ للقطاع 
ويف  املدفوعات  موازين  الكبرية يف  الفوائ�ض  نتجت عن 

املالية العامة، بعد ارتفاع اأ�شعار النفط يف هذه الفرتة.

ال�شيولة  منو  احتواء  اأجل  ومن  احلالة،  هذه  اأمام 
م، ودعم ا�شتقرار  املحلية، والتحكم يف م�شتوى الت�شخُّ
يف  النقدية  ال�شيا�شة  اإدارة  متيَّزت  ال�شرف..  اأ�شعار 
�شعر  نظام  تتبع  التي  التعاون اخلليجي  بلدان جمل�ض 
الكويت5؛  دول��ة  با�شتثناء  ال���دولر،  مع  مثبت  �شرف 
متيَّزت  وال��ت��ي  انكما�شية،  نقدية  �شيا�شة  بتطبيق 
متخلية  الفائدة،  اأ�شعار  معدلت  برفع  باخل�شو�ض 
بذلك عن �شيا�شة نقدية م�شتقلة، ومتبعة يف ذلك نهج 
الفدرايل  الحتياطي  للبنك  نف�شها  النقدية  ال�شيا�شة 

الأمريكي. 

تنتهج  والتي  الأخ��رى،  العربية  للدول  بالن�شبة  ��ا  اأمَّ
�شيا�شة �شعر �شرف اأكر مرونة؛ فقد قام اأغلبها برفع 
ال�ضغوط  ة  ح��دَّ من  التخفيف  بهدف  الفائدة  اأ�ضعار 
مية، التي �شاهم يف تفاقمها ت�شاعد اأ�شعار النفط  الت�شخُّ
يف  العاملني  حتويالت  يف  امللحوظة  والزيادة  امل�شتورد، 
اخلارج؛ مثل: املغرب والأردن وم�شر، يف ال�شياق نف�شه؛ 
الدول-كاجلزائر وم�شر وموريتانيا -اإلى  جلاأت بع�ض 
اأجل  من  للم�شارف6؛  الإلزامي  الحتياطي  ن�شبة  رفع 
م ال�شكل  م يف ال�شيولة املحلية ويف م�شتوى الت�شخُّ التحكُّ

رقم )23.2(.
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�ضيا�ضات   :2009-2008 الفرتة   2.2.4.1.2
املالية  الأزم���ة  تاأثري  ظ��لِّ  يف  عية  تو�ضُّ نقدية 

الدولية:

امل�شتوى  على  اقت�شادي  بركود  الفرتة  هذه  متيَّزت 
اأغلب  اج��ت��اح��ت  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ل��الأزم��ة  نتيجة  ال��ع��امل��ي؛ 
على  متفاوتة  انعكا�شات  لها  كان  والتي  مة،  املتقدِّ الدول 
على  انفتاحها  درج��ة  بح�شب  العربية؛  الق��ت�����ش��ادات 
امل�شريف  القطاع  تطوُّر  ون�شبة  العاملية،  املالية  الأ�شواق 
ة يف اإدارة ال�شيا�شة النقدية  فيها، نتج عنها حتوُّلت مهمَّ
الركود  لتجاوز  منها  ف�شعًيا  ال�شابقة،  الفرتة  مع  مقارنة 
ة  العربية-بخا�شَّ املركزية  البنوك  تبنَّت  القت�شادي؛ 
يف  متثَّلت  عية،  تو�شُّ نقدية  -�شيا�شات   2009 عام  خالل 
ة تخفي�شات على اأ�شعار الفائدة؛ للتخفيف من  اإجراء عدَّ
على  اخلا�ضِّ  القطاع  لتحفيز  امل�شريف؛  الئتمان  تكلفة 

ا  اأي�شً جلاأت  كما  ال�شتثمار،  على  وت�شجيعه  القرتا�ض، 
الحتياطي  كتخفي�ض  التقليدية؛  الأدوات  ا�شتخدام  اإلى 
الإلزامي على الودائع، وتوفري ال�شيولة الإ�شافية يف �شوق 

الإقرا�ض بني امل�شارف.

ففي دول جمل�ض التعاون اخلليجي با�شتثناء الكويت؛ 
والتي  الفائدة،  اأ�شعار  بتخفي�ض  املركزية  البنوك  قامت 
ترتبط  التي  الكويت  ويف  متدنية،  م�شتويات  اإلى  و�شلت 
اأ�شعار  تخفي�ض  مت  الأجنبية  العمالت  من  ب�شلَّة  عملتها 
يف   %3( اخل�شم  �شعر  وكذلك  القرو�ض،  على  الفائدة 
بالإ�شافة   ،)2007 عام  6.25% يف  مقابل   2009 عام 
اإلى اتخاذ عديٍد من الإجراءات؛ اأبرزها: اإ�شدار قانون 

ال�شتقرار املايل يف عام 2009.

من جانبها؛ حر�شت الدول العربية غري النفطية على 
املحلية،  لل�شيولة  داعمة  عية  تو�شُّ نقدية  �شيا�شات  اتباع 
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متثلت يف اإجراء تخفي�شات يف اأ�شعار الفائدة، فقد قام 
ة  اأ�شعار الفائدة عدَّ البنك املركزي يف الأردن بتخفي�ض 
الحتياطي  ن�شبة  تخفي�ض  على  كذلك  واأق���دم  ات،  م���رَّ
الإلزامي، ويف تون�ض متَّ خف�ض اأ�شعار الفائدة الأ�شا�شية، 
واعتماد ت�شهيالت جديدة لالإيداع والقرتا�ض، ويف لبنان 
وا�شل البنك املركزي تخفي�ض اأ�شعار الفوائد املختلفة7.

3.2.4.1.2 الفرتة 2010 - 2013: �ضيا�ضات 
نقدية متباينة:

لت ال�شنوات التالية لالأزمة القت�شادية العاملية  �شجَّ
تبايًنا بارًزا بني الدول العربية يف اإدارة ال�شيا�شة النقدية؛ 
الإجراءات  من  عدًدا  املركزية  البنوك  ا�شتخدمت  فقد 
ملحوظة  زي��ادة  �شهدت  والتي  ال�شيولة،  لإدارة  املختلفة 
يف الدول املنتجة للبرتول مقارنة مع الدول الأخرى غري 
املنتجة للبرتول، التي واجهت اأزمة يف ال�شيولة املحلية، يف 
رة للنفط جلاأت البنوك املركزية اإلى  بع�ض الدول امل�شدِّ
املفتوحة  ال�شوق  اأدوات غري مبا�شرة-كعمليات  ا�شتعمال 
ا�شتقرار  على  واحلفاظ  النقدي  التو�شع  يف  م  -للتحكُّ
عي على  اأ�شعار ال�شرف، يف املقابل؛ هيمن الطابع التو�شُّ
ال�شيا�شة النقدية يف اأغلب الدول العربية الأخرى والتي 
ة امل�شتوردة للنفط؛ مثل:  ت�شكو من نق�ض ال�شيولة، بخا�شَّ
ة  ا�شتخدام عدَّ اإلى  والتي جلاأت  واملغرب وم�شر،  تون�ض 
وتخفي�ض  اخل�شم،  �شعر  تخفي�ض  مثل:  نقدية؛  اأدوات 
اإعادة �شراء  ن�شبة الحتياطي القانوين، وتنفيذ عمليات 
م�شتويات  تعزيز  م��ن  نت  مكَّ وال��ت��ي  منتظمة،  ب��دوري��ة 

. ال�شيولة، ورفع حجم الئتمان بالن�شبة للقطاع اخلا�ضِّ

املحلية؛  ال�شيولة  على  رة  املوؤثِّ العوامل  م�شتوى  وعلى 
ر مددات ال�شيولة  برز �شايف املوجودات الأجنبية ليت�شدَّ
ال��دول غري  اأما يف  للبرتول،  رة  امل�شدِّ ال��دول  املحلية يف 
ه  املوجَّ املحلي  الئتمان  �شايف  بقي  فقد  للنفط؛  املنتجة 
العامة  امل��وازن��ات  يف  العجز  لتغطية  احلكومي  للقطاع 

د الرئي�ض لل�شيولة املحلية.  املحدِّ

النقدي  ال���ش��ت��ق��رار  معامل  م��وؤ���ش��ر  اإل���ى  وبالنظر 

النمو  معدل  على  مق�شوًما  املحلية  ال�شيولة  منو  )معدل 
ة  اخلا�شَّ املوؤ�شرات  اأه��مِّ  اأح��د  يعدُّ  وال��ذي  احلقيقي(؛ 
 ..)Monetary Policy Stance( بال�شيا�شة النقدية
واليمن  وال�شعودية  )اجلزائر  عربية  دول  ة  عدَّ اأن  يتبنيَّ 
وقطر ولبنان وم�شر وتون�ض واملغرب وجزر القمر( فاقت 
فيها معدلت منو ال�شيولة املحلية معدلت النمو احلقيقي 
يعك�ض  وال��ذي   ،2012 عام  يف  الإجمايل  املحلي  للناجت 
عية؛ بهدف توفري  ا�شتمرارها يف نهج �شيا�شات نقدية تو�شُّ
اأو  التحتية،  البنية  جمال  يف  امل�شاريع  ومتويل  الئتمان، 
لتوفري املوارد الالزمة لتمويل العجز يف املوازنات العامة، 
جمموعة  يف  واح��د  من  املوؤ�شر  اق��رتب  فقد  املقابل،  يف 
والأردن وجيبوتي  والكويت وُعمان  الدول )الإمارات  من 
ع  اإدارتها التو�شُّ وموريتانيا والبحرين(، والذي يدل على 
النقدي بتوافق مع معدلت النمو احلقيقي للناجت املحلي 
�شيا�شات  وليبيا(  )العراق  دولتان  تبنَّت  كما  الإجمايل، 
منو  معدلت  ك��ون  خ��الل  من  تت�شح  انكما�شية،  نقدية 
احلقيقي،  الناجت  منو  معدلت  من  اأق��لَّ  املحلية  ال�شيولة 
تهدف  نقدية  �شيا�شة  نهجها  ا�شتمرار  يعك�ض  وال���ذي 
النمو الكبري يف  الناجت عن  م؛  الت�شخُّ اإلى خف�ض �شغط 

معدلت ال�شيولة املحلية يف ال�شنوات ال�شابقة8. 

���ة؛ ي��ت��ب��نيَّ م���رة اأخ����رى ال����دور ال��ذي  وب�����ش��ف��ة ع���امَّ
ال�شيا�شات  اإدارة  على  التاأثري  يف  النفط  اأ�شعار  تلعبه 
رة للنفط اأم  القت�شادية يف الدول العربية؛ �شواء امل�شدِّ
امل�شتوردة له، فارتفاع اأ�شعاره وعائداته يوؤدي اإلى زيادة 
املوجودات  باخل�شو�ض  رة،  امل�شدِّ الدول  يف  ال�شيولة  يف 
اإطار  ي�شتدعي-يف  ا  ممَّ مية؛  ت�شخُّ و�شغوًطا  اخلارجية، 
النقدية؛  الأدوات  -ا�شتعمال  النقدية  ال�شيا�شة  اإدارة 
اأ�شعار الفائدة لتخفي�ض حجم هذه ال�شيولة  كالرفع من 
م، عك�ض ذلك؛ يغلب نق�ض ال�شيولة  والتحكم يف الت�شخُّ
ا يدفعها  للنفط، ممَّ امل�شتوردة  الدول الأخرى  يف معظم 
عية، م�شتعملة يف ذلك خمتلف  اإلى نهج �شيا�شة نقدية تو�شُّ

الأدوات النقدية.
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3.4.1.2 واقع ميزان املدفوعات وال�ضيا�ضة 
التجارية:

وجود  اخلارجية  احل�شابات  يف  الخ��ت��اللت  تعك�ض 
الإنفاق واملوارد املحلية، فالعجز يف احل�شاب  تباين بني 
اجل����اري مل��ي��زان امل��دف��وع��ات ي��ت��مُّ مت��وي��ل��ه م��ن خالل 
�شحب من  اأو  �شافية،  داخلية  وراأ�شمالية  مالية  تدفقات 
اإلى تراكم  ا الفائ�ض فيوؤدي  اأمَّ الحتياطيات اخلارجية، 
اإلى  راأ�شمالية �شافية  اإجراء حتويالت  اأو  الحتياطيات، 

اخلارج. 

املعامالت  �شهدت  ال��ع��رب��ي��ة؛  ال���دول  م�شتوى  على 

ميزان  يربزها  اخلارج-والتي  مع  واملالية  القت�شادية 
حتولت  ة  -ع���دَّ اجل���اري  احل�شاب  ة  بخا�شَّ امل��دف��وع��ات 
ولعلَّ  احل��ايل،  القرن  من  الأول��ى  ال�شنوات  منذ  متباينة 
اأوًل:  ه��ي..  ا�شتنتاجها  ميكن  التي  امل��الح��ظ��ات  اأب���رز 
الدول  يف  اجل��اري  للح�شاب  الكبري  الإيجابي  الر�شيد 
 ،20.2 رقم  )ال�شكل  النامية  الدول  مع  مقارنة  العربية 
لهذا  املرتفعة  التذبذب  ن�شبة  وثانًيا:   ،)33.2 واجلدول 
القت�شاديات  متانة  اإ�شكالية مدى  تطرح  والتي  املوؤ�شر، 
ة  النفطية-بخا�شَّ للدول  الكبري  الثقل  وثالًثا:  العربية، 
للدول  واملالية  القت�شادية  املعامالت  -يف  اخلليجية 

العربية مع اخلارج.

ومل ي�شمل الر�شيد الإيجابي الكبري للح�شاب اجلاري 
مليزان املدفوعات كلَّ الدول العربية، وميكن التمييز-يف 
رة  هذا الإطار -من جهة بني دول )باخل�شو�ض امل�شدَّ
للنفط( ذات فائ�ض يف احل�شاب اجلاري، والذي ينتج 
كبري  وحجم  الأجنبية،  الحتياطيات  يف  تراكم  عنه 

ومن  اخل��ارج،  اإل��ى  ال�شافية  الراأ�شمالية  للتحويالت 
اأخرى دول )غري نفطية( ذات عجز يف احل�شاب  جهة 
اأو  وراأ�شمالية،  مالية  تدفقات  يتطلَّب  وال��ذي  اجل��اري، 
لتمويل هذا  الأجنبية؛  العمالت  احتياطيات  �شحب من 

العجز.

-125- 
 

 :التجار�ة�والسياسة�املدفوعات�م��ان�واقع�٣.٤.١.٢

�،املحلية�واملوارد�إلانفاق�ب�ن�تباين�وجود�ا��ارجية�ا��سابات����الاختالالت��عكس
�ورأسمالية�مالية�دفقاتت�خالل�من�تمو�له�مُّ يت�املدفوعات�مل��ان�ا��اري �ا��ساب������زالف

�تراكم�إ���ؤديفي�الفائض�اأمَّ �،ا��ارجية�الاحتياطيات�من���ب�أو�،صافية�داخلية
 �ا��ارج.�إ���صافية�رأسمالية�تحو�الت�إجراء�أو�،الاحتياطيات

�وال��-�ا��ارج�مع�واملالية�الاقتصادية�املعامالت�ش�دت�؛ةالعر�ي�الدول �مستوى �ع��
�من�ألاو���السنوات�منذ�متباينة�تحوالت�ةعدَّ �-ا��اري �ا��ساب�ةخاصَّ ب�املدفوعات�م��ان�ي��ز�ا
�الكب���يجا�يإلا �الرصيد�:أوالً �..���است�تاج�ا�يمكن�ال���املالحظات�أبرز �ولعلَّ �،ا��ا���القرن 

�وا��دول �،20.2�رقم�(الش�ل�النامية�الدول �مع�مقارنة�العر�ية�الدول ����ا��اري �ل��ساب
�متانة�مدى�إش�الية�تطرح�وال���،املؤشر�ل�ذا�املرتفعة�التذبذب��سبة�:اثانيً و �،)٣٣.٢

�املعامالت����-ا��ليجية�ةخاصَّ ب-�النفطية�للدول �الكب���الثقل�:اوثالثً �،العر�ية�الاقتصاديات
 ا��ارج.�مع�ةالعر�ي�للدول �واملالية�الاقتصادية

 (%)�إلاجما���املح���الناتج�من�السنوي �ا��اري �ا��ساب�صا����سبة�:٢٤�.٢�رقم�الش�ل

 

(ألاونكتاد)�والتنمية�للتجارة�املتحدة�ألامم�مؤتمر�إحصائيات�:املصدر  

�الدول ��لَّ �املدفوعات�مل��ان�ا��اري �ل��ساب�الكب���يجا�يإلا �الرصيد��شمل�لمو 
�ذات�للنفط)�رةاملصدَّ �با��صوص(�دول �ب�ن�ج�ة�من�-إلاطار��ذا���-�التمي���و�مكن�،العر�ية
�كب���و��م�،ألاجن�ية�الاحتياطيات����تراكم�عنه�ي�تج�والذي�ا��اري،�ا��ساب����فائض

������ز�ذات�)نفطية�غ��(�دول �أخرى �ج�ة�ومن�،ا��ارج�إ���الصافية�الرأسمالية�للتحو�الت

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 الاقتصادات�النامية دول�مجلس�التعاون�ا��لي�� الدول�العر�ية

���س��ه��د احل�������س���اب اجل�����اري 

تطورات  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول 

وا����س���ح���ة خ������ال ال���ف���رة 

حيث   2013 –  2002
تراجعاً،  ث��م  فائ�ساً،  �سهد 

الفائ�ص.  نحو  اجت��اه��اً  ثم 

ك����م����ا �����س����ه����دت م�����وازي�����ن 

اخل��دم��ات وال��دخ��ل، عجزاً 

يف  خا�سة  متنامياً  �سافياً 

ب�سبب  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  ال�����دول 

ا�ستثمارات  ع���ائ���د  ت���زاي���د 

ال�سركات الأجنبية العاملة 

ال���ن���ف���ط���ي.  ال�����ق�����ط�����اع  يف 

التحويات  ���س��ه��دت  ك��م��ا 

ت�سكل  وال����ت����ي  اجل�����اري�����ة، 

امل������ع������ون������ات ال����ر�����س����م����ي����ة، 

واخل�������ا��������س�������ة حت�����وي�����ات 

امل������واط������ن������ن ال����ع����ام����ل����ن 

مكوناتها.  اأه���م  ب���اخل���ارج، 

التحويات  ارت��ف��اع  ورغ���م 

نحو اأهم الدول امل�ستقبلية 

م�سر  م��ث��ل  ل��ل��ت��ح��وي��ات 

واملغرب ولبنان، اإّل اأنها مل 

تتمكن من تغطية الرتفاع 

امل����������������وازي ل����ل����ت����ح����وي����ات 

الر�سمية.

ال�ضكل رقم 2. 24: ن�ضبة �ضايف احل�ضاب اجلاري ال�ضنوي من الناجت املحلي الإجمايل )%(

امل�ضدر: اإح�ضائيات موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(
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احل�شابات  عرفتها  التي  التطورات  ح�شر  وميكن 
ات رئي�شة؛ املحطة  اجلارية للدول العربية يف ثالث مطَّ
كبرية  بفوائ�ض  متيَّزت  والتي   :2006-2002 الأول���ى 
وبانتعا�ض يف موازين املدفوعات، واملحطة الثانية -2009
ة  2007: و�شهدت تراجًعا ملحوًظا لهذه الفوائ�ض؛ بخا�شَّ
2010-2013: فقد  الثالثة  ا املحطة  اأمَّ  ،2009 يف عام 
ن فيها ب�شفة عامة اأداء احل�شابات اخلارجية، لكن  حت�شَّ

ملدة اأقلَّ مقارنة مع الفرتة الأولى. 

1.3.4.1.2 الفرتة 2002-2006: فوائ�ص 
كبرية ومتنامية يف موازين املدفوعات:

م�شتوى  على  ملحوًظا  ًنا  حت�شُّ العربية  الدول  �شهدت 
احل�شابات اخلارجية، نتج عن زيادة اأ�شعار البرتول التي 
فقد  و2006؛   2002 عامي  بني  مرات  بثالث  ت�شاعفت 
اإلى  العربي  الفائ�ض يف احل�شاب اجلاري  ن�شبة  ارتفعت 
كمتو�شط  العربي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %11.5
الن�شبة  ه��ذه  بلغت  حني  يف  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  �شنوي 
 ،%24.5 اإل���ى  و�شلت  حيث  2006؛  ع��ام  يف  اأع��اله��ا 
احل�شابات  يف  الفائ�ض  اإل���ى  ذل��ك  يف  الف�شل  وي��ع��ود 
رة للنفط؛ وبخا�شة الكويت وقطر  اجلارية للدول امل�شدِّ
وال�شعودية، يف حني عانت غالب الدول امل�شتوردة للبرتول 
من عجز يف امليزان التجاري، بلغ م�شتواه الأعلى يف لبنان 

وموريتانيا.

لت  �شجَّ وال��دخ��ل؛  اخل��دم��ات  م��وازي��ن  م�شتوى  على 
الدول العربية خالل هذه الفرتة عجًزا �شافًيا متنامًيا؛ 
العجز- هذا  ارتفع  فقد  النفطية،  ال��دول  يف  ا  خ�شو�شً
 2002 عام  يف  دولر  مليار   15 -من  املثال  �شبيل  على 
 6.8 ومن  ال�شعودية،  يف   2006 يف  دولر  مليار   32 اإلى 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف  دولر  مليار   13.3 اإل��ى 
ويرجع ذلك على م�شتوى املدفوعات اإلى ت�شاعد عائدات 
ا�شتثمارات ال�شركات الأجنبية العاملة يف قطاع البرتول 
بعد طفرة اأ�شعار النفط، واإلى ارتفاع تكاليف مدفوعات 

دول؛  ة  عدَّ ال��واردات يف  لزيادة  نظًرا  والتاأمني؛  ال�شحن 
فقد  الإي����رادات؛  م�شتوى  على  ��ا  اأمَّ الإم����ارات،  ة  بخا�شَّ
�شهدت عائدات ال�شياحة يف جمموعة من الدول انتعا�ًشا 
والأردن  واملغرب  وم�شر  تون�ض  يف  ا  خ�شو�شً م�شو�ًشا؛ 
هذه  ت�شجيل  يف  �شاهمت  والتي  والبحرين،  والإم���ارات 

ا يف موازين اخلدمات والدخل. الدول فائ�شً

مل ينح�شر التباين بني الدول العربية النفطية وغري 
النفطية على م�شتوى امليزان التجاري وموازين اخلدمات 
اجلارية،  التحويالت  اإلى  ا  اأي�شً امتدَّ  بل  فقط،  والدخل 
حتويالت  ة  الر�شمية-وبخا�شَّ امل��ع��ون��ات  ل  ت�شكِّ وال��ت��ي 
فبالرغم  ركائزها،  -اأه��م  باخلارج  العاملني  املواطنني 
امل�شتقبلة؛  الرئي�شة  ال��دول  نحو  التحويالت  ارتفاع  من 
مثل: م�شر واملغرب ولبنان، اإلَّ اأنها مل تتمكن من تغطية 
اأكرب  وب��درج��ة  الر�شمية،  للتحويالت  امل���وازي  الرت��ف��اع 
يف  القاطنني  للعاملني  اخل��ارج  اإل��ى  التحويالت  زي��ادة 
وقطر  والكويت  والإمارات  كال�شعودية  النفطية؛  البلدان 
ى اإلى ظهور عجز مرتفع يف الوطن العربي  ا اأدَّ وليبيا؛ ممَّ

خالل هذه الفرتة. 

الدول  يف  اجلاري  احل�شاب  فائ�ض  ارتفاع  ى  اأدَّ وقد 
املالية  التدفقات  �شايف  يف  ة  مهمَّ زي���ادة  اإل��ى  العربية 
نحو اخل��ارج؛ وال��ذي جتاوز يف عام 2006 اإح��دى ع�شر 
عَف ما كان عليه يف عام 2002، ويعك�ض هذا التطور  �شِ
من  اخل��ارج  يف  لال�شتثمارات  واملتزايد  الكبري  احلجم 
كال�شعودية  للنفط؛  رئي�شة  رة  م�شدِّ دول  ة  ع��دَّ ط��رف 
ا باقي الدول؛ فقد عرف اأغلبها ارتفاًعا يف  والكويت، اأمَّ
ة  بخا�شَّ للداخل؛  والراأ�شمالية  املالية  التدفقات  �شايف 
م�شر وتون�ض ولبنان واملغرب والأردن، بف�شل ا�شتقطاب 

ال�شتثمارات اخلارجية اأو ال�شتدانة من اخلارج.

نت هذه التطورات يف موازين احل�شاب اجلاري  وقد مكَّ
الراأ�شمالية واملالية؛ من حت�شني  ويف موازين احل�شابات 
العربية،  البالد  يف  الر�شمية  اخلارجية  الحتياطيات 
حيث بلغ متو�شط ن�شبة تغطيتها للواردات ال�شلعية حوايل 
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11 �شهًرا يف عام 2006، وقد تراوحت بني 59 �شهًرا يف 
ليبيا، و45 �شهًرا يف اجلزائر، و42.5 �شهر يف ال�شعودية، 
يف حني مل تتجاوز �شهرين يف موريتانيا، وثالثة اأ�شهر يف 

ال�شودان.

2.3.4.1.2 الفرتة 2007-2009: تراجع 
فوائ�ص موازين املدفوعات: 

تراجعت فوائ�ض احل�شاب اجلاري يف الدول العربية 
فقد  2009-2007؛  من  الفرتة  خ��الل  ملحوظ  ب�شكل 
انخف�شت ن�شبة الفائ�ض يف امليزان اجلاري من %23.6 
 %11 اإلى   ،2006 عام  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 
يف عام 2007، لي�شل اإلى 2.7% يف عام 2009، ويعود 
تراجع  ب�شبب  النفطية؛  ال�����ش��ادرات  تراجع  اإل��ى  ذل��ك 
يف  الإنتاج  حجم  يف  الن�شبي  وال�شتقرار  النفط،  اأ�شعار 
بداية الفرتة، واإلى الركود القت�شادي الناجت عن الأزمة 
ال���واردات  �شهدت  ذل��ك؛  مع  ب��امل��وازاة  العاملية،  املالية 
منو  عن  والناجم  الفرتة،  بداية  يف  م�شو�ًشا  ارتفاًعا 
املواد  لأ�شعار  كبري  وارتفاع  وال�شتثمار،  ال�شتهالك  يف 
النكما�ض  ب�شبب  تراجعت  اأن  فتئت  ما  لكنها  الغذائية، 

القت�شادي، لكن بدرجة اأقلَّ عن ال�شادرات. 

ال�شنني  خالل  كبري  ارتفاع  وبعد  اآخ��ر؛  �شعيد  على 
اخلدمات  ميزان  يف  ل  امل�شجَّ العجز  تراجع  ال�شابقة؛ 
ة  بخا�شَّ للنفط؛  رة  امل�����ش��دِّ ال���دول  بع�ض  يف  وال��دخ��ل 
ال�شحن  تكاليف  لنخفا�ض  نتيجة  وال�شعودية،  الإم��ارات 
عوائد  لنخفا�ض  وك��ذل��ك  النفط؛  اأ�شعار  ت��راج��ع  بعد 
رة برتاجع الن�ضاط القت�ضادي، اأما يف  ال�ضتثمار، املتاأثِّ
ا يف اخلدمات  فائ�شً ق  ما حتقِّ عادة  والتي  الدول،  باقي 
يف  ة  بخا�شَّ ال��ف��ائ�����ض؛  انخفا�ض  ف��ُي��الح��ظ  وال��دخ��ل، 
فقد  اجلارية؛  التحويالت  ا  اأمَّ وم�شر،  ولبنان،  املغرب، 
يف  العربية  للدول  بالن�شبة  فيها  ال�شايف  العجز  ارتفع 
 ،2009 ع��ام  يف  دولر  مليار   37 ليتجاوز  الفرتة  ه��ذه 
والكويت  ال�شعودية  مثل  املر�شلة؛  الرئي�شة  البلدان  وتعدُّ 
اأثَّر  العجز؛ من جهته  الدول وراء هذا  اأبرز  والإم��ارات؛ 

الركود القت�شادي العاملي �شلًبا على معظم الدول التي 
ا يف �شايف التحويالت اجلارية؛ مثل: م�شر  لت فائ�شً �شجَّ
ة على  وتون�ض، بخا�شَّ ولبنان  والأردن واجلزائر  واملغرب 

م�شتوى حتويالت العاملني باخلارج.

ويف ظلِّ تزايد خماطر ال�شتثمار على امل�شتوى العاملي 
وانخفا�ض عائداته؛ تراجع عجز �شايف التدفقات املالية 
اإلى  ل  للدول العربية نحو اخلارج يف بداية الفرتة ليتحوَّ
فائ�ض بنحو 30 مليار دولر يف عام 2009؛ نتيجة حتوُّل 
لبع�ض  الداخل  اإلى  والراأ�شمالية  املالية  التدفقات  �شايف 

ة الإمارات وال�شعودية. الدول العربية النفطية، بخا�شَّ

وقد جنم عن تدهور و�شعية موازين املدفوعات، اإثر 
ركود القت�شاد العاملي، واآثاره ال�شلبية على اأ�شعار املواد 
الأولية، وعلى الن�ضاط التجاري وال�ضياحي وال�ضتثمارات 
اخلارجية.. تراجٌع يف وترية منو الحتياطيات اخلارجية؛ 
عرفت  فقد  ذلك  من  وبالرغم   ،2009 عام  يف  بخا�شة 
ن�شبة تغطية هذه الحتياطيات للواردات ارتفاًعا طفيًفا؛ 
اإلى  بالأ�شا�ض  يعود  وال���ذي  �شهًرا،   20.4 اإل��ى  لت�شل 

النخفا�ض الكبري للواردات العربية من ال�شلع. 

3.3.4.1.2 عودة الفوائ�ص يف الفرتة -2010
:2013

والداخلية  اخلارجية  العوامل  من  جمموعة  لعبت 
على  ��رت من خالله  اأثَّ اأ�شا�شيًّا،  دوًرا  الفرتة  خالل هذه 
القت�شاديات العربية، على امل�شتوى اخلارجي؛ �شاهمت 
الطلب  م�شتويات  وا�شتقرار  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  عودة 
الدول  مدفوعات  موازين  اأداء  ن  حت�شُّ يف  عليه؛  العاملي 
كما  ل��ه،  امل�شتوردة  ال��دول  على  �شلًبا  ���رت  واأثَّ النفطية، 
املواد  اأ�شعار  ارتفاع  اء  ج��رَّ من  العربية  ال��دول  رت  ت�شرَّ
ت�شتوردها  والتي  وال�شكر،  كالقمح  الأ�شا�شية؛  الغذائية 
ة دول برتاجع الطلب  بكرة، هذا بالإ�شافة اإلى تاأثُّر عدَّ
ال�شعيد  على  ��ا  اأمَّ الأورو،  منطقة  من  منتوجاتها  على 
اأداء موازين مدفوعات بع�ض الدول  ر  تاأثَّ الداخلي؛ فقد 
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ة يف تون�ض وم�شر،  بالأزمة ال�شيا�شية والجتماعية، بخا�شَّ
يف   2013 عام  يف  ن�شبيًّا  ًنا  حت�شُّ بع�شها  ل  ي�شجِّ اأن  قبل 
قات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر،  قطاع ال�شياحة، ويف تدفُّ
ة  حدَّ من  فت  خفَّ والتي  ب��اخل��ارج،  العاملني  وحت��وي��الت 

ل يف موازين مدفوعاتها. العجز الكلي امل�شجَّ

قت اقت�شاديات الوطن العربي خالل هذه الفرتة  حقَّ
الناجت  م��ن   %12 بلغ  اجل��اري��ة  احل�شابات  يف  ا  فائ�شً
ة الكويت وقطر  املحلي الإجمايل كمتو�شط �شنوي، بخا�شَّ
و%28   %38 ن�شب:  اأعلى  لت  �شجَّ والتي  وال�شعودية، 
اإلى ارتفاع فوائ�ض  و19.5% على التوايل، ويرجع ذلك 
الناجت  اإلى  ن�شبتها  ت�شاعفت  والتي  التجارية،  املوازين 
عامي  بني   %20.4 اإل��ى   %10.6 من  الإجمايل  املحلي 
2009 و2013، بعد النمو الكبري لل�شادرات املرتتِّب على 
تزايد الطلب على النفط وامل�شتويات القيا�شية لأ�شعاره9، 
ة البنية  كذلك فاإنَّ متطلبات التنمية القت�شادية، بخا�شَّ
الدول  يف  ا  خ�شو�شً الدخل،  م�شتوى  ن  وحت�شُّ التحتية، 
النفطية، �شاهمت من جهتها يف تزايد حجم واردات هذه 

الدول. 

النفطية  ال��دول  يف  الكبري  التجاري  ن  التح�شُّ قابل 
الدول  فقد عانت  العربية؛  الدول  باقي  متزايد يف  عجز 
كبرًيا10،  جتاريًّا  عجًزا  �شيا�شية  حت��وُّلت  �شهدت  التي 
ا يف عام 2013؛  بالرغم من انخفا�ض الواردات خ�شو�شً
نتيجة لرتاجع الإنتاج ب�شبب الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية، 
بتداعيات  العربية  الدول  باقي  تاأثَّرت  اأخرى،  ومن جهة 
التوتُّرات ال�شيا�شية يف املنطقة، وباأزمة الديون ال�شيادية 
الأوروبية، بالإ�شافة اإلى انعكا�شات ارتفاع اأ�شعار النفط 
�شادراتها  تراجع  اإلى  ى  اأدَّ الذي  الأمر  الغذائية،  واملواد 

وارتفاع وارداتها.

ال�شحن  تكاليف  وارتفاع  ال���واردات،  ت�شاعد  ى  واأدَّ
ال�شتثمار  املدفوعات من دخل  وزيادة  والتاأمني،  والنقل 
ال�شعودية  بخا�شة  للنفط؛  رة  امل�شدِّ ال��دول  معظم  يف 
ة بال�شياحة للخارج لبع�ض  والإمارات، واملدفوعات اخلا�شَّ

يف  والدخل  اخلدمات  ميزان  عجز  ارتفاع  اإلى  ال��دول.. 
الدول العربية، كما ارتفع اإجمايل العجز يف التحويالت 
اجلارية يف اأغلب الدول النفطية؛ ب�شبب ارتفاع حتويالت 
مدخرات العمالة اإلى اخلارج، والذي قابله ارتفاع الفائ�ض 
ة م�شر؛  رة للعمالة، بخا�شَّ يف باقي الدول العربية امل�شدِّ
للتحويالت اجلارية،  اأول دولة عربية م�شتقبلة  التي تعدُّ 
ة، والتي  الر�شمية والتحويالت اخلا�شَّ مبا فيها املعونات 

تهيمن عليها حتويالت العاملني باخلارج.

املالية  التدفقات  ���ش��ايف  ل  حت���وَّ اآخ���ر؛  �شعيد  على 
مليار   38 بنحو   2009 عام  العربية  البالد  يف  للداخل 
التالية؛  ال�شنوات  خالل  للخارج  تدفق  �شايف  اإلى  دولر 
ليبلغ حوايل 260 مليار دولر يف عام 2013، ويرجع ذلك 
ة يف  بخا�شَّ اجلارية؛  احل�شابات  الكبري يف  الفائ�ض  اإلى 
الدول النفطية، فقد �شاهمت ال�شعودية لوحدها بحوايل 
50% من اإجمايل التدفقات الراأ�شمالية واملالية العربية 
ا  اأمَّ والإم����ارات،  وقطر  بالكويت  متبوعة  اخل���ارج،  اإل��ى 
لت على العموم ارتفاًعا ملحوًظا يف  الدول الأخرى ف�شجَّ
ة  �شايف التدفقات الراأ�شمالية واملالية اإلى الداخل؛ بخا�شَّ
على �شكل ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة )ال�شودان، لبنان، 

الأردن، املغرب(. 

موازين  مكونات  خمتلف  يف  التطورات  لهذه  ونتيجة 
اخلارجية  الحتياطيات  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  امل��دف��وع��ات، 
 1375 الر�شمية ب�شكل تدريجي خالل هذه الفرتة ليبلغ 
نحو  ال�شعودية  منها  متتلك   ،2013 عام  يف  دولر  مليار 
ب�شفة  العربي  التحوُّل  دول  جمموعة  و�شهدت   ،%55
ا يف الحتياطيات اخلارجية؛ نتيجة لرتاجع  عامة انخفا�شً
ال�شياحة  من  ة  وبخا�شَّ الأجنبي؛  النقد  من  الإي���رادات 
وال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، وبالتايل فقد تراجعت ن�شبة 
تغطيتها للواردات ال�شلعية بني عامي 2009 و2013 من 
9.7 اإلى 3.4 اأ�شهر يف م�شر، ومن 7 اإلى 3.9 اأ�شهر يف 

تون�ض.

وم���ن خ���الل ر���ش��د ت��ط��وُّر اأب����رز م��ك��ون��ات ميزان 
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املدفوعات يف الدول العربية منذ اأوائل القرن احلايل؛ 
يظهر تباين وا�شح بني الدول النفطية وغري النفطية، 
اخلارجية  احل�شابات  م�شتوى  على  اأداوؤه���ا  حيث  من 
التجارة  م�شتوى  على  بفوائ�ض  النفطية  ال��دول  تتميَّز 
نها من توفري  اخلارجية واحل�شاب اجلاري، والذي مكَّ
الأ�شواق  يف  وال�شتثمار  مرتفعة،  خارجية  احتياطات 
اخلارجية، و�شهدت املجموعة الثانية عجًزا يف املوازين 
احتياطاتها  على  �شلًبا  اأث��ر  ��ا  ممَّ واجل��اري��ة؛  التجارية 
ْين  الدَّ و�شل  بحيث  ال�شتدانة؛  اإلى  ودفعها  اخلارجية 

اخلارجي اإلى م�شتويات مرتفعة يف بع�ض البلدان. 

كلتا  يف  اخلارجي  القطاع  حتليل  واق��ع  يف  ويظهر 
عدم  تعك�ض  والتي  بنيوية،  اختاللت  ة  عدَّ املجموعتني 
ن ال�شيا�شات القت�شادية من حتقيق اأهداف النمو  متكُّ
ال�شامل، فاملجموعة الأولى تعتمد اأ�شا�ًشا يف معامالتها 
مع اخلارج على املواد البرتولية، والتي تتاأثر عائداتها 
ل ذلك  بتطور الأ�شعار، فكلما انخف�شت هذه الأ�شعار �شكَّ
عبًئا على امليزان التجاري وعلى املوازنة العامة؛ نظًرا 
الدول؛  هذه  اقت�شاديات  يف  النفطية  العائدات  لثقل 
ة اخلليجية، النفط وم�شتقاته متثِّل اإًذا “ال�شجرة  بخا�شَّ
التي ُتخفي الغابة”! وتك�شف �شعف التنويع القت�شادي 
على  والرتكيز  العتماد  وخماطر  املجموعة،  هذه  يف 
يف  القت�شادية  الإدارة  تقاع�ض  وبالتايل  امل��وارد،  هذه 

دفعة  لإعطاء  اقت�شادية  �شيا�شات  بلورة  دول عن  ة  عدَّ
قوية لباقي القطاعات الإنتاجية، وامل�شاهمة يف حتقيق 

النمو ال�شامل ذي املحتوى الت�شغيلي.

ا يف باقي الدول العربية؛ فيعك�ض القطاع اخلارجي  اأمَّ
�شعف هيكل الإنتاج وه�شا�شته يف هذه الدول؛ فالقطاع 
الزراعي بالإ�شافة اإلى ن�شبته القليلة يف الناجت املحلي 
الإجمايل يف اأغلب هذه الدول مثلما هو احلال وبدرجة 
بقطاع  مقارنة  تراجًعا  ي�شهد  النفطية؛  الدول  اأكرب يف 
الناجت  يف  م�شاهمته  جعل  ا  ممَّ واخلدمات؛  ال�شناعة 
هذه  اأغلب  يف  عامة  ب�شفة  ترتاجع  الإجمايل  املحلي 
الدول )انظر: الف�شل الأول من تقرير التنمية العربية 

-العدد الأول، والف�شل الثاين من هذا التقرير(.

حتقيق  يف  ال�شناعي  القطاع  ينجح  مل  جانبه  من 
الدول،  من  عديد  يف  ال�شناعية  ال�شيا�شات  اأه��داف 
ال���واردات،  اإح���الل  على  اعتمدت  التي  تلك  ة  بخا�شَّ
مقابل  القطاع  هذا  على  الأولية  ال�شناعات  وُتهيمن 
قطاع  ���ا  اأمَّ التحويلية،  لل�شناعات  �شعيفة  ة  ح�شَّ
اخلدمات؛ فيعتمد باخل�شو�ض على ال�شياحة والتي يف 
ظل املناف�ضة القوية ترتبط اإيراداتها مب�ضتوى الن�ضاط 
تقرير  من  الثاين  الف�شل  )انظر:  العاملي  القت�شادي 
التنمية العربية -العدد الأول، والف�شل الثاين من هذا 

التقرير(. 
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1  الدول العربية: املق�شود بها كل الدول العربية، ما مل ُيذكر خالف ذلك.

الإعانات،  والأج��ور، وكذلك  الرواتب  ال�شلع واخلدمات، مبا يف ذلك  امل�شروفات احلكومية على  الإنفاق اجلاري ي�شمُّ    2
ْين العام. والتحويالت، والفائدة على الدَّ

 ،2009 الناجت املحلي الإجمايل يف عام  العربية من34.1% من  الدول  العامة واملنح يف  الإيرادات  اإجمايل  ارتفع    2  3
اإلى 40% يف 2012، قبل اأن يرتاجع اإلى 37.1% يف 2013؛ ب�شبب تراجع وترية ت�شاعد اأ�شعار النفط، وانخفا�ض 

معدل اإنتاج البرتول؛ نتيجة لتباطوؤ القت�شاد العاملي.

4  ك�شعر اخل�شم، وهو �شعر الفائدة املطبَّق على عمليات اقرتا�ض امل�شارف من البنك املركزي، وعمليات ال�شوق املفتوحة، 
ون�شبة الحتياطي القانوين )ن�شبة من الودائع البنكية لدى البنك املركزي(.

ربط عمالت هذه الدول بالدولر ُيعزى اإلى كون الوليات املتحدة هي اأحد اأهم احللفاء القت�شاديني لهذه الدول، واإلى    5
ت�شعري النفط؛ الذي يهيمن على ال�شادرات، والذي يتم بالعملة الأمريكية، بالإ�شافة اإلى املوجودات اخلارجية والأ�شول، 

مة بالدولر. والتي هي مقوَّ

د ال�شلطات النقدية احلدَّ الأدنى من الودائع التي يتعنيَّ على امل�شارف الحتفاظ بها لتغطية ال�شحوبات، والذي عادة  6   حُتدِّ
ما ُيحتفظ به لدى البنك املركزي.

7  التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2009، �شندوق النقد العربي، �ض139.

8  التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2013، �شندوق النقد العربي، �ض129.

ا عن تراجع اأ�شعار النفط، وانخفا�ض م�شتوى الإنتاج النفطي  9  �شهد عام 2013 تراجًعا يف الفائ�ض التجاري؛ نتج خ�شو�شً
رة الرئي�شة لهذه املادة. يف بع�ض الدول العربية امل�شدِّ

10  م�شر، وتون�ض، واليمن.

الهوام�ص
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اجلدول رقم 1.2: موؤ�سرات متنوعة حول الأهمية الن�سبية وفجوات امل�ساهمة التنموية )الوطنية والعربية( للقطاع الزراعي يف الدول العربية
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اجلدول رقم 7.2: الو�سع املقارن لعدد من الدول العربية و�سنغافورة

د الأبعاد عند الفقراء اجلدول رقم 8.2: معدلت ن�سبة الفقر املتعدِّ

اجلدول رقم 9.2: ن�سيب الفرد العربي ال�سنوي من املوارد املائية العذبة الداخلة واملتجددة )اأمتار مكعبة(، 2013.

اجلدول رقم 10.2: اإجمايل املوارد املائية العذبة الداخلية املتجددة )مليار مر مكعب(

اجلدول رقم 11.2: الن�سبة املئوية ال�سنوية للمياه امل�سحوبة ح�سب القطاعات عام 2013

اجلدول رقم 12.2: ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستخدمون م�سادر مياه نظيفة عام 2013

اجلدول رقم 13.2: كمية ا�ستهاك الطاقة الكهربائية يف الدول العربية )كيلو واط �ساعة للفرد العربي( �سنويًّا

اجلدول رقم 14.2: الطلب على الطاقة )بح�سب امل�سدر( يف الدول العربية 2008 - 2012

ان الذين ي�سملهم احل�سول على الكهرباء لعام 2011 اجلدول رقم 15.2: ن�سبة ال�سكَّ

اجلدول رقم 16.2: حجم الدعم الكلي للطاقة )مليار دولر( ون�سبته من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب الإقليم، 2011

اجلدول رقم 17.2: حجم الدعم الكلي للطاقة )مليار دولر( لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 2011
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ف الوطني م�ضاهمة القطاع الزراعي يف الناجت والتوظُّ ف العربي م�ضاهمة القطاع الزراعي يف الناجت والتوظُّ

االبيان/ الدولة فجوة امل�ضاهمة وطنيًّ

ف - الناجت( )التوظُّ

امل�ضاهمة 
ف يف التوظُّ

امل�ضاهمة 
يف الناجت

فجوة امل�ضاهمة عربيًا 

ف( )الناجت-التوظُّ

امل�ضاهمة 
يف الناجت

امل�ضاهمة 
ف يف التوظُّ

3.00 5.80 2.8 0.22 0.61 0.39 الأردن

2.10 2.80 0.7 1.52 2.05 0.52 الإمارات

0.30 0.60 0.3 0.05 0.06 0.01 البحرين

11.70 19.9 8.2 ) -0.25( 2.73 2.98 تون�ص

12.30 20.5 8.2 ) -0.07( 11.62 11.69 اجلزائر

69.60 73.0 3.4 ) -1.06( 0.03 1.09 جيبوتي

2.60 4.4 1.8 7.97 9.55 1.58 ال�ضعودية

16.50 49.0 33.1 ) -10.24( 16.27 26.51 ال�ضودان

) -0.20( 19.20 19.4 3.89 8.77 4.88 �ضوريا

0.40 4.90 4.5 4.63 6.15 1.52 العراق

26.50 27.6 1.1 ) -0.74( 0.39 1.13 ُعمان

) -0.90( 4.00 4.9 0.12 0.24 0.12 فل�ضطني

0.50 0.60 0.1 0.10 0.13 0.03 قطر

33.90 68.6 34.7 ) -0.70( 0.14 0.85 جزر القمر

0.80 1.00 0.2 0.26 0.31 0.05 الكويت

) -3.60( 1.60 5.2 1.43 1.52 0.10 لبنان

1.80 2.70 0.9 0.26 0.49 0.23 ليبيا

9.70 23.80 14.1 1.67 25.69 24.02 م�ضر

11.50 24.20 12.7 ) -1.94( 8.91 10.85 املغرب

34.60 49.0 15.3 ) -2.40( 0.40 2.80 موريتانيا

22.40 36.8 14.4 ) -5.14( 3.39 8.53 اليمن

16.9 22.0 5.1 00.0 100 100 جمموع الدول العربية

اجلدول رقم 1.2: موؤ�ضرات متنوعة حول الأهمية الن�ضبية وفجوات امل�ضاهمة التنموية )الوطنية والعربية( للقطاع الزراعي 
يف الدول العربية  لعام  2012 )%(

امل�ضدر: مت احت�ضاب املعدلت املدرجة ا�ضتناًدا للبيانات ال�ضادرة عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الإح�ضاءات العامة، املجلد 33 -ال�ضودان -اخلرطوم - 2013.
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اجلدول رقم 2.2: بيان مقارن حول اإنتاجية الأرا�ضي املزروعة لعدد من املنتجات الزراعية يف الدول العربية )كجم/ هكتار(
- 2009 والعام 2012 كمتو�ضط الفرتة 2005 

امل�ضدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الإح�ضاءات العامة -املجلد 33 - ال�ضودان -اخلرطوم - 2013.

الدرنات واجلذور ر اخُل�ضَ جملة احلبوب

الدولة
2012

 متو�ضط الفرتة
2005-2009 2005- 2009

متو�ضط الفرتة
2005- 2009 2012

 متو�ضط الفرتة
2005-2009

12000 22111 16068 6129 5180 قطر

25313 24286 1111 23772 4774 4984 ال�ضعودية

25000 26138 42354 35637 13566 12549 الإمارات

16000  - 10823 25561  -  - البحرين

26754 29269 43757 51914 8883 8005 الكويت

18947 19842 15372 16472 815 805 ليبيا

26800 23543 41034 24905 4827 2644 ُعمان

23303 24742 34222 33379 3485 2586 لبنان

23483 29526 37082 37147 2112 970 الأردن

14592 14779 18397 17473 1712 1278 تون�ص

30428 20976 22215 16163 1677 1305 اجلزائر

39741 31053 30984 21956 2399 2064 فل�ضطني

27144 22365 29328 26932 7486 7514 م�ضر

20527 20139 16754 18190 1646 1571 �ضوريا

12342 13719 12162 11455 1764 1080 العراق

28002 1569 32614 26669 1108 1334 املغرب

13144 247 12185 12170 1064 909 اليمن

2290 23 2153 2153 1727 655 موريتانيا

18379 17584 16700 17239 239 574 ال�ضودان

9436 7022 4496 5783 466 507 ال�ضومال

24208 11555 22557 20450 1648 1739 الإجمايل
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�جلدول رقم 3.2: متو�سط �إنتاجية بع�ض �ملحا�سيل �لأ�سا�سية يف �لدول �لعربية باملقارنة مع دول و�أقاليم �أخرى 

كمتو�سط للفرتة 2007-2012 )كيلو جر�م/ هكتار(

و�لزر�عة للأمم �ملتحدة، بيانات �لإنتاج �لزر�عي.  �لأغذية  منظمة  بيانات  قو�عد  �إلى  ��ستناًد�  �مل�سدر: �لتقرير �لقت�سادي �لعربي �ملوحد - 2013 

�لعامل�لدول �لعربية�ل�سلع
 �لدول

�لأوروبية
 �لوليات �ملتحدة

�لأمريكية
�لدول �لنامية

16593554374568701950�حلبوب

22903137371239541890�لقمح

9122675333036511450�ل�سعري

30253852315500517�ل�سم�سم

677869145016501174�حلم�ض

�لبيان
�لعام

20102013

47.346.5م�ساهمة �لقيمة �مل�سافة للناجت �ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدول �لعربية )%(

37.737.2م�ساهمة �لقيمة �مل�سافة لل�سناعات �ل�ستخر�جية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدول �لعربية )%(

9.69.2م�ساهمة �لقيمة �مل�سافة لل�سناعات �لتحويلية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدول �لعربية  )%(

ر م�ساهمة �لقيمة �مل�سافة ملكونات �لقطاع �ل�سناعي �لعربي �جلدول رقم 4.2: تطوُّ
يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للعامني 2010، 2013 )%(

.WDI, 2015 : مل�سدر�
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�ل�سناعة
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خرى
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ت
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 منت

�لتبغ
ت

جا
من�سو

ت
جا

 �ملنت
 �لغذ�ئية

ت
و�مل�سروبا

ت
 �سناعا

 �إعادة
�لتدوير

ت
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50

- 
13

- 
7

- 
- 

- 
�ليمن

يف عدد من �لدول �لعربية، 2013
  M

V
A

حويلية 
ت �لت

يف �لقيمة �مل�سافة لل�سناعا
لأعلى م�ساهمة 

ت �
جلدول رقم 5.2: بيان بال�سناعا

�

U-مار�ض 2015.  
N

ID
O

حدة للتنمية �ل�سناعية 
لأمم �ملت

ظمة �
ت �ملن

�مل�سدر: قاعدة بيانا
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�لدولة

�لتطور �لتكنولوجي

 �سادر�ت عالية
�لتكنولوجي

 �سادر�ت منخف�سة
�لتكنولوجي

 �سادر�ت متو�سطة
�لتكنولوجي

 منتجات
�أولية

 مو�رد
طبيعية

 �إجمايل
�ل�سادر�ت )%(

122183029100م�سر
332301817100�لأردن
620321626100�ملغرب

1148410100�ل�سعودية
1327291714100تون�ض
35332138100�ل�سني
211154311100�ليابان
54126514100�لرنويج

44818228100�سنغافورة

�جلدول رقم 6.2: �لتعقيد �لتكنولوجي ل�سادر�ت عدد من �لدول �لعربية ودول مقارنة على م�ستوى �لعامل
)%( لإجمايل �ل�سادر�ت، 2013

Source: http:/ / wits.worldbank.org/ WITS/ WITS/ Results/ Queryview/ QueryView.    :مل�سدر�
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�جلدول رقم 7.2:  �لو�سع �ملقارن لعدد من �لدول �لعربية و�سنغافورة
 للموؤ�سر �لعاملي للبتكار GII ومكوناته �لأ�سا�سية للعام 2014 )لإجمايل 143 دولة(

GII 2014�ملوؤ�سر �لدويل للبتكار  

�ملوؤ�سر

�لدولة

�ل�سود�نم�سرتون�ض�لأردن�ل�سعودية�سنغافورة

GII 738647899143�لرتتيب �لدويل يف موؤ�سر �لبتكار �لعاملي

GII 59.241.636.232.93012.7�لقيمة �ملحققة موؤ�سر �لبتكار �لعاملي

�ملوؤ�سر�ت �لأ�سا�سية �ملكونة للموؤ�سر �لدويل للبتكار

92.86064.361.842.136.4)1( قيمة موؤ�سر �ملوؤ�س�سات

64.935.628.337.827.87.6)2( قيمة موؤ�سر ر�أ�ض �ملال �لب�سري و�لبحوث

65.64731.13736.118.3)3( قيمة موؤ�سر �لبنية �لأ�سا�سية �ملعلوماتية

ر �لأ�سو�ق 78.25939.939.935.438.9)4( قيمة موؤ�سر تطوُّ

ر �لأعمال 66.737.637.822.128.914.8)5( قيمة موؤ�سر تطوُّ

46.725.729.421.225.42.4)6( قيمة موؤ�سر �ملخرجات �ملعرفية و�لتكنولوجية

43.14534.931.126.61.9)7( قيمة موؤ�سر �ملخرجات �لإبد�عية

موؤ�سر�ت وبنود فرعية خمتارة للموؤ�سر�ت �لأ�سا�سية للموؤ�سر �لدويل للبتكار

96.643.748.71935.9�لتعليم ما بعد �لثانوي

)R&D( 58.815.118.316.213.53.3�لبحوث و�لتطوير

)ICTs( 87.661.835.648.929.618�ملعلومات وتكنولوجيا �لت�سال

54.346.933.82331.717.1�ل�ستد�مة �لبيئية

54.832.341.736.531.919.7�لعاملني يف جمال �ملعرفة

76.449.224.838.834.514.6��ستيعاب �ملعرفة

72.117.717.516.625.519�لبتكار�ت �ملعرفية

34.61013.811.519.62.6�ملردود �ملعريف

56.142.329.433.235.30.7ن�سر �ملعرفة

49.32520.431.433.33.8�ملنتجات �لبتكارية )لل�سلع و�خلدمات(
�مل�سدر:

 Source: Johnson Cornell University, WIPO and others, “The Global innovation Index -GII 2014-
 the human factor in innovation”, ISBN 978 -2 -9522210 -6 -1, Geneva. 2014. 
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لأبعاد عند �لفقر�ء
ِّد � ت ن�سبة �لفقر �ملتعد

ل
جلدول رقم 8.2: معد

�

مناء، 2014.
لإ

حدة ل
لأمم �ملت

�مل�سدر: برنامج �
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دة )�أمتار مكعبة(، 2013. �جلدول رقم 9.2: ن�سيب �لفرد �لعربي �ل�سنوي من �ملو�رد �ملائية �لعذبة �لد�خلة و�ملتجدِّ

�مل�سدر: بيانات جممعة من عدة م�سادر منها �ملنتدى �لعاملي �خلام�ض للمياه )2009(، ومنظمة �لأغذية و�لزر�عة للأمم �ملتحدة )2011(، �لتقرير �لقت�سادي �لعربي 
�ملوحد )2013(.

200720122013�لدولة خط �لفقر �ملائي

116010851075لبنان )فوق �خلط(

122510811053�لعر�ق )فوق �خلط(

946892879�ملغرب)حتت �خلط(

673589572�ل�سومال)حتت �خلط(

545421386عمان)حتت �خلط(

410389385تون�ض)حتت �خلط(

376349344جيبوتي)حتت �خلط(

365318312�سوريا)حتت �خلط(

321292287�جلز�ئر)حتت �خلط(

232201195فل�سطني)فقر �سديد(

121114113ليبيا)فقر �سديد(

121108106�لأردن)فقر �سديد(

120105103موريتانيا)فقر �سديد(

998886�ليمن)فقر �سديد(

938583�ل�سعودية)فقر �سديد(

08381�ل�سود�ن)فقر �سديد(

492725قطر)فقر �سديد(

261616�لإمار�ت)فقر �سديد(

433�لبحرين)فقر �سديد(

000�لكويت)فقر �سديد(
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دة )مليار مرت مكعب( �جلدول رقم 10.2: �إجمايل �ملو�رد �ملائية �لعذبة �لد�خلية �ملتجدِّ

 �إجمايل �ملو�رد �ملائية �لعذبة �لد�خلية �ملتجددة
)مليار مرت مكعب(، 2003 �لدولة

06.10 �ل�سومال 1

04.10 �ل�سود�ن 2

02.10 �ليمن 3

00.40 موريتانيا 4

07.10 �سوريا 5

01.80 م�سر 6

01.40 ُعمان 7

00.40 �ل�سعودية 8

29.00 �ملغرب 9

00.70 ليبيا 10

00.20 �لإمار�ت 11

35.20 �لعر�ق 12

04.20 تون�ض 13

00.70 �لأردن 14

11.30 �جلز�ئر 15

04.80 لبنان 16

00.00 �لكويت 17

00.80 فل�سطني 18

00.10 قطر 19

00.00 �لبحرين 20

00.30 جيبوتي 21

د”، �لبنك �لدويل، 2003. دة و�لقابلة للتجدُّ �مل�سدر: �لبنك �لدويل )2003(، “متو�سط ن�سيب �لفرد �لعربي �ل�سنوي من �ملو�رد �ملائية �ملتجدِّ
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�جلدول رقم 11.2: �لن�سبة �ملئوية �ل�سنوية للمياه �مل�سحوبة ح�سب �لقطاعات عام 2013

حملي �سناعة زر�عة �لدولة

0.455 0.061 99.48 �ل�سومال 1

3.528 0.279 96.21 �ل�سود�ن 2

7.433 1.823 90.74 �ليمن 3

7.067 2.356 90.59 موريتانيا 4

8.801 3.672 87.53 �سوريا 5

7.76 5.857 86.38 م�سر 6

10.14 1.438 88.42 ُعمان 7

8.999 3 88.00 �ل�سعودية 8

9.81 2.855 87.31 �ملغرب 9

14.1 3.051 82.85 ليبيا 10

15.43 1.726 82.84 �لإمار�ت 11

6.515 14.70 78.79 �لعر�ق 12

12.81 3.86 75.96 تون�ض 13

30.96 4.081 64.96 �لأردن 14

24.24 14.58 61.19 �جلز�ئر 15

29.01 11.45 59.54 لبنان 16

43.86 2.278 53.87 �لكويت 17

47.85 6.938 45.22 فل�سطني 18

39.19 1.802 59.01 قطر 19

49.78 5.68 44.54 �لبحرين 20

84.01 0 15.99 جيبوتي 21

% 18.40 4.35% 77.25% �ملُعدل

ة م�سادر منها منظمة �لأغذية و�لزر�عة �لعاملية )2013(، وجمعية علوم وتقنية �ملياه �لعمانية )2014(، وخميمر، �سامر،  عة من عدَّ �مل�سدر: بيانات جممَّ
وحجازي خال )2000( ، “�أزمة �ملياه يف �ملنطقة �لعربية.. �حلقائق و�لبد�ئل �ملمكنة”، �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، �لكويت.
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�جلدول رقم 12.2: ن�سبة �ل�سكان �لذين ي�ستخدمون م�سادر مياه نظيفة عام 2013

ن�سبة �ل�سكان �لذين يح�سلون على مياه نظيفة لل�سرب )%( �لدولة �لرقم

�ل�سومال 49.60 1

�ل�سود�ن 55.50 2

�ليمن 54.90 3

موريتانيا 31.70 4

�سوريا 90.10 5

م�سر 99.30 6

ُعمان 93.00 7

�ل�سعودية 97.00 8

�ملغرب 83.60 9

ليبيا 54.40 10

�لإمار�ت 99.60 11

�لعر�ق 85.40 12

تون�ض 96.80 13

�لأردن 96.10 14

�جلز�ئر 83.90 15

لبنان 100 16

99.00 �لكويت 17

فل�سطني 81.80 18

100 قطر 19

92.10 �لبحرين 20

جيبوتي 100 21
ل من �ل�سكان �لعرب ي�سربون مياه نظيفة83% �ملُعدَّ

عة من عدة م�سادر، منها منظمة �لأغذية و�لزر�عة �لعاملية )2013( ووز�ر�ت �ملياه يف بع�ض �لدول �لعربية. �مل�سدر: بيانات جممَّ
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ا �جلدول رقم 13.2: كمية ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف الدول العربية )كيلو واط �ساعة للفرد العربي( �سنويًّ

 �لن�سبة �ملئوية للرتفاع1980199020002011�لدولة
2011-2000 

%326.0521.8668.71,090.660�جلز�ئر

%4,612.46,533.08,589.710,018.120�لبحرين

%368.2675.41,016.81,742.970م�سر

%792.01,301.61,225.21,342.810�لعر�ق

%398.91,050.51,377.12,289.470�لأردن

%6,052.58,365.015,091.016,121.510�لكويت

%973.8517.93,019.43,499.420لبنان

%1,171.41,642.32,299.83,926.470ليبيا

%239.2361.1491.5826.470�ملغرب

%623.72,189.43,312.16,292.090عمان

%9,711.69,586.214,318.815,754.910قطر

%1,940.74,024.65,811.08,161.240�ل�سعودية

%355.5688.51,067.51,715.560�سوريا

%402.1638.4991.31,297.130تون�ض

%30- 5,779.38,603.912,752.39,388.6�لإمار�ت

%63.6124.8140.7193.540�ليمن

%36.749.763.1143.4130موريتانيا
�مل�سدر:

 United Nation Development Program (UNDP, 2008), reforming energy subsides opportunities to contribute to the 
climate change agenda, united nation environmental programme, 2008
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�جلدول رقم 14.2: �لطلب على �لطاقة )بح�سب �مل�سدر( يف �لدول �لعربية 2012-2008
)�ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

م�سدر �لطاقة
200820102012

%�لكمية%�لكمية%�لكمية

537553609448.3658048.6�ملنتجات �لبرتولية

458145.2631150.0375049.8�لغاز �لطبيعي

1411.41090.91140.8�لطاقة �لكهرومائية

460.5970.8980.7�لفحم

101431001261110013542100�لإجمايل

�مل�سدر:

United Nation Development Program (UNDP, 2008), reforming energy subsides opportunities to contribute to the climate 
change agenda , united nation environmental programme, 2008.

�جلدول رقم 15.2: ن�سبة �ل�سكان �لذين ي�سملهم �حل�سول على �لكهرباء لعام 2011

2011�لدولة
99.4�جلز�ئر
99.4�لبحرين

99.6م�سر
98.0�لعر�ق
99.4�لأردن
100.0�لكويت
99.9لبنان
99.8ليبيا

98.9�ملغرب
98.0عمان
99.6قطر

99.0�ل�سعودية
92.8�سوريا
99.5تون�ض

100.0�لإمار�ت
39.9�ليمن

29.0�ل�سود�ن
)UNDP, 2009( :مل�سدر�
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�جلدول رقم 16.2: حجم �لدعم �لكلي للطاقة )مليار دولر( ون�سبته من �لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�سب �لإقليم، 2011

�لإقليم
 حجم �لدعم �لكلي للطاقة

ح�سب �لإقليم )مليار دولر(
 كن�سبة من �لناجت �ملحلي

�لإجمايل

%236.58.6�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا

%19.31.6دول جنوب �ل�سحر�ء �لإفريقية

%25.40.1دول �لقت�ساد�ت �ملتقدمة

%72.11.7دول و�سط و�سرق �أوروبا ور�بطة �لدول �مل�ستقلة

%102.30.9�لبلد�ن �لنا�سئة و�لنامية �لآ�سيوية

%36.20.6دول �أمريكا �للتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي

 IMF )2014(، ” Subsidy Reforms in the MENA، Recent Progress and Challenges“ Ahead، Page 3، 2014:مل�سدر�

�ض للغاز �لطبيعي، �لكهرباء، �ملحروقات، �لفحم(. )�لدعم �ملخ�سَّ

�جلدول رقم 17.2: حجم �لدعم �لكلِّي للطاقة )مليار دولر(، لدول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، 2011

�لن�سبة من �لدعم �لكلي )%(حجم �لدعم )مليار دولر(نوع �لطاقة

%55.223.4�لغاز �لطبيعي

%6226.2�لكهرباء

%119.350.4�ملحروقات
 IMF, Subsidy Reforms in the MENA, Recent Progress and Challenges Ahead, Page 6, 2014:مل�سدر�

�جلدول رقم 18.2: ح�سة �لذين ي�ستفيدون من دعم �لبنزين ح�سب م�ستوى �لدخل يف بع�ض �لدول �لعربية، 2014

�لدولة
 �ل�سريحة �لأفقر

من �ل�سكان
 �لطبقة
�لثانية

 �لطبقة
�لثالثة

 �لطبقة
�لر�بعة

 �ل�سريحة
 �لأغنى من

�ل�سكان

%86%7%4%2%1م�سر

%50%17%13%12%8�لأردن

%38%26%20%11%5لبنان
�مل�سدر: �سندوق �لنقد �لدويل )2014(، »�إعادة هيكلة نظام �لدعم و�لإعاناتيف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا”، 

�لتطور�ت �حلديثة و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �مل�ستقبل �لقريب.



143 املالحق: اجلداول

�جلدول رقم 19.2: ح�سة �لذين ي�ستفيدون من دعم �لديزل ح�سب م�ستوى �لدخل يف بع�ض �لدول �لعربية، 2014

�لدولة
 �ل�سريحة �لأفقر

من �ل�سكان
�لطبقة �لر�بعة�لطبقة �لثالثة�لطبقة �لثانية

 �ل�سريحة �لأغنى
من �ل�سكان

%71%14%5%9%1م�سر

%24%24%16%10%4�لأردن

%77%14%6%2%1موريتانيا

%42%24%16%11%7�ملغرب

%56%25%9%8%2�ليمن

�مل�سدر: �سندوق �لنقد �لدويل )2014(، »�إعادة هيكلة نظام �لدعم و�لإعانات يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا”، �لتطور�ت
�حلديثة و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �مل�ستقبل �لقريب.

�جلدول رقم 20.2: ح�سة �لذين ي�ستفيدون من دعم �لغاز �ملُ�سال ح�سب م�ستوى �لدخل يف بع�ض �لدول �لعربية، 2014

�لدولة
 �ل�سريحة �لأفقر

من �ل�سكان
�لطبقة �لثالثة�لطبقة �لثانية

 �لطبقة
�لر�بعة

 �ل�سريحة �لأغنى
من �ل�سكان

%25%22%20%18%15م�سر
%23%20%20%19%18�لأردن
%30%22%19%16%13�ملغرب
%29%23%20%16%12�ليمن

�مل�سدر: �سندوق �لنقد �لدويل )2014(، »�إعادة هيكلة نظام �لدعم و�لإعانات يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا”، �لتطور�ت
�حلديثة و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �مل�ستقبل �لقريب.

�جلدول رقم 21.2: ح�سة �لذين ي�ستفيدون من دعم �لكهرباء ح�سب م�ستوى �لدخل يف بع�ض �لدول �لعربية، 2014

�لدولة
 �ل�سريحة �لأفقر

من �ل�سكان
�لطبقة �لر�بعة�لطبقة �لثالثة�لطبقة �لثانية

 �ل�سريحة �لأغنى
من �ل�سكان

%26%20%19%18%17�لأردن

%33%23%19%15%10لبنان

%53%25%12%8%2موريتانيا

�مل�سدر: �سندوق �لنقد �لدويل )2014(، »�إعادة هيكلة نظام �لدعم و�لإعانات يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا”، �لتطور�ت
�حلديثة و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �مل�ستقبل �لقريب، �ض 8 10-، 2014.
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�جلدول رقم 22.2: �لكثافة �ل�سكانية )ن�سمة لكل كيلومرت مربع من م�ساحة �لأر�ض(، 2013

2000200520102013�لدولة

13.314.315.616.5�جلز�ئر

941.21188.61646.71752.9�لبحرين

31.233.536.037.7جيبوتي

66.472.178.482.4م�سر

54.462.671.376.9�لعر�ق

54.461.368.172.8�لأردن

107.0128.9167.9189.0�لكويت

316.3389.7424.3436.7لبنان

2.93.23.43.5ليبيا

64.367.570.974.0�ملغرب

7.18.19.111.7ُعمان

51.170.7150.7186.8قطر

9.411.512.713.4�ل�سعودية

89.199.0117.3124.4�سوريا

61.664.667.970.1تون�ض

36.249.6101.0111.8�لإمار�ت

485.4551.6633.1692.6فل�سطني

33.238.143.146.2�ليمن

11.813.515.416.7�ل�سومال

14.516.719.220.7�ل�سود�ن

2.63.13.53.8موريتانيا

.http:/ / databank.worldbank.org .2014 ،مل�سدر: �لبنك �لدويل )2014(، “قاعدة بيانات �لدول �لأع�ساء”، �لبنك �لدويل�
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�جلدول رقم 23.2: �لنمو �ل�سكاين �ل�سنوي يف �ملناطق �لريفية )%( يف �لدول �لعربية، 2013

19902000200520102013�لدولة

0.2- 0.3- 0.6- 0.6- 0.9�جلز�ئر

1.44.26.84.60.7�لبحرين

4.31.41.21.21.2جيبوتي

2.31.51.61.71.6م�سر

3.22.92.42.42.3�لعر�ق

0.71.10.80.80.8- �لأردن

0.74.03.64.02.6- �لكويت

1.11.62.51.30.0- لبنان

0.1- 2.11.31.00.5ليبيا

0.20.00.3- 0.50.5�ملغرب

1.21.00.33.07.1- عمان

5.9- 1.7- 1.70.4- 4.3- قطر

0.61.52.30.50.7�ل�سعودية

2.61.62.01.51.1�سوريا

0.50.10.50.60.5تون�ض

0.4- 6.42.410.46.9�لإمار�ت

1.81.82.12.1..فل�سطني

3.82.11.91.51.4�ليمن

0.12.72.02.02.2�ل�سومال

2.02.32.52.11.8�ل�سود�ن

0.41.21.20.80.7موريتانيا

http:/ / databank. �لدويل، 2014.  �لبنك  �لأع�ساء”،  �لدول  بيانات  “قاعدة  �مل�سدر: �لبنك �لدويل )2014(، 
worldbank.org
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�جلدول رقم 24.2: عدد �ل�سكان ومعدل �لنمو �ل�سكاين لدول �لعربية )2013-2000(

19902000200520102013�لدولة

2.61.41.51.91.9�جلز�ئر

3.04.26.94.91.1�لبحرين

5.21.61.41.51.5جيبوتي

2.01.61.71.71.6م�سر

2.63.12.62.62.5�لعر�ق

3.72.42.32.22.2�لأردن

0.04.74.44.83.6�لكويت

1.02.53.42.21.0لبنان

2.31.61.61.30.8ليبيا

1.91.20.91.21.5�ملغرب

3.80.92.35.19.2عمان

2.93.713.111.25.6قطر

3.42.63.51.71.9�ل�سعودية

3.02.32.72.42.0�سوريا

2.41.11.01.01.0تون�ض

5.74.512.69.01.5�لإمار�ت

2.62.62.93.0..فل�سطني

4.52.82.72.42.3�ليمن

0.63.32.62.72.9�ل�سومال

3.62.42.62.32.0�ل�سود�ن

0.91.00.80.50.4موريتانيا

http:/ / databank.worldbank.org  .2014 ،مل�سدر: �لبنك �لدويل )2014(، “قاعدة بيانات �لدول �لأع�ساء” �لبنك �لدويل�
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�جلدول رقم 25.2: �لتوزيع �سكان لدول �لعربية ح�سب �لفئة �لعمرية )%( )2013( 

�لدولة
20002013

فاأكرث 1565 -064 -14فاأكرث 1565 -064 -14  

34.261.93.927.867.64.6�جلز�ئر

30.866.72.421.076.82.2�لبحرين

41.455.63.033.762.34.0جيبوتي

35.459.25.331.163.15.8م�سر

42.853.73.540.156.73.2�لعر�ق

39.457.53.134.062.43.5�لأردن

25.771.23.124.872.92.3�لكويت

28.664.37.120.870.58.7لبنان

33.362.83.929.465.84.8ليبيا

34.161.34.727.967.25.0�ملغرب

37.260.52.323.573.72.8ُعمان

25.972.41.713.685.41.0قطر

38.458.13.529.068.12.9�ل�سعودية

40.855.83.435.160.84.1�سوريا

29.864.16.023.269.67.2تون�ض

25.473.61.015.384.30.4�لإمار�ت

47.550.22.340.156.93.0فل�سطني

48.648.52.940.256.92.9�ليمن

47.249.92.947.250.02.8�ل�سومال

43.753.33.041.255.63.2�ل�سود�ن

42.854.03.240.156.73.2موريتانيا

http:/ / databank.worldbank.org .2014 ، مل�سدر: �لبنك �لدويل )2014(، “قاعدة بيانات �لدول �لأع�ساء”، �لبنك �لدويل�
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�جلدول رقم 26.2: �لتوزيع �ل�سكاين للدول �لعربية ح�سب �حل�سر و�لريف )%(، 2013-2000

�لدولة
20002013

�لريف�حل�سر�لريف�حل�سر

59.940.169.530.5�جلز�ئر
88.411.688.711.3�لبحرين
76.523.577.222.8جيبوتي

42.857.243.057.0م�سر
68.531.569.330.7�لعر�ق
79.820.283.216.8�لردن
98.11.998.31.7�لكويت
86.014.087.512.5لبنان
76.323.778.221.8ليبيا

53.346.759.240.8�ملغرب
71.628.476.723.3ُعمان
96.33.799.10.9قطر

79.820.282.717.3�ل�سعودية
51.948.156.943.1�سوريا
63.436.666.533.5تون�ض

80.219.885.015.0�لإمار�ت
72.028.074.825.2فل�سطني

26.373.733.566.6�ليمن
33.266.838.661.4�ل�سومال
32.567.533.566.5�ل�سود�ن
49.250.858.641.4موريتانيا

http:/ / databank.worldbank.org .2014 ،مل�سدر: �لبنك �لدويل )2014(، “قاعدة بيانات �لدول �لأع�ساء”، �لبنك �لدويل�
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�جلدول رقم 27.2: بع�ض �أ�سباب ظهور �لع�سو�ئيات و�جلهة �مل�سوؤولة عن حلِّ �مل�سكلة �ل�سكنية )2015( 

�جلهة �ملعنية باحللِّ�مل�سكلة�لرتتيب

زيادة معدلت �لنمو �ل�سكاين1
جمل�ض �لوزر�ء -�لوز�ر�ت �ملعنية -�لتخطيط 

-�ل�سحة... �إلخ

عدم وجود فر�ض عمل كافية يف �ملناطق �لريفية2
جمل�ض �لوزر�ء -وز�رة �لعمل -�لتخطيط 

-�ل�سحة... �إلخ

�سعف �لهتمام بالتنمية �ملتو�زنة و�مل�ستد�مة3
جمل�ض �لوزر�ء -وز�رة �لتخطيط -هيئة �ل�ستثمار 

-�ملالية... �إلخ

خلل �سوق �لإ�سكان و�نخفا�ض �ملعرو�ض من �لوحد�ت 4
�ل�سكنية

�لهيئة �لعامة للإ�سكان -وز�رة �لإ�سكان 
-�لتخطيط... �إلخ

�لهجر�ت �ملتز�يدة نحو �ملدن و�ملر�كز �حل�سرية5
�لتخطيط -�ملالية -�لأ�سغال �لعامة -جمل�ض 

�لوزر�ء... �إلخ

�رتفاع قيمة �لأر��سي يف �ملدن �لكربى6
�لقطاع �خلا�ض -وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة -�ملالية 

-�لعدل... �إلخ

عدم تطبيق قو�نني ملكية �لأر��سي و�لقو�نني �خلا�سة 7
برتخي�ض �ملباين

وز�رة �لبلديات -�لد�خلية -جمل�ض �لتنظيم 
�لأعلى -جمل�ض �لوزر�ء... �إلخ

�سعف حماية �لأر��سي �ململوكة للدولة8
وز�رة �لد�خلية -�لعدل -د�ئرة �لأر��سي و�أملك 

�لدولة.

�سعف م�ساركة �لقطاع �خلا�ضِّ يف حلِّ �مل�سكلة 9
�لإ�سكانية

ار ورجال �أعمال و�سركات  �لقطاع �خلا�ض )جتَّ
وموؤ�س�سات وبنوك ربحية(

�سعف م�ساركة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين وغري �لربحية 10
يف حلِّ �مل�سكلة �لإ�سكانية

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين -�لوقف -�جلمعيات 
�خلريية... �إلخ

�مل�سدر: �لر�سود، عوين )2015(، »م�سكلة �لإ�سكان يف �لعامل �لعربي«، �ملعهد �لعربي للتخطيط، �لكويت، 2015
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)%
يف �لدول �لعربية )

ت �لعامة 
لإير�د�

جلدول رقم 28.2: هيكل �
�

َّعة من تقارير �سندوق �لنقد �لعربي. جمم
ت 

طيا
�مل�سدر: مع  

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

�لإير�د�ت �لنفطية
61.1

58.7
56.7

62.1
65.5

71.9
73.4

72.0
75.2

62.3
68.3

74.5
74.8

71.5

�لإير�د�ت �ل�سريبية
25.9

28.2
29.8

25.1
23.9

19.3
17.9

18.0
15.9

21.6
18.9

16.1
15.6

17.1

    على �لدخل و �لأرباح
7.4

8.2
8.4

7.1
6.5

5.4
5.5

5.8
5.5

7.8
6.3

4.7
5.9

5.9

خلدمات
    على �ل�سلع و �

6.8
7.5

7.9
7.2

6.7
5.7

4.9
4.8

4.6
7.5

6.6
5.6

5.1
6.0

جلمركية
    �لر�سوم �

4.7
4.9

4.9
4.1

3.7
2.9

2.2
1.8

1.6
3.2

3.0
2.4

2.3
2.6

    �سر�ئب �أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.0
2.9

3.3
2.3

2.6

�لإير�د�ت غري �ل�سريبية
10.7

10.4
10.6

9.3
6.8

6.0
5.7

6.9
5.2

6.9
6.4

5.3
4.8

5.6

�إير�د�ت �أخرى
2.3

2.7
2.9

3.5
3.7

2.8
3.0

3.1
3.8

8.1
5.1

3.7
4.1

5.6

�ملنح
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2
1.3

0.4
0.6

0.3

يل �لإير�د�ت �لعامة
�إجما

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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2013
2012

2011
2010

2009
2008

2007
2006

2005
2004

2003
2002

2001
2000

*
�لبلد

�لرتبة

�ًّ جد
ت �لتنمية �لب�سرية �لعالية 

�لبلد�ن ذ�

20.5
19.9

 -1.9
6.7

20.0
10.0

11.2
5.3

9.5
17.0

4.3
8.5

3.5
7.2

طر
ق

31
7.9

13.6
11.6

4.4
 -5.5

29.8
12.2

21.0
18.8

11.4
4.5

 -2.9
 -3.9

4.5
�ل�سعوديـة

34
2.3

1.4
1.2

 -4.6
 -6.9

7.4
17.3

12.4
7.8

 -0.4
 -4.4

 -10.7
 -10.5

 -3.7
ت

لإمار�
�

40
 -3.3

 -2.0
 -0.3

 -4.7
 -5.1

6.2
3.1

 -0.1
3.3

0.6
 -5.7

2.0
 -1.0

2.2
حريـن

�لب
44

25.5
27.2

12.4
19.5

9.0
27.2

15.7
23.1

11.2
8.1

9.1
5.1

16.6
10.6

ت
�لكويـ

46
ت �لتنمية �لب�سرية �لعالية

�لبلد�ن ذ�

 -1.9
24.2

 -14.6
7.5

7.9
27.0

26.2
35.3

28.9
14.1

9.3
3.5

 -3.8
2.7

ليبيـا
55

1.3
 -0.3

 -0.4
 -0.2

 -4.0
0.3

0.3
0.3

2.6
2.4

1.4
0.9

 -4.2
 -4.8

عمـان
56

 -9.3
 -9.3

 -5.9
 -8.7

 -10.2
 -11.1

 -12.2
 -12.5

 -8.9
 -9.9

 -13.8
 -16.2

 -17.6
 -24.6

لبنـان
65

 -5.6
 -8.3

 -6.8
 -5.6

 -8.9
 -2.2

 -5.1
 -4.2

 -5.0
 -3.0

 -4.0
 -4.0

 -4.0
 -3.0

لأردن
�

77
 -5.2

 -2.5
 -2.9

 -1.0
 -2.7

 -0.5
 -1.7

 -1.5
 -1.8

 -1.9
 -3.0

 -1.6
 -2.7

 -1.9
تونـ�ض

90
 -1.4

 -5.0
 -1.3

 -1.8
 -7.1

7.9
4.7

14.1
14.7

7.1
8.3

0.2
4.0

9.7
جلز�ئـر

�
93

طة
ت �لتنمية �لب�سرية �ملتو�س

�لبلد�ن ذ�

 -13.7
 -10.6

 -9.8
 -8.1

 -6.9
 -6.8

 -7.3
 -8.2

 -9.3
 -5.9

 -6.1
 -5.9

 -5.6
 -3.9

م�سـر
110

غ. م
غ. م

غ. م
4.4 -

4.5 -
 -2.3

3.0 -
 -3.5

5.85 -
6.41 -

5.97 -
6.19 -

5.81 -
6.12 -

�سوريـة
118

3.0
6.8

16.3
0.0

2.4
16.1

22.4
غ. م

غ. م
غ. م

غ. م
غ. م

غ. م
غ. م

�لعــر�ق
120

 -6.3
 -7.3

 -4.5
 -3.9

 -2.8
0.2

0.6
 -1.7

 -3.2
 -5.1

 -4.2
 -4.3

0.2
 -5.3

ب
�ملغـر

129
خف�سة

ت �لتنمية �لب�سرية �ملن
�لبلد�ن ذ�

8.3 -
5.4 -

6.3 -
6.6 -

9.0 -
 -3.8

 -6.0
0.7

2.0
2.3

3.68 -
1.1

2.2
6.7

�ليمـن
154

20.5
2.7

1.9 -
4.9

0.9
 -2.6

 -2.0
 -2.6

غ. م
غ. م

غ. م
غ. م

غ. م
غ. م

�لقمر
159

1.2 -
2.8

0.5
1.9 -

3.6 -
 -6.9

 -1.7
35.9

5.5
11.4

14.0
12.2

3.9
5.4

موريتانيـا
161

2.9 -
3.8 -

5.1 -
3.8 -

4.0 -
 -1.3

 -4.7
 -2.5

2.44 -
1.39 -

0.67 -
1.00 -

1.42 -
0.62 -

�ل�سـود�ن
166

1.2
5.3 -

0.4 -
1.8 -

6.8
1.3

 -2.6
 -2.2

2.54 -
3.21 -

5.00 -
4.19 -

2.01 -
1.77 -

جيبوتي
170

3.6
6.3

3.2
0.4

 -2.6
12.7

8.9
11.5

9.2
4.4

0.9
3.11 -

2.82 -
0.9

جممــوع �لدول �لعربية

يل
جما

لإ
حلي �

جت �مل
جلدول رقم 29.2: �ملو�زنة �لعامة كن�سبة من �لنا

�

ب موؤ�سر �لتنمية �لب�سرية، 2013 
ح�س

ًّا  فة تنازلي * �لبلد�ن م�سنَّ
ري متوفر

غ. م : غ
َّة �أعد�د، �سندوق �لنقد �لعربي. حد، عد

ي �لعربي �ملو
لقت�ساد

َّعة من �لتقرير � جمم
�مل�سدر: 
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�جلدول رقم 30.2: ن�سبة �لإنفاق �لعام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�ل�سنة
 �لإير�د�ت �لنفطية/ �إجمايل

�لإير�د�ت
 �مل�سروفات �جلارية/

�إجمايل �مل�سروفات
 �مل�سروفات �لر�أ�سمالية/ �إجمايل

�مل�سروفات

200083%92%8%

200181%88%12%

200278%87%13%

200379%87%13%

200484%87%13%

200589%82%18%

200690%82%18%

200787%74%26%

200889%75%25%

200985%70%30%

201090%70%30%

201193%67%33%

201292%70%30%

201390%68%32%
�مل�سدر: موقع وز�رة �ملالية �ل�سعودية.
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2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

جلاري/
 �لإنفاق �

�لإنفاق �لعام
80

79.2
78.6

79.5
78.7

75.4
75.4

71
71.2

74.8
71.9

75.8
77.7

77

يل/
 �لإنفاق �لر�أ�سما

�لإنفاق �لعام
19.1

19.8
20.8

20
21.3

22.7
23.6

27.9
28.5

24.7
27.8

24
22.3

22.8

يف �لإقر��ض
 �سا

حلكومي/ �لإنفاق
� 

�لعام
1

1
0.6

0.5
0

2
1

1
0.3

0.5
0.4

0.1
0

0.2

يف �لدول �لعربية
لإنفاق �لعام 

جلدول رقم 31.2: ن�سبة �
�

َّعة من تقارير �سندوق �لنقد �لعربي. جمم
ت 

طيا
�مل�سدر: مع
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�لبلد
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
جلز�ئر

�
0.3

4.2
1.4

4.3
4.0

1.4
2.3

3.7
4.9

5.7
3.9

4.5
8.9

3.3
حرين

�لب
 -0.7

 -1.2
 -0.5

1.7
2.2

2.6
2.0

3.3
3.5

2.8
2.0

 -0.4
2.8

3.3
جيبوتي

2.0
1.8

0.6
2.0

3.1
3.1

3.5
5.0

12.0
1.7

4.0
5.1

3.7
2.4

م�سر
2.8

2.4
3.2

0.0
8.1

8.8
4.2

11.0
11.7

16.2
11.7

11.1
8.7

6.9
لأردن

�
0.7

1.8
1.8

1.6
3.4

3.5
6.3

4.7
13.9

 -0.7
5.0

4.4
4.6

5.6
ت

�لكوي
1.6

1.4
0.8

1.0
1.3

4.1
3.1

5.5
6.3

4.6
4.5

4.9
3.2

2.7
لبنان

 -0.4
 -0.4

1.8
1.3

1.7
 -0.7

5.6
4.1

10.8
1.2

5.1
7.2

5.9
3.2

ليبيا
 -2.9

 -8.8
 -9.9

 -2.1
1.3

2.7
1.5

6.2
10.4

2.4
2.5

15.9
6.1

2.6
موريتانيا

3.3
4.7

3.9
5.2

10.4
12.1

6.2
7.3

7.5
2.1

6.3
5.7

4.9
4.1

ب
�ملغر

1.9
0.6

2.8
1.2

1.5
1.0

3.3
2.0

3.9
1.0

1.0
0.9

1.3
1.9

ُعمان
 -1.2

 -0.8
 -0.3

0.2
0.8

1.9
3.2

5.9
12.6

3.5
3.3

4.0
2.9

1.2
طر

ق
1.7

1.5
0.1

2.3
6.8

8.9
11.8

13.6
15.2

 -4.9
 -2.4

1.9
1.9

3.1
�ل�سعودية

 -1.1
 -1.3

0.1
0.5

0.3
0.5

1.9
5.0

6.1
4.1

3.8
3.7

2.9
3.5

�ل�سود�ن
8.0

4.9
8.3

7.7
8.4

8.5
7.2

8.0
14.3

11.3
13.0

18.1
35.6

36.5
تون�ض

2.8
2.0

2.7
2.7

3.6
1.4

4.1
3.4

4.9
3.5

4.4
3.5

5.6
6.1

ت
لإمار�

�
1.3

2.8
2.9

3.1
5.0

6.2
9.3

11.1
12.3

1.6
0.9

0.9
0.7

1.1
�ليمن

11.0
11.9

12.2
10.8

12.5
9.9

10.8
7.9

19.0
3.7

11.2
19.5

9.9
11.0

يل.
ت �سندوق �لنقد �لدو

ح�سائيا
�مل�سدر : �إ
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مل )

يف �لدول �لعربية و�لعا
م 
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�لرتبة
�لبلد *

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

�ًّ جد
ت �لتنمية �لب�سرية �لعالية 

�لبلد�ن ذ�
31

طر
ق

19.7
24.4

23.8
16.8

15.5
14.4

23.1
6.5

19.1
30.3

32.2
31.3

34
�ل�سعودية

6.3
13.1

20.1
27.4

26.3
22.4

25.5
4.9

12.7
23.7

23.2
18.6

40
ت

لإمار�
�

3.1
5.6

6.1
12.4

16.2
6.9

7.1
3.1

2.5
14.6

17.3
15.1

44
حرين

�لب
 -0.5

1.8
3.6

9.2
11.8

13.4
8.8

2.4
3.0

11.2
9.7

12.1
46

ت
�لكوي

11.2
19.7

26.1
37.2

44.6
36.1

40.9
26.8

30.6
40.9

43.0
37.5

ت �لتنمية �لب�سرية �لعالية
�لبلد�ن ذ�

55
ليبيا

3.2
13.0

13.9
32.9

40.3
45.5

37.5
13.6

20.8
7.9

24.9
 -

56
عمان

9.7
6.7

3.6
16.8

15.4
5.9

8.3
 -1.0

8.6
12.8

10.0
6.4

65
لبنان

 -24.3
 -25.9

 -20.5
 -12.6

 -5.0
 -6.4

 -13.6
 -19.5

 -20.3
 -12.1

 -3.9
 -16.0

77
لأردن

�
5.2

11.8
0.3

 -18.0
 -11.5

 -16.8
 -9.3

 -5.2
 -7.1

 -10.2
 -15.2

 -10.0
90

تون�ض
 -3.2

 -2.7
 -1.4

 -0.9
 -1.8

 -2.4
 -3.8

 -2.8
 -4.7

 -7.4
 -8.2

 -8.4
93

جلز�ئر
�

7.7
13.0

13.0
20.5

24.7
22.5

19.8
0.3

7.6
8.9

6.0
0.4

طة
ت �لتنمية �لب�سرية �ملتو�س

�لبلد�ن ذ�

107
ني

ط
فل�س

 -12.7
 -23.8

 -36.1
 -24.9

 -19.8
4.8

12.2
 -10.6

 -8.3
 -22.4

 -22.3
 -13.4

110
م�سر

0.7
5.1

5.0
2.2

2.4
0.3

 -0.9
 -1.8

 -2.1
 -2.4

 -2.7
 -2.2

118
�سوريا

6.6
3.6

2.4
1.1

2.8
1.1

0.9
 -1.9

 -0.6
غ.م

غ.م
غ.م

129
ب

�ملغر
3.7

3.2
1.7

1.7
2.1

 -0.2
 -5.1

 -5.5
 -4.3

 -8.1
 -10.0

 -7.5
خف�سة

ت �لتنمية �لب�سرية �ملن
�لبلد�ن ذ�

154
�ليمن

4.4
1.1

1.4
3.3

0.9
 -5.9

 -4.1
 -8.9

 -3.4
 -1.7

 -3.0
 -3.7

159
جزر �لقمر

 -1.1
 -3.2

 -4.6
 -7.4

 -6.0
 -5.8

 -12.4
 -8.0

 -5.8
 -9.1

 -3.7
 -5.9

161
موريتانيا

2.6
 -11.2

 -28.2
 -40.1

 -1.2
 -14.4

 -14.8
 -17.0

 -10.5
 -7.0

 -33.3
 -26.6

166
�ل�سود�ن

 -5.4
 -4.4

 -3.1
 -7.1

 -14.3
 -6.3

 -5.4
 -8.0

 -2.2
 -1.5

غ.م
غ.م

170
جيبوتي

4.5
6.1

0.5
2.8

 -2.2
 -20.2

 -22.9
 -6.8

4.5
 -13.9

 -8.9
 -13.2

طق
�ملنا

ت �لنامية
لقت�ساد�

�
1.9

2.8
3.1

4.2
5.2

4.9
4.2

2.3
2.0

1.9
1.9

1.4
ت �لنامية: �أمريكا

لقت�ساد�
�

 -0.9
0.4

1.0
1.2

1.4
0.2

 -0.9
 -0.7

 -1.2
 -1.4

 -1.9
 -2.7

�سرق �آ�سيا
3.2

3.8
4.3

5.0
6.6

8.3
7.9

5.2
4.2

2.3
3.1

2.8
ب �آ�سيا

جنو
1.9

1.4
0.0

0.1
0.3

0.9
 -1.4

 -0.9
 -1.3

 -0.5
 -2.6

 -0.8
ب �سرق �آ�سيا

جنو
4.9

6.5
5.0

4.9
8.0

8.3
4.4

6.7
5.7

5.4
2.7

2.3
ربى

حر�ء �لك
ب �ل�س

جنو
�إفريقيا 

 -1.2
 -1.1

0.6
3.3

2.9
0.2

 -0.9
 -3.5

 -1.3
 -1.1

 -2.6
 -3.5

جي
خللي

جمل�ض �لتعاون �
دول 

6.6
11.7

15.9
23.0

24.2
18.2

21.0
6.6

12.3
23.4

24.2
20.8

�لدول �لعربية
4.0

8.1
10.7

16.4
18.1

14.0
15.3

2.7
7.4

13.9
15.0

11.5

ب موؤ�سر �لتنمية �لب�سرية، 2013.
ح�س

ًّا  َّفة تنازلي * �لبلد�ن م�سن
ري متوفر.
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واقع التنمية االجتماعية في 

الدول العربية وحتدياتها

تقرير التنمية العربية الفصل الثالث



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي158



159 الفصل الثالث: واقع التنمية االجتماعية في الدول العربية وحتدياتها

النمو  ا�ستدامة  �سمان  اإل��ى  ال�سامل  النمو  يهدف 
القت�سادي، وهو ُيربز بع�ض العتبارت التي يجب الأخذ 
بالقطاع  املتعلِّق  العتبار  منها:  النمو؛  لتحقيق ذلك  بها 
الفقر واحلدِّ منه، و�سمان عدالة  الجتماعي؛ كمحاربة 
ومدى   ، ع��امٍّ ب�سكل  للخدمات  النفاذ  و�سهولة  التوزيع، 
�سمولية ال�سيا�سيات والربامج للم�ستفيدين منها، مبعنى 
اآخر.. فنحن ب�سدد الوقوف على م�ستوى اأداء �سيا�سات 
الجتماعية  والعدالة  امل�ساواة  حتقيق  يف  التوزيع  اإع��ادة 

من خالل التنمية الجتماعية.

ا لأهم الختاللت  فلذلك؛ يتناول هذا الف�سل عر�سً
الراهن  التنموي  الو�سع  اإدارة  على  املرتتبة  الجتماعية 
الإ���س��ارة  ب��ع��د  وذل���ك  الأول،  الف�سل  يف  اإل��ي��ه  امل�����س��ار 
باأن  علًما،  الثاين،  الف�سل  يف  القت�سادية  لالختاللت 
ت�سمل  )الثالث(  الف�سل  ه��ذا  يف  ال���واردة  الخ��ت��اللت 
على  للتنمية؛  الجتماعية  الإدارة  مكونات  من  عديًدا 
الجتماعية  واحل��م��اي��ة  الآم���ان  �سبكات  امل��ث��ال:  �سبيل 
عليه  يرتتَّب  وم��ا  والفقر  م�ساكل،  من  بها  يرتبط  وم��ا 
واخلدمات  الجتماعية،  واآثارها  والبطالة  معاناة،  من 
النفاذ،  �سعوبة  اأو  �سهولة  من  بها  يرتبط  وما  التعليمية 
اخلدمات  اإلى  بالإ�سافة  اخلدمات،  هذه  نوعية  وكذلك 
النفاذ  �سعوبة  اأو  �سهولة  من  بها  يرتبط  وما  ال�سحية 
ن هذه الختاللت كلَّ ما يرتبط  والنوعية، كذلك تت�سمَّ
اأطفال  والع�سوائيات، وم�ساكل  النوع الجتماعي،  بفجوة 
واأو�ساع امل�سنِّني،  ال�سباب يف املجتمع،  واإدماج  ال�سوارع، 

وامل�سوؤولية الجتماعية يف البلدان العربية.

3. 1 و�قع �لتنمية �لجتماعية بالدول 
�لعربية:

على  للتنمية  الج��ت��م��اع��ي��ة  الإدارة  م��ف��ه��وم  ي��ق��وم 
وا�ستثمارها  املتاحة  القت�سادية  امل���وارد  »ا�ستغالل 
للم�سكالت  الت�سدي  بهدف  ومكوناته،  املجتمع  ل�سالح 
واملخاطر الجتماعية وحتقيق الرفاه؛ من خالل تخطيط 

هة لإحداث  ال�سيا�سات النوعية والربامج والأن�سطة املوجَّ
ونوعية  ومعي�ستهم  الأفراد  اأحوال  يف  املق�سودة  التنمية 
الجتماعية«،  والعدالة  امل�ساواة  اأُط��ر  وتعزيز  حياتهم، 
ومن  املجتمع،  ل�سالح  مق�سود  تغيري  فهو  وب��ال��ت��ايل؛ 
عملية  اأنها  كما  املجتمع،  اأفراد  وبوا�سطة  املجتمع،  اأجل 
�ساملة ل ي�ستغني عنها اأي جمتمع اإن�ساين، فهي ت�ستوجب 
خاللها  من  يتم  والتي  والفئات،  ال�سرائح  كافة  م�ساركة 
تخطيط �سيا�سات وبرامج واأن�سطة »اجتماعية«، تتكامل 
والثقافية،  »القت�سادية،  الأخرى  ال�سيا�سات  مع  وتتَّ�سق 
اأهداف  حتقيق  اأجل  من  تعمل  لأنها  وغريها«؛  والبيئية، 
الندماج  ق  وحُتقِّ والت�سارب،  التكرار  وتتجنَّب  دة،  حمدَّ
ل بذلك منظومة  والت�ساق مع ال�سيا�سات الأخرى؛ لت�سكِّ
باأنه:  الجتماعية  الإدارة  مفهوم  ف  ُيعرَّ كما  متكاملة، 
املكونات  ت�ستهدف حت�سني  التي  املوؤ�س�سية  »تلك اجلهود 
يرفع  ال��ذي  بال�سكل  الأبعاد،  د  متعدِّ للفقر  الجتماعية 

ال�سرائح الجتماعية املعنية فوق خطِّ الفقر«. 

لعملية  ��ا  اأ���س��ا���سً الق��ت�����س��ادي��ة  الأب��ع��اد  ل  ت�سكِّ كما 
جمال  يف  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  لأه��م��ي��ة  وذل���ك  التنمية؛ 
وا�سع،  املجتمع على نطاق  املطلوبة يف  التغريات  اإحداث 
وانعكا�سها على كثرٍي من الأبعاد الجتماعية؛ �سواء على 
والهجرة،  ر،  »كالتح�سُّ املجتمع ككل؛  اأم  الأفراد  م�ستوى 
والعمل، والبطالة، وحت�سني امل�ستوى املعي�سي.. وغريها«، 
من  عديد  اأو�ساع  مت�سل  ب�سكل  التغيري  ذلك  مي�ضُّ  كما 
وال�سباب،  »املراأة،  ومنها  الجتماعية احليوية؛  ال�سرائح 
�سني.. وغريها«؛ مما جعل  والطفولة، وكبار ال�سن، واملهمَّ
من عملية اإحداث التغيري على م�ستوى جميع القطاعات 
الجتماعية  بالتنمية  املرتبطة  والقطاعات   ، عامٍّ ب�سكل 
�سمن  من  وتقع  بالتعقيد،  تت�سم  م�ساألًة   .. خا�ضٍّ ب�سكل 
التحديات  خمتلف  مواجهة  يف  احل��ك��وم��ات  م�سوؤولية 
املجتمع  ملتطلبات  وال�ستجابة  التنموية،  وامل�سكالت 
الجتماعية  اأو  منها  القت�سادية  ومكوناته؛  واحتياجاته 

)احلقوق الجتماعية/ الإن�سانية(. 

االجتماعية  االإدارة  تهتم 

ا�ستغالل  ب�أهمية  للتنمية، 

امل���������������وارد االق����ت���������س�����دي����ة 

ب����ل�������س���ك���ل ال���������ذي ي���خ���دم 

املختلفة  املجتمع  م�س�لح 

امل���ج���ت���م���ع من  وح����م�����ي����ة 

العدالة  وحتقيق  املخ�طر، 

وتت�سمن  االج���ت���م����ع���ي���ة. 

هذه االإدارة، �سمن مكون�ت 

اإدارة  اأخ������������رى،  ع�����دي�����دة 

�سبك�ت االأم�ن االجتم�عي، 

واإدارة  ال��ف��ق��ر،  وحم����رب���ة 

التعليمية  اخل�������دم��������ت 

وال�������س���ح���ي���ة، واحل�������ّد من 

ال������ب������ط�������ل������ة، وم����ع�����جل����ة 

االجتم�عي،  ال��ن��وع  ف��ج��وة 

وامل�سوؤولية االجتم�عية.



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي160

التي  وال��ظ��روف  بالعمليات  الإح��اط��ة  ف���اإن  ل��ه��ذا؛ 
ذات  م�ساألة  تعدُّ  للتنمية؛  الجتماعية  الإدارة  على  توؤثر 
اأولوية ق�سوى؛ لأنها تنطلق من جمموعة من ال�سيا�سات 
مبعي�سة  مبا�سرة  عالقة  لها  التي  النوعية  وال��ربام��ج 
نة للمجتمع،  الأفراد ورفاهيتهم، وكذلك اجلماعات املكوِّ
املرتبطة  الجتماعية  الطبيعة  ذات  العمل  وبقطاعات 
متها قطاعات: »ال�سحة، والتعليم،  بحياتهم؛ ياأتي يف مقدِّ
واخلدمات  والبيئة،  الجتماعية،  والرعاية  والإ�سكان، 
العناية  اإلى مزيد من  والتي حتتاج  الأخ��رى«،  الأ�سا�سية 
مبعاجلة  ُتعنى  فرعية  �سيا�سات  �سياغة  يف  وال��دق��ة 
كق�سايا  و�سرورية؛  ة  ملحَّ اجتماعية  وم�سكالت  ق�سايا 
والأو�ساع  ���ة«،  والأم���يَّ والبطالة،  »ال��ف��ق��ر،  وم�سكالت: 
ال�سعبة التي تواجهها بع�ض ال�سرائح الجتماعية؛ مثل: 

�سة«.  »املراأة، وال�سباب، وال�سرائح الأخرى املهمَّ

الإدارة  جم��ال  يف  النامية  ال��دول  لأو���س��اع  وبالنظر 
الجتماعية، ول �سيَّما يف خمتلف الدول العربية؛ جندها 
حتتاج اإلى بيئة خ�سبة داعمة لعمل املوؤ�س�سات ذات طابع 
العمل الجتماعي، كما اأنها حتتاج اإلى اقت�ساد ديناميكي 
وافر، جتد فيه هذه املوؤ�س�سات ما يلزمها من موارد ودعم 
وم�ساندة، ت�ساعدها يف حتقيق روؤيتها ور�سالتها وغاياتها 
والجتاهات  والقدرات  العمل  بيئة  اإن  التنموي،  ودورها 
ر الإمكانيات والدعم  التي تعمل بها هذه املوؤ�س�سات، وتوفُّ
املايل الالزم، تعدُّ من العوامل الأ�سا�سية التي ت�ساعدها 
يف تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخطط عملها وبراجمها، والتي 
ر ب�سكل مبا�سر على حياة اأفراد املجتمع ورفاهيتهم،  توؤثِّ
حتديد  يف  ا  اأي�سً مبا�سرة  اآث���اًرا  العوامل  لهذه  اأن  كما 
م�ستوى كفاءة الدولة وفعاليتها، وقدرتها ب�سكلٍّ عامٍّ على 

تنفيذ �سيا�ستها؛ �سواء كانت اقت�سادية اأم اجتماعية.

يف  الجتماعية  ال�سيا�سات  اأداء  مل�ستوى  املتتبع  اإن 
اأن  يدرك  الجتماعي؛  العمل  وملوؤ�س�سات  العربية  الدول 
م�سرية اأدائها اأو عملها عرب خمتلف املراحل الزمنية قد 
هات واملمار�سات، وذلك وفًقا للواقع  تاأثَّر بعديد من التوجُّ

ال�سيا�سي والجتماعي واملتطلبات التنموية لكلِّ دولة على 
منهج  ا�ستخدام  بني  املمار�سات  هذه  عت  توزَّ وقد  حدة، 
)وهو  عالجي  واآخ��ر  بال�سعف(،  )يتَّ�سف  وقائي  عمل 
منهج العمل ال�سائد(؛ يهدف يف حم�سلته اإلى التخفيف 
وحت�سني  �سعبة،  �سلبية  طبيعة  ذات  معي�سية  اأو�ساع  من 
�سة، ويف  الظروف الإن�سانية لفئات و�سرائح اجتماعية مهمَّ
اأم�ضِّ احلاجة لإ�سباع متطلباتها واحتياجاتها الأ�سا�سية؛ 

ة، وتعليم، ورعاية �سكنية واجتماعية«. من »�سحَّ

يطرح  الراهنة  املرحلة  يف  العربية  ال��دول  واق��ع  اإن 
حول  الق�سايا  من  عديًدا  ويثري  الت�ساوؤلت،  من  عديًدا 
الدول؛  بتلك  حتيط  التي  والعقبات  التحديات  خمتلف 
تواجه  ة  م�ستجدَّ وحتديات  عديدة  خماطر  اأن  ل �سيَّما 
هذه الدول، وبالتوازي مع اأخطار العوملة وانفتاح الأ�سواق؛ 
الإن�سانية يف املحيط  القيم  اإلى ظهور عديد من  اإ�سافة 
الإن�سان،  بحقوق  »العناية  ك���:  وا�ستحداثها؛  ال���دويل 
والدميقراطية، وال�سفافية، وامل�ساركة، والتمكني، وبروز 
التنمية«،  اأه���داف  يف  رئي�ض  كُبعد  الجتماعي  امل��ك��ون 
اإ�سافة اإلى ما اأفرزته حركات املطالبات ال�سعبية احلالية 
العربية؛  ال���دول  م��ن  عديد  يف  العربي  الربيع  وث���ورات 
والتي نادت بتح�سني الأو�ساع املعي�سة والرفاهية ملختلف 

ال�سرائح والفئات الجتماعية املحتاجة.

�سرعة  العربية  الدول  تتطلَّب من  التحديات  تلك  اإن 
ك من اأجل اإعطاء م�ساحة اأكرب ل�سالح موؤ�س�سات  التحرُّ
املجتمع املدين، ومب�ساركة موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض يف 
اإدارة عملية التنمية، والنتقال نحو اأدوار اأكرث ديناميكية، 
تتوافق مع جمريات الأو�ساع املحلية واملطالبات ال�سعبية، 
وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإلى اأن الإدارة الجتماعية 
ات  التغريُّ بحركة  باآخر  اأو  ب�سكل  تتاأثَّر  ما  عادة  للتنمية 
واملواثيق  الجتماعية،  واحل��رك��ات  والعوملة،  الدولية، 

والتفاقيات ال�سادرة عن الهيئات واملنظمات الدولية.

بناء على ما �سبق؛ �سيتناول هذا اجلزء من التقرير 
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تواجه  التي  والتحديات  امل�سارات  لأبرز  وحتلياًل  ر�سًدا 
ز  يركِّ حيث  العربية،  ال���دول  يف  الجتماعية  التنمية 
واحلماية  الأم��ان  �سبكة  اأو�ساع  تقومي  على  الأول  املحور 
الثاين  املحور  يتناول  بينما  العربية،  بالدول  الجتماعية 
اأبرز التحديات وامل�سكالت التي تواجه الإدارة الجتماعية 
وارتفاع  الفقر،  »انت�سار  يف:  لة  واملتمثِّ العربية،  للتنمية 
وال�سحة..  التعليم  قطاعات  واأو�ساع  البطالة،  معدلت 

وغريها«.

واحلماية  الأم���ان  �شبكة  اأو���ش��اع   1  .1.3
الجتماعية يف الدول العربية:

الة لأنظمة  هناك اإجماع متزايد على اأنَّ التغطية الفعَّ
و�سبكات   ، ع���امٍّ ب�سكل  الجتماعية  واحل��م��اي��ة  الأم���ان 
اأن  لها  وجه اخل�سو�ص؛ ميكن  على  الجتماعي  الأم��ان 
الفئات  وت�ساعد  القت�سادية،  الفر�ص  تعزيز  يف  ُت�سهم 
ال�سعيفة على التغلُّب على خمتلف امل�سكالت الجتماعية 
النامية  الدول  ط عديٌد من  تعاين منها، كما تخطِّ التي 
ول  لديها،  الجتماعي  الأمان  �سبكات  تعزيز  اأو  لإعداد 
ل الدول العربية ا�ستثناء من القاعدة، وعرب التاريخ  ت�سكِّ
معظ�م  -يف  والأزم���ات  النتق�الي�ة  الفت�رات  �ساهمت 
اأمان  اأنظمة  اإق��ام��ة  اأم��ام  املجال  اإت��اح��ة  يف  الأحي�ان- 
جميع  ويف  اجتماعي،  اأمان  و�سبكات  اجتماعية  وحماية 
وحماية  اأم��ان  اأنظمة  برامج  تنفيذ  ب��داأ  العامل  اأرج��اء 
بفرتة  امل��رور  عقب  اجتماعي  اأم��ان  و�سبكات  اجتماعية 
ال�سوفيتي  الحتاد  دول  ا�ستقالل  مثل:  رئي�سة؛  انتقالية 
عقب انهياره، والتحوُّل الدميقراطي يف عديد من الدول، 
وتطبيق الالمركزية، اإ�سافة اإلى تغريُّ الأنظمة ال�سيا�سية 
اإلى  العاملية  املالية  الأزمة  ت  اأدَّ الأخرية  الآونة  ويف  بها، 
ل�سبكات  ج��دي��دة  ب��رام��ج  لإع���داد  ال���دول  ع�سرات  دف��ع 
القائمة،  الربامج  نطاق  وتو�سيع  الجتماعي،  الأم��ان 
وحت�سني الأنظمة الإدارية؛ بغية تعزيز مبادئ احلوكمة، 

وجعل الربامج اأكرث كفاءة وفعالية1.

التي  والجتماعية  القت�سادية  التحولت  ت  اأدَّ لقد 
حدثت موؤخًرا يف املنطقة العربية اإلى اإعادة لفت النتباه 
وو�سائل  الجتماعي،  “الدمج  من  ملزيد  احلاجة  اإل��ى 
عديد  يف  النمو  اأن  من  الرغم  وعلى  واملرونة«،  العي�ص، 
من دول املنطقة العربية قد �ساهم يف اإخراج عديد من 
الأفراد خارج دائرة الفقر و�سوًل اإلى الطبقة املتو�سطة؛ 
الآن عديًدا من  َيُطل حتى  التقدم القت�سادي مل  اأن  اإلَّ 
بفعل  املدقع  الفقر  وخماطر  الفقر  تواجه  التي  الأ�سر 
ذلك،  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  امل��ر���ص،  اأو  الإع��اق��ة،  اأو  البطالة، 
القدرة على  املنطقة من عدم  الأ�سر يف  تعاين كثري من 
والطبيعية،  القت�سادية،  وال�سدمات؛  الأزمات  مواجهة 
اأداء  عف  ال�سيا�سية.. وغريها، ويف ظلِّ �سَ والجتماعية، 
الأ�سر  تعاين  اأن  ح  املرجَّ من  الجتماعي،  الأم��ان  �سبكة 
الفقرية غري القادرة على تلبية احتياجاتها الأ�سا�سية من 
ح اأن  �سعوبة اخلروج من دائرة الفقر، كما اأنه من املرجَّ
التغذية لي�سبحوا  الذين يعانون من �سوء  يكرب الأطفال 
ح  بالغني فقراء، وكنتيجة لالأزمات وال�سدمات من املرجَّ
بني  م��ا  �سعبة  اخ��ت��ي��ارات  ال�سعيفة  الأ���س��ر  ت��واج��ه  اأن 
لرفاهيتها  فادحة  اأ�سرار  وجتنُّب  بقائها  على  املحافظة 

امل�ستقبلية.

الة  فعَّ اأدوات  الج��ت��م��اع��ي  الأم����ان  �سبكات  ومت��ث��ل 
القت�سادية  ال��ت��ح��ولت  يف  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  للم�ساهمة 
م ال�سكل  والجتماعية الراهنة يف املنطقة العربية، ويقدِّ
اجتماعي  اأم��ان  ل�سبكات  مقرتًحا  اإط���اًرا   )1.3( رق��م 
ع ال�سبكات  تتَّ�سم بالفعالية والتمكني، حيث ميكن اأن ت�سجِّ
للو�سول اإلى ثالث نتائج؛ وهي: الدمج الجتماعي؛ وذلك 
من خالل متكني ال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري )مثل: 
الأف�سل لالأطفال(،  التغذية  اأو  دعم احل�سور املدر�سي، 
الفقر  م��ن  احلماية  خ��الل  م��ن  وي��ت��مُّ  العي�ص؛  وو�سائل 
املدقع، واملرونة يف مواجهة ال�سدمات والأزمات؛ وتظهر 
ال�سدمات  على  التغلُّب  على  الأ�سر  م�ساعدة  خالل  من 

والأزمات.
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اأن  اإل��ى  ال��دول  من  التجارب يف عديد  وت�سري  ه��ذا؛ 
راأ�ص  ز  تعزِّ الجتماعي  الأمان  �سبكات  اأدوات  من  كثرًيا 
ة م�سارات؛ فعلى �سبيل املثال:  املال الب�سري من خالل عدَّ
الر�سوم  واإلغاء  امل�سروطة  النقدية  التحويالت  ت�ساعد 
املدر�سي،  واحل�����س��ور  الل��ت��ح��اق  زي���ادة  على  التعليمية 
امل�سروطة  النقدية  التحويالت  تزيد  مماثل؛  نحو  وعلى 
دفع  اأ�سا�ص  على  القائمة  غري  ال�سحي  التاأمني  واأنظمة 
ال�سرتاكات بزيادة الإقبال على برامج الرعاية ال�سحية 
الوقائية؛  بالرعاية  يتعلق  فيما  ا  وخ�سو�سً واأن�سطتها، 
ت�ساعد  بينما  والطفولة«،  الأمومة  »�سحة  برامج  مثل: 
اأ�سول  زيادة  امل�سروطة على  الجتماعية  الرعاية  برامج 
الأدوات  ه��ذه  بع�ص  تقوم  كما  وجمتمعاتهم،  الفقراء 
�سوء  من  واأطفالهم  املدقع،  الفقر  من  الفقراء  بحماية 
التغذية والأمرا�ص؛ من خالل حت�سني ال�ستهالك املبا�سر 
هو  كما  خمتل  اأو  مكلِّف  غري  ب�سكل  الأ���س��ري،  والدخل 

وال�سدمات  الأزمات  الأ�سعار، ويف حالة  احلال يف دعم 
اأكرث  ب�سكل  املحتاجني  اإل��ى  النقدية  التحويالت  ت�سل 
بالنظر  العينية،  والتحويالت  الدعم  اأ�سكال  من  فعالية 

اإلى مرونتها العالية.

تواجه  التي  الرئي�شة  التحديات   2  .1.3
�شبكات الأمان الجتماعي يف الدول العربية:

الجتماعية  الإدارة  تواجه  التي  التحديات  فهم  يَعدُّ 
ال  الفعَّ للت�سميم  الأهمية  بالغ  م�سبًقا  متطلًبا  للتنمية 
العربية،  املنطقة  الأمان الجتماعي2 يف  �سبكات  لأدوات 
�سل�سلة  على  الجتماعي  الأم��ان  �سبكات  برامج  وت�ستمل 
اأكرث  بح�سب  ت�سميمها  ميكن  التي  املرنة  الأدوات  من 
تعزيز  وعلى  امل�ستهدفني،  للمنتفعني  اأولوية  الحتياجات 
لة يف: “ت�سجيع  حتقيق الأهداف الثالثة لل�سبكات، واملتمثِّ

ال�شكل رقم 3. 1: اإطار لتعديل �شبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة العربية

امل�شدر: البنك الدويل، 2012.
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تعتمد  وع��ل��ي��ه؛  واملرونة”،  العي�ص،  وو���س��ائ��ل  ال��دم��ج، 
الدقيق  التحديد  على  الجتماعي  الأمان  �سبكات  فعالية 
يات الرئي�سة التي تواجه خمتلف ال�سرائح والفئات  للتحدِّ
الجتماعية؛ مثل: التحديات التي ت�سهم يف اإدامة الفقر 
الفئات  وقوع  اإلى  ت��وؤدي  التي  والتحديات  الأجيال،  عرب 
هذا  ير�سد  الغاية  ه��ذه  ولتحقيق  الفقر،  يف  ال�سعيفة 
اجلزء من التقرير باإيجاز اأهم التحديات الرئي�سة التي 
العربية،  ال��دول  يف  للتنمية  الجتماعية  الإدارة  تواجه 

نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر الآتي:

وجيوب  الأطفال،  فقر  تنامي ظاهرتْي  أ. ا�ستمرار 
م�ستويات  ل�سعف  نتيجة  اجل��غ��راف��ي��ة؛  الفقر 
الفر�ص”،  توزيع  “عدالة  الجتماعية  العدالة 
الفقر  ل  معدَّ بامللحق   1.3 رقم  اجلدول  ح  ويو�سِّ

بني الأطفال يف عدد من الدول العربية. 

والفئات  ال�سرائح  على  املرتتبة  املخاطر  ب. تزايد 
التغذية؛  ���س��وء  م��ع��دلت  »ك��ارت��ف��اع  ال�سعيفة؛ 
ا يف الدول العربية ذات الدخل املتدين،  وخ�سو�سً
و�سعف  املتو�سط،  ال��دخ��ل  ذات  ال���دول  وبع�ص 
وزيادة  التعليمية،  باملنظومة  الأط��ف��ال  التحاق 

ب من املدر�سة.. وغريها«.  معدلت الت�سرُّ

اخلدمات  على  احل�����س��ول  يف  امل�����س��اواة  ت. �سعف 
اأن  من  الرغم  فعلى  العمل،  وفر�ص  الجتماعية 
بني  ما  مت�ساٍو  ب�سكل  عة  موزَّ العمل  على  القدرة 
يف  الن�ساء  م�ساركة  ت��زال  ل  اأن��ه  اإل  اجلن�سني، 
القوى العاملة يف املنطقة العربية متدنية، وهذا 
العوامل  وتتمثل  اختيارهن،  من  بال�سرورة  لي�ص 
القوى  يف  الن�ساء  م�ساركة  تعيق  التي  الرئي�سة 
اأنظمة  �سعف  يف:  العربية  املنطقة  يف  العاملة 
وخدمات  ال��ع��ام،  النقل  و�سائل  )م��ث��ل:  ال��دع��م 
والنواق�ص  التمكني،  و�سعف  الطفل(،  رعاية 

التعليمية، والتمييز يف الأجور.. وغريها3.

ة  عدَّ العربية  املنطقة  دول  من  تواجه عديد  ث. كما 
لل�سعوبات  الفعال  ق  التطرُّ جم��ال  يف  حتديات 
هذه  وتت�سمن  املعاقني،  تواجه  التي  املتوا�سلة 
و�سعف  العالية،  البطالة  م��ع��دلت  التحديات 
الجتماعية..  اخل��دم��ات  اإل���ى  ال��ن��ف��اذ  �سهولة 
والتهمي�ص  الإق�ساء  ب  ت�سبِّ قد  والتي  وغريها، 

الجتماعي4.

1.3. 3 حتليل الو�شع الراهن ل�شبكات الأمان 
الجتماعي يف الدول العربية:

على الرغم من َدْور تلك التحديات )املذكورة اأعاله(؛ 
فال تزال املنطقة العربية تعاين من تراجع الأداء مقارنة 
�سبكات  م��وارد  ا�ستخدام  كفاءة  يف  الأخ���رى  باملناطق 
الأمان الجتماعي، وتعتمد معظم دول املنطقة على نهج 

من اأ�سل َنْهجني ل�سبكات الأمان الجتماعي؛ هما5:

العام  الدعم  اأنظمة  على  رئي�ص  ب�سكل  أ. العتماد 
)البطاقات التموينية( غري كفوؤة، ويف غري �سالح 

ر على فعالية التدخالت.  الفقراء، مما يوؤثِّ

حمدودة  اأة  امل��ج��زَّ الربامج  من  جمموعة  ب. توفري 
ب�سبب  والالم�ساواة؛  الفقر  مكافحة  على  الأث��ر 

ب، وحمدودية املنافع.  قلة التغطية، والت�سرُّ

       هذا؛ ويظهر ذلك الرتاجع بو�سوح من خالل 
النقاط التالية:

اأ  تتجزَّ الجتماعي؛  الأم��ان  �سبكة  برامج  	 جتزئة 
�سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة العربية بني 
عدد كبري من الربامج ال�سغرية املجزاأة، حيث 
اإن �سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة تنق�سم 
حها  اإلى عديد من الربامج ال�سغرية، كما يو�سِّ
ال�سكل رقم )2.3(؛ فعلى �سبيل املثال: ُيوجد يف 
اإلى  12 برناجًما خمتلًفا تهدف جميعها  املغرب 

زيادة معدلت اللتحاق املدر�سي.

التي  امل�شاكل  اأه��م  تتج�شد 

ت����وج����ه ����ش���ب���ك���ات الأم��������ان 

الج���ت���م���اع���ي ال���ع���رب���ي���ة يف 

عمالة  ظ�����اه�����رة  ت����ن����ام����ي 

وال�شرائح  الأط��ف��ال،  وفقر 

ال�شعيفة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وع�����������دم ع�������دال�������ة ت�����وزي�����ع 

الجتماعية،  اخل����دم����ات 

و������ش�����ع�����ف ت��������اأث��������ر ه�����ذه 

من  احل�������ّد  يف  ال�������ش���ب���ك���ات 

ملحدودية  الفقر،  حم��ارب��ة 

تاأثرها على الفئات الأ�شّد 

فقراً. اأ.

اأ.
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على  الجتماعي  الأم��ان  ل�سبكات  ال�سئيل  	 الأث��ر 
ت�سل  ل  الغالب  يف  حيث  والالم�ساواة؛  الفقر 
دعًما  تقدم  ل  التي  الجتماعي  الأم��ان  �سبكات 
 ،6  %20 اأفقر  ال�سكان �سمن  ثلثي  اإلى  لالأ�سعار 
لتح�سني  العربية  املنطقة  كبري يف  ويوجد جمال 
قدرة �سبكات الأمان الجتماعي على الو�سول اإلى 
الفقراء والفئات ال�سعيفة، وتعدُّ ال�سفة الغربية 
يف  الوحيد  املكان  فل�سطني(  )دولة  غزة  وقطاع 

املنطقة الذي تتجاوز فيه تغطية �سبكات الأمان 
برامج  تغطي  حيث  العاملي  املتو�سط  الجتماعي 
احلكومية  غري  واملنظمات  واملانحني  احلكومة 
هو  كما  ال�سكان،  من  الأفقر  اخلم�ص  من  اأك��رث 
تقلُّ  عام  وب�سكل   ،)3.3( رقم  ال�سكل  يف  مبنيَّ 
 %20 لأفقر   الجتماعي  الأم��ان  �سبكات  تغطية 
املتو�سط  عن  العربية  املنطقة  يف  ال�سكان  من 

العاملي باأكرث من الن�سف تقريًبا7.

ال�شكل رقم 3. 3: تغطية �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدم دعًما للأ�شعار يف بع�ض الدول العربية مقارنة مبناطق اأخرى

ال�شكل رقم 3. 2: مزيج من برامج �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدم دعًما للأ�شعار ح�شب النوع يف املنطقة العربية )2008/ 2011(

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.
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الأكرث  والفئوي  اجل��غ��رايف  ال�ستهداف  	 يعدُّ 
الأمان  �سبكات  برامج  ِقبل  من  ا�ستخداًما 
ا يوؤدي اإلى  الجتماعي يف املنطقة العربية؛ ممَّ
ب، ويتم تطبيق اأ�ساليب  ارتفاع معدلت الت�سرُّ
�سياقات متعددة؛ ففي  ا�ستهداف خمتلفة يف 
املنطقة العربية معظم برامج �سبكات الأمان 
ال�ستهداف  اأ�ساليب  ت�ستخدم  الجتماعي 
اجلغرايف والفئوي، والتي تعدُّ فعالة يف البيئات 
يكون  عندما  ولي�ص  الفقر،  فيها  ز  يرتكَّ التي 
متناثر،  ب�سكل  وميتدُّ  دة،  متعدِّ اأوج��ه  للفقر 
الأ�ساليب  ا�ستخدام  ل  ُيف�سَّ احلالة  هذه  ويف 
د الأ�سر اأو الأفراد امل�ستحقني للدعم  التي حتدِّ
البديلة،  الدخل  م�سادر  اختبار  اأ�سا�ص  على 
اأ�ساليب  على  املفرط  االعتماد  اإلى  وبالنظر 
تعدُّ معدلت  والفئوي؛  ال�ستهداف اجلغرايف 
للغاية،  مرتفعًة  العربية  املنطقة  يف  الت�سرب 
حيث اإن 25% فقط من املنتفعني من �سبكات 
م دعًما لالأ�سعار  الأمان الجتماعي التي ل تقدِّ
بينما  ال�سكان،  م��ن   %20 اأف��ق��ر  م��ن  ي��اأت��ون 

15% من جمموع  نحو  الأغنى  اخُلم�ص  ميثِّل 
املنتفعني من هذه ال�سبكات، كما هو مبنيَّ يف 
ال�سكل رقم )4.3(، وتوؤكد املقارنة مع املناطق 
الأخرى �سعف اأداء �سبكات الأمان الجتماعي 
يف املنطقة العربية من حيث انت�سار املنتفعني، 
ل اخُلم�ص الأفقر من ال�سكان اأكرث  حيث ي�سكِّ
الأمان  �سبكات  من  املنتفعني  من   %30 من 
والتي  ال��ع��امل،  مناطق  باقي  يف  الجتماعي 
رها منطقتا “اأمريكا الالتينية، والبحر  تت�سدَّ
من  الرغم  وعلى   ،%36 بن�سبة  الكاريبي” 
العربية يف  املنطقة  اأج��زاء  بع�ص  بداأت  ذلك 
حت�سني اأ�ساليب ا�ستهدافها؛ فعلى �سبيل املثال 
د �سندوق املعونة الوطنية يف الأردن على  يتعمَّ
م�سادر  من  التحقق  لختبار  م�سابه  اختبار 
الفئوي،  ال�ستهداف  اإلى  بالإ�سافة  الدخل، 
بينما بداأت ال�سفة الغربية وقطاع غزة )دولة 
بتطبيق  لبنان..  وحديًثا  واليمن،  فل�سطني(، 
م�سادر  اخ��ت��ب��ار  اأ���س��ا���ص  على  ال���س��ت��ه��داف 

الدخل البديلة8.

م دعًما للأ�شعار يف بع�ض الدول العربية ح�شب نوع  ال�شكل رقم 3. 4: مزيج برامج �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدِّ

ال�شتهداف )2008/ 2011(

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.
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مة من ِقبل برامج  ل حتديد حجم املنافع املقدَّ 	 ي�سكِّ
�سبكات الأمان الجتماعي اأمًرا غاية يف الأهمية، 
لكنه يتطلَّب يف الوقت ذاته اتخاذ قرارات �سعبة 
اأن  يجب  ناحية؛  فمن  ال�سيا�سات،  م�ستوى  على 
لال�ستهالك  كافية  حماية  الأم��ان  �سبكات  توفر 
والفئات  للمعاناة،  ا  �سً تعرُّ الأكرث  الفئات  ل�سالح 
عاِمَلْي  بفعل  نف�سها  اإع��ال��ة  على  ال��ق��ادرة  غ��ري 
التي  الفئات  اإلى  بالإ�سافة  والإعاقة”،   ، “ال�سنِّ
الأزمات  من  للتعايف  الطارئة  للم�ساعدة  حتتاج 
ومن  ال�سحية،  اأو  الق��ت�����س��ادي��ة  وال�����س��دم��ات 
ي تقدم منافع �سخية للغاية  ناحية اأخرى؛ قد يوؤدِّ
والقادرين  العمل  �سنِّ  يف  البالغني  تثبيط  اإل��ى 
العمل،  العمل عن امل�ساركة يف �سوق  ج�سديًّا على 
مة  وت�سجيعهم على العتماد على امل�ساعدات املقدَّ
من ِقبل احلكومة، كما يعدُّ �سخاء �سبكات الأمان 
م دعًما لالأ�سعار يف املنطقة  الجتماعي التي ل تقدِّ
ح ال�سكل رقم )6.3(؛  العربية �سئياًل، فكما يو�سِّ
ل حتويالت �سبكات الأمان الجتماعي التي ل  ت�سكِّ

رفاهية  من   %  25 من  اأقلَّ  لالأ�سعار  دعًما  م  تقدِّ
بح�سب  )وذل���ك  ال�سكان  م��ن  الأف��ق��ر  اخُل��م�����ص 
اأكرب  ويظهر  الأ�سول(،  اأو  الإنفاق  اأو  ال�ستهالك 
على  الجتماعي  الأم��ان  �سبكات  لتحويالت  اأث��ر 
ال�سفة  يف  ال�سكان  من  الأفقر  اخُلم�ص  رفاهية 
وياأتي  فل�سطني(،  )دول���ة  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية 
بالرغم من ذلك؛ ويف  الثانية،  املرتبة  الأردن يف 
م�ستويات  تتاأثَّر  بالكاد  فاإنه  اليمن؛  مثل  دول��ة 
الأفقر  اخُلم�ص  �سمن  املنتفعني  لدى  ال�ستهالك 
نظام  م  ي��ق��دِّ وبينما   ، ع���امٍّ ب�سكل  ال�سكان  م��ن 
�سبكات الأمان الجتماعي ح�سب املتو�سط العاملي 
اخُلم�ص  رفاهية  من   %20 نحو  ل  ت�سكِّ حتويالت 
ت�سل  الن�سبة  ه��ذه  اأن  اإل  ال�سكان؛  من  الأف��ق��ر 
اإلى 12% فقط يف املنطقة العربية؛ اأي اأنها تقلُّ 
اأنه  وي��دلُّ ذلك على  الأخ��رى،  املناطق  بكثري عن 
الأمان  �سبكات  منافع  �سخاء  زي��ادة  املمكن  من 
�سلبية  حوافز  خلق  يف  الت�سبُّب  دون  الجتماعي 

كبرية لعدم امل�ساركة يف القوى العاملة9.

ال�شكل رقم 3. 5: انت�شار املنتفعني من �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدم دعًما للأ�شعار يف بع�ض الدول العربية 
مقارنة مبناطق اأخرى

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.
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م  تقدِّ ل  التي  الجتماعي  الأم��ان  �سبكات  	 معظم 
�سئيل  اأثرها  العربية  املنطقة  يف  لالأ�سعار  دعًما 
على  م��وؤ���س��ر  واأب����رز  وال��الم�����س��اواة،  الفقر  على 
اأثرها على  فعالية �سبكات الأمان الجتماعي هو 
بني  ما  املوؤ�سر  هذا  ويجمع  والالم�ساواة،  الفقر 
�سبكات  برامج  و�سخاء  وال�ستهداف،  التغطية، 
الأثر  تقومي  اأجل  من  وذلك  الجتماعي؛  الأم��ان 
العام الذي ترتكه �سبكات الأمان الجتماعي على 
توزيع الرفاه يف البالد، وبا�ستثناء ال�سفة الغربية 
يوجد  والأردن؛  فل�سطني(  )دول���ة  غ��زة  وق��ط��اع 
قليل  اأثر  املنطقة  الجتماعي يف  الأمان  ل�سبكات 
على معدلت الفقر بح�سب التقديرات، من خالل 
�سبكات  وج��ود  عدم  حال  يف  افرتا�سية  حماكاة 
 ،)7.3 رقم  ال�سكل  )انظر:  الجتماعي  الأم��ان 
ويقلِّل وجود �سبكات الأمان الجتماعي يف كلٍّ من 
الفقر  معدلت  من  واليمن”  والعراق،  “م�سر، 
تقدير،  اأق�سى  على   %3 بن�سبة  ال��دول  هذه  يف 
اأداء �سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة  ويعدُّ 
العربية اأف�سل من حيث الأثر على الفقر مقارنًة 
ب�سبكات الأمان الجتماعي يف منطقة �سرق اآ�سيا، 

الأداء  اأو  العاملي  املتو�سط  من  بكثري  اأ�سواأ  لكنه 
واأمريكا  الو�سطى،  واآ�سيا  “اأوروبا،  مناطق  يف 
ملحوظ  وب�سكل  الكاريبي”،  والبحر  الالتينية، 
ال�سفة  يف  الجتماعي  الأم���ان  ل�سبكات  يوجد 
اأكرب  اأث��ر  فل�سطني(  )دول��ة  غزة  وقطاع  الغربية 
على الفقر مقارنًة باأف�سل منطقة من حيث الأداء 
ال�سفة  وبا�ستثناء  الو�سطى(،  واآ�سيا  )اأوروب���ا، 
يوجد  ل  فل�سطني(  )دول��ة  غ��زة  وقطاع  الغربية 
ملعظم �سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة اأثر 
ر  ملحوظ على توزيع الرعاية الجتماعية، وتت�سدَّ
فل�سطني(  )دول��ة  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
اأثر �سبكات الأمان الجتماعي  املنطقة من حيث 
فيها  ال�سبكات  تعمل  حيث  ال��الم�����س��اواة،  على 
على تقليل معامل جيني باأكرث من 7% )بح�سب 
تقديرات البنك الدويل(، وتعدُّ ذات اأداء مميز، 
لي�ص مقارنًة بباقي اأجزاء املنطقة العربية فح�سب؛ 
يف  وبالتحديد  ا،  اأي�سً الأخ��رى  املناطق  بباقي  بل 
والعراق، واليمن”، حيث يوجد ل�سبكات  “م�سر، 
الأمان الجتماعي اأثر ل يذكر على توزيع الرعاية 
من  باأقل  جيني  معامل  وينخف�ص  الجتماعية؛ 

ال�شكل رقم 3. 6: �شخاء منافع �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدم دعًما للأ�شعار يف بع�ض الدول العربية مقارنة 
مبناطق اأخرى

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.
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وُتظهر  الدويل(،  البنك  تقديرات  )بح�سب   %1
املقارنات مع املناطق الأخرى اأنه ومن حيث الأثر 
ترتيًبا  املنطقة  حتتل  الالم�ساواة؛  تقليل  على 
ًطا بني خمتلف املناطق الأخرى، حيث اإنها  متو�سِّ
واآ�سيا  “اأوروبا،  مناطق  من  اأقل  ترتيب  يف  تاأتي 
الو�سطى، واأمريكا الالتينية، والبحر الكاريبي”، 
اآ�سيا،  �سرق  اأف�سل من منطقة  يعدُّ  ترتيبها  لكن 
ال�ستهداف  و�سعف  التغطية  ت��دينِّ  �ساهم  كما 
العربية؛  املنطقة  يف  ال�سبكات  تلك  �سخاء  وقلة 
املتدنية  الن�سبية  الآث���ار  ه��ذه  اإل��ى  ال��و���س��ول  يف 

التغطية  على الفقر والالم�ساواة، حيث حتدُّ قلة 
و�سخاء �سبكات الأمان الجتماعي يف املنطقة من 
اأثر تلك ال�سبكات على الفقر، ويقي�ص الأثر على 
على  الجتماعي  الأمان  �سبكات  اأثر  الالم�ساواة 
هذا  يرتبط  وعليه؛  الجتماعية،  الرعاية  توزيع 
وحتى  ال�ستهداف،  ة  دقَّ مع  مبا�سر  ب�سكل  الأث��ر 
التموينية  والبطاقات  الأ�سعار  دعم  ا�ستثناء  مع 
ال�سعيفة  الفئات  تلك  ت�ستهدف  ل  ال�سبكات  فاإن 
�سئيل  اأثر  وجود  ر  يف�سِّ الذي  الأمر  كاٍف،  ب�سكل 

على معامل جيني.

	 يعدُّ الدعم ال�سامل لالأ�سعار غري كفوؤ ويف �سالح 
يعتمدون  الأف��راد  لكن عديًدا من  الفقراء،  غري 
عليه؛ حيث يذهب ق�سم كبري من الدعم ال�سامل 
لالأ�سعار اإلى غري الفقراء، ويتمثَّل ال�سبب الأكرث 
حماية  يف  الأ�سعار  دعم  على  لالعتماد  �سيوًعا 
الغذاء  اإل��ى  الو�سول  �سمان  خالل  من  الفقراء 
متناولهم،  باأ�سعار يف  الأخرى  الأ�سا�سية  وال�سلع 

وعند ا�ستخدامه �سمن �سبكات الأمان الجتماعي 
ة  يعاين دعم الأ�سعار من وجود ق�سور كبري يف دقَّ
ب دعم  ال�ستهداف، ويعدُّ الق�سور الناجت عن ت�سرُّ
الأ�سعار كبرًيا؛ حيث ميكن توفري اأكرث من %70 
الإنفاق  من  ال��دويل(  البنك  تقديرات  )بح�سب 
على دعم اأ�سعار الغذاء يف “م�سر، والعراق” يف 
ب، بالرغم من ذلك،  حال متت اإزالة ذلك الت�سرُّ

ال�شكل رقم 3. 7: اأثر �شبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدم دعًما للأ�شعار يف بع�ض الدول العربية على 
الفقر واللم�شاواة، اقت�شاديات خمتارة )2005/ 2010(

امل�شدر: بيانات البنك الدويل لعام 2012.
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�ص  وبالنظر اإلى اأثرها الوا�سح، واإلى درجة التعرُّ
للمعاناة املرتفعة يف املنطقة العربية؛ يوجد لدعم 
اأخذ  ب  ويتوجَّ الفقر،  على  ملمو�ص  اأثر  الأ�سعار 
هذه احلقيقة باحل�سبان عند التفكري باإجراء اأية 
اإ�سالحات بهذا ال�سدد، وعلى الرغم من �سعف 
تاأثريات  الأ�سعار  دع��م  لإزال��ة  �سيكون  كفاءتها 
العربية،  بالغة يف عديد من دول املنطقة  �سلبية 
)من  الكبريين  و�سخائها  تغطيتها  اإلى  وبالنظر 
الأ�سا�سية يف  لل�سلع  الأ�سعار  حيث معدلت دعم 
ال�سالل ال�ستهالكية(؛ يوجد لدعم الأ�سعار اآثار 
الفقر؛  املواطنني خارج دائرة  اإبقاء  رئي�سة على 
البطاقات  �ساهمت  والعراق”  “م�سر،  ففي 
التموينية الغذائية يف تقليل معدلت الفقر باأكرث 
مئوية )بح�سب  نقاط   10 بنحو  اأي  %؛   30 من 
كان  ملحوظ  وب�سكل  ال��دويل(،  البنك  تقديرات 
مقارنًة  الفقر  على  اأقلُّ  اأثر  الوقود  اأ�سعار  لدعم 
بدعم اأ�سعار الغذاء، وبالنظر اإلى الأثر امللمو�ص 
لدعم الأ�سعار على تقليل معدلت الفقر، والأثر 
م  املتدينِّ ل�سبكات الأمان الجتماعي التي ل تقدِّ
دعًما لالأ�سعار؛ لذلك يجب اأن يرتافق الإ�سالح 
امل�ستدام لدعم الأ�سعار مع تو�سيع كبري لالأدوات 
ع  الأخرى ل�سبكات الأمان الجتماعي، والتي ت�سجِّ

على “الدمج، وال�سبل املعي�سية، واملرونة”.

3. 2 الإدارة الجتماعية للتنمية العربية.. 
امل�شكلت واملخاطر:

واملخاطر  بامل�سكالت  ُمْتَخًما  ال��ي��وم  ع��امل  اأ�سبح 
البلدان  خمتلف  يف  ول �سيَّما   ، ع��امٍّ ب�سكل  الجتماعية 
بة وعديدة من تلك  العربية؛ حيث تواجه جمموعة مت�سعِّ
امل�سكالت واملخاطر، والتي مت�صُّ بدورها خمتلف مكونات 
بع�ص  نتناول  اأن  ميكننا  ال�سدد  وبهذا  املجتمعات،  تلك 
املجتمعات  ا�ستقرار  د  ت��ه��دِّ التي  واملخاطر  امل�سكالت 
اأخطاًرا حقيقية؛ وذلك على  العربية ومتا�سكها، وت�سكل 

النحو التايل:

العربية: الدول  يف  الفقر  واقع   1  .2.3

منذ  الع�سور!  ك��لِّ  ق�سية  مبثابة  الفقر  ق�سية  تعدُّ 
ويف  ظروفهم  ويف  الب�سر،  ق��درات  يف  التفاوت  ُوج��د  اأن 
اأنه  هو  الفقر  نتائج  اأخطر  ولعلَّ  واأرزاق��ه��م،  تطلعاتهم 
يوؤدي اإلى تاآكل الرثوة الب�سرية، التي هي بحقٍّ اأثمن ما يف 
الوجود، وتنبعث ظاهرة الفقر من منطلقات اإيديولوجية 
ظاهرة  متثِّل  ل  ع��امٍّ  ب�سكل  وهي  وثقافية،  واقت�سادية 
يف املجتمع، بل ترتجم خلاًل ما يف تنظيم هذا املجتمع، 
مه تقارير التنمية الب�سرية  ويعدُّ تعريف الفقر الذي تقدِّ
�سيوًعا،  التعاريف  اأك��رث  من  الأب��ع��اد  دة  متعدِّ كظاهرة 
�سروري  هو  ما  اإل��ى  افتقاًرا  كونه  من  اأك��رث  هو  فالفقر 
الُفر�ص  من  حرماًنا  ا  اأي�سً يعني  بل  املادية؛  للرفاهية 
اآخر  �سيء  اأي  من  اأك��رث  اأ�سا�سية  تعدُّ  التي  واخل��ي��ارات، 

للتنمية الب�سرية.

بتقرير  الأب��ع��اد  د  املتعدِّ الفقر  دليل  اإل��ى  وا�ستناًدا 
التنمية الب�سرية ل�سنة 2014، والذي ا�سُتخدم يف الدليل 
2010؛  لعام  الب�سرية  التنمية  تقرير  يف  الأول��ى  للمرة 
الثالثة لدليل  الأبعاد  اأوجه احلرمان يف  اأجل قيا�ص  من 
وم�ستوى  والتعليم،  ال�سحة،  اأي:  الب�سرية؛  التنمية 
يعي�ص  النامية  البلدان  104 من  اأنه يف  يت�سح  املعي�سة.. 
1.2 مليار �سخ�ص على 1.25 دولر اأو اأقل يف اليوم اإلَّ اأن 
الأبعاد  د  املتعدِّ الفقر  يعانون من  الذين  الأ�سخا�ص  عدد 

يف 91 بلًدا نامًيا ُيقارب 1.5 مليار. 

 %  61 ي�سنَّف  الأبعاد  د  املتعدِّ الفقر  دليل  وبح�سب 
يف  الفقراء،  من  الفئة  هذه  �سمن  ال�سومال  �سكان  من 
ل اليمن اأكرب عدد من الفقراء الذين يعي�سون  حني ي�سجِّ
عددهم  بلغ  اإذ  احلرمان؛  من  ومتداخلة  دة  متعدِّ اأوجًها 
ر عنه  7.7 مليون �سخ�ص يف عام 2006، اآِخر عام تتوفَّ
لون اأعلى  البيانات، ويعي�ص الأطفال والن�ساء-الذين ي�سكِّ
دة،  متعدِّ باأوجٍه  -احلرماَن  النازحني  اأع��داد  من  ن�سبة 
اخلدمات  من  وحمرومني  الفقر،  يف  يعي�سون  ما  وكثرًيا 
وميكن  والتعليم،  ال�سحية  كالرعاية  الأ�سا�سية؛  ة  العامَّ
مع  تعي�ص  �سحية  م�ساكل  اإل��ى  ي  ي��وؤدِّ اأن  احلرمان  لهذا 

رغ������م اجل�����ه�����ود امل���ب���ذول���ة 

ال����ف����ق����ر،  م������ن  احل����������ّد  يف 

وال���ن���ج���اح���ات امل��ح��ق��ق��ة يف 

اأك���ر  لزال  امل���ج���ال،  ه����ذا 

�شكان  م���ن   )%15( م���ن 

للفقر  م��ّع��ر���ش��ون  ال���ع���امل 

ويفتقر  الأب����ع����اد،  امل��ت��ع��دد 

من   )%80( ن�شبته  م���ا 

احلماية  اإىل  العامل  �شكان 

ال�شاملة.  الج���ت���م���اع���ي���ة 

العربي  امل�������ش���ت���وى  وع���ل���ى 

تربز مظاهر عديدة للفقر 

يف جزر القمر، وموريتانيا، 

ودول عربية اأخرى. ورغم 

حت�شن حالة توزيع الدخل 

ال������دول  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 

العربية، اإّل اأن هذه احلالة 

لزالت وا�شحة يف عدد من 

ال��دول الأخ��رى كما تعاين 

العديد من الدول العربية 

البطالة،  م����ع����دلت  م����ن 

قيا�شاً  مرتفعة  تعد  والتي 

ال���ع���امل���ي. كما  ب��امل�����ش��ت��وى 

ال�شباب  ب���ط���ال���ة  ت���ع���ت���رب 

الوا�شحة  ال���ظ���واه���ر  م���ن 

يف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، مع 

�شد  البطالة  مل��ع��دل  حتيز 

الإناث.
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�ص  وتقوِّ معي�سته،  �ُسبل  وُتفقده  احل��ي��اة،  م��دى  ال��ف��رد 
اأبعاد  ة  ح�سَّ يخ�صُّ  وفيما  الطويل،  املدى  على  اإمكاناته 
كانت  ة  ح�سَّ اأك��رب  اأن  جند  العام؛  الفقر  من  احلرمان 
لُبعد »ال�سحة«؛ بن�سبة 72.3 % بفل�سطني ل�سنة 2007، 
هو  بالعراق  عليه احلرمان  يطغى  ُبعد  اأكرب  اأن  ثم جند 
ال�ساأن  كذلك   ،% ب�50.1  رت  ُق��دِّ بن�سبة  »التعليم«؛  ُبعد 
من  »التعليم«  ُبعد  ة  ح�سَّ بلغت  حيث  ل�سوريا؛  بالن�سبة 
احلرمان 44.4 % )انظر: اجلدول رقم 2.3 بامللحق(.

م الذي اأُحرز موؤخًرا يف جمال  وعلى الرغم من التقدُّ
ي ظاهرة الفقر؛ فال يزال يف العامل اأكرث  احلدِّ من تف�سِّ
د الأبعاد،  من 2.2 مليار �سخ�ص يعانون من الفقر املتعدِّ
من  اأك��رث  اأن  يعني  وه��ذا  فيه،  الوقوع  على  ي�سارفون  اأو 
د الأبعاد،  �سون للفقر املتعدِّ 15% من �سكان العامل معرَّ
ويف الوقت نف�سه، يفتقر ما ن�سبته 80 % من �سكان العامل 
اإلى احلماية الجتماعية ال�ساملة؛ وهو ما يعني اأن حوايل 
يعانون  العامل )842 مليون �سخ�ص(  % من �سكان   12

من اجلوع املزمن10.

م ُجلِّ الدول العربية يف  كما ُتبنيِّ موؤ�سرات الفقر تقدُّ
تبايًنا  اأن هناك  اإل  لالألفية؛  الإمنائية  الأه��داف  حتقيق 
يف مدى حتقيق تلك الأه��داف، حيث كانت دول جمل�ص 
ًما يف حتقيقها، وبالرغم  التعاون اخلليجي هي الأكرث تقدُّ
من تراجع ن�سبة الفقر يف عدد من الدول العربية؛ اإل اأنها 
ما زالت مرتفعة يف بع�ص الدول الأخرى، وتربز موؤ�سرات 
حيث  %؛   1.4 نحو  بلغ  قد  ا  انخفا�سً هناك  اأن  الفقر 
بلغت  بينما   ،%  5.5 نحو   1990 عام  يف  الن�سبة  بلغت 
يف عام 2010 حوايل 4.1 %، اإل اأن تلك الن�سبة عادت 
لالرتفاع يف عام 2012؛ لتبلغ م�ستوى 7.4 % با�ستخدام 
خطِّ الفقر الدويل 1.25 دولر يف اليوم بوا�سطة املكافئ 

ال�سرائي للدولر. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مت العتماد على خطِّ الفقر 
ال�سرائي  املكافئ  بوا�سطة  اليوم  دولر يف   1.25 الدويل 
ا للفقر بالن�سبة للدول ذات التنمية الب�سرية  للدولر خطًّ

املنخف�سة، يف حني مت العتماد على خطِّ الفقر دولرن 
للفقر  ا  خطًّ للدولر  ال�سرائي  املكافئ  بوا�سطة  اليوم  يف 
وُيرِبز  املتو�سطة،  الب�سرية  التنمية  ذات  للدول  بالن�سبة 
بالدول  الفقر  ِن�سب  َر  ت��ط��وَّ بامللحق   3.3 رق��م  اجل��دول 
العربية يف العقدين املا�سيني؛ حيث �سهدت ِن�سب الفقر 
تزال  ل  اأنها  غري  العربية،  ال��دول  بكلِّ  وا�سًحا  تراجًعا 
مرتفعة بالدول ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة، وبرزت 
 %  46.11 بلغت  حيث  القمر؛  بجزر  للفقر  ن�سبة  اأعلى 
%، كما تدلُّ   20.8 2004، كما بلغت فجوة الفقر  �سنة 
البيانات على وجود ن�سب مرتفعة للفقر مبوريتانيا؛ بلغت 
23.4 % �سنة 2008، كذلك يف العراق واجلزائر وم�سر 

وال�سودان و�سوريا واملغرب واليمن. 

هذا، ويعدُّ النمو القت�سادي وهيكل توزيع الدخل يف 
املجتمع من اأهم العوامل املوؤثرة على م�ستويات الفقر يف 
املجتمع، ويف عديد من احلالت مُيكن ملعدلت منو موجبة 
اإذا توافق  بالبلدان،  الفقر  اإلى ارتفاع معدلت  توؤدي  اأن 
يفوق  باأثر  الدخل  توزيع  الفقراء يف  ذلك مع حتيُّز �سدَّ 
اأهمِّ  اأح��د  للدخل  العادل  التوزيع  يعدُّ  لذلك  النمو؛  اأث��ر 
»معامل  ويعدُّ  الفقر،  على  الق�ساء  اإلى  املوؤدية  العوامل 
جيني« اأحد املوؤ�سرات التي تقي�ص عدالة التوزيع للدخل يف 
املجتمع، وبالنظر اإلى قيمة معامل جيني خالل ال�سنوات 
الأخرية-كما يف اجلدول رقم 3.3 بامللحق -نالحظ باأن 
ن ب�سكل عامٍّ يف اأغلب الدول العربية؛  توزيع الدخل حت�سَّ
وم�سر«،  وموريتانيا،  واجلزائر،  وتون�ص،  »الأردن،  مثل: 
%، وهي قيمة   33 اأنه ل يزال مرتفًعا بِن�سب تفوق  غري 

غري مطمئنة ومرتفعة يف الوقت نف�سه.

2 واقع البطالة يف الدول العربية:  .2.3

العربية،  املجتمعات  فئات  غالبية  البطالة  طالت 
لإنتاج  م�����س��دًرا  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  خطورتها  ��د  ي��وؤكِّ ومم��ا 
ر ب�سكل اأو باآخر على  م�سكالت اجتماعية اأخرى، قد توؤثِّ
ذلك؛  جانب  اإلى  املجتمعات،  لتلك  الجتماعي  البنيان 
الإن�سان من  اأ�سا�سيًّا يف حرمان  البطالة تلعب دوًرا  فاإن 
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ر له اإ�سباع  احل�سول على خمتلف فر�ص احلياة، التي تي�سِّ
حاجاته الأ�سا�سية وحتقيقه لذاته.

ارتفاع مقلق  العربية من  الدول  اأغلب  وتعاين   هذا؛ 
ملعدلت البطالة مقارنة مبناطق العامل الأخرى، فبالرغم 
بالدول  البطالة  ن�سبة  �سهدته  ال��ذي  النخفا�ص  م��ن 
�سنة   %  11.4 اإل��ى   1995 �سنة   %  13.4 من  العربية 
2013، اإل اأن هذه الِن�سب تعدُّ مرتفعة مقارنة مبتو�سط 
معدل البطالة بالعامل، الذي انخف�ص بدوره من 6.1 % 
�سنة 1995 اإلى 6 % �سنة 2013، ويرتفع هذا املعدل اإلى 
13 % بالدول العربية اإذا ما ا�ستثينا دول جمل�ص التعاون 
اخلليجي11، وتعود هذه املعدلت املرتفعة للبطالة بالدول 
فبالنظر  الإن��اث،  بطالة  ملعدل  كبري  ارتفاع  اإلى  العربية 
البطالة  معدل  اأن  جند  بامللحق؛   4.3 رقم  اجلدول  اإلى 
لدى الإناث بالعامل العربي ي�ساوي 21.4 % �سنة 2013، 
وجتاوز �سعف معدل البطالة لدى الذكور بال�سنة نف�سها 

والبالغ 8.6 %.

�سب املرتفعة  كما ُيرِبز اجلدول رقم 4.3 بامللحق النِّ
ملعدل البطالة يف �سنة 2013 يف اأغلب البلدان العربية، 
الب�سرية  التنمية  ذات  النفطية  غري  البلدان  وبالأخ�صِّ 
اأعلى قيمة مبوريتانيا  املنخف�سة واملتو�سطة؛ حيث بلغت 
 ،%   23.4 بن�سبة  فل�سطني  تليها   ،31% ت�ساوي  بن�سبة 
ثم ليبيا واليمن والعراق وال�سودان وتون�ص وم�سر، بينما 
اأغلب دول اخلليج )دول ذات  كانت معدلت البطالة يف 
ملحوظ،  وب�سكل  منخف�سة  ا(  ج��دًّ عالية  ب�سرية  تنمية 
ل  بن�سبة  قطر  دولة  يف  وبالأخ�صِّ  العاملي؛  املعدل  ودون 
تتجاوز 0.5 %، ثم الكويت بن�سبة 3.1 %، تليها الإمارات 

بن�سبة 3.8 %، وال�سعودية بن�سبة 5.7 %.

وقد تعود هذه الن�سب املرتفعة للبطالة بالدول العربية 
املنطقة  �سهدته  ما  اأهمها  لعلَّ  الأ�سباب؛  من  عديٍد  اإلى 
منذ منت�سف ال�سبعينات من منو كبري يف عدد ال�سكان، 
ة العمل، فبالرغم من النمو  وبالتايل ارتفاع ن�سبة منو قوَّ
املوجب يف ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كلِّ 

البلدان العربية تقريًبا؛ اإل اأن معدلت البطالة املرتفعة 
ال�سكاين  النمو  اأن  ذل��ك  ارتفاعها؛  وا�سلت  قد  اأ���س��اًل 
الكبري، وارتفاع عدد ال�سباب، وزيادة م�ساركة املراأة يف 
من  املعرو�ص  زيادة  اإلى  جميعها  اأدت  قد  العمل..  �سوق 
الطلب  الزيادة يف  ن�سق  من  اأكرب  بن�سق  العاملة  الأي��دي 
ا �سهدته معدلت النمو ال�سكاين من  عليها، وبالرغم ممَّ
تناق�ص تدريجي بعد الت�سعينات، وهو اجتاه من املنتظر 
اأن ي�ستمرَّ على مدى العقود املقبلة؛ فاإن حجَمْي ال�سكان 
ا �سريًعا  وقوة العمل ي�سهدان يف معظم البلدان العربية منوًّ
على  الطلب  انخفا�ص  اأن  يف  ول �سكَّ  املطلقة،  بالأرقام 
الأيدي العاملة يف القطاع العام، وبطء النمو يف القطاع 
اخلا�ص، واإفراط القوى العاملة املتعلمة يف احلر�ص على 
احل�سول على فر�ص عمل ممتازة.. قد �ساهمت كلُّها يف 
الو�سول اإلى تلك املعدلت املرتفعة من البطالة يف الدول 

العربية12. 

وت�سري التقارير ال�سادرة عن منظمة العمل العربية 
اإلى  العربية  املنطقة  اإلى حاجة  الدويل؛  التمويل  ومعهد 
�سوق  تنظيم  جم��الت  يف  هيكلية  باإ�سالحات  القيام 
بناء  ل�سمان  التعليمي؛  النظام  اإ�سالح  وكذلك  العمل، 
العمل  اأ�سحاب  احتياجات  تلبي  التي  املنا�سبة  املهارات 
فر�ص  توفري  اأن  اإل��ى  التقارير  تلك  ت�سري  كما   ، اخلا�صِّ
مرنة،  عمل  اأ�سواق  ر  توفُّ على  ف  يتوقَّ املنطقة  يف  عمل 
احتياجات  نحو  اأف�سل  ب�سكل  التعليمية  النظم  وتوجيه 
على  واحلاجة  الأعمال،  بيئة  وحت�سني   ، اخلا�صِّ القطاع 
مدفوًعا  م�ستدام،  من��و  م��ع��دلت  لتحقيق  وا���س��ع  نطاق 
؛ للحدِّ من معدل  ب�سكل خا�صٍّ من جانب القطاع اخلا�صِّ

البطالة املرتفع.

بامللحق   5.3 رق��م  اجل��دول  يبني  اآخ��ر؛  وم��ن جانب 
ال�سعيد  ال�سباب على  بطالة  ملحوًظا يف معدل  ارتفاًعا 
العاملي؛ من 11.7 % �سنة 1995 اإلى 13 % �سنة 2013، 
ا كبرًيا بالدول العربية؛  ً يف حني مل ت�سهد هذه الن�سبة تغريُّ
الن�سبة  هذه  وتبقى   ،2013 �سنة   %  28.5 بلغت  حيث 
الفرتة  فخالل  العاملي،  بامل�ستوى  مقارنة  ا  ج��دًّ مرتفعة 
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بطالة  �سهدت معدلت   )2013 ما بني عامْي )1995/ 
العربية؛  ال��دول  خمتلف  بني  متفاوتة  زي��ادات  ال�سباب 
با�ستثناء اجلزائر، حيث �سهدت معدلت بطالة ال�سباب 
اأهمَّ  ولعل   ،%  24 اإلى   %  47.7 من  ملحوًظا  ا  انخفا�سً
ن�سبة زيادة متَّ مالحظتها خالل هذه الفرتة كانت بدولة 
  %4.2 من  ال�سباب  بطالة  ن�سبة  ارتفعت  حيث  الكويت؛ 
الذكور  ل��دى  البطالة  معدل   %  22.8(  %  19.6 اإل��ى 

و12.7 % لدى الإناث يف �سنة 2013(.

ة جند اأن اأعلى معدل بطالة بني ال�سباب  وب�سفة عامَّ
ثم   ،%  51.2 بن�سبة  ليبيا  ُلوحظ يف  قد   2013 �سنة  يف 
والأردن  العراق  تليها  وفل�سطني،  م�سر  ثم  موريتانيا، 
وتون�ص؛ بِن�سب مل تقل عن 31 %، وعلى غرار ذلك فقد 
�سوهدت اأدنى معدلت البطالة بني ال�سباب بقطر بن�سبة 
%، فال�سومال وجزر   9.9 %، ثم الإمارات بن�سبة   1.5
املتو�سط  الن�سب دون  %، وتعدُّ هذه   10.7 بن�سبة  القمر 

العاملي ملعدلت بطالة ال�سباب.

ُيرِبز  اجلن�ص؛  ح�سب  البطالة  معدلت  اإلى  وبالنظر 
اجلدول رقم 5.3 بامللحق اأعلى ن�سبة بطالة لدى الإناث 
�سنة 2013 يف ليبيا؛ بن�سبة 77.2 %، ثم م�سر و�سوريا 
تقل  ل  مبعدلت  وال�سعودية؛  والأردن  وفل�سطني  والعراق 
لت اأعلى ن�سبة بطالة بني الذكور  عن 55 %، يف حني �ُسجَّ
يف ال�سنة نف�سها يف موريتانيا؛ بن�سبة 44.5 %، ثم ليبيا 

وفل�سطني وتون�ص والعراق؛ بِن�سب ل تقل عن 30 %.

العامل  البطالة يف  اأن م�سكلة  الأرق��ام على  تدلُّ هذه 
العربي هي بالأ�سا�ص بطالة ال�سباب، بالرغم من تفاوتها 
املرتفعة  �سب  النِّ وتعود هذه  اأخرى،  اإلى  الكبري من دولة 
ال�سباب  الداخلني اجلدد من  ارتفاع عدد  اإلى  بالأ�سا�ص 
اإلى �سوق العمل، واإلى الأداء املتوا�سع للتوظيف يف القطاع 

اخلا�ص والعام على حد �سواء يف الدول العربية.

الر�سع  وف��ي��ات  م��ع��دل  انخفا�ص  م��ن  م��زي��ج  ى  واأدَّ
عدد  يف  �سريعة  زيادة  اإلى  املرتفعة  اخل�سوبة  ومعدلت 
اإلى  ى  اأدَّ م��ا  1990(؛   /1960( ع��ام��ي  ب��ني  ال�سكان 

1980 حتى  العاملة من عام  القوى  ارتفاع معدلت منو 
ة اليد العاملة ال�سابة منها، فخالل  عام 2012؛ وبخا�سَّ
الفرتة الزمنية بني عامْي )1995 - 2013( بلغ متو�سط 
الن�سبة  %، بينما بلغت   1.41 العمل  ال�سنوي لقوة  النمو 
ر  1.6 % يف اأمريكا الالتينية و1 % يف �سرق اآ�سيا، وُيقدَّ
العمل  �سنِّ  يف  ال�سكان  عدد  يف  ال�سنوي  النمو  يكون  اأن 
يف ال�سعودية والعراق وم�سر ما بني 2.5 % اإلى 3.5 % 
يف الفرتة الزمنية من 2010 حتى 2020، ويرجع ذلك 

ا اإلى زيادة م�ساركة الإناث يف القوى العاملة. جزئيًّ

كما ت�سري عديد من الأدبيات اإلى اأن للبطالة عديًدا 
من الآثار املبا�سرة على امل�ستوى املعي�سي لالأفراد والأ�سر، 
خمتلف  يف  البطالة  لواقع  ال�سابق  العر�ص  من  ويت�سح 
التي  ال�سلبية  الآثار  من  عديًدا  هناك  اأن  العربية  الدول 
الدخل  �سعف  ها:  اأهمُّ العربية؛  املجتمعات  بع�ص  ت  م�سَّ
اإلى  ي���وؤدي  ال��ذي  الأم���ر  املعي�سي،  امل�ستوى  وانخفا�ص 
ا ينعك�ص �سلًبا على م�ستوى  فقدان الأمن القت�سادي، ممَّ
معي�سة الفرد واأ�سرته، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عديًدا من 
العربية  ال��دول  باأن  د  توؤكِّ الدولية  والتقارير  الدرا�سات 
عام  بحلول  عمل  فر�سة  مليون   100 توفري  اإلى  بحاجة 
2025؛ فقط لكي حتافظ على معدلت البطالة احلالية! 

العربية: الدول  يف  التعليم  واقع   3  .2.3

النطاق من  وا�سع  باهتمام  التعليمية  العملية  حتظى 
ِقبل خمتلف حكومات الدول؛ وذلك لكونها اأحد الركائز 
حم�سلتها  يف  تهدف  والتي  ال�ساملة،  للتنمية  الأ�سا�سية 
اإلى اإك�ساب الأفراد جمموعة من املعارف واملهارات؛ لكي 

يكونوا عنا�سر فاعلة يف دفع عجلة التنمية.

خمتلف  يف  التعليم  ق��ط��اع  اأو����س���اع  ه��ن��ا  ون��ت��ن��اول 
القدرات  تفاوت  الرتكيز على  العربية، من خالل  الدول 
وكذلك  ال��دول،  تلك  بني  التعليمي  القطاع  يف  املوؤ�س�سية 
ا يف  دوًرا مهمًّ تلعب  والتي  والب�سرية،  املادية  الإمكانيات 
كما  القطاع،  بهذا  والتطور  النهو�ص  عملية  على  التاأثري 
حيث  من  )التعليمي(؛  القطاع  حلالة  ا  ت�سخي�سً م  نقدِّ
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م�ستوى  وحتليل  التعليمية،  للخدمات  النفاذ  م�ستوى 
بناء  على  تاأثريها  مدى  وبيان  ونوعيتها،  هذه اخلدمات 
وكذلك  التنمية،  متطلبات  وتلبية  الوطنية،  ال��ق��درات 
والفني  وال��ع��ايل  الأ�سا�سي  التعليم  واق��ع  اإل��ى  الإ���س��ارة 

والتدريب، اإلى جانب البحث والتطوير.

3.2.3. 1 النفاذ اإلى اخلدمات التعليمية:

على الرغم من اجلهود الإيجابيَّة املبذولة من الدول 
ة لتو�سيع نطاق التعليم يف مراحل الطفولة املبكرة،  العربيَّ
اإل اأن ما حتقق يف هذا املجال كان غري كاٍف، وعليه يبقى 
النفاذ اإلى التعليم ومعدلت القيد متدنيني على م�ستوى 

الدول العربية ب�سكل عام. 

على  والطلب  العر�ص  عملية  اإلى  الواقع  هذا  وُيعزى 
حدٍّ �سواء؛ حيث اإنه من املالحظ اأن برامج التعليم املبكر 
�سعف  م��ن  تعاين  ت��زال  ل  املبكرة(  الطفولة  )مرحلة 
متقدمة  مراكز  تتبواأ  مل  الربامج  تلك  واأن  انت�سارها، 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اأولويات  �سلم  على  اأو  الهتمام  من 
الأ�سر  وع��ي  ول ي��زال  ه��ذا؛  العربية،  ال��دول  يف خمتلف 
ب�ساأن منافع الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
واأهميَّتها حمدوًدا، ما يعني اأنَّ معدلت الإنفاق وم�ستويات 
احل�سد واملنا�سرة لتو�سيع برامج الطفولة املبكرة ل تزال 

غري كافية.

ووفًقا لآخر التقارير ال�سادرة عن منظمة اليون�سكو13؛ 
للقيد يف مرحلة  العاملي  للمعدل  ارتفاًعا  اأن هناك  جند 
ما قبل البتدائي من 34.6 % عام 2000 اإلى %53.6  
مئوية  نقطة  ب�19  زي��ادًة  يعك�ص  مما  2012؛  العام  يف 
ل الدول العربية  على مدى 12 �سنة، وباملقارنة، مل ُت�سجِّ
ما  التعليم  مرحلة  يف  القيد  معدلت  متو�سط  يف  زي��ادًة 
قبل البتدائي اإل ب 9.8 نقطة مئوية للفرتة نف�سها؛ من 

15.5  % عام 2000 اإلى 25.3 % عام 2012.

وبال�ستناد اإلى بع�ص التقارير الوطنيَّة ملختلف الدول 

التعليم  مرحلة  يف  القيد  معدلت  تتجاوز  مل  العربية؛ 
 2012 عامي  ب��ني   %70 ن�سبته   م��ا  الب��ت��دائ��ي  قبل  م��ا 
و2013 �سوى يف اأربع دول فقط، وهي “قطر، واجلزائر، 
التالية  املعدلت  لت  �سجَّ حيث  والكويت”،  والإم���ارات، 
حني  يف   ،%  82.5  ،%  79.4  ،%  75  ،%  72.8 تباًعا: 
مل تتجاوزالن�سبة 1% يف اليمن، و5% يف �سوريا، وبلغت 

13% يف ال�سعودية للفرتة ذاتها.

البيانات  ح  تو�سِّ البتدائي؛  بالتعليم  يتعلَّق  وفيما 
ال�سعوبات  بع�ص  من  تعاين  زال��ت  ل  العربية  ال��دول  اأن 
يف   %  88.22 القيد  معدل  �سايف  بلغ  حيث  تعميمه،  يف 
منذ  مئوية  10نقاط  قدرها  بزيادة  اأي  142011؛  ع��ام 
1999، وهي زيادة ذات �سلة بالنمو ال�سكاين على  عام 
القلق  النتائج  تلك  تثري  بحيث  العربية،  ال��دول  م�ستوى 
يف  الب��ت��دائ��ي  بالتعليم  املعنية  املوؤ�س�سات  ق���درة  نحو 
مواجهة ال�سعوبات والعقبات التي حتول دون حلِّ م�سكلة 
تعميم التعليم البتدائي، والتي من اأبرزها: ارتفاع ُكلفة 
التحاق الأطفال بالتعليم، و�سعف البنية التحتية ملنظومة 
 5 الراهن حوايل  الوقت  ويوجد يف  التعليم.. وغريهما، 
ماليني طفل يف املنطقة العربية يف �سنِّ التعليم البتدائي 
3 ماليني من  امل��دار���ص؛ منهم  اأ���س��وار  يزالون خ��ارج  ل 
ال�سبب يف  وُيعزى   ،%  60 نحو  بن�سبة مقدارها  الفتيات 
ذلك اإلى �سعف ال�ستقرار الذي ت�سهده عدد من الدول 
ي��ح��ول دون  ال���ذي  الأم���ر  ال��راه��ن��ة،  ال��ف��رتة  العربية يف 
التحاق الأطفال باملدر�سة، وت�سري البيانات املتاحة للعام 
مت جهوًدا  اأن معظم الدول العربية قد قدَّ اإلى   152012
ملحوظة يف جمال تعميم التعليم البتدائي مبعدل يرتاوح 
ما بني 91.72 % يف ال�سعودية، و99.88 % يف اجلزائر، 
و 71.5% يف ال�سودان، و51.55 % يف موريتانيا، اإل اأن 
التعليم  تعميم  لتحقيق  اجلهد  من  ملزيد  حاجة  هناك 

البتدائي ب�سكل اأكرب.

اأما بالن�سبة ملرحلة التعليم الثانوي؛ فتو�سح البيانات 
 %  71.8 من  ارتفع  قد  العاملي  القيد  معدل  اأن  املتوفرة 
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لت  و�سجَّ  ،2012 ع��ام  % يف   84.5 اإل��ى   2000 ع��ام  يف 
الدول العربية ارتفاًعا يف متو�سط املعدل الإجمايل للقيد 
يعني  ما  نف�سها؛  الفرتة  يف   %  89.3 اإل��ى   %  76.9 من 
ارتفاًعا ب�12.4 نقطة مئوية خالل 12 �سنة، وعلى �سبيل 
العربية  ال��دول  يف  للقيد  الإج��م��ايل  املعدل  بني  املقارنة 
وبح�سب  و2012،   2000 عامي  خالل  املتحقق  والتقدم 
لت معدلت تتجاوز  البيانات املتاحة؛ يتبني اأن 8 دول �سجَّ
لت كلٌّ من موريتانيا  90 % يف عام 2012، يف حني �سجَّ
واليمن معدلت متدنية؛ 31.9 % و56.6 % تباًعا، على 
الدول  و�سهدت عديد من  امللحوظة،  الزيادة  الرغم من 
يف  للقيد  الإج��م��ايل  املعدل  يف  ملحوًظا  ًما  تقدُّ العربية 
املرحلة الثانوية؛ فعلى �سبيل املثال ارتفع معدل القيد يف 
املغرب من 50.2 % عام 2000 اإلى 83.9 %، ويف ُعمان 
اأ�سباب  للفرتة ذاتها، وتعود   %  98.3 اإلى   %  91.6 من 
من  عديد  يف  الثانوية  املرحلة  يف  القيد  معدلت  تراجع 
اقت�سادية واجتماعية عديدة  اإلى عوامل  العربية  الدول 
كذلك- املتاحة  البيانات  وت�سري  اإليها،  الإ���س��ارة  �سبق 
اأن  -اإلى  بامللحق   6.3 رقم  ح يف اجلدول  مو�سَّ هو  وكما 
هناك فجوة بني خمتلف الدول العربية يف معدلت القيد 
ما  اذا  اأخ��رى  فجوة  هناك  وكذلك  الثانوية،  للمرحلة 
قورنت معدلت القيد يف الدول العربية باملتو�سط العاملي 

ومبعدلت اأقاليم اأخرى.

والتدريب؛  والتقني  املهني  التعليم  يخ�صُّ  وفيما 
يف  امللتحقني  ن�سبة  تراجع  العربية  ال��دول  �سهدت  فقد 
بالتعليم  امللتحقني  قيا�ًسا بجملة  التعليم؛  النوع من  هذا 
الثانوي ب�سورة اإجمالية، من 14 % يف العام 1999 اإلى 
9 % يف العام 2010، وهذا الرتاجع ميثِّل اإ�سكالية تتطلب 
مراجعة �سيا�سات التعليم املهني والتقني، اإْذ لطاملا ارتبط 
هذان القطاعان ب�سكل مبا�سر ب�سوق العمل، وعلى الرغم 
من اجلهود املبذولة من معظم الدول العربية يف جمال 
التعليم الفني والتدريب املهني؛ من حيث  اأنظمة  تطوير 
والربامج،  املوؤ�س�سية،  والبنية  والأه��داف،  ال�سيا�سات، 
وذلك  وغريها،  واأ�ساليبهما..  والتدريب  التعليم  وطرق 
بهدف �سدِّ الفجوة بني متطلبات اأ�سواق العمل وخمرجات 

اأنه ل تزال  اإل  التدريب املهني،  الفنية ومراكز  املدار�ص 
اجلهد  من  مزيد  بذل  اإلى  حتتاج  العربية  الدول  معظم 
لتح�سني نوعية خمرجات التعليم الفني والتدريب املهني، 
وم�ستويات املهارة املهنية حتى تواكب امل�ستويات العاملية، 
والتخ�س�سات  املهن  من  العمل  �سوق  احتياجات  وتلبي 
خلريجي  الت�سغيل  قابلية  زي��ادة  يف  وت�ساهم  اجلديدة، 
مبا  املهني؛  التدريب  ومراكز  الفنية  واملدار�ص  املعاهد 
ويزيد  الفئة،  هذه  بني  البطالة  ن�سبة  خف�ص  اإل��ى  ي��وؤدي 
خطط  لتنفيذ  املطلوبة  الحتياجات  تلبية  يف  دورها  من 
العربية،  ال��دول  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

وكذلك املناف�سة يف �سوق العمل اخلارجي. 

العايل  التعليم  �ساحة  �سهدت  ذات���ه؛  ال�سياق  ويف 
ًع���ا م���ن ح��ي��ث اأ����س���ن���اف اجل��ام��ع��ات  اجل���ام���ع���ي ت���ن���وُّ
والخت�سا�سات وتوزيع الطالب على املوؤ�س�سات احلكومية 
 2010 لعام  اليون�سكو  منظمة  بيانات  وت�سري  ة،  واخلا�سَّ
بلغت  العليا احلكومية  واملعاهد  ن�سبة اجلامعات  اأن  اإلى 
ة، واأن ن�سبة اجلامعات  36.8 % مقابل 63.2 % للخا�سَّ
ة  اخلا�سَّ اجلامعات  ن�سبة  مع  تت�ساوى  تكاد  احلكومية 
بتوزيع  يتعلق  فيما  اأم��ا   ،)%  48.5 مقابل   %  51.5(
ال�سدارة  يف  ي��زال  ما  احلكومي  القطاع  ف��اإن  الطالب؛ 

على م�ستوى دول املنطقة العربية.

التعليم:  نوعية   2  .3.2.3

هنالك  وجودته؛  التعليم  نوعية  م�ستوى  على  للحكم 
عديد من املوؤ�سرات ذات ال�سلة املبا�سرة بقيا�ص نوعية 

التعليم ال�سائد، وهي تت�سح على النحو التايل:

املوؤ�شر الأول، »الر�شا عن نوعية التعليم16«: 
ي�سري هذا املوؤ�سر بالن�سبة للدول العربية اإلى اأن اأعلى ن�سبة 
من املجيبني بالر�سا )على نوعية التعليم( يف عام 2013 
كانت يف الإمارات؛ حيث و�سلت الن�سبة اإلى نحو 83 %، 
ومن ثم البحرين حيث بلغت 82 %، فقطر بن�سبة 72 %، 
العربية فكانت ن�سبتها متفاوتة، كما هو  اأما بقية الدول 
مو�سح يف اجلدول رقم 7.3 بامللحق؛ فقد تراوحت ن�سبة 
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الرا�سني عن التعليم بني 67 % كما يف فل�سطني، و30 % 
يف موريتانيا، علًما باأن متو�سط معدل “الر�سا عن نوعية 
املتو�سط  اأما   ،%  48 بلغ  العربية قد  الدول  التعليم” يف 
العاملي فقد بلغ نحو 64 %، وتدلُّ هذه النتائج على تدين 
قيمة موؤ�سر “الر�سا بنوعية التعليم” يف الدول العربية؛ 
حدة،  على  كلٍّ  العربية  الدول  معظم  م�ستوى  على  �سواء 
اأو على م�ستوى الدول العربية جمتمعة، مقارنة باملتو�سط 

العاملي.

املوؤ�شر الثاين، قيم “دليل التعليم17«: نالحظ 
اأن هذا املوؤ�سر يعتمد يف قيا�سه على عدد �سنوات الدرا�سة 
املتوقع، ومتو�سط �سنوات الدرا�سة الفعلي، بحيث يعك�ص 
م�ستوى التوزيع العادل اأو غري العادل )على اأ�سا�ص �سنوات 
�سبيل  ون�ستعر�ص-على  توزيًعا عادًل(،  املوزعة  الدرا�سة 
عينة  يف  املتحققة  والن�سب  -املعدلت  احل�سر  ل  املثال 
خمتارة من الدول العربية، حيث و�سلت قيمة الدليل يف 
لبنان اإلى )0.479(، وحققت الأردن )0.544(، وبلغت 
يف م�سر )0.339(، ويف املغرب )0.264(، ويف العراق 
بلغت )0.328(، ويف اليمن )0.179(، الأمر الذي ي�سري 
�سنوات  اأن  اإلى  التعليم(  نوعية  ن  بافرتا�ص حت�سُّ )حتى 
العادل بني  التوزيع  عف يف عملية  تعاين من �سَ الدرا�سة 
باأن  علًما  العربية،  ال��دول  يف  املختلفة  الداخلية  الفئات 
الدول  التعليم« على م�ستوى  العام لقيمة »دليل  املتو�سط 
العربية قد بلغ )0.334(، وهي قيمة تقل عن املتو�سط 

العاملي والبالغ )0.433(18.

الريا�شيات  م���واد  نتائج  ال��ث��ال��ث،  امل��وؤ���ش��ر 
املوؤ�سر  هذا  يهدف   :)TIMSS )اختبارات  والعلوم 
 Trends(�ل اخت�سار  وهو   )TIMSS( با�سم  املعروف 
 of International Mathematics and Science
العاملية  الدرا�سات  بتوجهات  Studies(؛ وهي ما تعرف 
اختبارات  اأداء  يف  تتمثل  والتي  والريا�سيات،  للعلوم 
العلوم  مادتي  يف  الطالب  حت�سيل  مدى  لتقييم  عاملية 

التعليم  م��ن  وال��ث��ام��ن  ال��راب��ع  لل�سفني  وال��ري��ا���س��ي��ات 
الأ�سا�سي، هذا؛ وقد اأظهرت نتائج اختبارات عام 2011 
63 دولة؛ منها  بها  �ساركت  والتي  الريا�سيات،  يف مادة 
12 دولة عربية، باأن اأف�سل ع�سر دول لعام 2011 لل�سف 
الرابع هي: »�سنغافورة، كوريا اجلنوبية، تايوان )ال�سني 
فنلندا،  بلجيكا،  ال�سمالية،  اإيرلندا  اليابان،  تايبيه(، 
تلك  نتائج  تراوحت  حيث  الحت��ادي��ة«،  رو�سيا  اإجنلرتا، 
الدول ما بني 606 ل�سنغافورة، و542 لرو�سيا الحتادية، 
يف حني ح�سلت جميع الدول العربية امل�ساركة على نتائج 
تقل عن 500 درجة، حيث ح�سلت مملكة البحرين على 
اأعلى درجة بني الدول العربية امل�ساركة؛ وبلغت )436(، 
فيما ح�سلت اليمن على اأقل درجة؛ وبلغت )248(، اأما 
الجتاهات  �سادت  فقد  الثامن  ال�سف  لنتائج  بالن�سبة 
اإليها  امل�سار  الرابعة  للمرحلة  بالن�سبة  نف�سها  ال��واردة 

اأعاله.

ا فيما يخ�صُّ اختبارات مادة العلوم بالن�سبة لل�سف  اأمَّ
الرابع؛ فقد احتلت املراتب الع�سر الأولى كل من: »كوريا 
اجلنوبية، �سنغافورة، فنلندا، اليابان، رو�سيا الحتادية، 
الت�سيك،  املتحدة،  الوليات  تايبيه(،  )ال�سني  تايوان 
هوجن كوجن، هنغاريا«، حيث تراوحت نتائج تلك الدول ما 
بني 587 درجة لكوريا اجلنوبية، و534 لهنغاريا، يف حني 
ح�سلت الدول العربية امل�ساركة على درجات تراوحت ما 
بني 449 درجة ململكة البحرين، و209 درجة لليمن، ويف 
لل�سف  الواردة  تقريًبا  نف�سها  �سادت الجتاهات  املقابل 

الرابع امل�سار اإليها اأعاله بالن�سبة لل�سف الثامن.

يف  امل�ساركة  العربية  ال���دول  اأن  �سبق  ��ا  ممَّ يت�سح 
لتلك  العام  املتو�سط  حتقق  مل   )TIMSS( اختبارات 
نحو  اجلهود  تكثيف  اأهمية  اإلى  يدعو  مما  الختبارات؛ 
خمتلف  يف  بها  املعمول  التعليمية  املناهج  نوعية  تطوير 
املعريف  التقدم  متطلبات  تواكب  لكي  العربية؛  ال��دول 

والتكنولوجي املعا�سر.

النفاذ  يف  ال���ت���ط���ور  رغ�����م 

على  التعليمية  للخدمات 

الثانوي،  التعليم  م�شتوى 

النفاذ  ه��ذا  اأن  اإّل  ع��رب��ي��اً، 

ع���ل���ى م�������ش���ت���وى امل���رح���ل���ة 

اإىل  ب���ح���اج���ة  الب���ت���دائ���ي���ة 

بامل�شتويات  قيا�شاً  تطوير، 

الدولية. مع تراجع بن�شبة 

املهني  بالتعليم  امللتحقني 

والتدريب.

الر�شا  م��وؤ���ش��رات  تفاوتت   

لت�شل  التعليم  نوعية  عن 

الإم�����ارات،  اأع��اه��ا يف  اإىل 

وال���ب���ح���ري���ن، وق����ط����ر، مع 

البلدان.  بقية  يف  التفاوت 

عملية  يف  �����ش����ع����ف  م�������ع 

للتعليم  ال���ع���ادل  ال��ت��وزي��ع 

وف������ق������اً ل����ف����ئ����ات ال����دخ����ل 

املختلفة. كما �شهدت نتائج 

اختبارات مواد الريا�شيات 

ول�شالح  ت��ب��اي��ن��اً  وال��ع��ل��وم 

العربية  ال�����دول  م���ن  ع���دد 

وجود  م��ع  البحرين.  مثل 

على  للعمل  م��ل��ّح��ه  ح��اج��ة 

اجلامعات  مرتبة  تطوير 

جامعات  ���ش��م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 

العامل.
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العربية  اجلامعات  ترتيب  ال��راب��ع،  املوؤ�شر 
�شمن اجلامعات العاملية: يعتمد هذا املوؤ�سر يف قيا�سه 
على جمموعة من املوؤ�سرات الفرعية، واملتمثلة يف »كفاءة 
العلمية  املجالت  يف  املن�سورة  البحوث  وعدد  اجلامعات، 
املحكمة رفيعة امل�ستوى ونوعيتها.. وغريها«، والتي ت�سهم 
بدورها ب�سكل مبا�سر يف عملية قيا�ص نوعية التعليم ال�سائد 
اجلامعات  ت�سنيف  جاء  وقد  تلك،  اأو  اجلامعة  هذه  يف 
فنجد  201419؛  لعام  ال�سنوي  للت�سنيف  وفًقا  العربية 
العربية،  اجلامعات  ترتيب  يف  ملحوًظا  تاأخًرا  هناك  باأن 
بل  املتقدمة،  ال��دول  يف  باجلامعات  فقط  لي�ص  مقارنة 
بالن�سبة لكثري من جامعات الدول النامية! التي ا�ستطاعت 
ات اإيجابية يف م�سريتها التعليمية، ون�ستنتج  اأن حُتدث تغريُّ
2 جامعة  8.3 بامللحق-باأن هناك عدد  من اجلدول رقم 
عربية فقط �سمن اأف�سل 500 جامعة على م�ستوى العامل، 
و7 جامعات اأخرى عربية �سمن اأف�سل األف جامعة، و18 
امل�ستوى  على  جامعة  األفني  اأف�سل  �سمن  تندرج  جامعة 
العاملي، حيث تاأتي اأولى اجلامعات العربية يف املرتبة 356 
عامليًّا، واآخرها يف املرتبة 1949، مما يدلُّ على اأن هناك 
عًفا تعاين منه منظومة التعليم العايل يف معظم الدول  �سَ
ا ي�ستوجب اإعادة النظر يف خمتلف �سيا�سات  العربية، ممَّ

التعليم العايل. 

اجل��وان��ب  ك��اف��ة  حت�شني  اخل��ام�����ض،  امل��وؤ���ش��ر 
يعتمد  للجميع:  المتياز  و�شمان  للتعليم  النوعية 
العاملي  »التقرير  يف  ورد  ما  على  قيا�سه  يف  املوؤ�سر  هذا 
اليون�سكو  منظمة  عن  ال�سادر  للجميع«،  التعليم  لر�سد 
من  ال�ساد�ص  ال��ه��دف  اإل��ى  الإ���س��ارة  عند   ،2011 للعام 
التعليم  اأه��داف  �سمن  التعليم،  نوعية  التعليم:  اأه��داف 
منذ  التعليم،  لر�سد  العاملي  التقرير  تبناها  التي  الأخرى 

�سدوره يف عام 2002 يف “داكار”.

بنظم  بعوامل هيكلية مرتبطة  املوؤ�سر  ويرتبط هذا 
مروًرا  البتدائي،  قبل  ما  مرحلة  منذ  ال�سائدة  التعليم 
مبرحلتي البتدائي وحتى الثانوي، ويعتمد حت�سني نوعية 
التعليم على مدى متتُّع جميع املدار�ص بالأعداد الكافية 
هذا  مثل  اأن  اإل  متطوًرا،  تدريًبا  املدربني  املعلمني  من 

 1.5 توفري  من  ال بدَّ  اإذ  االآن،  حتى  يتحقق  مل  ال�سرط 
مليون وظيفة معلم اإ�سافية على امل�ستوى الدويل؛ حتى 
وعند   ،2015 عام  يف  البتدائي  التعليم  تعميم  ميكن 
ح�سب  الأخ��رى  بالأقاليم  العربية  ال��دول  و�سع  مقارنة 
م�ستوى الدخل، وح�سب التوزيع اجلغرايف، ومقارنة نتائج 
 )TIMSS( والريا�سيات  للعلوم  الدولية  الختبارات 
موؤ�سرات  يف  التطور  اأن  ُيالحظ  العربية؛  املنطقة  يف 
نتائج  م��ن  اأ���س��رع  ب�سكل  �سار  ق��د  ب��امل��دار���ص  الن��ت��ف��اع 
ق  حتقَّ فقد  املذكورة،  بالختبارات  عنها  املعربَّ  التعليم 
تطور على م�ستوى الدول العربية يف طول فرتة الدرا�سة 
ن�سبي بني  وبتغريُّ  العايل(،  التعليم  اإلى  )من البتدائي 
عامي )1999( و)2008( بلغ 7 %، وبالرغم من تفوُّق 
التطور يعدُّ  اأن  اإل  العامل الأخرى  اأقاليم  اأداء عدد من 
اإيجابيًّا، وكذلك احلال مع تطور اأعداد هيئات التدري�ص 
والبتدائي  البتدائي  قبل  ��ا  ممَّ امل�ستويات  كافة  على 

والثانوي ) - 3 % - 6 % - 1 %، تباًعا(.

التدريب  عملية  و�سعف  الأخ��رية  الن�سب  تدهور  اإن 
امل�ستمر للمدر�سني؛ ميثالن اأبرز العوامل وراء تدين نتائج 
فهناك  ذلك؛  اإلى  بالإ�سافة  اأع��اله،  اإليها  امل�سار  التعليم 
عديد من الأ�سباب التي �ساهمت يف �سعف نوعية التعليم؛ 
ال�ست  ال�سنوات  خالل  التعليمي  ال�ستثمار  �سمنها:  من 
الأولى من اأعمار الأطفال، وكذلك درجة تعليم الأمهات، 
ناهيك عن ال�ستثمار يف تدريب املعلمني يف املراحل املبكرة 

من التعليم.

ال��دول  يف  والتطوير  العلمي  بالبحث  يتعلق  وفيما 
تعاين من �سعف  العربية  الدول  ُجلَّ  اأن  ُيالحظ  العربية، 
ثقافة البحث والتطوير والبيئة املالئمة لتعزيزها، و�سعف 
ال�سيا�سات  وغ��ي��اب  العلمي،  البحث  موؤ�س�سات  حوكمة 
والتطوير،  للبحث  متكاملة  نظم  لبناء  ال�ساملة  الداعمة 
اإلى �سعف التمويل وامل�سادر الب�سرية، ويت�سح  بالإ�سافة 
الباحثون  بها  ي�ساهم  التي  الأبحاث  قلة  خالل  من  ذلك 
الدولية  العلمية  وال��دوري��ات  املجالت  يف  ال��دول  هذه  من 
من  م  املقدَّ الدعم  ا  اأي�سً ذل��ك  ر  يف�سِّ كما  املتخ�س�سة، 
الكبري  الفارق  عن  ناهيك  والعلماء،  للباحثني  احلكومات 
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من حيث ح�سة الناجت املحلي الإجمايل التي تنفقها على 
يف  تون�ص  وتعدُّ  العاملي،  باملعدل  مقارنة  والتطوير  البحث 
جمال الإنفاق على البحث والتطوير اأف�سل الدول العربية؛ 
حيث بلغت ن�سبة الإنفاق )0.41( يف عام 2000، مقابل 
مقابل   )0.29( املغرب  تليها   ،2009 عام  يف   )1.10(
للفرتة   )0.21( مقابل   )0.34( الأردن  ثم   ،)0.64(
ذاتها، اأما بقية الدول العربية فتقلُّ ن�سبها عن هذه الن�سب 
بكثري، وبالتايل؛ فعند مقارنة هذه الن�سب مع ما يناظرها 
من دول املقارنة الأخرى؛ فاإنه ُيالحظ مدى �سعف الأداء 
العربي يف هذا املجال، حيث و�سلت هذه الن�سب يف حالة 
كوريا اجلنوبية اإلى )0.30( عام 2000، يقابلها )3.74( 
يف  و)2.42(   )1.85( �سنغافورة  ويف   ،2010 ع��ام  يف 
 )1.70( و   )0.90( ال�سني  ويف  و2009،   2000 عامي 
اإلى  الن�سبة  و�سلت  املتحدة  الوليات  ويف  ذاتها،  للفرتة 

)2.75( و)2.82( يف عامي 2000 و2008.

العربية بحاجة  الدول  باأن  يت�سح  �سبق؛  ويف �سوء ما 
وذلك  ال�سائدة،  التعليمية  املنظومة  اإ�سالح  اإل��ى  ة  ما�سَّ
والرتقاء، من  التطور  لعملية  املعا�سرة  املتطلبات  ملواكبة 
ال�ساملة،  التنمية  اأه��داف  تخدم  اإ�سالحية  عملية  خالل 
والتي تعتمد على التعليم كاأحد مدخالتها التنموية، وتقوم 
على توفري التعليم للجميع، وا�ستخدام التقنيات التعليمية 
احلديثة، وحتديث البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتوفري 
املوازنات املنا�سبة لتلك العملية ال�سالحية، وحت�سني اأُطر 
ت�سبُّ يف  اإجراءات  والتقييم، وغريها من  املتابعة  عملية 
�سالح عملية اإ�سالحية للمنظومة التعليمية تت�سم بالكفاءة 

والفعالية. 

ال��دول  يف  ال�شحي  القطاع  واق��ع   4  .2.3
العربية:

تعدُّ احلقوق ال�سحية من احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان، 
بغ�صِّ النظر عن العرق اأو اجلن�سية اأو القناعة ال�سيا�سية 
فاإنه  وب��ال��ت��ايل  والج��ت��م��اع��ي؛  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  اأو 
تقدمي  يف  اأهمية  من  له  ملا  القطاع؛  بهذا  الهتمام  يجب 
اخلدمات ال�سحية، على اعتبار اأنها �سلعة عامة من حقِّ 
اجلميع احل�سول عليها، ومن جانب اآخر فاإن هذا القطاع 

مرتبط ارتباًطا وثيًقا لي�ص باملنظومة القت�سادية والبيئية 
والغذائية الوطنية فقط؛ بل يتجاوز ارتباطه اإلى احلدود 
ب�سبب  الأم��را���ص  تف�سي  خ��الل  من  والدولية،  الإقليمية 
بال�سراعات  لرتباطه  وكذلك  للحدود،  العابرة  العدوى 
النفاذ  مدى  على  �سلبية  اآثار  من  تفرزه  وما  والنزاعات، 

للخدمات ال�سحية.

ا لواقع القطاع  م هذا اجلزء من التقرير ت�سخي�سً ويقدِّ
وحتليل  ال�سحية،  للخدمات  النفاذ  حيث:  من  ال�سحي؛ 

نوعيتها وجودتها، والأنظمة ال�سحية القائمة.

ال�شحية: اخلدمات  اإلى  النفاذ   1  .4.2.3

ال�سعودية،  »قطر،  وهي:  عربية؛  دول  ثماين  نت  متكَّ
م�سر«  ليبيا،  فل�سطني،  الكويت،  البحرين،  الإم���ارات، 
 ،%  100 بن�سبة  ال�سحية  اخل��دم��ات  نطاق  تغطية  من 
واأخرى جتاوزت 90%؛ ومن هذه الدول: “الأردن، لبنان، 
الإح�سائيات  لآخ��ر  وف��ًق��ا  �سورية”،  تون�ص،  اجل��زائ��ر، 
حها اجلدول رقم 9.3 بامللحق، يف حني  املتاحة20 كما يو�سِّ
بلغت  بينما   ،%  80 ن�سبة  جتاوزت كلٌّ من ُعمان والعراق 
 ،%  71 ال�سودان  يف  ال�سحية  للخدمات  التغطية  ن�سبة 

واملغرب 70 %، واليمن 68 %، وموريتانيا 63 %.

اأقاليم يف  ثالثة  بني  ز  اأن منيِّ ال�ساأن؛ ميكن  ويف هذا 
البلدان العربية طبًقا لأو�ساعها ال�سحية، بال�ستناد اإلى 
م�ستوى الدخل الذي يعك�ص جممل املوؤ�سرات ذات ال�سلة 
ال�سحي اجليد؛  الو�سع  اإقليم  الأول:  ال�سحية؛  بالرعاية 
وي�سمل كلَّ دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وتون�ص، وليبيا، 
وفيات  بانخفا�ص  ال��دول  هذه  وتتمتَّع  والأردن،  ولبنان، 
األف  لكل  13 طفاًل  �سنِّ اخلام�سة بحوايل  الأطفال حتت 
، وانخفا�ص ن�سبة وفيات الأمهات ب�سبب احلمل  مولود حيٍّ
والولدة ب�22 امراأة لكل مائة األف حالة ولدة، كما يتمتَّع 
على  ال�سخ�سي  الإن��ف��اق  ن�سبة  بانخفا�ص  الإقليم  ه��ذا 
ال�سحة؛ حيث ل تتجاوز هذه الن�سبة كما يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي بنحو 18 %.

الو�سع  “اإقليم  ال��ث��اين  لالإقليم  بالن�سبة  اأم���ا 
“م�سر،  من:  كلٌّ  �سمنه  فتندرج  املقبول”؛  ال�سحي 

اخلدمات  تغطية  مت��ي��زت 

ال�����������ش�����ح�����ي�����ة ب����ال����ت����ط����ور 

 )%100( اإىل  ل��ت�����ش��ل 

وال���ك���وي���ت،  ال���ب���ح���ري���ن  يف 

وفل�شطني، وليبيا، وم�شر، 

واإىل )90%( يف دول مثل 

واجلزائر،  ولبنان،  الأردن، 

وميكن  و�شورية.  وتون�س، 

العربية  ال��ب��ل��دان  ت�شنيف 

وف�����ق�����اً ل����ه����ذا ال�����ن�����وع من 

التغطية، اإىل ثاث اأقاليم 

الو�شع  ب����ل����دان  ع���رب���ي���ة: 

وبلدان  اجل���ي���د،  ال�����ش��ح��ي 

املقبول،  ال�شحي  ال��و���ش��ع 

ال�شحي  ال��و���ش��ع  وب���ل���دان 

غر املقبول. 

على  الع�����ت�����م�����اد  مي����ك����ن   

لقيا�س  م����وؤ�����ش����رات  ع�����دة 

ال�شحية  اخلدمات  نوعية 

الر�شا  العربية:  بالبلدان 

ال�شحية  اخل����دم����ات  ع���ن 

وت������ت�������������ش������دره������ا ق�����ط�����ر، 

والإمارات، وُعمان، والأردن، 

وال�����ب�����ح�����ري�����ن. وامل����وؤ�����ش����ر 

املتوقع  ال���ع���م���ر  ال����ث����اين: 

لبنان،  وت��ت�����ش��دره  للحياة 

الثالث:  وامل���وؤ����ش���ر  ق���ط���ر. 

الن����ف����اق ع���ل���ى اخل���دم���ات 

الرابع:  واملوؤ�شر  ال�شحية، 

وال�شرف  النظيفة  امل��ي��اه 

ال�شحي. 
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واملغرب”،  والعراق،  و�سوريا،  واجلزائر،  وفل�سطني، 
الأطفال  وفيات  معدل  اأن  اإل��ى  الإح�سائيات  وت�سري 
، ويف هذا  األف مولود حيٍّ لكل  24 طفاًل  بلغ نحو  قد 
ال�سحة  على  ال�سخ�سي  الإنفاق  ن�سبة  ترتفع  الإقليم 

اإلى حوايل 60 %.

وفيما يتعلَّق بالإقليم الثالث “اإقليم الو�سع ال�سحي 
العربية؛  ال��دول  باقي  �سمنه  فتندرج  “؛  املقبول  غري 
وجزر  وال�سودان،  واليمن،  وجيبوتي،  “العراق،  وه��ي: 
الدول  هذه  وتتَّ�سف  وموريتانيا”،  وال�سومال،  القمر، 
بارتفاع وفيات الأطفال حتت �سنِّ اخلام�سة بحوايل 94 
، وارتفاع ن�سبة وفيات الأمهات  طفاًل لكل األف مولود حيٍّ
مائة  لكلِّ  ام��راأة   558 نحو  اإل��ى  وال��ولدة  احلمل  ب�سبب 
على  ال�سخ�سي  الإنفاق  ن�سبة  اأن  كما  ولدة،  حالة  األف 
ال�سحة ترتاوح ما بني 70 % اإلى 80 % يف عدد من دول 
َدْور الدولة يف جمال  عف  ا يدلُّ على �سَ هذا الإقليم، ممَّ

الرعاية ال�سحية.

ال�شحية: اخلدمات  نوعية   2  .4.2.3

وجودتها؛  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  على  للحكم 
املبا�سرة  ال�سلة  ذات  امل��وؤ���س��رات  م��ن  ع��دي��د  هنالك 

بقيا�سها، وهي تت�سح على النحو التايل:

املوؤ�شر الأول، »الر�شا عن اخلدمات ال�شحية 
21«: ي�سري هذا املوؤ�سر بالن�سبة للدول العربية اإلى اأن اأعلى 

يف  ال�سحية  اخلدمات  عن  بالر�سا  املجيبني  من  ن�سبة 
عام 2012 كانت يف قطر، بن�سبة ر�سا بلغت 90 %، تليها 
فالأردن   ،%  78 بن�سبة  فُعمان   ،%  82 بن�سبة  الإم��ارات 
72 %، ومن َثم البحرين 70 %، اأما بقية الدول العربية؛ 
فقد تراوحت ن�سبة الرا�سني عن اخلدمات ال�سحية ما 
وت��دلُّ هذه  اليمن،  % يف  و19  ال�سعودية،  % يف   65 بني 
عف الر�سا عن نوعية اخلدمات ال�سحية  النتائج على �سَ
يف الدول العربية؛ �سواء على م�ستوى معظم الدول العربية 
جمتمعة  العربية  ال��دول  م�ستوى  على  اأو  ح��دة،  على  كلٍّ 

)انظر: اجلدول رقم 10.3 يف امللحق(.

 :»22 للحياة  املتوقع  “العمر  الثاين،  املوؤ�شر 
هذا  اأداء  يف  ملمو�ًسا  ًما  تقدُّ العربية  ال���دول  اأح���رزت 
املوؤ�سر، ويعزى هذا التح�سن اإلى النخفا�ص امللمو�ص يف 
والأطفال دون اخلم�ص  �سع  والرُّ الوفيات اخلامِّ  معدلت 
املتوقع  العمر  ارتفع متو�سط  ب�سكل رئي�ص؛ حيث  �سنوات 
�سنة   54 حوايل  من  العربية  ال��دول  جمموعة  يف  للحياة 
للفرتة  �سنة   66 ح��وايل  اإل��ى   )1975  - للفرتة )1970 
 ،2013 70.2 �سنة يف  اإلى  واأخرًيا   ،)2000  - 1995(
وت�سري  �سنة،   70.8 البالغ  العاملي  املتو�سط  يقارب  وهو 
بني  عك�سية  عالقة  هناك  اأن  اإلى  الدرا�سات  من  عديد 
معدل وفيات الأطفال والر�سع وبني العمر املتوقع للحياة، 
على  يتوقف  الأط��ف��ال  وفيات  معدلت  حت�سن  اأن  ذل��ك 
على  ذل��ك  وينعك�ص  الر�سع،  وفيات  معدلت  انخفا�ص 
ارتفاع متو�سط العمر املتوقع، وبالتايل؛ فاإن هذا املوؤ�سر 
التنمية  دليل  يف  ترتيبها  ح�سب  العربية  الدول  بع�ص  يف 
�سنة يف  و78.4  لبنان،  �سنة يف   80 يتباين من  الب�سرية 
ح يف  مو�سَّ هو  كما  ال�سومال،  �سنة يف   55.1 اإلى  قطر، 

اجلدول رقم 11.3 بامللحق23. 

اخلدمات  على  “الإنفاق  الثالث،  املوؤ�شر 
والرعاية  اخل��دم��ات  اأه��م��ي��ة  تنعك�ص  ال�شحية”: 
التي  امل��وارد  مقدار  على  نوعيتها  جانب  يف  ال�سحية 
�ص لها؛ اإذ اإن هناك عالقة اإيجابية بني الإنفاق  تخ�سَّ
املحلي  الناجت  من  مئوية  كن�سبة  ال�سحة  على  العام 
كلما  اأي  املحلي؛  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  الإجمايل، 
للقطاعات  املخ�س�سة  امل��وارد  ازدادت  الدخل  ارتفع 
العالقة  بامللحق،   12.3 رقم  اجلدول  ويبني  ال�سحية، 
بني الإنفاق على اخلدمات ال�سحية ون�سيب الفرد من 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  ال�سحة 
وطرق  ال�سحة  اأنظمة  لتمويل  املتبعة  الأ�ساليب  ر  وتوؤثِّ
على  والقدرة  النظ�ام  عدالة  مدى  على  الأم��وال  اإنفاق 
القت�س�ادية  كفاءت�ه  على  توؤثر  كم�ا  من�ها،  ال�ستفادة 
ازدادت  الإي��رادات  ازدادت  فكلما  املالية،  وا�ستدامته 
ة من جمموع الإنفاق على ال�سحة؛  ح�سة املوارد العامَّ
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ال�سحة  على  العام  الإنفاق  ح�سة  بني  عالقة  فهناك 
�سبق  ��ا  ممَّ ويتبني  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  وم�ستوى 
ب�سبب  متدنًيا  يعدُّ  ال�سحة  على  الإن��ف��اق  اإجمايل  اأن 
لل�سحة، و�سعف متو�سط  الدولة  �ص من  قلَّة ما يخ�سَّ
يف  اخلارجية  امل�ساهمات  لقلة  بالإ�سافة  الفرد،  دخل 
املوؤ�سرات  مع  ذلك  ربط  ومن خالل  ال�سحي،  القطاع 
ال�سحية يالحظ حت�سن هذه املوؤ�سرات، حيث مت العمل 
الرعاية  على خدمات  الرتكيز  على  الفرتة  هذه  خالل 
اإمنا  املدى،  بعيد  ال�سحي  البعد  الأولية ذات  ال�سحية 
عمر  توقع  لتح�سني  ذلك  يف  فقط  ال�ستمرار  ميكن  ل 
املزمنة،  الأمرا�ص  ملعاجلة  واحلاجة  للمواطن  احلياة 
�سحية  وموؤ�س�سات  اإ�سافية  مالية  موارد  تتطلب  والتي 
بينها  فيما  تتاأثر  التي  العالقات  وب��درا���س��ة  ة،  خا�سَّ
وتوؤدي اإلى حت�سن املوؤ�سرات ال�سحية يت�سح اأن هناك 
عالقة عك�سية بني دخل الفرد ومعدلت وفيات الر�سع 
ن متو�سط العمر املتوقع عند  والأطفال، وعموًما يتح�سَّ
كبرًيا  ًنا  حت�سُّ والأطفال  الر�سع  وفيات  ومعدل  الولدة 
بارتفاع الدخل، ول �سيَّما عند الفقراء؛ حيث يوؤدي اإلى 
وحت�سني  الأطفال،  وفيات  وانخفا�ص  التغذية،  حت�سني 
الأمور  وه��ذه  التعليم،  وحت�سني  الأم��وم��ة،  يف  ال�سحة 

ت�ساهم يف حت�سني املح�س�الت ال�سحية.

وال�شرف  النظيفة  “املياه  ال��راب��ع،  املوؤ�شر 
ال�شحي”: تواجه معظم الدول العربية حتدًيا رئي�ًسا يف 
�سحي  �سرف  وخدمات  نظيفة  مياه  اإلى  الو�سول  تاأمني 
ر جمل�ص املياه العربي اأن 83 مليون ن�سمة يف  جيدة، ويقدِّ
املنطقة يحتاجون اإلى اإمدادهم مبياه نظيفة، و96 مليون 
ن�سمة ما زالوا بحاجة اإلى خدمات �سرف �سحي جيدة؛ 
هذا وقد و�سعت حاجات ال�سكان املتزايدة، الذين يقدر 
عل�ى  م�ساًفا  �سغًطا  ن�سمة؛  مليون   345 بنحو  عددهم 
نحو  ال��زراع��ي  القطاع  وي�ستهلك  املياه،  �سحب  جمموع 
املتوقع  املجموع، وعالوة على ذلك من  % م�ن ه�ذا   86
وبلدية  منزلية  ل�ستعمالت  املياه  على  الطلب  يزداد  اأن 
و�سناعية، مدفوًعا بتو�سع مدين �سريع وت�سنيع وهجرة 

الأغذية  منظمة  تقديرات  على  وبناء  امل��دن،  اإلى  ريفية 
ال�سرف  مياه  ن�سبة  ت�سل   ،201424 لعام  وال��زراع��ة 
املعاجلة اإلى 54 % من املياه املولدة يف املنطقة العربية، 
نحو  ن�سبتها  تبلغ  والتي  اآ�سيا؛  منطقة  من  اأعلى  وه��ي 
ويف   ،%  14 نحو  والكاريبي  الالتينية/  واأمريكا   ،%  35

اإفريقيا نحو 1 %.

ا �سبق اأن الدول العربية ب�سكل عام حتتاج  يت�سح ممَّ
اإلى بذل املزيد من اجلهود نحو الرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
ال�سحي،  املجال  التحديث يف  ومواكبة حركة  ال�سحية، 
على اأن تعتمد هذه اجلهود على اإجراءات نوعية؛ بهدف 
�سراكات  بناء  خالل  من  القطاع،  هذا  بكفاءة  الرتقاء 
)الت�سريك( مع خمتلف الأطراف »القطاعات احلكومية، 
خمتلف  على  الإنفاق  م�ستوى  وزي��ادة  احلكومية«،  وغري 
املوارد  وتوفري  جودتها،  و�سمان  ال�سحية،  اخلدمات 
ال�سحي..  املجال  يف  والفعالية  الكفاءة  ذات  الب�سرية 

وغريها. 

الدول  يف  الجتماعي  النوع  فجوة   5  .2.3
العربية:

العامل  دول  من  وعديد  العاملية  املنظمات  اأولت  لقد 
اهتماًما كبرًيا بق�سايا النوع الجتماعي؛ ول تزال اجلهود 
اأُبرمت  قائمة من اأجل ن�سر امل�ساواة بني اجلن�سني، وقد 
بهذا ال�سدد عديد من التفاقيات الدولية اخلا�سة، والتي 
من بينها: اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة »�سيداو« )1979 - 1981(، ومنهاج عمل بيجني 
لالأعوام )2000  لالألفية  الإمنائية  والغايات   ،)1995(
الدول  ح��ثِّ  اإل��ى  جمملها  يف  هدفت  والتي   ،)2015  -
ومتكني  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  تعزيز  على  امل�ساركة 
والجتماعية  القت�سادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل���راأة 
وال�سيا�سية،. و�سنهتم ببيان الفجوات احلالية يف التنمية 
ة يف جمالت »التعليم،  الب�سرية بح�سب اجلن�ص، وبخا�سَّ
وال�سحة، و�سوق العمل، والتمكني ال�سيا�سي«، وذلك من 
خالل ت�سليط ال�سوء على موؤ�سر التنمية الب�سرية لربنامج 
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اجلن�سني  بني  الفجوة  وموؤ�سر  الإمنائي،  املتحدة  الأم��م 
للمنتدى القت�سادي العاملي.

اجلن�شني،  بني  الفوارق  دليل  ويت�سمن  ه��ذا؛ 
المنائي،  املتحدة  المم  برنامج  ي�شدره  الذي 
اأبعاد  اجل��ن�����س��ني يف  ب��ني  ل��ل��ف��وارق  ��ًب��ا  م��ركَّ ��ا  م��ق��ي��ا���سً
�سوق  يف  وامل�����س��ارك��ة  والتمكني،  “ال�سحةالإجنابية، 
هما:  مبوؤ�سرين؛  الإجنابية  ال�سحة  وُتقا�ص  العمل”، 
ن�سبة وفيات الأمهات، ومعدل الولدات يف �سنِّ املراهقة، 
ت�سغلها  التي  املقاعد  بعدد  ال�سيا�سي  التمكني  وُيقا�ص 
على  احلا�سالت  ون�سبة  النيابية،  املجال�ص  يف  الن�ساء 
جزء من التعليم الثانوي، وُتقا�ص م�ساركة املراأة يف �سوق 
العمل بامل�ساركة يف القوى العاملة، ويدلُّ انخفا�ص قيمة 
بني  الفوارق  انخفا�ص  اإلى  اجلن�سني  بني  الفوارق  دليل 
 13.3 وي�سري اجلدول رقم  والعك�ص �سحيح،  اجلن�سني، 
الفوارق  دليل  ح�سب  العربية  الدول  ترتيب  اإلى  بامللحق 

بني اجلن�سني.

بالن�سبة  امللحق  يف   13.3 رقم  اجل��دول  ُيظهر  كما 
للدول العربية، مدى تاأثُّر الإجنازات الوطنية يف جمالت 
اأ�سواق  يف  وامل�ساركة  والتمكني،  الإجنابية،  “ال�سحة 
التنمية  لدليل  وخالًفا  اجلن�سني،  بني  العمل” بالفوارق 
الب�سرية، يدلُّ ارتفاع اأرقام دليل الفوارق بني اجلن�سني 
على �سعف الأداء، وترتاوح قيمة املوؤ�سر يف الدول العربية 
ما بني 0.215 بليبيا و0.733 باليمن، وتواجه املراأة يف 
عًفا يف جانب التمثيل ال�سيا�سي  خمتلف اأنحاء العامل �سَ
من   %21 تتجاوز   ل  املتو�سط  يف  تها  فح�سَّ الوطني، 
املراأة  و�سع  اأن  ويبدو  الوطنية،  الربملانات  يف  املقاعد 
% من جمموع   26.7 اأف�سل يف تون�ص؛ حيث ت�سغل نحو 
ة  فح�سَّ العربية؛  الدول  برملانات  باقي  يف  اأما  املقاعد، 

املراأة ل تتجاوز 14 % من املقاعد يف املتو�سط.

�سا�سعة  ال��ف��وارق  فتبدو  التعليم؛  جم��ال  يف  اأم���ا 
من  الن�ساء  ن�سبة  متو�سط  يبلغ  حيث  اجلن�سني،  ب��ني 

ا  الفئةالعمرية 25 عاًما وما فوق، والالتي اكت�سنب بع�سً
من التعليم الثانوي على الأقل  64.2%، مقابل %54.1 
الن�سبة  ه��ذه  متو�سط  يتجاوز  ل  حني  يف  ال��رج��ال،  من 
الرجال(،  من   %46.4 )مقابل  العربية  بالدول   %33

ا يف اليمن وموريتانيا. وتتَّ�سع هذه الفوارق خ�سو�سً

رة عن الرجل من حيث امل�ساركة  ول تزال املراأة متاأخِّ
يف �سوق العمل )50.6% من الإناث، يف مقابل %76.7 
من الذكور(، ويبدو الو�سع اأ�سواأ يف الدول العربية؛ حيث 
ى ن�سبة الن�ساء يف �سنِّ العمل اللواتي ي�ساركن يف  ل تتعدَّ
�سوق العمل 25%، مقابل 73.2% من الرجال، وترتفع 
اخلليج؛  دول  يف  الن�ساء  �سفوف  يف  امل�ساركة  م�ستويات 
نظًرا لقلة اليد العاملة بها، والت�سجيع على عمل املراأة، 
ن�سبة  اأق���لُّ  وت��وج��د  الإداري����ة،  الوظائف  م��ن  ومتكينها 
واجلزائر”؛  والأردن،  “�سوريا،  م��ن:  ك��لٍّ  يف  م�ساهمة 

حيث ل تتجاوز %16.

ويهدف موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني للمنتدى 
القائم  التفاوت  اإلى قيا�ص حجم  القت�شادي العاملي 
التقدم  وتتبُّع  ونطاقه،  الجتماعي  النوع  م�ستوى  على 
الذي حُترزه الدول يف حماربة هذا التفاوت، وذلك من 
خالل اأربعة موؤ�سرات فرعية؛ هي: “التعليم، وامل�ساركة 
القت�سادية، والتمكني ال�سيا�سي، وال�سحة”، كما يهدف 
التحديات  نحو  الدول  بني  اأكرب  وعي  خللق  املوؤ�سر  هذا 
التي تتعلق بالفجوة بني الإناث والذكور، وامل�ساعدة على 

الة ل�سدِّ هذه الفجوة. ت�سميم تدابري و�سيا�سات فعَّ

للفجوة بني  العاملي  التقرير  نتائج  هذا؛ وقد ك�سفت 
اجلن�سني لعام 2014 عن تقارب كبري بني خمتلف الدول 
العربية؛ حيث احتلت الكويت املرتبة الأولى عربيًّا بقيمة 
الأخرية  املرتبة  اليمن  احتلت  حني  يف   ،0.646 ت�ساوي 
نتائج   8.3 رقم  ال�سكل  ح  ويو�سِّ  ،0.515 ت�ساوي  بقيمة 
موؤ�سر الفجوة بني اجلن�سني )املوؤ�سر الإجمايل( لبع�ص 

الدول العربية مقارنًة بدول اأخرى.
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احتلت  القت�سادية؛  امل�ساركة  ُبعد  يخ�صُّ  وفيما 
ب�0.6197،  قدرت  بقيمة  عربيًّا  الأولى  املرتبة  قطر 
��ل��ت ���س��وري��ا ع��ل��ى امل��رت��ب��ة الأخ���رية  يف ح��ني حت�����سَّ
 ،9.3 رق��م  ال�سكل  يف  ح  مو�سَّ هو  كما  ب���0.2975 

معدل  �سعف  اإل��ى  امل�ستوى  يف  ال��رتدي  ه��ذا  وي��ع��ود 
معدل  �سعف  واإل��ى  العمل،  ق��وة  يف  امل��راأة  م�ساهمة 
ووظائف  الت�سريعية،  الوظائف  يف  امل��راأة  م�ساركة 

كبار امل�سوؤولني واملديرين.

ال�شكل رقم 8.3: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني )املوؤ�شر الإجمايل( لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�شنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

ال�شكل رقم 9.3: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني )املوؤ�شر الفرعية( لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�شنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف التعليم لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرىموؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف امل�شاركة القت�شادية لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف التمكني ال�شيا�شي لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرى موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف ال�شحة لبع�ض الدول العربية مقارنة بدول اأخرى
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الدول  بني  كبرًيا  تقارًبا  التعليم  موؤ�سر  ُيظهر  كما 
الأردن  احتلت  وقد   ،94010. ب�  ر  تقدَّ بقيمة  العربية 
املرتبة  اأن  غري   ،0.9906 بقيمة  عربيًّا  الأول��ى  املرتبة 
لت عليها اليمن بقيمة ت�ساوي 0.7068،  الأخرية حت�سَّ
الدول  اهتمام  اإلى  التعليم  مبوؤ�سر  الرتفاع  هذا  ويعود 
اإلزامية  قوانني  �سنِّ  خ��الل  من  املجال  بهذا  العربية 

التعليم، واإر�ساء برامج لتعليم الكبار وحمو الأمية.

اأما يف جمال ال�سحة بني الدول العربية وفًقا لآخر 
ن�سبة  اأعلى  على  �سوريا  حت�سلت  فقد  متاحة؛  بيانات 
حت�سلت  ح��ني  يف   ،0.9791 ت�ساوي  بقيمة  للموؤ�سر 
ويعود  ب��0.9522،  ق��درت  بقيمة  ن�سبة  اأق��ل  على  قطر 
املراأة  ل�سحة  اأهمية  اإعطاء  اإلى  باملوؤ�سر  الرتفاع  هذا 
ارتفاع  اإل��ى  اأدى  ��ا  ممَّ احلياة؛  خماطر  عن  وابتعادها 
مقارنة  الن�ساء  ل��دى  ع  املتوقَّ ال�سحية  احل��ي��اة  معدل 

بالرجال.

البيانات  فُتظهر  ال�سيا�سي؛  التمكني  جمال  يف  اأما 
�سعًفا ملحوًظا يف م�ساهمة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية، 
ة يف تقلُّدها للمنا�سب الوزارية ورئا�سة الدولة،  وبخا�سَّ
للمراأة  ال�سيا�سي  التمكني  موؤ�سر  متو�سط  بلغ  ا  عربيًّ
اإلى  باخل�سو�ص  الفجوة  هذه  وتعود   ،0.0734 القيمة 
القوة  باإعطاء  العربي؛  املجتمع  لدى  ال�سائدة  الثقافة 
التي  والت�سريعات  الأع���راف  واإل��ى  جهة،  من  للرجال 
تقلُّد منا�سب عليا يف  الدول من  املراأة يف بع�ص  حترم 
الدولة من جهة اأخرى، هذا وقد احتلت اجلزائر املرتبة 
لت  الأولى عربيًّا بقيمة ت�ساوي 0.1772، يف حني حت�سَّ

لبنان على املرتبة الأخرية بقيمة بلغت 0.01.

خالل  كبرية  مكا�سب  العربية  ال��دول  حققت  لقد 
الفتيات  ع��دد  ن  حت�سُّ منها:  ال�سابقني؛  العقدين 
جانب  اإل��ى  التعليم،  م�ستويات  مبختلف  امللتحقات 
ن اأمل احلياة عند الولدة نتيجة لتطور اخلدمات  حت�سُّ
قوة  يف  امل��راأة  م�ساركة  م�ستويات  اأن  غري  ال�سحية، 

العمل ل تزال دون املطلوب؛ حيث مل يتجاوز متو�سط 
الدول العربية يف م�ساركة املراأة يف قوة العمل، %25 
العاملي  املتو�سط  دون  امل�ساركة  م�ستوات  ت��زال  ول 
ناحية  ومن  قطر )50.8(،  دولة  با�ستثناء   ،)50.6(
يف  لة  واملتمثِّ ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  امل���راأة  م�ساركة 
هذا  �سهد  فقد  الربملانية؛  املقاعد  من  امل��راأة  ح�سة 
املوؤ�سر تطوًرا ملحوًظا، غري اأنه ل يزال دون املطلوب، 
التباينات يف  اإل���ى  ب��الأ���س��ا���ص  ال��ف��ج��وات  وت��ع��ود ه��ذه 
املوؤ�س�سات  يف  املتحيزة  واملواقف  القانونية،  احلقوق 
الرا�سخة،  الجتماعية  والأع��راف  اخلا�ص،  والقطاع 
تكثيف  امل��دين  واملجمع  الدولة  من  ي�ستوجب  ما  وهو 
ة يف  امل��راأة؛ بخا�سَّ اأجل مزيد من متكني  اجلهود من 
جمموعة  خالل  من  وال�سيا�سي،  القت�سادي  املجالني 
القانونية،  الن�سو�ص  ت�ستهدف  الإ���س��الح��ات  م��ن 
وجمموعة من التحفيزات والربامج التوعوية؛ كاإر�ساد 
ال�سغرية  امل�سروعات  اإن�ساء  جمال  يف  ودعمها  املراأة 

واملتو�سطة، وتنمية روح املبادرة والريادة لدى املراأة.

ال��دول  يف  الع�شوائيات  اأو���ش��اع   6  .2.3
العربية:

التي  العوامل  اأه��م  م��ن  ال�سكن  ظ��روف  �سوء  يعدُّ 
اإلى امل�سكالت الجتماعية؛ نتيجة �سعف اجلهود  توؤدي 
الهادفة اإلى توفري الظروف ال�سكنية املنا�سبة وتهيئتها، 
ة  وارتفاع معدلت الزدحام يف احلجرة الواحدة )بخا�سَّ
الأطفال وال�سباب(، وتاأخذ تلك الظاهرة اأبعاًدا درامية 

يف املناطق الع�سوائية يف خمتلف الدول العربية.

�سهدته  ال��ذي  املت�سارع  احل�سري  النمو  ى  اأدَّ لقد 
ة يف الدول العربية خالل  معظم الدول النامية، وبخا�سَّ
م�سكالت  اإل��ى  الع�سرين..  القرن  من  الثاين  الن�سف 
وغريها،  واأمنية  ودميوجرافية  واجتماعية  اقت�سادية 
ظهور  املت�سارع  احل�سري  النمو  ذل��ك  اإف���رازات  وم��ن 

الع�سوائيات حول اأطراف املدن.
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هذا؛ وقد بداأت ظاهرة الإ�سكان غري امل�سروع كردِّ 
والدميوغرافية  القت�سادية  لعوامل متعددة؛ منها  فعٍل 
والظروف الطبيعية، ما دفع عديًدا من �سكان املناطق 
لالإقامة  والعوا�سم  املدن  نحو  للنزوح  وغريها  الريفية 
الأرا�سي  ملكية  بقوانني  التقيُّد  دون  اأط��راف��ه��ا،  على 
ت�سيَّد  ما  وعادة  ولوائحه،  العمراين  التخطيط  وُبنظم 
امل�ساكن الع�سوائية من ال�سفيح اأو الزنك اأو اخل�سب اأو 
ة �سيقة،  اأزقَّ اأكواخ متفرقة، وذات  الكرتون، على �سكل 
ي�سعب حترك املركبات داخلها، وغالًبا ما تفتقر مناطق 

ال�سكن الع�سوائي للخدمات ال�سرورية25.

ووفًقا لآخر بيانات متاحة26؛ جند اأن 70% من تلك 
�ُسيِّدت  و%22  فردية،  بطريقة  �ُسيِّدت  قد  الع�سوائيات 
بطريقة جماعية، ي�ساف اإلى ذلك اأن 70% من املناطق 
الع�سوائية م�ستاأجرة يف مقابل اأن ن�سبة 30% من هذه 

امل�ساكن مملوكة.

اأغلب  الع�سوائية يف  تتناثر املناطق  “�سوريا”؛  ففي 
الع�سوائيات  �سكان  ع��دد  وي�سل  تقريًبا،  املحافظات 
�سكان  ن�سبة  وي�سل  ن�سمة،  مليوين  عن  يزيد  ما  اإل��ى 
الع�سوائيات اإلى نحو 37% من اإجمايل �سكان العا�سمة، 
مدينة  �سكان  م��ن   %30 اأن  جن��د  “ال�سعودية”  ويف 
مناطق ع�سوائية ي�سعب ال�سيطرة  “جدة” ي�سكنون يف 
عليها، كما برز انت�سار املناطق الع�سوائية يف “املغرب”، 
احل�سرية  املناطق  �سكان  من   %50 اأن  يت�سح  حيث 
ل�”اجلزائر”  بالن�سبة  اأما  ع�سوائية،  اأحياء  يف  يقيمون 
العا�سمة  �سكان  من   %6 نحو  اأن  الإح�سائيات  فتوؤكد 

اجلزائرية يعي�سون يف مناطق ع�سوائية27.

يف  وا����س���ح  ب�����س��ك��ل  ال��ع�����س��وائ��ي��ات  م�سكلة  وت����ربز 
امل�سكالت  اأب��رز  الع�سوائيات  ل  ُت�سكِّ حيث  “م�سر”؛ 
د اأو�ساع الأ�سر امل�سرية،  واملخاطر الجتماعية التي تهدِّ
60% من  اأن  اإلى  وت�سري الإح�سائيات يف هذا ال�سدد 
 %30 اأطراف املدن امل�سرية، واأن  الع�سوائيات تقع يف 

 %8 جانب  اإل��ى  العمراين،  النطاق  خ��ارج  توجد  منها 
توجد يف و�سط املدن، وي�سل عدد املناطق الع�سوائية يف 

املجتمع امل�سري لنحو 1034 منطقة ع�سوائية28. 

الدول  الع�سوائيات يف  اأن معظم  �سبق  ويت�سح مما 
وال�سرورية  الأ�سا�سية  تفتقر ملختلف اخلدمات  العربية 
امل�ساكن  ل  ت�سكِّ كما  الأدن����ى،  ه  ب��ح��دِّ ال��ك��رمي  للعي�ص 
وب��وؤرة  للتنمية،  معوًقا  العربية  ال���دول  يف  الع�سوائية 
كانت�سار  والأمنية؛  وال�سحية،  الجتماعية،  للم�ساكل 
اخل�سو�سية،  وانتفاء  باملمنوعات،  ار  والجتِّ اجلرمية، 

والبلطجة.. وغريها من امل�سكالت.

الدول  يف  ال�شوارع  اأطفال  اأو�شاع   7  .2.3
العربية:

خطورة  ال�����س��وارع  اأط��ف��ال  تف�سي  ظ��اه��رة  ل  ت�سكِّ
ال�سواء، حيث  ل�سريحة الطفولة واملجتمع على  بالن�سبة 
ت�سري احلقائق وال�سواهد اإلى وجود �سريحة من الأطفال 
تعي�ص يف ال�سوارع وتت�ساعد يف ات�ساعها، وتعمل باأعمال 
الغالب  يف  وهم  الرئي�سة،  امل��دن  يف  ة  بخا�سَّ هام�سية؛ 
نتاج عن الأ�سر املفككة واملنهارة من خمتلف امل�ستويات 
الجتماعية، وتتمثل خطورة ظاهرة اأطفال ال�سوارع يف 
ب�سكل  وت�سهم  متتالية،  اجتماعية  ملخاطر  م�سدر  اأنها 

كبري يف اإحداث عنف وفو�سى ل ميكن ح�سارهما.

دون  الأط��ف��ال  ع��دد  اأن  اإل��ى  التقارير  بع�ص  وت�سري 
اأكرث  ميثِّل  العربية  ال��دول  م�ستوى  على  ع�سرة  الثامنة 
من ن�سف تعداد ال�سكان، واأن عدد اأطفال ال�سوارع يف 
ماليني   10  -  7 بني  ما  ر  يقدَّ العربية  البلدان  خمتلف 
طفل، حيث اإن هذه امل�سكلة قد تفاقمت خالل العقدين 
ا اأدى اإلى حدوث اختالل  املا�سيني ب�سكل م�سطرد، ممَّ

وا�سح يف البنيان الجتماعي للمجتمع29.

هذا؛ وقد ا�ستفحلت هذه امل�سكلة يف عديد من الدول 
“الفقر،  معدلت  -تزايدت  اليمن-مثاًل  ففي  العربية؛ 
وبروز  العام”،  التعليم  من  الأطفال  ب  وت�سرُّ والبطالة، 

البلدان  العديد من  تعاين 

م�شاكل  م������ن  ال����ع����رب����ي����ة 

اجتماعية تتج�شد يف ، مثًا، 

الجتماعي  ال���ن���وع  ف��ج��وة 

وجت�����ش��د ه����ذه ال��ف��ج��وة يف 

مثل  املوؤ�شرات  من  العديد 

بالتمثيل  امل��رت��ب��ط��ة  ت��ل��ك 

ال�شيا�شي، وفر�س التعليم، 

العمل،  �شوق  يف  وامل�شاركة 

اخلدمات  على  واحل�شول 

ال���������ش����ح����ي����ة. م������ع اجت������اه 

ت��ق��ل��ي��ل هذه  ل��ل��ت��ح�����ش��ن يف 

العقدين  خ����ال  ال��ف��ج��وة 

املا�شيني. 



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي184

وعمالة  “كالت�سوُّل،  اأخ���رى؛  دة  متعدِّ �سلبية  ظ��واه��ر 
الأطفال، واأطفال ال�سوارع”، اإ�سافة اإلى زيادة معدلت 
ما  وهناك  اليمن؛  خ��ارج  الأطفال  وتهريب  اجلرمية، 
يقارب 1.6 مليون طفل ميني وجدوا اأنف�سهم جمربين 
خمتلفة  اأماكن  اإلى  والنزول  البيوت،  من  اخلروج  على 

للعمل.

كما ت�سيف التقارير اأن هناك ما يتجاوز مليون طفل 
�سارع يف اليمن يف عام 2013، واأن حوايل ن�سف �سكان 
اليمن ل يح�سلون على الغذاء اليومي، فيما يحتاج نحو 
اإلى  الأط��ف��ال  فئة  من  معظمهم  مواطن  مليون   13.1

م�ساعدات اإن�سانية عاجلة30.

منظمة  اإح�����س��ائ��ي��ات  ف��ت�����س��ري  م�����س��ر؛  يف  اأم�����ا 
»اليوني�سيف« لعام 2013 اإلى اأن اأعداد اأطفال ال�سوارع 
تزايد  يف  ا  اأي�سً وهو  طفل،   700.000 نحو  اإل��ى  ي�سل 
للبحوث الجتماعية  القومي  املركز  ر  بينما قدَّ م�ستمر، 
واجلنائية اأطفال ال�سوارع يف م�سر بنحو مليويْن طفل31 
للمنظمات  ع�سر  احل��ادي  ال�سنوي  التقرير  ك�سف  وقد 
الأهلية العربية ال�سادر يف عام 2013 اأن حوايل %66 
من اأطفال ال�سوارع يف م�سر يتناولون عقاقري خطرة، 

�سون خلطر العنف البدين. واأن 80% منهم معرَّ

كم�سكلة  ال�����س��وارع  اأط���ف���ال  ظ��اه��رة  ب����رزت  ك��م��ا 
1991؛ حيث اأجرت  اجتماعية يف »ال�سودان« منذ عام 
وزارة الرعاية والتنمية الجتماعية بالتعاون مع منظمة 
»اليوني�سيف« درا�سة علمية، اأح�ست فيها اأعداد اأطفال 
وا�ستبعدت  اآن���ذاك،  ال�سمالية  ال��ولي��ات  يف  ال�����س��وارع 
الوليات اجلنوبية نتيجة تردي الأحوال الأمنية هناك، 
وقد اأ�سفرت نتائج تلك الدرا�سة عن وجود نحو 37 األف 

طفل �سارع.

ة  وقد قام املركز الوطني للدرا�سات والتحاليل اخلا�سَّ

ال�سوارع  اأط��ف��ال  ظاهرة  بدرا�سة  والتنمية  بال�سكان 
اأن  الدرا�سة  ُتبنيِّ  حيث  2006؛  عام  يف  »اجلزائر«  يف 
 14 عن  اأعمارهم  تقلُّ  ال�سوارع  اأطفال  من   %27.51

�سنة، والباقي ترتاوح اأعمارهم ما بني 15 - 19 �سنة.

اإن تلك ال�سواهد تدلُّ يف جمملها على وجود م�سكلة 
نتاج  الأ���س��ل  وال��ت��ي ه��ي يف  ال�����س��وارع،  ب��اأط��ف��ال  تتعلَّق 
م�سكالت جمتمعية تعاين منها كثري من الأقطار العربية، 
�ست عن الظروف املجتمعية  اأو هي عبارة عن نتائج متخَّ

ال�سائدة يف ال�سياقني القت�سادي والجتماعي.

املجتمع: يف  ال�شباب  اإدماج   8  .2.3

اأهم املراحل العمرية التي  تعدُّ مرحلة ال�سباب من 
املراحل  خ�سائ�ص  حتمل  لكونها  الإن�����س��ان؛  يعي�سها 
ا  اأي�سً ل  ُت�سكِّ اأنها  كما  الالحقة؛  وكذلك  عنها  ال�سابقة 
جماًل خ�سًبا، تت�سارع فيه الأطر واملوؤ�س�سات الرتبوية 
اأنواعها،  مبختلف  وال�سيا�سية  والثقافية  والجتماعية 
الفي�سيولوجية  ورغباتهم  ال�سباب  حاجات  منوَّ  اأن  كما 
والجتماعية؛ ُي�سبح اأكرث اإحلاًحا؛ حيث يتطلب اإ�سباع 
غالب  يتجاوز-يف  املطالب  من  �سقًفا  احل��اج��ات  تلك 

ره املوؤ�س�سات القائمة. الأحيان -ما توفِّ

ال�سباب يف خمتلف  اأو�ساع فئة  وبنظرة عامة حول 
ال�سباب  من  ال�سكان  تعداد  اأن  جند  العربية؛  البلدان 
ا، فاأكرث من ن�سف ال�سكان العرب  ينمو ب�سكل �سريع جدًّ
ال�سكان هم  و65% من  �سنة،   25 �سن  اليوم هم حتت 
ا حتت �سن 30 �سنة، ومل يوجد يف التاريخ العربي  اأي�سً
جيل منم ال�سباب اأكرث من هذه الن�سبة، وهي ثاين اأكرب 
و�سمال  الكربى  ال�سحراء  جنوب  بعد  العامل  يف  ن�سبة 
ح ال�سكل رقم 10.3 ن�سبة ال�سباب  اإفريقيا32، هذا ويو�سِّ
الدول  بع�ص  يف  �سنة   30 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقلُّ  ال��ذي��ن 

العربية.
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اإن هذه الزيادة امللحوظة يف ن�سبة ال�سباب يف الدول 
اإلى  ي��وؤدي  ��ا  ممَّ العمل؛  فر�ص  يف  قلَّة  تقابلها  العربية، 
ال�سباب،  فئة  بني  ا  خ�سو�سً البطالة  معدل  يف  ارتفاع 
العامل؛  يف  بطالة  معدل  اأك��رب  لديها  العربية  واملنطقة 
حيث تتجاوز فيها ن�سبة البطالة 11.4 %، وذلك يف عام 
يزيد  ��ا  وممَّ ال�سباب،  فئة  يف  ز  يرتكَّ معظمها   ،201333

العاطل  ال�سباب  من  كبرية  ن�سبة  اأن  امل�سكلة  تفاقم  يف 
ل  ولكنهم  مرتفعة،  علمية  موؤهالت  لديهم  العمل  عن 
هناك  اأن  كما  منتج،  عمل  اإلى  تعليمهم  حتويل  ت�ستطيع 
البطالة،  وم�ستوى  التعليم  م�ستوى  بني  وا�سًحا  ارتباًطا 
املنطقة  التعليمي يف  النظام  اأن  الدرا�سات  بع�ص  وتوؤكد 
ل يتما�سى مع متطلبات فر�ص العمل املتوفرة يف ال�سوق، 
وباملح�سلة توؤدي هذه الظروف اإلى زيادة حجم االإحباط 
ًرا  ا يجعلهم من اأكرث فئات املجتمع ت�سرُّ لدى ال�سباب؛ ممَّ
من هذه الظروف القت�سادية، التي مل تتمكن احلكومات 

من معاجلتها حتى الآن34.

من  حاًل  اأف�سل  لي�ست  الجتماعية  الأو�ساع  اأن  كما 
الو�سع،  لذلك  انعكا�ص  هي  بل  القت�سادية،  الظروف 

من  واخل��وف  القلق  م�ساعر  انت�سار  اإل��ى  اأف�ست  والتي 
من   %  70 اأن  الدرا�سات  اإح��دى  وجدت  فقد  امل�ستقبل، 
ويهاجروا،  املنطقة  يرتكوا  اأن  يريدون  العربي  ال�سباب 
والالم�ساواة،  الجتماعية  العدالة  غياب  ب�سبب  وذل��ك 
وات�ساع الفجوة بني طبقات املجتمع، والإح�سا�ص بالظلم 

والتهمي�ص الجتماعي، وا�ستمرار املعاناة املعي�سية35.

العربي  ال�سباب  دفعت  الذكر  ال�سابقة  الظروف  اإن 
التغيري  اإح���داث  اأج��ل  من  احتجاجية؛  حركات  لقيادة 
والعدالة  ال��ق��ان��ون،  ح��ك��م  واإع����الء  احل���ايل  ال��واق��ع  يف 
وذلك  الف�ساد،  ومنع  واحلرية،  وامل�ساواة،  الجتماعية، 

من خالل ما بات ُيعرف بالربيع العربي.

العربية: الدول  يف  امل�شنِّني  اأو�شاع   9  .2.3

ا  �سً تعرُّ ال�سرائح  اأكرث  من  ال�سن  كبار  �سريحة  تعدُّ 
للمخاطر؛ ب�سبب اإهمال املجتمع وحتى الأ�سر لبع�سهم، 
حيث جندهم يدركون اأنهم بعد حياة طويلة من املعاناة 
مهملون؛ اإما داخل اأ�سرهم اأو يف ُدور امل�سنني، منف�سلون 
قد  امل�سنني  �سريحة  ب��اأن  ال��ق��ول  وميكن  املجتمع،  ع��ن 

ال�شكل رقم 10.3: الن�شبة املئوية لل�شكان حتت عمر )30 �شنة( يف بع�ض الدول العربية

امل�شدر: جمموعة من بيانات تعداد ال�شكان لبع�ض الدول العربية.
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ات�سعت يف الفرتة الأخرية ب�سبب متغريات كثرية؛ اأولها: 
فر�ص  تقلي�ص  اإل��ى  ت  اأدَّ التي  التكنولوجية،  التطورات 
فنية  اأ�ساليب  رت  ط��وَّ اأنها  اإلى  اإ�سافة  الإن�ساين،  العمل 
اأو  اإتقانها  ال�سن  كبار  ي�ستطيع  ل  قد  الأع��م��ال  لإجن��از 
اللحاق بها، وي�سري العامل الثاين اإلى التطورات الطبية، 
نت من اكت�ساف عالجات لكثري من الأمرا�ص،  التي متكَّ
ال�سحة  من  حالة  يف  العمر  اإطالة  اإلى  اأدى  الذي  الأمر 
بها  الإح�سا�ص  يتزايد  ال�سن  كبار  ظاهرة  اإن  اجليدة، 
بحكم  الريفية  ال�سياقات  لأن  احل�سرية؛  ال�سياقات  يف 
ال�سائدة  العائلية  اجلماعية  وطابع  التقليدية  ثقافتها 
مقبلون  اأننا  نعتقد  ولكننا  ا�ستيعابهم،  على  قادرة  فيها 
على ثورة دميوجرافية معكو�سة؛ حيث يطغى وجود كبار 
وتكاد  منهم،  عمًرا  الأق��ل  ال�سرائح  وج��ود  على  ال�سن 
ال�سيخوخة بعد اأن اأ�سابت املجتمعات املتقدمة اأن ت�سيب 

من  حيث  العربية؛  الدول  ول �سيَّما  النامية،  املجتمعات 
اأن ي�سيخ ال�سكان يف القرن احلايل، حينما تزيد  ع  املتوقَّ
 ،2050 عام  بحلول   %  21 اإلى   %  8 من  امل�سنني  ن�سبة 
 ،%  20 اإلى   %  33 من  الأطفال  ن�سبة  �ستنخف�ص  بينما 
بعد  يعي�سون يف اجلنوب  �سوف  امل�سنني  اأرباع  واأن ثالثة 

اأقلَّ من ثالثني عاًما36. 

يف  امل�سنني  ن�سبة  اأن  جند  الُقْطري  ال�سعيد  وعلى 
امل�سنني )65 فما فوق(  ن�سبة  لبنان و�سلت  تزايد؛ ففي 
يف عام 2000 نحو 7.1 %، يف حني ارتفعت هذه الن�سبة 
يف عام 2013 اإلى نحو 8.1 %، وو�سلت هذه الن�سبة يف 
ن�سبته  ما  بلغت  بينما   ،2000 عام  يف   %  6 نحو  تون�ص 
ح ال�سكل رقم 11.3 ن�سبة  7.2 % يف عام 2013، ويو�سِّ

امل�سنني يف الدول العربية.

اإلى  بحاجة  العربية  ال��دول  يف  امل�سنني  فاإن  وبذلك؛ 
وهذا  ة،  اخلا�سَّ والرعاية  الإن�ساين  والقبول  الع��رتاف 
الجتماعي،  التهمي�ص  �ساحة  اإل��ى  دفعهم  عدم  يتطلب 

ي م�ساعر الكتئاب واخلوف من  ي اإلى تف�سِّ والتي قد توؤدِّ
اإ�سباع  من  احلرمان  باحتمالية  والإح�سا�ص  امل�ستقبل، 

احلاجات املادية واملعنوية لهم37.

ال�شكل رقم 11.3: ن�شبة امل�شنني يف خمتلف الدول العربية )%( للفرتة من عام 2000 حتى عام 2013

امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل )2000/ 2013(.
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الدول  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية   10  .2.3
العربية: 

يكت�سب الدور الجتماعي لل�سركات يف الدول العربية 
اأهمية متزايدة بعد التغريُّ الذي طراأ على دور احلكومات 
عدد  �سعى  حيث  واخلدمية،  القت�سادية  اجلوانب  يف 
للم�سوؤولية  الة  فعَّ برامج  تبني  اإل��ى  ال�سركات  من  كثري 
الجتماعية، تاأخذ يف العتبار ظروف املجتمع والتحديات 
التي تواجهه، ول �سكَّ باأن امل�سوؤولية الجتماعية تعدُّ حجر 
كما  العوملة،  �سيطرة  من  للتخفيف  ة  مهمَّ واأداة  الزاوية، 
اأ�سا�سيًّا  مطلًبا  الجتماعية  بامل�سوؤولية  الهتمام  اأ�سبح 
للحدَّ من ظاهرتْي »الفقر، والبطالة«، من خالل التزام 
موؤ�س�سات  اأو  حملية،  )�سركات  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
امل��وارد،  تبديد  وع��دم  املنا�سبة،  البيئة  بتوفري  دولية( 
القدرات  ورف��ع  والتدريب  التوظيف  بعمليات  والقيام 
واقع  ويف  احتياًجا،  الأك��رث  الفئات  وم�ساندة  الب�سرية، 
الأمر ميكن القول باأنه ل زال هناك غمو�ص وعدم دراية 
واملجتمع  وال�سركات،  الأف��راد،  من  كلٍّ  من جانب  كافية 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مبفهوم  ع���ام..  ب�سكل  العربي 
واملرتبط  كذلك،  تطورها  وم��دى  واأبعادها،  لل�سركات، 

مبدى فعاليتها، وكيفية بلورتها وال�ستفادة منها.

وت�سري التجارب العربية القائمة اأو التاريخية بو�سوح 
فاحل�سارة  ؛  اخل��ا���صِّ للقطاع  الجتماعي  ال���دور  اإل���ى 
من  اأكرث  املجتمعات  طابع  تاريخيًّا  عليها  يغلب  العربية 
احل�ساري  والتقدم  والتكامل  والت�سامن  الدولة،  طابع 
والعلمي الذي اأجُنز كان يعتمد على املجتمعات والأفراد 
كانتا  والإ�سالمية  العربية  فاحل�سارة  الدولة،  من  اأكرث 
م�ستقلتني؛  متكاملتني  موؤ�س�ستني  على  تاريخيًّا  قائمتني 
الأمن  �سوؤون  ق  تن�سِّ كانت  التي  )ال�سلطة(،  الدولة  هما 
كانت  حني  يف  وت�ساعدها،  املجتمعات  وترعى  والدفاع، 
م قطاعات التعليم، والرعاية، والتكافل،  املجتمعات تنظِّ
التنمية  على  تقوم  التي  املوؤ�س�سية  الدولة  جتربة  وكانت 

ا. والرفاه واخلدمات يف التجربة العربية حديثة جدًّ

ولكن امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات ل تقف عند حدِّ 
التربعات للم�سروعات والربامج اخلريية، فثمة جمالت 
اأخرى للعمل ومبادئ يجب اللتزام بها، و�سيعود ذلك على 
املجتمعات والدول بفوائد كربى، ويجنبها اأزمات وكوارث 
بيئية واقت�سادية واجتماعية، �ستكون تكاليفها ونتائجها 
امل�سوؤوليات  هذه  على  بة  املرتتِّ التكاليف  من  بكثري  اأكرب 
امل�سوؤوليات الجتماعية  واللتزامات، ومن جمالت هذه 
وحماورها: تنظيم الأعمال واإدارتها وفق مبادئ وقواعد 
الدخل  وذوي  »الفقراء،  �سريحتْي  وم�ساركة  اأخالقية، 
وتطويرها،  البيئة  وحماية  ربحي،  اأ�سا�ص  على  املحدود« 
واحلياة  والغابات،  )كاملياه،  الأ�سا�سية  امل��وارد  وحماية 
الربية، والرتبية( وتطويرها، ومكافحة الف�ساد وجتنُّبه، 
والعمالة،  والعمل  الإن�����س��ان  حقوق  مب��ب��ادئ  والل��ت��زام 
واجتماعية  اقت�سادية  مكا�سب  حتقيق  يف  والإ���س��ه��ام 
والتاأمني،  »الدخ��ار،  مثل  املجتمع؛  يف  ال�سعيفة  للفئات 

والرعاية الجتماعية، وامل�ساركة يف الربح«.

الجتماعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  اأن  فيه  �سكَّ  ل  ومما 
و�سل  ما  اإلى  بعُد  ي�سل  مل  العربية  ال��دول  يف  لل�سركات 
ْور ما زال يف طوره  اإليه يف الدول املتقدمة، واأن هذا الدَّ
الأول؛ حيث مل يتم حتديد مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية 
كما  العربية،  الدول  يف  وقطاعي  د  حمدَّ ب�سكل  واأبعادها 
اأنه مل يتم اإ�سفاء �سفة النظامية عليها من ِقبل �سلطات 
ى خل�سوع مفهوم »امل�سوؤولية الجتماعية«  ا اأدَّ الت�سريع؛ ممَّ
دة بعيدة عن دورها الأ�سا�سي؛  ومدلولتها لتف�سريات متعدِّ
و�سحذ  املجتمع،  يف  حقيقية  اإيجابية  نقلة  اإح��داث  وهو 
املوارد وتوظيفها ل�سالح العملية التنموية، وتقليل م�ستوى 

العتماد على امل�ساعدات الجتماعية.

الدول  خمتلف  يف  احلكومية  اجل��ه��ود  دت  ت��ع��دَّ كما 
لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  دعم  جمال  يف  العربية 

وتعزيزها، وتت�سح تلك اجلهود على النحو التايل:

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لت  �سكَّ البحرين:	  
للم�سوؤولية  الدولية  املوا�سفة  تنفيذ  م�سروع 

العربية  ال���ب���ل���دان  ت�����ش��ه��د 

اأخرى،  حتديات اجتماعية 

اأطفال  الع�شوائيات،  مثل 

ال�������ش���وارع، وف���ر����س ادم����اج 

ال�شباب يف املجتمع، واأو�شاع 

امل���������ش����ن����ني، وامل���������ش����وؤول����ي����ة 

اأعداد  وت�شل  الجتماعية. 

الع�شوائيات  يف  القاطنني 

العربية  ال����دول  ب��ع�����س  يف 

اإىل ما يزيد عن املليونني. 

اأطفال  ع��دد  ي�شل  يف حني 

ال�شوارع عربياً اإىل بني )7 

مع  طفل.  مليون   )10 –
ممن  ال�شباب  ن�شبة  تنامي 

هم دون �شن ال� )25( �شنة 

م���ن ال�����ش��ك��ان ل��ي�����ش��ل اإىل 

اأهمية  وب��ال��ت��ايل  الن�شف، 

العمل  ب���اأ����ش���واق  دجم���ه���م 

ن�شبة  تزايد  مع  واملجتمع، 

اإىل  لت�شل  عربياً  امل�شنني 

ت���ون�������س،  يف   )%7.2(

لبنان.  يف   )%8.1( و 

لتعزيز  ج��ه��ود  وج����ود  م���ع 

الجتماعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة 

ل����ل���������ش����رك����ات خ�����ا������ش�����ة يف 

البحرين، الأردن، الإمارات، 

ال�شعودية، وم�شر. 
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ن املوا�سفة  الجتماعية ISO 26000، وتت�سمَّ
وال�سراكة  امل�سوؤولية  ملبادئ  ��ا  اإر���س��اديًّ دلياًل 

الجتماعية داخل املن�ساآت.

الأردين  املنتدى  بناء  م�سروع  اأطلق  الأردن:	  
بهدف  وذلك  الجتماعية؛  ال�سركات  مل�سوؤولية 
واملمار�سات  ال�سركات  مواطنة  ثقافة  ن�سر 

الأف�سل للم�سوؤولية الجتماعية.

الإم���ارات  اأك��ادمي��ي��ة  تاأ�سي�ص  متَّ   : الإم���ارات	 
للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات يف العا�سمة 
نوعها يف  الأولى من  بادرة هي  »اأبو ظبي«، يف 

الوطن العربي.

من  عديد  ال�سعودية  يف  برزت   : ال�شعودية	 
التي  وبراجمها  الجتماعية  امل�سوؤولية  مناذج 
قت  تقوم ال�سركات ال�سعودية بتنفيذها، وحتقَّ
ة،  جناحات كبرية يف جمالت التعليم، وال�سحَّ
والتوعية.  والتدريب،  والريا�سة،  والثقافة، 
الجتماعية  امل�سوؤولية  جمل�ص  اإن�ساء  متَّ  وقد 
ويقوم  »ال��ري��ا���ص«،  ال�سعودية  العا�سمة  يف 
الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن�سطة  بدعم  املجل�ص 
املن�ساآت  خمتلف  تتبناها  التي  وم�سروعاتها 
لتنمية املجتمع وتلبية احتياجاته، وي�سعى اإلى 
يف  امل�ستدامة  التنمية  لربامج  امل�ساندة  ح�سد 
ا، ومناطق اململكة  منطقة »الريا�ص« خ�سو�سً
والربامج  الأن�سطة  باقرتاح  ويخت�صُّ  عموًما، 
 ، اخلا�صُّ القطاع  يتولها  التي  الجتماعية 
واإيجاد معايري واأنظمة وحمفزات لتطبيقها. 

: متَّ و�سع ا�سرتاتيجية دعم وطني ملزيد  م�شر	 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مل��ب��ادئ  النت�سار  م��ن 
الأمم  برنامج  قام  حيث  البالد،  يف  لل�سركات 
امليثاق  مكتب  مع  بالتعاون  الإمن��ائ��ي  املتحدة 
بتاأ�سي�ص  امل�سري؛  املديرين  ومركز  العاملي 

متَّ  كما  ال�سركات،  مل�سوؤولية  امل�سري  املركز 
اإطالق املوؤ�سر امل�سري للم�سوؤولية الجتماعية 
عربية  دول���ة  اأول  م�سر  ل��ت��ك��ون  ل��ل�����س��رك��ات؛ 
والثانية  املوؤ�سر،  هذا  بتطبيق  تقوم  واإفريقية 

على امل�ستوى العاملي بعد الهند. 

ويت�سح من خالل ر�سد واقع امل�سوؤولية الجتماعية 
تعوق  عديدة  اأ�سباًبا  هناك  اأن  العربية؛  البلدان  يف 
عملية انت�سار الوعي والتطبيق للم�سوؤولية الجتماعية؛ 

نذكر منها38:

	 �سعف ثقافة امل�سوؤولية الجتماعية لدى معظم 
املوؤ�س�سات العربية؛ حيث اإن ال�سركات الكربى 

التي تتبنى هذا املفهوم متثِّل قلة.

املوؤ�س�سات،  معظم  جهود  عن  التنظيم  	 غياب 
تكون  حتى  للموؤ�س�سات  الجتماعية  فامل�سوؤولية 
�سكاًل  ت��اأخ��ذ  اأن  اإل���ى  بحاجة  فاإنها  ��رة؛  م��وؤثِّ
تنظيميًّا وموؤ�س�سيًّا، له خطة واأهداف حمددة، 

بدًل من اأن تكون جهوًدا ع�سوائية مبعرثة.

معظم  اإن  حيث  للتنمية،  العطاء  ثقافة  	 �سعف 
خريية  اأع��م��ال  يف  تنح�سر  املوؤ�س�سات  جهود 
اأو  ال��ف��ق��راء،  ب��اإط��ع��ام  مرتبطة  تنموية؛  غ��ري 
توفري املالب�ص، اأو تقدمي بع�ص اخلدمات لهم، 
دون التطرق اإلى م�ساريع تنموية ُتغريِّ امل�ستوى 

املعي�سي للفقراء ب�سكل جذري وم�ستدام.

على  العملية  وال��ق��درة  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات  	 قلَّة 
املقايي�ص واملعايري لقيا�ص خمتلف اجلهود  و�سع 
هناك  فال زال  الجتماعية،  امل�سوؤولية  جمال  يف 
اخلريي”،  “العمل  مفهومْي:  بني  وا�سح  خلط 

و“امل�سوؤولية الجتماعية”.

د لدينا جمموعة من احلقائق  بناًء على ما �سبق يتاأكَّ
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التي  واملخاطر  التحديات  جمموعة  ب�ساأن  الأ�سا�سية؛ 
العربية؛  البلدان  مبختلف  الجتماعية  التنمية  تواجه 
حيث تتمثَّل احلقيقة الأولى يف ات�ساع م�ساحة التحديات 
لال�ستقرار  تهديًدا  ل  ت�سكِّ بحيث  الجتماعية،  واملخاطر 
املجتمعات  بني  العاملي  ال�ستقطاب  ب�سبب  الجتماعي، 
تتمتَّع  �سرائح  لدينا  اأوج���دت  ال��ت��ي  وال��ف��ق��رية،  الغنية 
وهو  املدقع،  والفقر  الفقر  من  تعاين  واأخ��رى  ب��ال��رثاء، 
الأمر الذي دفع اإلى زيادة م�ساحة التهمي�ص الجتماعي، 
ي  الذي تتجلَّى �سواهده من خالل مظاهر عديدة؛ كتف�سِّ
ظاهرة الفقر، وارتفاع معدلت البطالة، وزيادة م�ساحة 
وغريها،  ال�����س��وارع..  واأط��ف��ال  الع�سوائية،  ال�سياقات 
وجميعها م�سكالت اإذا ُتركت دون حلٍّ اأو مواجهة؛ فاإنها 

�سوف توؤدي اإلى تقوي�ص ا�ستقرار املجتمع.

بينما تت�سل احلقيقة الثانية بظهور فواعل جديدة؛ 
به؛  والنهو�ص  املجتمع  حتديث  على  ت�ساعد  اأن  ميكن 

اخلا�ص،  والقطاع  والعاملي،  القومي  امل��دين  كاملجتمع 
تقليدي،  كفاعل  احل��ك��وم��ة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  واجل��م��اه��ري، 
الجتماعية  ال�سيا�سات  تطوير  ت�سرتك جميعها يف  حيث 
امل�سكالت  ملواجهة  وال�سفافية؛  بالعقالنية  تتميز  التي 
ل  تتحوَّ ل  حتى  ظهورها،  بداية  يف  املختلفة  الجتماعية 
اإلى حتديات وخماطر اجتماعية حتتاج يف مواجهتها اإلى 

ة وتكلفة عالية. قدرات خا�سَّ

الة يف مواجهة  وحتى ت�سبح ال�سيا�سات الجتماعية فعَّ
ال�سروري  من  فاإنه  الجتماعية؛  واملخاطر  التحديات 
نقي�ص  التي  الجتماعية،  امل��وؤ���س��رات  من  جملة  تطوير 
واملخاطر  التحديات  تلك  خطورة  م�ستوى  بوا�سطتها 
ال�سيا�سات  فاعلية  م��دى  قيا�ص  وك��ذل��ك  الجتماعية، 
التحديات  ه��ذه  مواجهة  يف  نتبناها  التي  الجتماعية 
تاأكيد  اإل��ى  النهاية  يف  التفاعل  يتجه  حتى  واملخاطر؛ 

ال�ستقرار والتما�سك الجتماعي.
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م املحرز يف حتقيق  ع عند الولدة اإلى مدى التقدُّ الوفاة ال�سائدة وقت ولدته على ما هي عليه طوال حياته”؛ حيث ي�سري العمر املتوقَّ

تنمية ب�سرية عالية.
م.. بناء املنعة لدرء املخاطر للعام 2014”، مرجع �سابق. 23  مت ا�ستخال�ص الإح�سائيات من تقرير التنمية الب�سرية “امل�سي يف التقدُّ

FAO.data.bases،2014    24
واملدن  الفقرية،  والأحياء  وامل��دن  ال�سفيح،  ومدن  الكرتون،  كمدن  الع�سوائية؛  للمناطق  امل�سطلحات  من  عديد  ا�سُتخدمت    25
وعادة  اآخرون”،  ميتلكها  اأو  الدولة  متتلكها  اأرا�ٍص  وعلى  ترخي�ص،  بدون  م�ساكنها  اأقيمت  “مناطق  باأنها:  وُتعرف  الع�سوائية، 
ر فيها اخلدمات واملرافق احلكومية؛ لعدم اعرتاف الدولة بها. ما ُتقام هذه امل�ساكن خارج نطاق اخلدمات احلكومية، ول تتوفَّ

26  انظر: 
	 بيانات املعهد العربي لإمناء املدن.

. برنار جراتويتيه، ال�سكن الع�سوائي يف بلدان العامل الثالث، املعهد العربي لإمناء املدن، الريا�ص، 1993	 
27  املرجع نف�سه.

�ص لها الأ�سرة العربية«، التقرير ال�سنوي احلادي ع�سر للمنظمات الأهلية  28  تقرير »املنظمات الأهلية يف مواجهة املخاطر التي تتعرَّ
العربية، القاهرة، 2013.

29  املرجع نف�سه.
30  تقرير منظمة العمل الدولية حول عمالة الأطفال يف اليمن، جنيف، 2013.

31  بيانات املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، القاهرة، 2014.
 Campante، Filipe R. and Davin Chor، )2012(، ”Why was the Arab World Poised for   32
 Revolution? Schooling، Economic Opportunities، and the Arab Spring“; Journal of
 .Economic Perspectives، Vol. 26، No. 2، Spring 2012، pp. 167 -188

33  قاعد بيانات منظمة العمل الدولية.
 Campante، Filipe R. and Davin Chor،، )2011(، ”The People Want the Fall of the Regime:  34
 Schooling، Political Protest، and the Economy“; Harvard Kennedy School، Faculty Research
Working Paper Series، March

35  املرجع نف�سه.
�ص لها الأ�سرة العربية«، مرجع �سابق. 36  تقرير »املنظمات الأهلية يف مواجهة املخاطر التي تتعرَّ

37  املرجع نف�سه.
38  ح�سني الأ�سرج، امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، �سل�سلة ج�سر التنمية، العدد 90، فرباير 2010.
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)2010 املنطقة العربية، دول خمتارة )2006/  يف  الأطفال  فقر  معدلت  اجلدول رقم 3. 1: 

الأبعاد د  متعدِّ الفقر  دليل  اجلدول رقم 3. 2:موؤ�شرات 

اجلدول رقم 3. 3: تطور ن�شب الفقر وتوزيع الدخل بالدول العربية

اجلدول رقم 3. 4: معدل البطالة بالدول العربية

اجلدول رقم 3. 5: معدلت بطالة ال�شباب بالدول العربية ح�شب النوع الجتماعي

اجلدول رقم 3. 6: الن�شبة الإجمالية لالتحاق بالتعليم )2012-2003(

اجلدول رقم 3. 7: موؤ�شر ال�شعور بالر�شا بنوعية اخلدمات التعليمية يف البلدان العربية

اجلدول رقم 3. 8: اأف�شل ع�شرين جامعة عربية وفًقا للت�شنيف العاملي للجامعات لعام 2014

اجلدول رقم 3. 9: ال�شكان الذين يح�شلون على اخلدمات ال�شحية يف البلدان العربية 2013

اجلدول رقم 3. 10: موؤ�شر ال�شعور بالر�شا بنوعية الرعاية ال�شحية يف البلدان العربية 2013

اجلدول رقم 3. 11: بع�س موؤ�شرات الرعاية ال�شحية يف الدول العربية 2013

2014 العربية  الدول  يف  ال�شحية  اخلدمات  على  الإنفاق   :12 اجلدول رقم 3. 

اجلدول رقم 3. 13: ترتيب الدول العربية ح�شب دليل الفوارق بني اجلن�شني للعام 2014

فهر�ض اجلداول

197
197
198
199

200
201
202
203
204
205
206
207
208



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي196



197 املالحق: اجلداول

اجلدول رقم 3. 1: معدلت فقر الأطفال يف املنطقة العربية، دول خمتارة )2006/ 2010(

عام معدل الفقر )%(طفل )0 14-( معدل الفقر )%(الدولة

2922م�شر )2009(

2723العراق )2007(

2014الأردن )2010(

2520املغرب )2010(

3635اليمن )2006(

امل�شدر: بيانات امل�شوحات الأ�شرية املتوفرة، وهي تعتمد معدلت الفقر الوطنية لكافة الدول با�شتثناء املغرب، وُيعرف خطُّ الفقر يف املغرب على اأنه 
احلدُّ الفا�شل لأفقر %20 من ال�شكان.

د الأبعاد اجلدول رقم 3. 2: موؤ�شرات دليل الفقر متعدِّ

امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية للعام 2014، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

�شنة امل�شحالبلد

ال�شكان الذين يعي�شون 
د  يف الفقر متعدِّ

الأبعاد

ال�شكان 
املعر�شون 

للفقر 
د  متعدِّ
الأبعاد 

)%(

ال�شكان 
الذين 

يعي�شون 
يف الفقر 

املدقع 
)%(

ح�شة اأبعاد احلرمان من 
الفقر العام

ن�شبة ال�شكان الذين 
يعي�شون دون خط فقر 

الدخل 2002 -2012

جمموع ال�شكان 
ف

بالآل

حلرمان 
�شدة ا

)%
(

التعليم

ال�شحة

م�شتوى املعي�شة
1.25 دولر 

يف اليوم 
مبعادل القوة 

ال�شرائية

ط الفقر 
خ

الوطني

..M21247.316.011.136.122.741.218.84 2006جيبوتي

D674040.38.61.541.845.612.61.6925.2 2008م�شر

M423639.47.42.550.138.611.32.8222.9 2011العراق

D6436.84.10.133.756.310.00.1213.3 2009الأردن

M219754.912.842.333.518.248.323.4342 2007موريتانيا

N7436.97.40.116.672.311.10.0421.9 2007 /2006فل�شطني

....M710461.18.363.633.718.847.5 2006ال�شومال

..M119738.07.70.944.443.112.51.71 2006�شوريا

M16139.33.20.233.748.218.1  2012 /2011تون�ض

M774150.916.718.433.421.345.317.5334.8 2006اليمن
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اجلدول رقم 3. 3: تطور ن�شب الفقر وتوزيع الدخل بالدول العربية

ا للفقر بالدول ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة، و2 باملكافئ ال�شرائي للدولر بالدول  * مت اعتماد خط الفقر الدويل 1.25  باملكافئ ال�شرائي للدولر خطًّ
املتو�شطة والعالية الدخل.

http:/ / iresearch.worldbank.org/ PovcalNet/ index.htm امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل حول الفقر

ال�شنةالبلداملجموعة
متو�شط الإنفاق 
ال�شهري للفرد 
)$PPP 2005(

معامل جينيفجوة الفقر*ن�شبة الفقر*

 التنمية الب�شرية
العالية

1992174.6814.743.3743.36الأردن
2010214.311.170.1633.69الأردن
1990151.33195.4240.24تون�ض
2010228.044.450.9635.79تون�ض

1988128.3223.686.3440.19اجلزائر
1995122.2522.766.1535.33اجلزائر

 التنمية الب�شرية
املتو�شطة

2004272.091.750.3833.97فل�شطني
2009304.10.610.1234.46فل�شطني

1991100.8827.615.9732م�شر
2008114.0215.42.8330.75م�شر

2004135.3816.823.2835.78�شوريا
2007100.7722.34.6828.6العراق
2012105.9621.144.6829.54العراق
1985112.928.58.4839.19املغرب
2007160.4314.23.2140.88املغرب

 التنمية الب�شرية
املنخف�شة

199896.9710.472.3733.44اليمن
200593.949.781.8735.91اليمن

200494.446.1120.8264.3جزر القمر
198760.9841.3217.9943.94موريتانيا
200884.3723.436.7940.46موريتانيا
200981.5819.85.4635.29ال�شودان
200293.5218.835.2939.96جيبوتي
2012114.9216.967.2645.13جيبوتي
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.KILM 8th edition امل�شدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

اجلدول رقم 3. 4: معدل البطالة بالدول العربية

معدل البطالة

البلداملجموعة
الإجمايلذكوراإناث

199520131995201319952013

 التنمية
 الب�شرية

جد العالية اًّ

1.93.40.10.20.40.5قطر
15.121.34.12.95.45.7ال�شعودية
2.38.81.72.81.83.8الإمارات
16.817.75.34.97.57.4البحرين
0.62.40.73.30.73.1الكويت

 التنمية
 الب�شرية
العالية

29.530.216.815.319.419.6ليبيا
16.815.35.76.77.07.9ُعمان
10.611.07.45.18.16.5لبنان

27.022.112.710.514.612.6الأردن
19.015.514.212.415.413.3تون�ض

Bottom of Form 52.716.824.38.427.99.8اجلزائر

 التنمية
 الب�شرية
املتو�شطة

13.021.317.023.816.523.4فل�شطني
27.129.36.77.411.312.7م�شر

16.428.44.77.77.210.8�شوريا
31.524.117.414.319.416.0العراق
12.29.811.49.011.69.2املغرب

 التنمية
 الب�شرية

املنخف�شة

Bottom of Form 34.938.87.79.912.917.4اليمن
7.37.06.56.46.76.5جزر القمر
28.828.033.032.132.131.0موريتانيا
20.320.413.113.015.115.2ال�شودان
7.47.46.76.76.96.9ال�شومال

22.721.4118.613.411.4الدول العربية
6.46.45.85.76.16العامل
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اجلدول رقم 3. 5: معدلت بطالة ال�شباب بالدول العربية ح�شب النوع الجتماعي

.KILM 8th edition امل�شدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

معدل بطالة ال�شباب

البلداملجموعة
الإجمايلذكوراإناث

199520131995201319952013

 التنمية الب�شرية
ا العالية جدًّ

5.19.70.30.51.11.5قطر
50.255.324.521.128.728.7ال�شعودية
5.617.06.38.16.19.9الإمارات
30.433.022.825.724.927.9البحرين
2.512.75.222.84.219.6الكويت

 التنمية الب�شرية
العالية

60.277.236.538.542.851.2ليبيا
31.432.117.617.921.120.5ُعمان
20.824.320.518.820.620.6لبنان

53.455.927.528.031.133.7الأردن
29.829.332.432.031.531.2تون�ض

Top of Form

Bottom of Form اجلزائر
70.138.742.821.047.724.0

 الب�شرية التنمية
املتو�شطة

29.056.423.434.624.038.3فل�شطني
59.071.121.925.832.638.9م�شر

26.165.99.323.213.629.8�شوريا

68.559.333.630.038.034.1العراق

15.116.916.819.016.318.5املغرب

 التنمية الب�شرية
املنخف�شة

Bottom of Form 48.953.717.220.324.529.8اليمن
11.311.410.310.310.610.7جزر القمر
39.538.745.044.543.842.9موريتانيا
26.527.521.922.623.524.5ال�شودان
11.211.310.310.210.610.6ال�شومال

39.644.724.522.928.328.5الدول العربية

11.813.411.712.711.713العامل
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العايلالثانويالبتدائيريا�ض الأطفالالدولةالرتتيب الدويل 2014

ا الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جدًّ

7310311191قطر31
1310311451ال�شعودية34
 -- --71108الإمارات40

9623 --50البحرين44
8110610022الكويت46

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة

1011410461ليبيا55
551099416ُعمان56
911077446لبنان65
34998935الأردن77
1109135 --تون�ض90
791179831اجلزائر93

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املتو�شطة

42948349فل�شطني107
271098127م�شر110
111227426�شوريا118
71075316العراق120
591166916املغرب129

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

2974710البمن154
2411773 --جزر القمر159
97275 --موريتانيا161
28663813ال�شودان*166
470445جيبوتي170

 --297 --ال�شومال --

اجلدول رقم 3. 6: الن�شبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم )2012-2003(

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�شرية 2014.
http://data.uis.unesco.org/index.aspx بيانات ال�شودان من *
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املجموعة
 الرتتيب العاملي وفًقا لدليل

التنمية الب�شرية لعام 2014
 )%(2013الدولة

التنمية الب�شرية العالية جدًا

72قطر31

65ال�شعودية34

83الإمارات40

82البحرين44

65الكويت46

التنمية الب�شرية العالية

ــــليبيا55

ـــُعمان56

63لبنان65

61الأردن77

44تون�ض90

64اجلزائر93

التنمية الب�شرية املتو�شطة

67فل�شطني107

40م�شر110

43�شوريا118

50العراق120

41املغرب129

التنمية الب�شرية املنخف�شة

35اليمن154

ـــالقمر جزر159

ــــموريتانيا161

38ال�شودان166

ــــجيبوتي170

اجلدول رقم 3. 7: موؤ�شر ال�شعور بالر�شا بنوعية اخلدمات التعليمية يف البلدان العربية 

امل�شدر: ا�شتطالعات غالوب العاملية، 2013. 
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 الرتتيب
العربي

الدولةاجلامعةالرتتيب العاملي

ال�شعوديةجامعة امللك �شعود1356

م�شرجامعة القاهرة2358

ال�شعوديةجامعة امللك عبد العزيز3711

م�شراجلامعة الأمريكية بالقاهرة4904

م�شرجامعة املن�شورة5911

لبناناجلامعة الأمريكية ببريوت6915

ال�شعوديةجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن7918

الإماراتجامعة الإمارات العربية املتحدة81033

م�شرجامعة الإ�شكندرية91223

الأردناجلامعة الأردنية101348

ال�شعوديةجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية111358

فل�شطنيجامعة النجاح الوطنية121467

م�شرجامعة بنها131493

قطرجامعة قطر141649

م�شرجامعة الزقازيق151729

ماُنعجامعة ال�شلطان قابو�ض161738

الأردنجامعة الريموك171935

ال�شعوديةجامعة امللك خالد181949

ال�شعوديةجامعة امللك في�شل192030

ال�شودانجامعة اخلرطوم202070

اجلدول رقم 3. 8: اأف�شل ع�شرين جامعة عربية وفًقا للت�شنيف العاملي للجامعات لعام 2014

 Ranking Web of Universities, 2014 :امل�شدر
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املجموعة
 الرتتيب العاملي وفًقا لدليل

التنمية الب�شرية لعام 2014
20002012- 2008الدولة

التنمية الب�شرية 
العالية جدًا

100100قطر31

99100ال�شعودية34

100100الإمارات40

100100البحرين44

100100الكويت46

التنمية الب�شرية 
العالية

100100ليبيا55

9884.4ُعمان56

9898لبنان65

9999الأردن77

9595تون�ض90

9898اجلزائر93

التنمية الب�شرية 
املتو�شطة

100100فل�شطني107

100100م�شر110

9595�شوريا118

9386العراق120

7070املغرب129

التنمية الب�شرية 
املنخف�شة

5068اليمن154

ـــــــالقمر جزر159

6363موريتانيا161

6671ال�شودان166

8095جيبوتي170

اجلدول رقم 3. 9: ال�شكان الذين يح�شلون على اخلدمات ال�شحية يف البلدان العربية 2013

ة �شنوات، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. امل�شدر: ، تقارير التنمية الب�شرية لعدَّ
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املجموعة
 الرتتيب العاملي وفًقا لدليل

التنمية الب�شرية لعام 2014
2013)%( الدولة

التنمية الب�شرية العالية جدًا

90قطر31

56ال�شعودية34

82الإمارات40

70البحرين44

62الكويت46

التنمية الب�شرية العالية

ــــليبيا55

78ُعمان56

46لبنان65

72الأردن77

32تون�ض90

52اجلزائر93

التنمية الب�شرية املتو�شطة

62فل�شطني107

35م�شر110

30�شوريا118

30العراق120

25املغرب129

التنمية الب�شرية املنخف�شة

19اليمن154

ـــالقمر جزر159

ــــموريتانيا161

28ال�شودان166

ــــجيبوتي170

اجلدول رقم 3. 10: موؤ�شر ال�شعور بالر�شا بنوعية الرعاية ال�شحية يف البلدان العربية 2013

امل�شدر: ا�شتطالعات غالوب العاملية، 2013.
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اجلدول رقم 3. 11: بع�ض موؤ�شرات الرعاية ال�شحية يف الدول العربية 2013

 الرتتيب
الدويل

الدولة
 العمر املتوقع عند

الولدة )�شنة(
 معدل وفيات الأطفال الر�شع

)لكل األف ولدة حية(
 معدل وفيات الأطفال دون

اخلام�شة )لكل الف ولدة حية(
 ن�شبة وفيات الأمهات )لكل

مائة األف ولدة حية(

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جًدا

78.4677قطر31
75.57924ال�شعودية34
76.87812الإمارات40
76.681020البحرين44
74.3101114الكويت46

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة

75.3131558ليبيا55
76.6101232ُعمان56
80.08925لبنان65
73.9161963الأردن77
75.9141656تون�ض90
71.0172097اجلزائر93

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املتو�شطة

73.2192364فل�شطني107
71.2182166م�شر110
74.6121570�شورية118
69.4283463العراق120
70.92732100املغرب129

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

63.14660200اليمن154
60.95878280جزر القمر159
61.66584510موريتانيا161
62.14673730ال�شودان166
61.86681200جيبوتي170

55.1911471000ال�شومالــــ
امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�شرية، 2014.
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اجلدول رقم 3. 12: الإنفاق على اخلدمات ال�شحية يف الدول العربية 2014

World Development Indicators، 2014 :امل�شدر

الدولة
من الناجت املحلي 
الإجمايل )%(

من الإنفاق العام 
)%(

من الإنفاق ال�شخ�شي 
)%(

موارد خارجية
ن�شيب الفرد من 
الإنفاق ال�شحي $

ا الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جدًّ

2.283.68.50.02029قطر

3.265.818.70.0795ال�شعودية

2.867.720.40.01343الإمارات

3.971.916.50.0895البحرين

2.582.515.80.01428الكويت

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة

3.977.322.70.1578ليبيا

2.880.412.00.0690ُعمان

11.678.614.830.1138لبنان

9.863.128.54.2388الأردن

7.059.035.50.4297تون�ض

5.284.115.00.0279اجلزائر

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املتو�شطة

ـــــــــــــــفل�شطني

5.039.059.60.4152م�شر

3.446.153.90.9105�شورية

3.653.648.40.3226العراق

6.433.558.80.3190املغرب

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

5.527.371.73.771اليمن

 - - - - -جزر القمر

6.463.934.18.252موريتانيا

7.223.473.72.1115ال�شودان

3.265.818.70.0795جيبوتي

17 - - -2.3ال�شومال
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ني للعام 2014
جلن�ش

ني ا
ب دليل الفوارق ب

ح�ش
ب الدول العربية 

جلدول رقم 3. 13: ترتي
ا

منائي ل�شنة 2014
لإ

حدة ا
لأمم املت

امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية العاملي، برنامج ا

ب
ح�ش

ب 
رتتي

 ال
 موؤ�شر التنمية

الب�شرية
البلد

ني
 موؤ�شر عدم امل�شاواة ب

ني
جلن�ش

ا
ت

 ن�شبة وفيا
ت عن

لأمها
 ا

ف
 كل مائة األ

حي
مولود 

 معدل مواليد
ت )لكل

 املراهقا
ني

ف امراأة ب
 األ

15 -19 �شنة(

ح�شة املراأة من
 

ربملان
يف ال

املقاعد 

حقوا بالتعليم
 ن�شبة ال�شكان الذين الت

لبتدائي )25 �شنة فما فوق(
ا

يف قوة العمل
 ن�شبة امل�شاهمة 

)15 �شنة فما فوق(

القيمة
ب

رتتي
ال

ث
اإنا

ذكور
ث

اإنا
ذكور

55
ليبيا

0.215
40

58
2.5

16.5
55.6

44.0
30.0

76.4
40

ت
لإمارا

ا
0.244

43
12

27.6
17.5

73.1
61.3

46.6
91.0

44
حرين

الب
0.253

46
20

13.8
18.8

74.4
80.4

39.4
87.2

90
تون�ض

0.265
48

56
4.6

26.7
32.8

46.1
25.1

70.6
46

ت
الكوي

0.288
50

14
14.5

6.2
55.6

56.3
43.4

82.8
34

ال�شعودية
0.321

56
24

10.2
19.9

60.5
70.3

18.2
75.5

56
ُعمان

0.348
64

32
10.6

9.6
47.2

57.1
28.6

81.8
65

لبنان
0.413

80
25

12.0
3.1

38.8
38.9

22.8
70.5

93
جلزائر

ا
0.425

81
97

10.0
25.8

20.9
27.3

15.0
71.9

129
ب

املغر
0.460

92
100

35.8
11.0

20.1
36.3

43.0
57.4

77
لأردن

ا
0.488

101
63

26.5
12.0

69.5
78.5

15.3
66.2

31
طر

ق
0.524

113
7

9.5
0.1

66.7
59.0

50.8
95.6

120
العراق

0.542
120

63
68.7

25.2
22.0

42.7
14.7

69.7
118

�شورية
0.556

125
70

41.6
12.0

29.0
38.9

13.4
72.7

110
م�شر

0.580
130

66
43.0

2.8
43.4

59.3
23.6

74.6
166

ال�شودان
0.628

140
730

84.0
24.1

12.8
18.2

31.2
76.0

161
موريتانيا

0.644
142

510
73.3

19.2
8.0

20.8
28.6

79.0
154

اليمن
0.733

152
200

47.0
0.7

7.6
24.4

25.2
71.8

-- 
الدول العربية

0.546
—

164
45.4

13.8
32.9

46.4
24.7

73.2
-- 

مل
العا

0.450
—

145
47.4

21.1
54.1

64.2
50.6

76.7
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العربية  الدول  يف  االقت�صادي  النمو  رفع  هدف  يعدُّ 
اأهم  وتوزيع نتائجه ما بني خمتلف �صرائح املجتمع؛ من 
الدول،  هذه  ُتواجه  التي  االأ�صا�صية  التنموية  التحديات 
التنمية  اإح��داث  يف  الق�صوى  النمو  الأهمية  ذلك  ويرجع 
وكذلك  ممكنة،  االجتماعية  التنمية  وجعل  االقت�صادية 
ة تخفي�ض  دة؛ وبخا�صَّ يف حلِّ اإ�صكاليات �ُصوق العمل املتعدِّ
ورفع  واحل��رم��ان  الفقر  حماربة  ويف  البطالة،  معدالت 
م�ستويات رفاهية �ملو�طنني، بالإ�سافة �إلى �سرط ت�سريع 
معدالت النمو االقت�صادي، ويتطلب حتقيق هذه االأهداف 
قاعدة  وتو�صيع  االجتماعية،  التفاوتات  تقليل  التنموية 
�حل�سول  من  �ملو�طنني  متكني  عرب  �لنمو؛  نتائج  توزيع 
�لعادل على خدمات �لتعليم و�ل�سحة و�ل�سكن و�لت�سغيل، 
واالأم��ان  االأم��ن  وحتقيق  ال�صرائية،  القوة  تاآكل  وع��دم 
القادرة  وغري  ال�صعيفة  لل�صرائح  االجتماعية  واحلماية 

على رعاية نف�سها.

التنموية  االأه�������داف  ه����ذه  حت��ق��ي��ق  ي��ت��ط��لَّ��ب  ك��م��ا 
ا�صرتاتيجيات  �صياغة  اإع��ادة  واالجتماعية  االقت�صادية 
التنمية و�صيا�صات دعم النمو االقت�صادي العربي، بحيث 
ا �صاماًل1، يحقق �أكرب قدر �أكرب من �ل�ستفادة  ي�صبح منوًّ
ملختلف �ل�سر�ئح �ل�سكانية؛ بحيث ل ينتج عنه تفاوت قليل 
نوعية  ذات  عمل  فر�ض  ر  يوفِّ وكذلك  الدخل،  توزيع  يف 
جيدة والئقة، تتوافق مع تطلعات الوافدين ل�صوق العمل، 
�لعمل،  عر�ض  م�ستويات  مع  متنا�سبة  ب��اأع��د�د  وكذلك 
اأن يكون النمو االقت�صادي يف  وت�صتوجب هذه املتطلبات 

الدول العربية �صاماًل، وكذلك غنيًّا بالت�صغيل.

جتربة  تقومي  االقت�صادي  النمو  هذا  حتقيق  يتطلب 
�لدول  يف  �ملا�سية  �لعقود  مد�ر  على  �لقت�سادي  �لنمو 
واالختناقات  وامل��ع��وق��ات  التحديات  واإب����راز  العربية، 
�لت�سغيل  ق  قُّ تحَ م�ستويات  �إلى  �لو�سول  دون  حالت  �لتي 
تباين  االعتبار  بنظر  اآخذين  املن�صودة؛  والتنمية  التامِّ 
اخل�صائ�ض الهيكلية االقت�صادية لهذه الدول، وتوجهاتها 
املوارد  من  وهبتها  االقت�صادية،  ال�صيا�صات  جمال  يف 

الطبيعية وعوامل االإنتاج2، وانطالًقا من حقيقة اأن النمو 
�ل�سيا�سات  عرب  توجيهه  �إع��ادة  �إلى  يحتاج  �لقت�سادي 
االأمر  فاإن  بالت�صغيل؛  ا  وغنيًّ �صاماًل  ليكون  االقت�صادية 
يتطلَّب حتديد هذه املفاهيم ب�صكل ي�صمح بقيا�صها قيا�ًصا 
يت�صق مع التعريف بها، وبعدها حتديد ماهية ال�صيا�صات 
وغنيًّا  �صاماًل  االقت�صادي  النمو  جلعل  تفعيلها  الواجب 

بالت�صغيل.

ونظًرا الهتمام التقرير بق�صايا التنمية العربية و�ُصبل 
قها  تطبِّ �لتي  �لتنموية  �ل�سيا�سات  تعزيزها عرب خمتلف 
ل اأن ُيقا�ض النمو االقت�صادي مبعدل التغريُّ  الدول؛ يف�صَّ
االإجمايل،  املحلي  بالناجت  مقا�ًصا  الفرد،  لدخل  املئوي 
�ل�سكان،  ع��دد  على  ًما  مق�سَّ �لثابتة،  بالأ�سعار  ًر�  م��ق��دَّ
وُيقا�ض م�صتوى التنمية االقت�صادية مبتو�صط دخل الفرد 
كما هو م�صار اإليه اأعاله، وبالتايل فاإن النمو االقت�صادي 
احلا�صل  التطوُّر  مدى  يعك�ض  الفرد  دخل  بتغريُّ  املقا�ض 
الناجت  منو  معدل  الأن  ونظًرا  االقت�صادية3،  التنمية  يف 
النمو  معدل  اإليه  م�صاًفا  الفرد  دخل  منو  معدل  ُي�صاوي 
ال�صكاين؛ فاإن تقومي النمو االقت�صادي يتعادل مع تقومي 
هو  �ل�سكاين  �لنمو  �أن  �عتربنا  �إذ�  �لقت�سادية  �لتنمية 
الدميوغرافية  بالعوامل  ويتاأثَّر  م�صبًقا«،  دة  »حمدَّ عملية 
الدول  فاإن  وعليه  فقط،  الطويل  االأجل  يف  واالقت�صادية 
العربية التي �صهدت معدالت منو �صكاين مرتفعة؛ �صيكون 
ة  بالرغم من �سدَّ �لفرد فيها متو��سًعا،  معدل منو دخل 
�ل�ستثمار  لتوجيه  �لأمر  هذ�  ويرجع  �لقت�سادي،  �لنمو 
ملواجهة الطلب االجتماعي املرتفع، بينما يكون النمو يف 
�لدول �لتي �أكملت �لتحوُّل �لدميوغر�يف متاأتًيا من ت�سني 
�لإنتاجية، كما تربز �أهمية قيا�ض �لنمو بدخل �لفرد عند 
مرتبطة  التوزيع  ق�صايا  اإن  حيث  �صموليته؛  مدى  تقومي 
الدخل،  �صرائح  خمتلف  ح�صب  وتوزيعه  الفرد  بدخل 
الفرد  ودخل  الناجت  بني معدل منو  التفاوت  ويظهر هذا 
عند مقارنة متو�صط منو الدول العربية مع عينة من دول 
املقارنة4، وقد كان معدل النمو ال�صكاين املتو�صط ما بني 

ي����ع����ت����ر م����ف����ه����وم ال���ن���م���و 

مو�سعاً  م��ف��ه��وم��اً  ال�����س��ام��ل 

ي�����اأخ�����ذ ب���ن���ظ���ر االع����ت����ب����ار 

ال����ع����دي����د م�����ن االأه����������داف 

التنموية الواجب حتقيقها 

ميكن  ح���ت���ى  اآين  ب�����س��ك��ل 

النوع  ه���ذا  اإىل  ال��و���س��ول 

م���ن ال��ن��م��و. وت�����س��م��ل هذه 

منها:  ال��ع��دي��د  االأه�������داف 

واالإ�سالح  ال��دخ��ل،  ت��وزي��ع 

امل����وؤ�����س���������س����ي، واحل���������ّد من 

الفقر، واحّلد ووقف التاآكل 

للخدمات  والنفاذ  البيئي، 

والتعليمية  ال�������س���ح���ي���ة 

وبقية اخلدمات، وحماربة 

ال������ف������وارق ح�������س���ب ال���ن���وع 

االج��ت��م��اع��ي، وامل�����س��ارك��ة يف 

اتخاذ القرارات.  ومن املهم 

ال��ن��وع من  ه��ذا  يت�سف  اأن 

ت�سغيلي  مب��ح��ت��وى  ال��ن��م��و 

بهدف معاجلة اأهم امل�ساكل 

االقت�سادية / االجتماعية، 

اأي ارتفاع معدل البطالة. 
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ا،  1960-2013 يف الدول العربية بحدود )3.5%( �صنويًّ
مقارنة ب�)1.8%( بدول املقارنة، وكان معدل منو الناجت 
�ل�سر�ئية  وبالقوة  �لثابتة  بالأ�سعار  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
املتعادلة )4.1%( يف الدول العربية، و)5.7%( يف دول 
العربية  الدول  الدخل يف  فاإن معدل منو  املقارنة؛ وعليه 
املقارنة،  دول  يف   )%3.9( كان  بينما   ،)%0.7( كان 
فاق   ،� �سكاين مرتفع جدًّ �لإم��ار�ت مبعدل منو  ومتيَّزت 
القوي  النمو  من  بالرغم  فاإنه  وبالتايل  �صنويًّا،   )%8(
ر ب�)5%(؛ فاإن منو دخل  للناجت املحلي االإجمايل واملقدَّ
الدول  يف  الظاهرة  هذه  ر  وتتكرَّ ب�)%2(،  تراجع  الفرد 
�خلليجية �لتي بلغت فيها معدلت منو �ل�سكان م�ستويات 
اأن  من  وبالرغم   ،)%5.5( �ملتو�سط  يف  بلغت  مرتفعة، 
)5.1%(؛  كبري  ب�صكل  منا  قد  االإجمايل  املحلي  الناجت 
�صنويًّا،  ب�)%0.1(  املتو�صط  يف  تراجع  الفرد  دخل  فاإن 
وُتظهر هذه �لتجزئة ملعدل �لنمو �لقت�سادي مدى �أهمية 
م�صاهمة منو االإنتاجية، مقارنة بالنمو االأفقي الناجت عن 
ال�صوق  اأهمية حجم  يعك�ض  والذي  ال�صكان،  ع حجم  تو�صُّ

والطلب االجتماعي امل�صاحب له. 

على  �لقت�سادي  �لنمو  �سمولية  مدى  قيا�ض  ويعتمد 
ما  عادة  والتي  الدخل،  توزيع  حول  البيانات  توفر  مدى 
�لإنفاق �ل�ستهلكي للأ�سر عرب  توزيع  ُتقا�ض من خلل 
ت�صمل  وال  ع،  متقطِّ ب�صكل  تنفذ  والتي  بالعينة،  البحوث 
�صتنح�صر  التقومي  فاإن عملية  وعليه  العربية،  الدول  كلَّ 
يف تلك �لدول �لتي متتلك �أكرث من بحث بالعينة، ول�سدِّ 
يعتمد  الف�صل  ه��ذا  ف���اإن  القيا�ض  عملية  يف  النق�ض 
و�لتنمية  �لنمو  يف  �حلا�سل  �لتطور  مقارنة  على  ا  �أي�سً
الب�صرية  التنمية  اإح��رازه من تطور يف ميادين  مع ما متَّ 
اأم  �صاماًل  ك��ان  النمو  هل  لتقدير  وذل��ك  واالجتماعية؛ 
بالالم�صاواة  املعدل  الب�صرية  التنمية  موؤ�صر  ل  وي�صكِّ ال؟ 
�أهم  �أحد  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ي�سدره  �لذي 
املوؤ�صرات التي تعك�ض مدى درجة �صمولية التنمية، حيث 
اإنه يقي�ض الفاقد يف م�صتوى التنمية الب�صرية الناجت عن 

وكذلك  االجتماعية،  اخل��دم��ات  توزيع  يف  الالم�صاواة 
اإن النمو ال�صامل ال بدَّ  م�صتويات النفاذ والتمكني؛ حيث 
�أن ينعك�ض يف هذ� �ملوؤ�سر عرب �سيا�سات �لتوزيع �لهادفة 
، كما اأن النمو ال�صامل ميكن قيا�صه  لتحقيق التنمية للكلِّ
ب ملجموعة خمتارة  وتقوميه من خالل تطوير موؤ�صر مركَّ
ال�صامل  النمو  اأوج��ه  خمتلف  تعك�ض  التي  املتغريات  من 

الت�صغيلي.

1.4 هل النمو القت�شادي يف الدول العربية �شامل 
وغنيٌّ بالت�شغيل؟

الو�صائل  ك��اأح��د  االق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  اأه��م��ي��ة  رغ���م 
اإن  اإذ  ذات��ه؛  بحدِّ  هدًفا  يعدُّ  ال  اأنه  اإالَّ  التنمية؛  لتحقيق 
�إنتاج  بزيادة  ت�سمح  �لقت�سادي  �لنمو  معدلت  زي��ادة 
بتح�صني  �صت�صمح  وال��ت��ي  واخل��دم��ي��ة،  امل��ادي��ة  اخل���ريات 
�لرئي�سة  �لأه��د�ف  �أح��د  باعتبارها  �ملو�طنني؛  رفاهية 
للتنمية؛ وعليه، فاإن توزيع نتائج �لنمو �لقت�سادي ي�سبح 
العدالة  بتحقيق  ا�صرتاتيجية مرتبطة  اأبعاد  م�صاألة ذات 
االحتياجات  وتلبية  العي�ض،  فر�ض  وتاأمني  االجتماعية، 
ذلك؛  على  وبناًء  �لبلد،  يف  �ملعدومة  لل�سر�ئح  �لرئي�سة 
يتطلَّب  �صامل  منظور  من  االقت�صادي  النمو  تقومي  فاإن 
�سبط تعريف عملي للنمو �ل�سامل؛ وذلك من خلل ربط 
النمو بالتوزيع، وكذلك ربط النمو االقت�صادي باأهداف 
�سوق �لعمل، و�لتي من خللها ميكن �لإجابة على م�ساألة 
تقومي النمو ال�صامل الت�صغيلي يف البلدان العربية )انظر: 
ال�صكل رقم 1.4(، ونظًرا ل�صعف البيانات واالإح�صائيات 
�صمولية  مدى  تقومي  �صنحاول  فاإننا  بالتوزيع؛  املتعلقة 
النمو االقت�صادي با�صتخدام العالقة بني النمو والتوزيع، 
اأو  الدخل  توزيع  بيانات  لها  ر  تتوفَّ التي  العربية  للدول 
�لتنمية  م�ستويات  ربط  حماولة  �إلى  بالإ�سافة  �لإنفاق، 
العدالة  حتقق  مدى  تعك�ض  والتي  اأخ��رى،  موؤ�صرات  مع 
ق�سايا  على  �لرتكيز  خلل  من  ة  وبخا�سَّ �لجتماعية، 
وكذلك  والبطالة،  واحلرمان  والفقر  الب�صرية  التنمية 
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 الشامل�نات�النموِّ مكوِّ  :١.�٤الش�ل�رقم�

 
 ر.�حرِّ املاملصدر:�

 

�؛توسطة�الدخلمعة�(غ���النفطية)�العر�ية�ذات�الاقتصادات�املتنوِّ ����حالة�الدول �اأمَّ 

� �توسيع �أوسع�نتائجفإن �دائرة �الدخل�؛النمو�ل�شمل �توز�ع �سوء �تقليل �خالل �من حار�ة�مو ،

�والفقر �الرفا�ية�،البطالة �مستو�ات �من��دُّ �ع�..ورفع �مز�د �لتحقيق �ألاساسية �ألاولو�ات من

�وعليه�؛التنمية �النمو��لتتمثَّ ، �أ�داف �العدالةالشامل �من �مز�د �تحقيق �مستو�ات��،�� وتقليل

�،ن�لليوم�الواحدامقداره�دوالر و �،فقرال�د�بخّطِ والذي�يحدَّ ،�حار�ة�الفقرمباإلضافة�إ���،�البطالة

�تحقو�تطلَّ  �النمو�الشاملب ��يق �جيدة �إدارة �غ���ا��ليجية �النفطية �الدول �،النفطية�للعوائد��

�الاس�ثمار ��� �النمو�املوجَّ �؛واستغالل�ا �من �مز�د �الشرائحلتحقيق �أوسع �إ�� �الفقر��؛ه لتخفيض

م�����ذه�للصراع�القائم�ع���التحكُّ �وإيجاد�حّلٍ ،�وتحقيق�الاستقرار�وألامن�الاجتما��،�والبطالة

وفرة�النفط�و �،بحكم���م�ا�الصغ���؛الدول�ا��ليجية�د�التحدي�ألاسا������و�تجسَّ �،العوائد

عدالت�موانخفاض��،ع���تحقيق�مستو�ات�عالية�من�الدخل�والتنمية�ال�شر�ة�والقدرة�،والغاز

ق�استدامة�التنمية�من�خالل�تنو�ع�حّقِ ي�بما،����القطاعات�غ���النفطية���دفع�النمو��..البطالة

 قتصاد�الوط��.الا

جديدة  عمل  فر�ض  توليد  على  �لقت�سادي  �لنمو  قدرة 
الدخل،  بتنمية  مرتبطة  جيدة  نوعية  ذات  م�صتدامة، 

ق طموحات �لباحثني عن �لعمل و�آمالهم. وُتقِّ

�لتنمية  م�ستويات  على  �ل�سامل  �لنمو  تقومي  ويعتمد 
االقت�صادية ملجموعات الدول العربية، حيث تختلف فيها 
التحديات واالأهداف التنموية؛ ففي حالة الدول العربية 

منخف�صة الدخل، فاإن املهمة االأ�صا�صية للنمو االقت�صادي-
»�لفقر  �أخرى -تتمثَّل يف حماربة  �أهد�ف  �إلى  بالإ�سافة 
تتمثَّل  حيث  للتنمية؛  �لألفية  �أه��د�ف  وتقيق  �ملدقع«، 
�لتحديات يف توفري �لتعليم و�ل�سحة �لأ�سا�سية و�لق�ساء 
، وعليه؛ فاإن �لنمو �لقت�سادي يجب  على �حلرمان �حلادِّ
ز على ق�سية �لفقر �ملدقع �سمن �لأهد�ف �لألفية  �أن يركِّ

االأخرى كمحاور ل�صبط العالقة بني النمو والتنمية.

عة  ا يف حالة الدول العربية ذات االقت�صادات املتنوِّ اأمَّ
)غري �لنفطية( متو�سطة �لدخل؛ فاإن تو�سيع نتائج �لنمو 
لت�سمل د�ئرة �أو�سع؛ من خلل تقليل �سوء توزيع �لدخل، 
الرفاهية..  م�صتويات  ورف��ع  والفقر،  البطالة  وحماربة 
�لتنمية؛  �لأ�سا�سية لتحقيق مزيد من  �لأولويات  تعدُّ من 
وعليه، تتمثَّل �أهد�ف �لنمو �ل�سامل يف تقيق مزيد من 
�لعد�لة، وتقليل م�ستويات �لبطالة، بالإ�سافة �إلى حماربة 

د بخطِّ الفقر، ومقداره دوالران لليوم  الفقر، والذي يحدَّ
الواحد، ويتطلَّب حتقيق النمو ال�صامل يف الدول النفطية 
غري اخلليجية اإدارة جيدة للعوائد النفطية، وا�صتغاللها 
�أو�سع  �إلى  ه  يف �ل�ستثمار؛ لتحقيق مزيد من �لنمو �ملوجَّ
الفقر والبطالة، وحتقيق اال�صتقرار  ال�صرائح؛ لتخفي�ض 
على  �لقائم  لل�سر�ع  ح��لٍّ  و�إي��ج��اد  �لجتماعي،  و�لأم��ن 
االأ�صا�صي يف  التحدي  د  ويتج�صَّ العوائد،  م يف هذه  التحكُّ

ر.  امل�شدر: املحرِّ

نات النموِّ ال�شامل ال�شكل رقم 4. 1: مكوِّ
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النفط  الدول اخلليجية؛ بحكم حجمها ال�صغري، ووفرة 
و�لغاز، و�لقدرة على تقيق م�ستويات عالية من �لدخل 
و�لتنمية �لب�سرية، و�نخفا�ض معدلت �لبطالة.. يف دفع 
ا�صتدامة  ق  يحقِّ مبا  النفطية،  غري  القطاعات  يف  النمو 

�لتنمية من خلل تنويع �لقت�ساد �لوطني.

ة يف حتقيق  اإن م�صاألة النمو ال�صامل ذات اأبعاد مهمَّ
�لقت�سادية  �لقوى  على  �لعتماد  لأن  وذل��ك  �لتنمية؛ 
�لإنتاجية  على  قائم  توزيع  منط  �إل��ى  �سيوؤدي  وحدها 
ية لعوامل االإنتاج، قد ال تتوافق مع االأبعاد التنموية  احلدِّ
ة يف حتقيق العدالة  ة من النمو االقت�صادي؛ بخا�صَّ املرجوَّ
�إن  �لبطالة،  وتقليل  �لفقر،  على  و�لق�ساء  �لجتماعية، 
�صها  اأ�صَّ والتي  �صيوًعا،  االأك��ر  والتوزيع  التنمية  عالقة 
)U( املعكو�ض)∩(؛ اأي اأنه يف  حرف  تتبع  “كوزنت�ض”، 
ع �لهوة ما بني  ع �أن تتو�سَّ �ملر�حل �لأولى من �لتنمية يتوقَّ
التوزيع  اإعادة  ة  د مهمَّ ُيعقِّ ال�صرائح االجتماعية، وهو ما 
من  املرحلة  هذه  يف  العامة  ال�صيا�صات  لها  تهدف  التي 

التنمية، والتي تقع فيها اأغلب الدول العربية.

ال�صامل  للنمو  ال��دويل  البنك  تعريف  من  وانطالًقا 
ع نطاق النمو ورفع  )�نظر: �إطار 1.4(، والذي يتعلَّق بتو�صُّ
ن�صقه؛ فاإن الباحث Anand et al، 2013(5 ( واآخرون 
رو� مقيا�ًسا للنمو �ل�سامل و�لذي ي�سمُّ هذين �لبعدين،  طوَّ
موؤ�سر  تطوير  متَّ  �لجتماعي  �لرفاه  د�لة  على  بالعتماد 
قائم على فكِّ م�ساهمة كلٍّ من معدل �لنمو �لقت�سادي 

ومقدار توزيع النمو6.

ر بيانات توزيع الدخل جلميع  ولالأ�صف ال�صديد ال تتوفَّ
�لدر��سة �سملت ثماين  فاإن عينة  �لعربية؛ وعليه،  �لدول 

ذ�ت  �لعربية  للدول  لة  ممثِّ بالأ�سا�ض  وه��ي  فقط،  دول 
الدخل املتو�صط، وكذلك ذات م�صتويات التنمية املتدنية 
ل  حيث  �خلليج،  دول  ت�سمل  ول  و�ملرتفعة،  و�ملتو�سطة 
حالة  تلخي�ض  ميكن  ولكن  الدخل،  توزيع  بيانات  ر  تتوفَّ
تتوفر  و�لتي  �لكويت،  دولة  بال�ستعانة بحالة  �لدول  هذه 
فرتة   29 �لعينة  �سملت  �لإن��ف��اق،  توزيع  بيانات  عليها 
للإنفاق،  بالعينة  بحثني  بني  ما  تقوميها  متَّ  دخ��ل،  منو 

والدرا�صة تغطي مرحلة ما بني 2012-1985. 

ن معدل  ففي �جلز�ئر؛ كان �لنمو �سامًل، حيث ت�سَّ
عدالة توزيع الدخل خالل الفرتة ما بني 1988 - 2011 
بالرغم من تراجع النمو خالل الفرتة 1988 - 1995، 
و�إجر�ء  �لنفط،  �سعر  �نهيار  �سهدت  �لتي  �لفرتة  وهي 
�إ�سلحات هيكلية �أدت �إلى تر�جع �لنمو، وقد يكون هذ� 
م�ستوى  يف  �لجتماعي  �لإنفاق  �إبقاء  عن  ناجًما  �لأم��ر 
على  �ملبا�سر  �ل��دع��م  على  �حل��ف��اظ  ة  وبخا�سَّ مقبول، 
و�لغذ�ء،  �لطاقة،  مثل:  �لو��سع؛  �ل�ستهلك  ذ�ت  �ل�سلع 

واالأدوية.

ما  نك�صة  �صهد  ال�صامل  النمو  ف��اإن  م�صر؛  يف  ��ا  اأمَّ
2005؛ حيث انخف�ض معدل منو االإنفاق،   - 2000 بني 
اأقلَّ  كان  اال�صتهالكي  االإنفاق  منو  اأن  مالحظة  ومُيكن 
اأن  للفرد، كما  االإجمايل  املحلي  الناجت  من معدالت منو 
معدلت منو �لإنفاق كانت متو��سعة بالرغم من �إمكانية 

اعتبارها �صاملة.

 - 2007 ��ا يف ال��ع��راق؛ ف��اإن منو االإن��ف��اق ما بني  اأمَّ
2012 كان متو��سًعا، بالإ�سافة �إلى تدهور موؤ�سر عد�لة 

� �سامًل متو��سًعا. �لدخل؛ مما �أعطى منوًّ
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اأما يف االأردن؛ فاإن الفرتات ما بني 1987 - 1992 
ا �أعطى  عرفت تر�جًعا كبرًي� للنمو ولتوزيع �لدخل؛ ممَّ
عرفتها  التي  ل��الأزم��ة  يرجع  ورمب��ا  �صامل،  غري  ا  من��وًّ
�ء �أزمة �ل�سرف، وكذلك عودة �ملهاجرين  �ململكة جرَّ

ا ما بني  ب�سبب حرب �خلليج �لأولى، وتدهور �لنمو �أي�سً
2008 خالل االأزمة العقارية العاملية، حيث   - 2006
توزيع  ن عدالة  بالرغم من حت�صُّ ال�صامل  النمو  تراجع 

الدخل.

اإطار 1.4 “النمو ال�شامل”

ولعلَّ من �أهمها تعاريف �لبنك �لدويل، وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، و�لبنك  هناك عديد من �لتعاريف �خلا�سة ب�”النمو ال�صامل”، 
االآ�صيوي للتنمية، وا�صرتاتيجية النمو االأوروبية .2020 

تعريف البنك الدويل: ي�سري �إلى منط �لنمو و�سرعته، و�لتي تت�سف بالرتباط �ملتبادل، وتخ�سع للتقومي ب�سكل �آين، حيث تعدُّ �سرعة �لنمو 
ة  بكافَّ النمو �صاماًل  اأن يكون  الطويل ال بدَّ  االأجل  النمو يف  ا�صتدامة  اأنه ول�صمان  اإالَّ  الفقر املطلق،  التخلُّ�ض من  البنك بهدف  ة يف  مهمَّ
ة فئة قوة �لعمل من �ل�سكان، وي�سمن هذ� �لتعريف �لربط ما بني �لُبعد �لكلي و�جلزئي للنمو، وبهذ� �ملعنى يركز “النمو  �لقطاعات؛ بخا�سَّ
ال�صامل” على توليد فر�ض عمل جديدة ودخول جديدة، وينتهج �لبنك لتحقيق “النمو ال�صامل” �آجاًل طويلة، مع �هتمام با�ستد�مة �لنمو، 
زة للأفر�د  علًما باأن مفهوم �ل�سمول هنا ي�سري �إلى �مل�ساو�ة يف �لفر�ض؛ من حيث حرية �لنفاذ للأ�سو�ق، و�ملو�رد، وبيئة عمل غري متحيِّ

ورجال االأعمال. 

تعريف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي: ينظر �لربنامج لهذ� �لنوع من �لنمو على �أنه نتيجة Outcome وعملية Process، مع اأهمية 
ع  �سمان �أن كلَّ فرد ل بدَّ �أن ي�سارك يف عملية �لنمو؛ �سو�ء يف عملية �تخاذ �لقر�ر  �أم �مل�ساركة يف �لنمو، كما �أن نتائج �لنمو يجب �أن توزَّ

امل�صاركة يف النمو، وامل�صاركة يف املنافع.  ن “النمو ال�صامل”:  ب�صكل عادل، وعليه يت�صمَّ

�قت�سادية  �لنمو �لقت�سادي؛ فهو ل يخلق فر�ض  �أهد�ف  �أبعد من  �أنه يذهب  �ل�سامل على  للنمو  للتنمية: ينظر  االآ�صيوي  البنك  تعريف 
ة �لفقر�ء، ويعدُّ منوُّ �لدخل “�صاماًل” اإذا: ا حرية �لنفاذ �لعادلة جلميع �سر�ئح �ملجتمع، بخا�سَّ جديدة فقط، بل ي�سمن �أي�سً

ة بالنمو )�أي م�ساركة غري  ة مل�ساركة �لفقر�ء، وذوي �لقدر�ت �خلا�سَّ �إ�سارة خا�سَّ •�سمح بامل�ساركة لكلِّ �أع�ساء �ملجتمع، مع  	
متييزية(، وما يت�سمنه ذلك من �مل�ساركة يف “عملية” النمو. 

ة لتعزيز �لنمو، مبا يف ذلك �لنفاذ  •ر�فق هذ� �لنمو �نخفا�ض يف عدم �مل�ساو�ة يف �أبعاد �لرفاه غري �ملرتبطة بالدخل، و�ملهمَّ 	
نه ذلك من امل�صاركة يف “نتائج” النمو.  للخدمات التعليمية، وال�صحية، والتغذية، والتما�صك االجتماعي، وما يت�صمَّ

ن “متكني” النا�ض من خالل م�صتوى  تعريف ا�صرتاتيجية النمو االأوروبية 2020: وفًقا لهذه اال�صرتاتيجية فاإن “النمو ال�صامل” يت�صمَّ
�لنا�ض  م�ساعدة  بهدف  �لجتماعية  و�حلماية  و�لتدريب  �لعمل،  �أ�سو�ق  �لفقر، وتديث  �ملهار�ت، وحماربة  و�ل�ستثمار يف  �أكرب،  ت�سغيل 
ا توزيع نتائج �لنمو على كافة �أع�ساء �لتاد �لأوروبي، مبا يف ذلك  �ت و�إد�رتها، وبناء جمتمع متما�سك، ومن �ملهمِّ �أي�سً ع �لتغريُّ على توقُّ
ي �لتما�سك �لإقليمي، كما �أن “النمو ال�صامل” ل بدَّ �أن ي�سمن �لعد�لة يف فر�ض �لنفاذ للجميع، وطو�ل  �لأع�ساء �لأبعد، وبال�سكل �لذي يقوِّ

ع.  العمر املتوقَّ

وبالرغم من وجود عنا�سر م�سرتكة ما بني �لتعاريف �مل�سار �إليها �أعله؛ فاإن �لتقرير �حلايل يعتمد ب�سكل كبري على �لتعريف �لو�رد من ِقبل 
نه من اعتبارات مرتبطة بالنمو امل�صتدام، وامل�صاركة يف “عملية” النمو، وامل�صاركة يف “نتائج” النمو،  البنك االآ�صيوي للتنمية؛ ملا يت�صمَّ

و�حلاجة لبناء قدر�ت موؤ�س�سية، وُنظم للحماية �لجتماعية. 

 .2014 ،OECD :امل�شدر



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي216

ا  قويًّ �سامًل   � منوًّ عرفت  فقد  موريتانيا؛  يف  ا  �أمَّ
خالل الت�صعينات، بينما انهار النمو ومل يعد �صاماًل 
وعدالة  النمو  تراجع  حيث  2004؛   -  2000 خالل 

توزيع الدخل.

فرتة  يف  �ل�سامل  �لنمو  �نهار  فقد  �مل��غ��رب؛  يف  ��ا  �أمَّ
 ،2007  -  2001 ال��ف��رتة  خ��الل  ن  وحت�صَّ الت�صعينات، 
النمو نتيجة  انهار  وحدث االجتاه نف�صه يف تون�ض؛ حيث 
من  االأول  الن�صف  خالل  التوزيع  عدالة  موؤ�صر  تدهور 
ن  حت�صُّ مع  ن  التح�صُّ نحو  النمو  عاد  وبعدها  الت�صعينات، 
بني  ما  �مل�سح  نتائج  ف��اإن  �ليمن؛  يف  �أم��ا  �لدخل،  توزيع 

1998 - 2005 تدلُّ على �نهيار للنمو يف ن�سقه ومنطه.

وباملو�زنة مع تقومي مدى �سمولية �لنمو وكيف يتوزع 
تطوُّر�ت  �إل��ى  �لنظر  ا  �أي�سً ميكن  فاإنه  �ل�سر�ئح؛  عرب 
ح�ساب  وك��ذل��ك  جيني،  مبوؤ�سر  ُمقا�ًسا  �ل��دخ��ل  ت��وزي��ع 
)فقر  لليوم  و�ح��د  دولر  �أ�سا�ض  على  �لفقر  موؤ�سر�ت 
مدقع(، ودولرين لليوم �لو�حد للفرد، وهو م�ستوى �أعلى 
�لإنفاق يف  يت�سق مع متو�سط  و�لذي  �لأدن��ى،  �لرفاه  من 
�لدول ذ�ت �لدخل �ملرتفع ن�سبيًّا، فنتائج تقومي �لفقر من 
رقم  وامللخ�ض يف اجلدول  الدويل  البنك  بيانات  قاعدة 
جزر  )جيبوتي،  �لفقرية  �لعربية  �ل��دول  �أن  ُتظهر   2.4
القمر، ال�صودان، موريتانيا، اليمن( تعرف م�صتويات فقر 
ا منعك�ض يف م�ستوى تنميتها  مدقع معتربة، وهو �أمر �أي�سً
ه �صيا�صات النمو ال�صامل  الب�صرية املتدنية، ويتطلَّب توجُّ
تنمية  و�حلرمان؛ عرب  �لفقر  �لرتكيز على حماربة  نحو 
من  ا�صتفادتها  دائرة  وتو�صيع  املعدومة،  ال�صرائح  دخول 
�مل�ساريع  وتنمية  و�لتحويلت،  �مل�ساعد�ت  عرب  �لتنمية 
ة توفري التعليم  العامة، وتنمية راأ�ض املال الب�صري؛ بخا�صَّ

املجاين وال�صحة االأ�صا�صية.

م�صتويات  فاإن  الدخل؛  متو�صطة  العربية  الدول  اأما 
على  ��ز  ت��ركِّ �أن  وت��ت��اج  م��ت��دن��ي��ة،  فيها  �مل��دق��ع  �ل��ف��ق��ر 
احلرمان والفقر ب�صكل اأو�صع، حيث ترتفع معدالت الفقر 
�لتطور�ت  �إل��ى  وبالنظر  �ل��و�ح��د،  لليوم  دولري���ن  عند 

 3.4( �جلدولني  يف  �ل��و�ردة  �لنتائج  ف��اإن  �لقت�سادية؛ 
و4.4( ُتظهر �أن �جتاهات �لفقر يف هذه �لدول كانت كلُّها 
ن، حيث �نخف�ست معدلت �لفقر وم�ستويات  نحو �لتح�سُّ
و�ملغرب  و�جلز�ئر  �لأردن  �لإنفاق يف  توزيع  عد�لة  عدم 

وم�صر وتون�ض.

2.4 النمو الت�شغيلي:

اأحد  والئ��ق��ة  م�صتدامة  عمل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ل  ي�صكِّ
امل�صتحقات االأ�صا�صية للتنمية، وكذلك اأحد اأهم التحديات 
التنموية التي تواجه متخذي القرار واالأفراد واملوؤ�ص�صات 
من  جديدة  عمل  فر�ض  توفري  ويعتمد  �سو�ء،  ح��دٍّ  على 
تو�سعة �لطاقة �لإنتاجية لل�سلع و�خلدمات نتيجة �رتفاع 
�جلديد  �ل�ستثمار  ل  وي�سكِّ �خلارجي،  �أو  �ملحلي  �لطلب 
وت�سني �لإنتاجية عرب �لخرت�ع و�لتطوير و�سائل زيادة 
�لإنتاج لتلبية �لطلب �ملتز�يد، وبناًء على طبيعة �لعلقة 
�ض يف �صكل  ما بني االإنتاج وعوامله االأ�صا�صية، كما هو ملخَّ
دالَّة االإنتاج؛ فاإن التغريُّ يف االإنتاج )النمو االقت�صادي( 
ح�سب  �لإن��ت��اج،  عو�مل  على  �لطلب  يف  تغريُّ  �إل��ى  ي  ي��وؤدِّ
بينها  فيما  االإنتاج  عوامل  تربط  التي  الفنية  العالقات 
)درجة �لإحلل(، وهذ� �لو�سع ي�سع �لنمو �لقت�سادي 
والتقنية واأ�صعار ال�صوق واأ�صعار عوامل االإنتاج واملدخالت 
املختلفة يف غاية االأهمية ملواجهة م�صاألة الت�صغيل )انظر: 

�لإطار 2.4 للعالقة ما بني النمو والت�صغيل(.

كما �أن توليد فر�ض عمل ل يرتبط فقط بال�ستثمار 
�ملناف�سة  �لإنتاج  عو�مل  و�أ�سعار  و�لخ��رت�ع  و�لإنتاجية 
وتركيبته؛  نف�سه  �لعمل  �سوق  على  ا  �أي�سً و�إمنا  و�ملكملة، 
اأ�صا�صيًّا يف عملية النمو  اإن هذه ال�صوق يلعب دوًرا  حيث 
الت�صغيل  بطًئا يف منو  ينجم عنه  كان  واإذا  االقت�صادي، 
�ملدخلت  نوعية  فاإن  �لهيكلية؛  �لبطالة  �رتفاع  وبالتايل 
وبالتايل ظهور حلقة  �لنمو،  �لإنتاج وتدُّ من  ر على  توؤثِّ
هو  مثلما  و�لت�سغيل،  �لنمو  بانخفا�ض  تتميز  مفرغة 

حا�صل يف اأغلب الدول العربية.

الب�صري،  املال  راأ�ض  فاإن م�صتوى  املنطلق؛  ومن هذا 
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يلعب  مهارتها؛  وم�صتوى  العاملة  اليد  حجم  من  ن  واملكوَّ
�لإنتاجية  �لعمليات  د  لتعقُّ ونظًر�  �لنمو،  تفيز  يف  دوًر� 
نة يف ر�أ�ض �ملال، و�لتي عموًما يتم  و�رتفاع �لتقنية �مل�سمَّ
�لتنظيم  متطلبات  �إل��ى  بالإ�سافة  جاهزة،  ��ستري�دها 
املال  راأ�ض  نوعية  فاإن  االإنتاجية؛  لرفع  اجليدة  واالإدارة 
�لب�سري تلعب دوًر� �أ�سا�سيًّا يف تفيز �لنمو �لقت�سادي، 
وياأتي �لطلب على �لعمل ح�سب م�ستوى �ملهار�ت و�حلجم 
من قطاعات خمتلفة متباينة يف �صدة الطلب ويف نوعه؛ 
يف  �لتنمية  بد�يات  يف  يكون  و�ل��ذي  �لزر�عي،  فالقطاع 
خالل  من  تدريجيًّا  ل  يتحوَّ عة،  املقنَّ البطالة  من  حالة 
وبالتايل  فيه،  �لعمالة  ن�سب  و�نخفا�ض  �إنتاجيته  �رتفاع 
�إنتاجية  وكذلك  ب�سدة،  يرتفع  �ل��زر�ع��ي  �مل���ردود  ف��اإن 
من  �لزر�عة  ح�سة  تر�جع  مع  تز�مًنا  �لزر�عي،  �لعامل 

الناجت املحلي االإجمايل.

ا �إلى قطاع �ل�سناعة  ويتحول فائ�ض �لعمالة تدريجيًّ
د  وتتحدَّ �حل�سرية،  �ملناطق  يف  و�خل��دم��ات  و�لت�سييد 
نوعية �لعمالة وحجمها ب�سرعة �لتحوُّل �لهيكلي يف قطاع 
�لعمالة  على  �لطلب  يكون  بحيث  و�خلدمات،  �ل�سناعة 
�لتحويل  على  �لقائمة  �لتحويلية  �ل�سناعات  يف  مرتفًعا 
ر  اأو ال�صناعات التجميعية، ويتاأثَّ الب�صيط للمواد االأولية 
هيكل �لطلب على �لعمالة بالتحوُّل نحو �ل�سناعات ذ�ت 
راأ�ض  م�صتوى  ي�صبح  بحيث  والعالية،  املتو�صطة  التقنية 
ويكون  االإن��ت��اج،  عملية  يف  ا  مهمًّ ونوعيته  الب�صري  امل��ال 

�لطلب على �ملهار�ت �لعالية مرتفًعا.

ا بالن�سبة لقطاع �خلدمات و�لت�سييد؛ فاإن �لطلب  �أمَّ
وهيكله؛  �لقطاع  ه��ذ�  طبيعة  على  يعتمد  �لعمالة  على 
فاخلدمات احلكومية تلعب دور املالذ االأخري، من خالل 
فائ�ض  من  جزء  ��ستيعاب  �إل��ى  تهدف  �لتي  �ل�سيا�سات 
عة، �أما �لعمالة يف  ل جزء من �لبطالة �ملقنَّ �لعمالة، وتمُّ
قطاع �لت�سييد؛ فاإنها تت�سارع مع بر�مج �ل�ستثمار �لعام 
يف �لبنية �لأ�سا�سية، وكذلك مع عمليات بناء ر�أ�ض �ملال 

يف �لقطاع �خلا�ض.

ونظًر� لبطء �لنمو و�لتحول �لهيكلي من خلل ت�سريع 
�حلكومية  غري  �خل��دم��ات  قطاع  ف��اإن  �لت�سنيع؛  وتائر 
�ل�سخ�سية  �خلدمات  جزء  يف  م  يت�سخَّ �لإنتاجية  غري 
�لقطاع  من  كبرًي�  جزًء�  ل  ُت�سكِّ و�لتي  �لتجزئة،  وجتارة 
غري �لر�سمي، نتيجة عدم قدرة �لقطاعات �لأخرى على 
ونتيجة  �لريفي،  �لقطاع  من  �لعمالة  تدفقات  ��ستيعاب 
�جُلدد  �لد�خلني  من  �لكبرية  �لأع���د�د  ��ستيعاب  ع��دم 

ل�صوق العمل.

ويعدُّ قطاع خدمات �لأعمال و�خلدمات �لإنتاجية من 
�لأ�سا�سية،  �لبنى  تطور  ت�ساهم يف  �لتي  �لقطاعات  �أهم 
اخلدمات  وك��ذل��ك  اللوج�صتية  اخل��دم��ات  خ���الل  م��ن 
ة قطاع  بخا�سَّ �لأخرى؛  �لقطاعات  تطلبها  �لتي  �لأخرى 
العالية واملتو�صطة،  التقنيات  التحويلية ذات  ال�صناعات 
ذ�ت  �خلدمات  هذه  �أن  �لدر��سات  من  عديد  �أثبت  وقد 
املهارات العالية ت�صهم ب�صكل كبري يف ت�صكيل كلفة االإنتاج 
م بال�سكل �ملطلوب، وتوؤدي �إلى تدهور �لقدرة  �إذ� مل تقدَّ
التناف�صية للبلد؛ ما ي�صعف النمو االقت�صادي، وعليه؛ فاإن 
و�خلدمي  �ل�سناعي  �ض  �لتخ�سُّ من  مزيد  نحو  �لتحوُّل 
�لقت�سادي  �لنمو  جلعل  �لأمثل  �حللَّ  ل  ي�سكِّ �لإنتاجي؛ 
جة  ر فر�ض عمل لليد العاملة املتخرِّ غنيًّا بالت�صغيل، ويوفِّ

من النظام التعليمي، والتي هي يف حالة بطالة هيكلية.

خارج  �لت�سغيل  لكثافة  دة  �ملحدِّ �لعو�مل  هذه  كلَّ  �إن 
مرونات  بتقومي  تلخي�سها  ميكن  �لر�سمي؛  غري  �لقطاع 
يف  �ل��زي��اد�ت  تربط  حيث  للإنتاج،  بالن�سبة  �لت�سغيل 
�ض العالقة  الت�صغيل الناجمة عن النمو االقت�صادي، وتلخِّ
�لفنية ما بني �لإنتاج و�لت�سغيل، وكذلك طبيعة �سيا�سات 
�صوق العمل التي تنتهجها الدول يف �صعيها لتن�صيط عملية 
�لت�سغيل يف �لقطاع �لعام، �أو من خلل �لتاأثري على تكلفة 
ال�صمان  وتكاليف  باالأجور  املرتبطة  )ال�صرائب  العمالة 
�لتوظيف،  على  �خل��ا���ض  �لقطاع  حل��ثِّ  �لج��ت��م��اع��ي(؛ 
�لعمل،  �سوق  ومرونة  �لتدريب،  ق�سايا  �إل��ى  بالإ�سافة 

و�لبيئة �ل�ستثمارية، و�لقدرة �لتناف�سية.
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يتطلَّب  �لعربية  �لبلد�ن  �لت�سغيلي يف  �لنمو  ترويج  �إن 
ح�سب  كلٍّ  �لعربية؛  �لقت�ساد�ت  يف  هيكلي  توُّل  �إج��ر�ء 
االقت�صادي  النمو  معدالت  رفع  نحو  التنموية،  حتدياتها 
�لت�سغيل،  على  �لطلب  ل�ستد�مة  وذلك  حم�سو�ض،  ب�سكل 
�لإنتاجي؛  �لقطاع  يف  عميق  هيكلي  تغريُّ  �إح��د�ث  وكذلك 
ى �مت�سا�ض فائ�ض �لعمالة �ملتو�جدة يف حالة  حتى يت�سنَّ
�خلدمات  قطاع  يف  �أو  �لزر�عي  �لقطاع  يف  عة  مقنَّ بطالة 
غري �حلكومية، وكذلك �مت�سا�ض �لعمالة يف �لقطاع غري 
ز يف �خلدمات �ل�سخ�سية )جتارة �لتجزئة  �لر�سمي و�ملركَّ
تطبيق  ��ا  اأي�����صً ال��ت��ح��وُّل  ه��ذا  ويتطلَّب  الر�صمية(،  غ��ري 
�صيا�صات �ُصوق عمل ديناميكية، ت�صمح برفع فعالية مرونات 
�لت�سغيل من خلل �سيا�سات �لتاأثري على تكاليف �لت�سغيل، 
لدى  ة  وبخا�صَّ اأ�صكاله،  مبختلف  والتدريب  والتوظيف، 

�لفئات �لأكرث عر�سة للبطالة؛ مثل �ل�سباب �ملتعلِّم �لذي 
ز �سيا�سات  يعاين بطالة هيكلية مزمنة، كما يجب �أن تركِّ
�سوق �لعمل على �ملرونة �لتي يطالب بها رجال �لأعمال يف 
م�ستوى  رفع  دون  لكن  �لعمالة،  عن  و�ل�ستغناء  �لتوظيف 
اله�صا�صة يف �صوق العمل، وذلك من خالل توفري احلماية 
رة حول  �للزمة و�لدخل �لبديل، و�إذ� كانت �لبيانات �ملتوفِّ
�خلليجية  �لعربية  �لدول  �أغلب  �أن  على  تدلُّ  �لعمل  �سوق 
تعرف و�سًعا حرًجا يف �سوق �لعمل؛ فاإن بيانات �لقت�ساد 
ة قيا�ض  غري الر�صمي )انظر: اجلدول رقم 5.4(؛ وبخا�صَّ
م�ستوى �له�سا�سة يف �سوق �لعمل.. غري متوفرة على نطاق 
ُبعده  الت�صغيلي يف  النمو  ب عملية تقومي  وا�صع، مما ي�صعِّ
�لقطاع  عن  �خلارجة  ة  �له�سَّ �لعمالة  بامت�سا�ض  �ملتعلِّق 

الر�صمي.

اإطار 4. 2  النمو والت�شغيل.. وجهة نظر “منظمة العمل الدولية”

معدلت منو  �لتباطوؤ يف  فاإن  �لدولية،  �لعمل  منظمة  �ل�سادر من   ،2015 لعام  االجتماعية  واالآفاق  الت�صغيل  اآفاق  لتقرير  وفًقا 
�لت�سغيل ُيعزى �أ�سا�ًسا لنمط �لنمو، وبالعتماد على موؤ�سر قيا�ض �لعلقة بني �لت�سغيل و�لنمو، �أو ما ُيطلق عليه مرونة �لعمل �أو �لت�سغيل جتاه 
الناجت.. ُيالحظ عند مقارنة قيم هذه املرونة خالل ثالث فرتات؛ هي: )1991 -1999(، و)1999 -2007(، و)2007 -2014(.. 
�أن كثافة �لت�سغيل �أو مرونة �لت�سغيل مل تتغريَّ ب�سكل جوهري، و�جتهت �إلى �لنخفا�ض قليًل، من متو�سط قدره )0.35( خلل �لفرتة �لأولى 
)1991 -1999(، �إلى )0.33( خلل �لفرتة �لثانية )1999 -2007(، و�إلى )0.32( خلل �لفرتة �لثالثة )2007 -2014(، 
ومعنى ذلك �أنه خلل �لفرت�ت �لثلث فاإن كلَّ �رتفاع مئوي يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل على م�ستوى �لعامل؛ �رتبط بزيادة مئوية بالت�سغيل ما 

بني )0.32 -0.35(. 

بني  ما  �أي  بعدها؛  وما  �لعاملية  �ملالية  �لأزمة  فرتة  خلل  للمرونة  قيمة  �أعلى  لت  �ُسجِّ فقد  م؛  �ملتقدِّ �لعامل  م�ستوى  على  �أما 
ا هو عليه خالل الفرتتني ال�صابقتني، ويعود ال�صبب يف  )2007 -2014(، رغم اأن معدل منو الت�صغيل خالل هذه الفرتة كان اأقلَّ ممَّ
�لنمو  %(، ويقلُّ كثرًي� عن متو�سط معدل  �إلى حو�يل )0.7  �لعاملية و�سل  �ملالية  �لأزمة  �مل�سجل خلل فرتة  �لنمو  �أن معدل  �إلى  ذلك 
للت�سغيل، بل ل يوجد  �أقل كثافة  �لنمو �لقت�سادي  �مل�سكلة يف كون  يتمثَّل جوهر  �ل�سابقتني، ول  �لفرتتني  �لأزمة يف  %( قبل  البالغ )2 

معدل منو كاٍف لت�صريع خلق فر�ض الت�صغيل.

�إليها �أعله؛ حيث  �أقلَّ يف كثافة �لت�سغيل بني �لفرت�ت �لثلث �مل�سار  �أو�سح تبايًنا  يف حني �سهدت �لبلد�ن �لنامية منًطا خمتلًفا 
نت �لعلقة ما بني �لنمو  بلغ �أكرب منو مرتبط بكثافة ت�سغيل مرتفعة خلل �لفرتة )1991 -1999(، فبلغت �ملرونة )0.36(، كما ت�سَّ
%( خالل الفرتة  %(، مقارنة ب�)3.9  والت�صغيل خالل الفرتة )1999 -2007(، حيث بلغ متو�صط معدل النمو ال�صنوي حوايل )6.4 
ا معتدًل يف كثافة �لت�سغيل يف  )1991 -1999(، مع �نخفا�ض طفيف يف كثافة �لت�سغيل، وقد �سهدت مرحلتْي �لأزمة و�لنتعا�ض �نخفا�سً

 .)% هذه �ملجموعة من �لبلد�ن �لنامية، مع �نخفا�ض يف مرونة �لت�سغيل �إلى )0.29(، يف حني انخف�ض معدل النمو ب�)1.2 
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�لنمو  ي�سبح  لكي  مطلوبة  �لتحولت  هذه  كانت  و�إذ� 
ت�سغيليًّا؛ فاإن �لتحول �لهيكلي عرب �لت�سنيع �لعميق ورفع 
مة،  املتقدِّ والتقنية  الفعالية  اإ�صكالية  يطرح  امل��ال  راأ���ض 
�لتي تمل يف طياتها خف�ض �لطلب على �لعمالة، �إن هذه 
على  تطر�أ  �لتي  �لتحولت  مع  تتما�سى  �أن  يجب  �لعملية 
ق �لبطالة �لهيكلية  ا؛ حتى ل تتعمَّ ا ونوعًّ عر�ض �لعمالة؛ كمًّ
�لدول  ُع��رف��ت  وق��د  �لعر�ض،  م��ع  �لطلب  مو�كبة  نتيجة 
لرتفاع  وذلك  �ل�سكاين؛  �لنمو  معدلت  بارتفاع  �لعربية 
الكبرية  التدفقات  ب�صبب  اأو  الطبيعي،  النمو  م��ع��دالت 

للعمالة الوافدة يف الدول اخلليجية.

�رتفاع  من  عنه  جنم  وم��ا  �لإن���اث  تعليم  ع  تو�سُّ وم��ع 
خ�صوبة  معدالت  ب��داأت  العمل؛  �صوق  يف  امل��راأة  مل�صاهمة 
�أطفال يف �ملتو�سط خلل   8  - 7 �لإناث بالنخفا�ض؛ من 
هذه  عن  وجنم  حالًيا،  �أطفال   3-2 �إلى  �ل�ستينات،  فرتة 
بني  ما  العمق  يف  متفاوت  دميوغرايفٌّ  حتوٌُّل  الديناميكية 
�ل�سكاين،  �لنمو  معدلت  تر�جع  �إلى  ى  �أدَّ �لعربية،  �لدول 
�لفتوة  نتيجة  �لعاملة  �ل��ق��وة  من��و  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  وم��ع 
معدلت  و�رت��ف��اع  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة(،  )�ل��ه��ب��ة  �ل�سكانية 
بالدول  �لعمل  عر�ض  فاإن  �لعمل؛  ب�سوق  �لإن��اث  م�ساهمة 
من  كان  الكم،  حيث  من  قوية  ديناميكية  عرف  العربية 
ا  �ملفرو�ض �أن ي�ساهم يف تخفي�ض تكاليف قوة �لعمل، ممَّ
ي�سمح بدفع �لنمو ب�سكل �أكرب، �إلَّ �أنه بالنظر �إلى معدلت 
النمو وم�صتويات الدخل يف الدول غري النفطية اخلليجية؛ 
فر�سة  كانت  �ل�سكانية  �لهبة  ب��اأن  �عتقاًد�  هنالك  ف��اإن 

�سائعة للنمو �لقت�سادي �لعربي.

مرتبطة  عو�مل  عدة  �إل��ى  �لفر�سة  �سياع  يرجع  وقد 
ق�سايا  باأن  كثري  ويعتقد  �لتنموية،  �لعملية  يف  بتجنيدها 
�سوق  �ختللت  يف  �أ�سا�سيًّا  دوًر�  لعبت  �لعمل  قوة  نوعية 
زت �سيا�سات ر�أ�ض �ملال �لب�سري على ن�سر  �لعمل؛ حيث ركَّ
�لتعليم �لعام، و�إعد�د �ملهار�ت للعمل �لإد�ري يف �لقطاع 
والتدريب  والتقني  الفني  التعليم  اإغفال  واأدى  احلكومي، 
�إلى حدوث �ختلل ما بني خمرجات �لتعليم و�حتياجات 
�لفنية  �ملهار�ت  على  �لطلب  �سعف  و�ساهم  �لعمل،  �سوق 

يف �لقطاع �خلا�ض �لر�سمي، و�لذي يت�سف يف �أغلبه باأنه 
على  �لقدرة  وحم��دود  �سغرية،  من�ساآت  من  ن  مكوَّ قطاع 
يت�صف  العمل،  �ُصوق  اإحداث خلل هيكلي يف  ع.. يف  التو�صُّ
قطاعات  يف  وبعجز  �لقطاعات  بع�ض  يف  عمالة  بفائ�ض 

اأخرى.

3.4 �شيا�شات النمو ال�شامل الت�شغيلي:

بتح�صني  املتعلقة  التنموية  التحديات  مواجهة  تتطلب 
رفاهية �ملو�طن �لعربي �إعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي؛ 
بحيث ي�سبح �لنمو �لقت�سادي-ب�سفته �ملحرك �لأ�سا�سي 
ع معه ثمار هذ�  للتنمية -قويًّا و�سامًل، وبال�سكل �لذي تتوزَّ
يف  واحلرمان  املطلق  الفقر  من  احل��دِّ  يف  لت�صاهم  النمو 
�ملجتمع، وكذلك لتوفري فر�ض عمل د�ئمة ولئقة للباحثني 
عن العمل، وتتطلَّب هذه الغايات اإعادة توجيه ال�صيا�صات 
�لعامة، �إل �أنه حتى تكون هذه �ل�سيا�سات قابلة للتطبيق؛ 
ونوعية،  كمية  �أه���د�ف  �إل��ى  �لغايات  تويل  يجب  ف��اإن��ه 
ل منظومة متكاملة، ت�سمح  وربطها بال�سيا�سات؛ حتى ُت�سكِّ
اأواًل بفهم متطلبات النمو ال�صامل الت�صغيلي، وثانًيا بتقومي 
هذه  جعل  �إل��ى  بالإ�سافة  وتقديره،  �ل�سيا�سات  هذه  �أث��ر 
ب�صياغة  القرار  ملتخذي  ت�صمح  تخطيطية  اأداة  املنظومة 

�خلطط �لتنموية �لهادفة �إلى تقيق هذه �لغايات.

اأن  يجب  ال��ه��دف  ف���اإن  ال�صامل؛  النمو  جم��ال  ففي 
رفع معدالت  الفقر، من خالل  االإقالل من  يتمحور حول 
ز ملحاربة �لفقر،  �لنمو، بافرت��ض �أن �لنمو هو عامل حمفِّ
بالإ�سافة �إلى تطبيق �سيا�سات ت�سني توزيع �لدخل، من 
�صة  املهمَّ الفئات  واالأ�صعار ل�صالح  الدخل  �صيا�صات  خالل 
�لفئات  دخل  دعم  �سيا�سات  جناح  ويتطلَّب  �ملجتمع،  يف 
توزيع  تعيد  �سريبية  �سيا�سة  تطبيق  و�ملحرومة  �ل�سعيفة 
اأن �صيا�صات التوزيع  الدخل ل�صالح الفئات الفقرية، كما 
�ملال،  ر�أ���ض  بناء  على  �لطويل  �لأج��ل  يف  ز  ُتركِّ �أن  يجب 
غري  ال�صعيفة  الفئات  لكلِّ  االجتماعية  اخلدمات  وتقدمي 
�سيا�سات  يف  �لنظر  �إع��ادة  وكذلك  �لعمل،  على  �لقادرة 
خلل  من  �ل��دول��ة،  مليز�نية  �ملكلِّفة  �ملبا�سر  غري  �لدعم 
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�لفئات  م�ستهدفة  مبا�سر  دع��م  �سيا�سات  �إل��ى  تويلها 
�سة، بالإ�سافة �إلى تو�سيع د�ئرة �ل�سمان �لجتماعي،  �ملهمَّ
و�لتاأمني على �ل�سحة، ودعم �ل�سكن، مبا ي�سمح بالق�ساء 

على �ل�سكن �لع�سو�ئي.

اإن دعم النمو ال�صامل يف البلدان العربية يتطلَّب اأواًل 
تغيري ن�سقه؛ بحيث ي�سل �إلى معدلت قادرة على �إحد�ث 
تغريُّ ملمو�ض يف �صوق العمل، وكذلك لرفع متو�صط م�صتوى 
معي�سة �ملو�طن �لعربي، و�إن رفع ن�سق �لنمو �لقت�سادي 
ا؛  من �ملعدلت �حلالية لي�سل �إلى حدود )6 - 7( �صنويًّ
للنمو  قوية  ا�صتدامة  ل�صمان  ًدا؛  م��ت��ع��دِّ تغيرًيا  يتطلَّب 
�إلى  ًد�  جم��دَّ �لعودة  يتطلب  �لنمو  دفع  و�إن  �لقت�سادي، 
م�صارات التخطيط التنموي، الذي تلعب فيه الدولة دوًرا 
لتمويل  ال�صرورية  املالية  امل��وارد  د  جُتنَّ بحيث  تنمويًّا؛ 
�إلى دور  �لإ�سارة  �ل�ستثمار من م�سادر خمتلفة )�نظر: 

موؤ�ص�صة الدولة التنموية، الف�صل اخلام�ض(.

ويتطلَّب رفع معدل النمو رفع معدالت الرتاكم ب�صكل 
املحلي  الناجت  من   )%30( ح��دود  �إل��ى  لت�سل  ملمو�ض؛ 
�لعام  �لقطاع  ��ستثمار  بني  ما  ع  ت��وزَّ بحيث  �لإج��م��ايل، 
�لدخ��ار  م��ع��دلت  لنخفا�ض  ون��ظ��ًر�  �خل��ا���ض،  و�لقطاع 
�خل��ا���ض و�ل���ع���ام؛ ف���اإن مت��وي��ل م�����س��اري��ع �ل��ق��ط��اع �لعام 
�لإنفاق  �أول��وي��ات  يف  �لنظر  �إع���ادة  تتطلَّب  �ل�ستثمارية 
ة تلك املتعلقة بالدعم العام غري املبا�صر،  احلكومي، بخا�صَّ
وحماربة �لهدر، و�لبطالة �ملقنعة، ورفع فعالية �ل�ستثمار 
ه نحو  �لعام، كما يتطلَّب تنفيذ �ل�ستثمار�ت �لعامة �لتوجُّ
ال�صوق املالية؛ لتمويل امل�صاريع من خالل اإ�صدار ال�صندات 
)�ل�سكوك(،  �لإ�سلمي  �لتمويل  و�سيغ  �لأج��ل،  طويلة 
و�لأجنبي،  �ملحلي  �خلا�ض  �لقطاع  م�ساركة  �سيغ  وكذلك 

و�لكتتاب �لعام يف �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية.

يف حني يتطلَّب ت�سجيع �ل�ستثمار �خلا�ض دفًعا �أقوى 
لتح�صني  الهادفة  االقت�صادية  املوؤ�ص�صية  لالإ�صالحات 
�ملثبطة  �ل��ق��ي��ود  وتقلي�ض  و�ل���س��ت��ث��م��ار،  �لأع��م��ال  بيئة 

ة  بخا�سَّ �ملايل،  �ل�سوق  تطوير  مثل:  �خلا�ض؛  لل�ستثمار 
�ملنتج  �ل�ستثمار  متويل  على  �مل�سارف  ت�سجيع  جمال  يف 
�مل�ساريع  متويل  مثل:  حديثة  �سيغ  ع��رب  �لأج���ل،  طويل 
 Syndicated« والتمويل املجمع ،»Project Finance«
بنوك  وتطوير  �لإ���س��لم��ي��ة،  �لتمويل  و�سيغ   ،»Loans
�ملتخ�س�سة،  و�لبنوك  �لتمويلية  و�ل�سناديق  �لتنمية 
خلل  من  و�خل��ا���ض؛  �لعام  �ل�ستثمار  تطوير  يجب  كما 
ت�سني �حل�سول على �لعقار �ل�سناعي، وتطوير �ملناطق 
و�خلدمات  �لتحتية،  �لبنية  وتطوير  �حلديثة،  �ل�سناعية 

�للوج�ستية، وتوفري �لطاقة و�ملاء.

كما يتطلَّب جناح �ل�ستثمار�ت �خلا�سة و�لعامة �إعادة 
النظر يف ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية والتجارية؛ وذلك 
عمل  على  �ملبنية  �ل�سوق  �قت�ساد  �إ�سلحات  فل�سفة  لأن 
�لنا�سجة،  �لأ�سو�ق  يف  مفيدة  تكون  و�ملناف�سة  �لأ�سو�ق 
ل  قد  �حلديثة  �ملوؤ�س�سات  ف��اإن  �لنا�سئة  �لأ���س��و�ق  يف  �أم��ا 
تنمو بال�سكل �ملطلوب؛ وذلك لعملها يف بيئة مناف�سة غري 
مالئمة؛ ولهذا يجب اإعادة �صياغة �صيا�صات �صوق ال�صرف 
للمنتج  كافية  حماية  ي�سمن  مب��ا  �جلمركية  و�حلماية 
�لوطني، ففي ظلِّ �للتز�مات �لو�ردة يف منظمة �لتجارة 
العاملية، وكذلك يف ظلِّ اتفاقيات ال�صراكة االأورومتو�صطية؛ 
�لعربي  و�ل�سناعي  �لزر�عي  �لقطاع  على  �ل�سغط  ف��اإن 
عن  الناجمة  املتكافئة؛  غري  املناف�صة  نتيجة  قويًّا؛  اأ�صبح 
�سعف �حلماية، وعدم ��ستخد�م �سعر �ل�سرف لدفع هذه 
�حلماية؛ من خلل �إجر�ء تخفي�ض حقيقي، �أو على �لأقل 
�أن  كما  �لوطنية،  للعملت  حقيقي  ن  بتح�سُّ �ل�سماح  عدم 
تنمية �مل�ساريع �ل�ستثمارية يتطلَّب �إعادة �لنظر يف و�سائل 
ة يف جمال  الدعم والت�صجيعات املمنوحة للمنتجني؛ بخا�صَّ

�لإعفاء�ت و�ل�سر�ئب مبا يتما�سى و�لأولويات �لتنموية.

ومتا�سًيا مع تويل �لنمو �لقت�سادي �إلى منو ت�سغيلي؛ 
فاإن �لأمر يتطلب �إ�سلحات عميقة يف �ل�ستثمار، وتويله 
�لتحويلية،  و�ل�سناعة  �ل��زر�ع��ة  يف  منتج  ��ستثمار  �إل��ى 
�لب�سري، وت�سني  �ملال  ر�أ�ض  على ت�سني  �لعمل  وكذلك 

�صوق العمل.
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يف  �ل�ستثمارية  �لقطاعات  ��ستهد�ف  جم��ال  ففي 
�لكثافة  ذ�ت  �لقطاعات  فاإن  �لوطنية؛  �لتنموية  �خلطط 
�لتحويلية  �ل�سناعات  تتمثَّل يف  �لعمل  �سوق  �لت�سغيلية يف 
التقني  املحتوى  ذات  اخلفيفة  وال�صناعات  التجميعية، 
و�لنقل،  �لت�سييد،  ق��ط��اع  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  �ملنخف�ض، 
و�خلدمات �ل�سخ�سية، و�ل�سياحة و�ل�سيافة، وبالنظر �إلى 
�لقطاعات  �أغلب  فاإن  �لعربي؛  �لإنتاجي  �لقطاع  تركيبة 
منخف�ض،  تقني  حمتوى  ذات  باأنها  تتَّ�صف  االإنتاجية 
�لت�سغيل  يف  �ل��زر�ع��ة  ح�سة  �نخفا�ض  �إل��ى  بالإ�سافة 
تنامي  م��ع  �لعمالة،  لفائ�ض  حا�سنة  تعد  مل  مل�ستويات 
ر�ن  يف�سِّ لأمرين  �لإ�سارة  �ملزمنة، وميكن  �لبطالة  مل�سكلة 
و�لتي  �لهيكلي،  �لتحوُّل  نظرية  مع  �ملتناق�ض  �لو�سع  هذ� 
تق�سي باأن �لتنمية متلزمة مع �لتحوُّل �لهيكلي يف �لقطاع 
االإنتاجي ويف الت�صغيل، فبالرغم من اأن اأغلب الدول العربية 
من  والت�صغيل؛  االإنتاج  هيكل  يف  هيكليًّا  حتوُّاًل  �صهدت  قد 
�ل�سناعة  و�رتفاع ح�سة  �لزر�عة  �نخفا�ض ح�سة  خلل 
فاعاًل  يكن  مل  التحوُّل  ه��ذا  لكن  واخل��دم��ات؛  التحويلية 
ويف  �لفرد،  دخل  رفع  لة يف  متمثِّ كبرية  تنمية  �إح��د�ث  يف 
ظلِّ �رتفاع معدلت منو �ل�سكان، وقوة �لعمل؛ فاإن فائ�ض 
ل مع �لهجرة �لريفية �إلى �حل�سر  �لعمالة يف �لأرياف توَّ
ل �لقطاع غري �لر�سمي �ملرتفع، و�لذي ميكن �عتباره  لي�سكِّ
فائ�ض عمالة، ومل يتم ا�صتيعابه يف القطاعات احل�صرية 

�لر�سمية، نتيجة ُبطء �لنمو �لقت�سادي.

ويف ظلِّ هذه �لأو�ساع �لقت�سادية؛ فاإن تقيق �لنمو 
�أوًل: ت�سريع ن�سق �لنمو مثلما هو �حلال  �لت�سغيلي يتطلَّب 
�لعمل  �لعربية  �ل��دول  على  �أي  �ل�سامل؛  للنمو  بالن�سبة 
على ت�سريع معدلت �لنمو ورفعها؛ لكي يتم رفع معدلت 
�أن نتائج تقومي تطور�ت �سوق �لعمل �لعربي  �إلَّ  �لت�سغيل، 
ملحوظ  ب�سكل  ر  يتطوَّ لن  �لعمل  �سوق  و�سع  �أن  �إلى  ت�سري 
يف حال �لعتماد على �لنمو �لت�سغيلي فقط؛ وذلك لبقاء 
فعالية  و�نخفا�ض  مرتفعة،  �لعاملة  �لقوة  منو  معدلت 
فر�ض  توليد  فاإن  وعليه  الت�صغيل؛  توليد  يف  االقت�صادات 

البطالة؛  معدالت  تخفي�ض  ي�صمن  كبري مبا  ب�صكل  العمل 
ل ميكن �أن يتمَّ من خلل �لعتماد على �لنمو �لقت�سادي 
اإ�صالح  �صيا�صات  تفعيل  ا  اأي�صً االأمر  يتطلَّب  واإمنا  فقط، 
�لإناث  ة  بخا�سَّ �ل�سباب؛  فئة  ت�ستهدف  عميقة،  هيكلية 
اأغلب  املرتفعة يف  البطالة  الأن معدالت  وذلك  واملتعلمني؛ 
الدول العربية ناجمة عن بطالة هذه الفئات، والتي تعاين 
هذه  باأن  علًما  العمل،  باأ�صواق  االندماج  يف  �صعوبات  من 
�لفئات �سوف ي�سعب توظيفها حتى يف حال وجود فر�ض 
الطويلة،  الهيكلية  لبطالتها  وذلك  االقت�صاد؛  يف  ت�صغيل 
ر على �حتمال توظيفها؛ لعدم تو�فق عرو�ض �لعمل  و�لتي توؤثِّ
ال�صوق،  القبول مرتفع عن �صعر  اأجر  اأن  اأو  مع مهاراتها، 
�لأعمال،  رجال  طرف  من  ها  �سدَّ �لتحيُّز  �إلى  بالإ�سافة 
وان�صداد التوظيف احلكومي، وعدم وجود فر�ض عمل لها 
يف �أ�سو�قها، وحللِّ م�سكلة �لبطالة �ملرتفعة لفئة �ل�سباب؛ 
فاإن �صيا�صات �صوق العمل التي تهدف الإدماج هذه الفئات 
و�لطلب،  �لعر�ض  لتقريب  �لتدريب؛  على  تركز  �أن  يجب 
ة دعم التوظيف من اأجل التدريب، من خالل العمل  بخا�صَّ
موؤ�ص�صات  وت�صجيع  التطبيقي،  التدريب  اأو  مقفلة،  بعقود 
من  �أد�ئها؛  وت�سني  فعالياتها  رفع  على  �لفني  �لتدريب 

خلل فر�ض �ملعايري و�لرقابة من �أجل �لنوعية.

�لفئات  وك��ذل��ك  �ل�سباب،  فئة  �إدم����اج  يتطلَّب  كما 
ة يف الدول التي تنت�صر فيها رقعة الفقر..  �صة؛ بخا�صَّ املهمَّ
�ملحلية  للتنمية  هة  �ملوجَّ �لعامة  �لأ�سغال  بر�مج  تو�سعة 
�ملحلية،  �لعمالة  على  ت�ستند  و�لتي  �ملحرومة،  و�ملناطق 
الذي  الب�صري،  امل��ال  للراأ�ض  تفتقر  التي  تلك  ة  بخا�صَّ
املتعلِّمة  الفئات  اأما  العمل،  ّكنها من االندماج يف �صوق  مُيَ
واجلامعات؛  الفني  ال��ت��دري��ب  معاهد  م��ن  واخل��ري��ج��ون 
تهدف  �سباب  ت�سغيل  بر�مج  تتطلَّب  �لندماج  عملية  فاإن 
�إلى ت�سغيلهم يف �سوق �لعمل؛ من خلل م�ساعدتهم على 
خلل  من  وذل��ك  وخدمية،  �إنتاجية  مب�ساريع  �ل�ستثمار 
�سغرية،  م�ساريع  متويل  �أم  �سغرية  �سو�ء  قرو�ض؛  توفري 
بالتدريب  امل�صاريع  لهذه  هة  املوجَّ املوؤ�ص�صات  ل  تتكفَّ بحيث 
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�ملايل،  �لدعم  وتوفري  �مل�سروع،  مر�حل  كلِّ  يف  و�ملر�فقة 
بارتفاع  �ملرتبطة  �لتمويل  قيود  تخطي  على  وم�ساعدتهم 

معدلت �ملخاطرة، وقلَّة �ل�سمان؛ لفتقارهم للأ�سول.

كما �أن �إدماج �لباحثني عن �لعمل يتطلَّب تطوير عمل 
ة يف جمال املعلومات، بحيث  موؤ�ص�صات �صوق العمل، بخا�صَّ
�لعمل؛  عن  للباحثني  ومعروفة  رة  متوفِّ �ل�سو�غر  ت�سبح 
وذلك الأهمية املعلومات وتوفريها باأقلِّ التكاليف، كما اأن 
ا لر�صم ال�صيا�صات،  ة جدًّ بيانات تدفقات �صوق العمل مهمَّ
�صات والقطاعات ب�صوق  ومعرفة عالقة االأ�صواق والتخ�صُّ
العمل، وكذلك ال�صتهداف الفئات التي تعاين من �صعوبات 
يف �لندماج، ولت�سهيل عملية �لندماج فاإن على موؤ�س�سات 
ز على ق�سايا �لإدماج  ر �أد�ءها؛ لرتكِّ �لت�سغيل �لعامة �أن تطوِّ
يف �سوق �لعمل؛ مثل: جمع �ملعلومات، وبناء قو�عد معلومات 
الذاتية  ال�صرية  �صياغة  يف  وامل�صاعدة  املطابقة،  لتحقيق 
�للقاء�ت،  و�مل�ساعدة يف  �لفر�ض،  و�لبحث عن  للباحثني، 
وعر�ض �لطلبات على �ملوؤ�س�سات لختيار ما ينا�سب منها، 

وبناء علقة عمل مع مديري �ملو�رد �لب�سرية.

4.4 النمو ال�شامل الت�شغيلي واآفاق اأ�شواق العمل العربية:

�لف�سل  هذ�  من  �ل�سابقة  �لفقر�ت  يف  �أو�سحنا  كما 
فاإن �لنمو �ل�سامل يعتمد على �لن�سق، وكذلك على كيفية 
توزيع ثمار �لنمو، بحيث ي�سمل طيًفا و��سًعا من �ملو�طنني، 
حدوث  مع  النمو،  معدالت  ت�صريع  ي�صمن  الذي  وبال�صكل 
حتقيق  قنوات  اأه��م  من  ولعلَّ  ال��دخ��ل،  توزيع  يف  ن  حت�صُّ
النمو ال�صامل بهذا املفهوم درا�صة كيفية تاأثُّر �صوق العمل 
مبعنى:  ت�سغيليًّا؛  �لنمو  جعل  وكيفية  �لقت�سادي،  بالنمو 
وبناًء  ت�سغيليًّا؟  كونه  مع  �لنمو  ن�سق  تو�سيع  يتو�فق  هل 
للقوة  �لتام  �لت�سغيل  نزيد �سرط تقيق  �سوف  على ذلك 
ذلك  ويعني  وت�صغيليًّا،  �صاماًل  النمو  ي�صبح  لكي  العاملة؛ 
ق  اأن رفع ن�صق النمو، وحت�صني اآثاره التوزيعية، وجعله يحقِّ
�إلى  �لبطالة  معدلت  �نخفا�ض  �إلى  يوؤدي  �لتام؛  �لت�سغيل 
�سة  م�ستوياتها �لطبيعية، وكذلك �لق�ساء على �لعمالة �ملهمَّ

يف االأ�صواق غري الر�صمية.

�لت�سغيل  �أن  نفرت�ض  �سوف  �ل��ه��دف  ه��ذ�  ولتحقيق 
مرتبط مب�ستوى �لإنتاج عرب مرونة �لت�سغيل، و�لتي تعك�ض 
مقد�ر �لزيادة �حلا�سلة يف �لت�سغيل نتيجة �رتفاع �لإنتاج 
مبقدار )1%(؛ اأي العالقة التي تربط �صرعة منو الت�صغيل 
مع النمو االقت�صادي، اإن تقومي معامل املرونة ب�صكل دقيق 
للنمو  �لت�سغيلية  �لكثافة  يعك�ض  لأن��ه  وذل��ك  �؛  ج��دًّ مهمٌّ 
للعملية  �لفنية  �ملعطيات  على  ذلك  ويعتمد  �لقت�سادي، 
التعبري عنها من خالل معامالت  االإنتاجية، والتي ميكن 
يعك�ض  كما  للعمل،  االإنتاج  ومعامالت  للعمل،  املال  راأ���ض 
املتعلِّقة  وتركيبته  العمل،  �صوق  �صلبيات  املرونة  معامل 
د درجة كثافته يف �لإنتاج، كما يجب  بالت�سغيل، و�لتي تدِّ
اأ�صا�صي يف حتقيق  التنويه هنا باأن �صوق العمل هو متغريِّ 
ز �لإنتاج بالقوة �لعاملة، ور�أ�ض �ملال  �لنمو؛ وذلك لأنه يجهِّ

الب�صري، الالزمني للعملية االإنتاجية.

�لقت�سادي  �ل��ن��م��و  ب��ني  �ل��ع��لق��ة  در����س��ة  ول��غ��ر���ض 
والت�صغيل يف الدول العربية، وحتديد اآفاق النمو امل�صتقبلي 
النمو  جلعل  االإ�صالح  متطلبات  درا�صة  وكذلك  للبطالة، 
ال�صادرة  النمو  عات  توقُّ ن�صتخدم  �صوف  فاإننا  ت�صغيليًّا.. 
من �سندوق �لنقد �لدويل، �سمن تقرير “اآفاق االقت�صاد 

العاملي” الأبريل 2015. 

ط يقوم على  بالإ�سافة �إلى قيامنا ببناء منوذج مب�سَّ
تقدير  الت�صغيل؛ من خالل  بنمو  االقت�صادي  النمو  ربط 
�لقت�سادي  �لقيا�ض  طرق  وبا�ستخد�م  �لت�سغيل،  مرونة 
 ،)3.4 �لإط��ار  )�نظر:  �لبيانات  من  معقولة  عينة  على 
�لنمو  عات  توقُّ وبا�ستخد�م  �مل��رون��ة،  تقدير  على  وبناًء 
الت�صغيل  من��و  م��ع��دل  تقدير  ميكن  ف��اإن��ه  امل�صتقبلية؛ 
امل�صتقبلي )انظر: اجلدول رقم 6.4(، وبافرت��ض �أن قوة 
�لعمل �سوف تنمو باجتاهها �ملا�سي؛ ميكن تقدير معدل 
االقت�صادي  النمو  اآفاق  عن  الناجم  امل�صتقبلي  البطالة 
ط بدرا�صة  ع، و�صوف ي�صمح لنا هذا النموذج املب�صَّ املتوقَّ
ة لتقومي النمو الت�صغيلي يف الدول  ة �صيناريوهات مهمَّ عدَّ
الذي  ال�صروري  امل�صتقبلي  النمو  ومنها حتديد  العربية؛ 
�لعمل  �سوق  �سيا�سات  بقاء  ظلِّ  يف  �لتام  �لت�سغيل  ق  يحقِّ
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د  ؛ فهو �لذي ُيحدِّ على حالها، �أما �ل�سيناريو �لبديل و�ملهمُّ
�لعمل،  �سوق  �إ�سلحات  تطبيق  بافرت��ض  �لنمو  مقد�ر 

�أخرى  بعبارة  �أي  �لت�سغيل؛  مرونة  رفع  �إلى  ي  ت��وؤدِّ و�لتي 
جعل النمو غنيًّا بالت�صغيل.

-228- 

 

�،ورأس�املال�ال�شري ،�إلانتاج�بالقوة�العاملة�ز وذلك�ألنه�يج�ِّ �؛��أسا�������تحقيق�النمو�و�متغ�ِّ 

 للعملية�إلانتاجية.��نالالزم

�لو  �ب�نغرض �العالقة �العر�ية�النمو �دراسة �الدول ��� �وال�شغيل �الاقتصادي وتحديد�،

�ال �آفاق �لبطالةلنمو�املستقب�� �النمو�، ���عل �إلاصالح �متطلبات �دراسة اوكذلك فإننا��..�شغيلي�

آفاق�الاقتصاد�"تقر�ر�ضمن��،صندوق�النقد�الدو��الصادرة�من�عات�النمو�توقُّ �سوف��ستخدم

 �.٢٠١٥ألبر�ل��"العال��

� �قيامنا �إ�� �م�سَّ باإلضافة �نموذج �ب�ناء �الاقتصادي �النمو �ر�ط �ع�� �يقوم بنمو�ط

�ال�شغيل�؛ال�شغيل �تقدير�مرونة �خالل �من �عينة�و ، �ع�� �الاقتصادي �القياس �طرق �استخدام

�البيانات �من �(�معقولة ��،)٣.٤إلاطار�انظر: �تقدير�املرونةو�ناًء �ع�� �توقُّ ، �النمو�و�استخدام عات

�املستقب���؛املستقبلية �ال�شغيل �نمو �معدل �تقدير �يمكن �(�فإنه �انظر: �رقم �،)٦.٤ا��دول

�املا���و�اف �تنمو�باتجا��ا �سوف �العمل �قوة �أن �املستقب����؛��اض �البطالة �تقدير�معدل يمكن
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 حيث:

y1��الفرد�ألافقر����املجتمع.=�دخل 
yn��=�.دخل�الفرد�ألاغ������املجتمع 
n��عدد�ألافراد����املجتمع�ذوي�الدخول�=y1��وy2��....yn 

 
 و�االعتماد�ع���قيم�املتغ��ات�التالية:�

iyوت��اوح�قيمة�،�=�متوسط�دخل�الفئة�ألافقر�من�املجتمع(i)�)�لوتمثِّ ،�)١٠٠�-٠ب�نiy�.متوسط�الدخل 
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*y���و���حالة��،زاد�الدخل��و�لما�زادت�قيمة��ذا�املتغ�ِّ �،=�تق�س�املساحة�تحت�منح���دالة�الرفاه�الاجتما
�بالتوز�ع) �مطلقة �عدالة ��ناك �أن �(أي �باملجتمع �ألافراد �جميع �دخول �املتغ�ِّ �؛مساواة ��ذا �قيمة ��فإن

� �قيمة �املتغ�ِّ �،yس�ساوي ��ذا �قيمة ��ون �حالة �توز�ع��؛yمن�أقلَّ �)y*:أي(��و�� �أن �ذلك فمع��

 ل�درجة�عدم�عدالة�التوز�ع����املجتمع.�يمثِّ �yمن�y*فإن�اشتقاق�وعليه�؛الدخل�غ���عادل

w)� �الدخل �توز�ع �لعدالة �القيا��� �الرقم =
y
y *

(،�)� �قيمته �(1و�ساوي �املطلقة �العدالة �حالة ��� (

ywy *(. 

�النمو�الشامل �أعاله�اوفًق �و�تطلب �قيمة�:للمعا��ة رفع
*y� �خالل، �من �yز�ادة�(i)�وذلك �ز�ادة�؛ أي

�معدل�النمو �متوسط�الدخل�من�خالل�ز�ادة ،)ii� �التوز�ع �لعدالة �الرقم�القيا��� �ز�ادة ((w)من�خالل�تحس�ن��؛

ywyو�مكن�ا��صول�ع���تفاضل�املعادلة�،(ii)و��(i)توليفة�من��(iii)،�توز�ع�الدخل .* ��:من�خالل 

ydwydwyd ..*  

حيث�تمثل
*yd� ُّ�النمو�أك���شمولية�إذا��ان�دُّ و�ع�،�����درجة�النمو�الشاملالتغ

*yd>1. 
 Anand and, Mishra and Perris, 2013�املصدر:

 

صف�تتَّ أن�الدول�العر�ية�"غ���ا��ليجية"��٧.٤املشار�إل��ا����ا��دول�رقم��النتائج�تدلُّ 

)�15%(عدالت�البطالة�إ���مستوى�موالذي�ُيمكن�ت��يصه�بارتفاع�،����سوق�العملبوضع�صعب�

� ��؛2012عام �حيث �أك���من �العمل �عن �العاطل�ن �عدد �نظر�أمَّ �ا،مليونً �11بلغ �وج�ة �من عرض�ا

بالرغم�من�أن��عض�الدول�،�لقوة�العمل�اسر�عً �انمو� �ش�د�فإن�أغلب�الدول�العر�ية��؛العمالة

وقد�بلغ�متوسط�معدل��،ى�إ���تراجع�معدل�النمو�الس�ا�يأدَّ �اي� ديموغراف�الً تحوُّ �ةمنذ�مدَّ �عرفت

� �الف��ة �خالل �العاملة ��)1990- 2013(نمو�القوة ا�)4%(أك���من ��اونظرً �،سنو�� ��نمو�قوة��غ�ُّ لبطء

القوة���دف�إسقاط��،(1990- 2013)خالل�الف��ة�العمل�فإننا�سوف��عتمد�ع���املعدالت�السابقة�

� �العر�ية �الدول ��� �العاملة �الف��ة �القوة��،(2014- 2020)خالل �أعداد �أن �إلاسقاطات و�ش���نتائج

و�و��،2020عام�يوًنا�مل�)159(إ���أك���من��2013سنة��امليونً �)122(العاملة�العر�ية�سوف�ترتفع�من�

باإلضافة�ع�����ش����عض�البياناتو �،مليون�منصب�شغل�جديد�)37(ب�توف���أك���من�ما�يتطلَّ 

�تحقيق��؛أن�أك���من�نصف�القوة�العاملة��شتغل����القطاع�غ���الرس���إ���ذلك ولذلك�فإن

�حلَّ �٧النمو�ال�شغي�� �فقط �البطالة�ال��ع�� �معضلة �أيضً ، �من��اوإنما �الئقة �عمل توف���فرص

 خالل�امتصاص�القطاع�غ���الرس��.

نمو��يقاربأن�نمو�ال�شغيل����الدول�العر�ية��إ����ش���إلاحصائيات�؛ومن�ناحية�أخرى 

�العاملة �مستقرَّ �؛القوة �البطالة �معدالت �بقيت �املرتفعةبحيث �التار�خية �مستو�ا��ا ��� وقد��،ة

�؛)1980- 2013(عدالت�البطالة�خالل�الف��ة�متباينة����ماتجا�ات�العر�ية�من�الدول��عديٌد عرفت�

اإطار 4. 3 كيف ُيقا�ض النمو ال�شامل الت�شغيلي؟
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اأن   7.4 رقم  �جل��دول  يف  �إليها  �مل�سار  �لنتائج  ت��دلُّ 
�سعب  بو�سع  اخلليجية” تتَّ�سف  “غري  العربية  ال��دول 
بارتفاع معدلت  �لعمل، و�لذي مُيكن تلخي�سه  يف �سوق 
�لبطالة �إلى م�ستوى )15%( عام 2012؛ حيث بلغ عدد 
ا من وجهة  اأمَّ 11 مليوًنا،  �أكرث من  �لعاطلني عن �لعمل 
 � نظر عر�ض �لعمالة؛ فاإن �أغلب �لدول �لعربية ت�سهد منوًّ
�لدول عرفت  بع�ض  �أن  بالرغم من  �لعمل،  لقوة  �سريًعا 
ى �إلى تر�جع معدل �لنمو  ا �أدَّ ة توًُّل دميوغر�فيًّ منذ مدَّ
العاملة  القوة  منو  معدل  متو�صط  بلغ  وق��د  ال�صكاين، 
خالل الفرتة )1990-2013( اأكر من )4%( �صنويًّا، 
ونظًر� لبطء تغريُّ منو قوة �لعمل فاإننا �سوف نعتمد على 
املعدالت ال�صابقة خالل الفرتة )1990-2013(، بهدف 
�لفرتة  خلل  �لعربية  �ل��دول  يف  �لعاملة  �لقوة  �إ�سقاط 
�أعد�د  �أن  �لإ�سقاطات  نتائج  وت�سري   ،)2020-2014(

مليوًنا   )122( من  ترتفع  �صوف  العربية  العاملة  القوة 
 ،2020 عام  مليوًنا   )159( من  �أكرث  �إلى   2013 �صنة 
وهو ما يتطلَّب توفري اأكر من )37( مليون من�صب �صغل 
�إلى  ذلك  على  بالإ�سافة  �لبيانات  بع�ض  وت�سري  جديد، 
�أن �أكرث من ن�سف �لقوة �لعاملة ت�ستغل يف �لقطاع غري 
يعني  ال  الت�صغيلي7  النمو  حتقيق  فاإن  ولذلك  الر�صمي؛ 
ا توفري فر�ض عمل  فقط حلَّ مع�صلة البطالة، واإمنا اأي�صً

لئقة من خلل �مت�سا�ض �لقطاع غري �لر�سمي.

منو  �أن  �إلى  �لإح�سائيات  ت�سري  �أخرى؛  ناحية  ومن 
�لعاملة؛  �لقوة  منو  يقارب  �لعربية  �ل��دول  يف  �لت�سغيل 
م�ستوياتها  يف  ة  م�ستقرَّ �لبطالة  معدلت  بقيت  بحيث 
�لتاريخية �ملرتفعة، وقد عرفت عديٌد من �لدول �لعربية 
الفرتة  خ��الل  البطالة  م��ع��دالت  يف  متباينة  اجت��اه��ات 
�لعمل  �ملثال: �سهد �سوق  �سبيل  )1980-2013(؛ فعلى 
يف �جلز�ئر توًُّل جذريًّا؛ حيث �جتهت معدلت �لبطالة 
�لعالية  �مل�ستويات  من  �لألفية  بد�ية  عند  �لرت�جع  �إلى 
�أقلَّ من  �إلى  عند )30%(، و�نخف�ست تدريجيًّا لت�سل 

�أما يف م�سر فقد تذبذب معدل   ،2013 )10%( �صنة 
عالًيا يف  بقي  بينما  و)%12(،  بني )%8(  ما  البطالة 
�لبطالة  معدلت  �جتهت  حني  يف   ،%20 عند  ال��ع��راق 
�إلى  نحو �لنخفا�ض �لبطيء يف �لأردن و�ملغرب؛ لي�سل 
وال�صودان  ليبيا  من  كلٌّ  وتعرف   ،2013 �صنة   )%12(
وموريتانيا وفل�سطني و�ليمن معدلت عالية، و�سلت �إلى 
اليمن،  يف   )%18( حدود  ويف  موريتانيا،  يف   )%30(

و)25%( يف فل�صطني.

ومن خالل مقارنة معدالت النمو االقت�صادي مبعدالت 
منو الت�صغيل خالل الفرتة )1990 - 2013 (؛ يظهر اأن 
املرونات املح�صوبة من حا�صل ق�صمة معدل منو الت�صغيل 
كبري؛  ب�سكل  م�ستقرة  غري  �لقت�سادي  �لنمو  معدل  على 
وذلك ناجم اأ�صا�ًصا عن عدم ا�صتقرار النمو االقت�صادي 
ة تقلُّبه، وي�صاهم هذا االأمر يف تعقيد مهمة التقومي  و�صدَّ
�لتخطيط  على  قائمة  عمل  �سوق  ل�سيا�سات  و�لتنفيذ 

امل�صبق الحتياجات �صوق العمل8.

علًما باأن اقت�صادات الدول العربية قد �صهدت معدل 
منو بلغ باملتو�صط )4.4%( بني عامي )2013-1990(، 
العمل؛  ل�صوق  الداخلني  وهو معدل غري كاٍف المت�صا�ض 
بطرق  �سو�ء  �لت�سغيل؛  مرونات  تقدير�ت  ح  تو�سِّ حيث 
معدلت  متو�سطات  بح�ساب  �أم  �لقت�سادي،  �لقيا�ض 
من  العربية  ال��دول  بني  كبرًيا  تبايًنا  هنالك  اأن  النمو.. 
مرتبطة  فر�ض عمل  توفري  على  �قت�ساد�تها  قدرة  حيث 
�؛  بالنمو، فهنالك دول عرفت مرونات ت�سغيل مرتفعة جدًّ
�لطلب  لنمو  معدلت  �سهدت  �لتي  �لإم���ار�ت،  دول��ة  مثل 
اقت�صادي  مقابل معدل منو   ،)% �ل�)8  فاق  �لعمل  على 
يف  �لهائلة  �ل�ستثمار�ت  �إلى  ويرجع   ،)%  4( �إلى  و�سل 
قطاع �لبنية �لتحتية، و�لذي يت�سف بالأ�سا�ض باأنه كثيف 
اأقلُّ  باأنها  النمو  يف  م�صاهمته  تت�صف  وباملقابل  العمالة، 
كانت  �لت�سغيل  مرونة  �أن  كما  �لإنتاجية،  �لقطاعات  من 
وقطر  وُع��م��ان  و�ل��ك��وي��ت  �لبحرين  م��ن  ك��لٍّ  يف  مرتفعة 

يتطلب حتقيق هدف النمو 

العديد  الت�سغيلي  ال�سامل 

ال�سيا�سات،  متطلبات  م��ن 

ال  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها، 

النمو  معدل  رفع  احل�سر، 

بال�سكل الذي يرتتب عليه 

حت�سني  ال�����وق�����ت  ب���ن���ف�������س 

اأو�������س������اع ت�����وزي�����ع ال���دخ���ل 

املهّم�سة،  ال��ف��ئ��ات  ل�����س��ال��ح 

اال�ستثمار،  م��ع��دل  ورف����ع 

موؤ�س�سية،  وا�����س����الح����ات 

وتوزيع قطاعي اال�ستثمار، 

النمو  م����ك����ون����ات  ي���ع���ك�������س 

ال�سامل، و�سيا�سات موجهة 

العمل،  �����س����وق  الإ������س�����الح 

بعمالة  خ��ا���س  اهتمام  م��ع 

ال�سباب. 
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و�ل�سعودية، وهي دول لها منظومة �أ�سو�ق عمل قائمة على 
وبالتايل  �ل�سوق،  طلب  ح�سب  �لو�فدة  �لعمالة  ��ستقبال 
اإقامة  الأن  نظًرا  ال��دول؛  هذه  يف  تتفاقم  ال  البطالة  ف��اإن 
�لو�فدين مرتبطة بح�سولهم على �إذن عمل م�سبق، وعلى 

ا�صتمرارهم يف �صوق العمل.

مبرونات  تت�صف  العربية  ال���دول  بع�ض  اأن  كما 
�سوق  �سيا�سات  طبَّقت  لأنها  ا  �إمَّ ذلك  ويعود  مرتفعة، 
مثل:  �سغل؛  منا�سب  باإحد�ث  �سمحت  ديناميكية  عمل 
معدلت  قت  حقَّ لأنها  �أو  وموريتانيا،  �جلز�ئر  حالة 
ولبنان،  �لأردن  حالة  مثل:  مرتفعة؛  �قت�سادي  منو 
الت�صغيل  م��رون��ات  ف��اإن  االأخ���رى  العربية  ال���دول  ���ا  اأمَّ
�رتفاع  من  بالرغم  �لن�سبي؛  بالنخفا�ض  تت�سف  فيها 
معدلت منوها �لقت�سادي؛ مثل: حالة م�سر و�ل�سود�ن 
وتون�ض و�لعر�ق و�سوريا وتون�ض، و�لتي عرفت معدلت 
الدول  هذه  حتتاج  وقد   ،)%4( تفوق  اقت�صادي  منو 
�إلى مزيد من �سيا�سات �سوق �لعمل لرفع قدرتها على 
ا  ت�صغيليًّ االقت�صادي  النمو  وجعل  عمل،  فر�ض  خلق 
و�لعر�ق؛  و�ملغرب وموريتانيا  ليبيا  ا  و�أمَّ �أو�سح،  ب�سكل 
�لدول  متو�سط  من  �أقلَّ  كانت  �لنمو  على  قدرتها  فاإن 
اجتاًها  يتطلب  الت�صغيلي  النمو  فاإن  وبالتايل  العربية، 

نحو �لرتفاع.

�ملتو�سط  يف  من��ت  ق��د  �لعربية  �ل���دول  ك��ان��ت  و�إذ� 
ب�)4.4%( �صنويًّا خالل الفرتة )1992 - 2013(؛ فاإن 
عات النمو امل�صتقبلي خالل الفرتة )2020-2014(،  توقُّ
و�ل�سادرة من �سندوق �لنقد �لدويل؛ تدلُّ على �أن �لدول 
 ،)%4.7( ق��دره  متو�صًطا  ا  من��وًّ تعرف  �صوف  العربية 
 )0.7( هي  �لت�سغيل  مرونة  متو�سط  �أن  �فرت�سنا  و�إذ� 
فاإن هذ� �لنمو �سوف ينتج عنه منو يف �لت�سغيل و�سطي 
قوة  منو  معدل  متو�صط  من  اأق��لُّ  وهو   ،)%3.4( ق��دره 
فاإن  عات  �لتوقُّ هذه  على  وبناًء  ب�)%4(،  املقدر  العمل 
�سوق �لعمل �سي�سهد تدهوًر� يف حال بقاء �سيا�سات �سوق 

مطالبة؛  �لعربية  �ل��دول  فاإن  وعليه  حالها،  على  �لعمل 
ا برفع معدالت النمو باأكر من )4.7%(، اأو بتطبيق  اإمَّ
ديناميكية؛ خللق فر�ض عمل  اأكر  �صوق عمل  �صيا�صات 
عن  وللعاطلني  �لعمل،  ل�سوق  �جلدد  للد�خلني  �إ�سافية 
ر باأكر من )14( مليون �صنة 2013؛  العمل، والتي ُتقدَّ
مما يرفع عدد �لد�خلني ل�سوق �لعمل �إلى حو�يل )46( 

مليون فرد �صنة 2020.

ع؛ فاإن اأعداد البطالة  ونظًرا لعدم كفاية النمو املتوقَّ
حو�يل  �إلى   2013 �صنة  مليون   )14( من  ترتفع  �صوف 
)18( مليون عاطل عن �لعمل عام 2020، وانطالًقا من 
ع  هذه االأرقام فاإنه ميكن القول اأن النمو االقت�صادي املتوقَّ
�لتام،  �لت�سغيل  تقيق  مبعنى  ت�سغيليًّا  يكون  لن  �سوف 
الطبيعي؛  م�صتواه  البطالة  بلوغ معدل  يكون عند  والذي 
ره ب�)5%(، ويتطلَّب بلوغ هذا الهدف اإعادة  والذي نقدِّ
النمو العربي، بحيث يرفع من ن�صقه،  النظر يف منوذج 
ديناميكية،  عمل  �سوق  �سيا�سات  تفعيل  �إل��ى  بالإ�سافة 

ت�صمح بتقوية العالقة بني النمو والت�صغيل.

حتقيق  الأن  وذل��ك  ا؛  ج��دًّ �صعبة  ة  املهمَّ ه��ذه  وتبدو 
هدف النمو الت�صغيلي يتطلَّب رفع ن�صق النمو ب�صكل كبري 
مل ت�صهده اأغلب الدول العربية من قبل، فاإذا اأخذنا هدف 
حتقيق معدل بطالة )5%( )مقيا�ض النمو الت�صغيلي(؛ 
الهدف  هذا  لبلوغ  ال�صروري  ال�صنوي  النمو  معدل  فاإن 
ويحتِّم  امل��ن��ال،  �صعب  اأم��ر  وه��و   ،)%24( �إل��ى  يرتفع 
الواقع تطبيق �صيا�صات �صوق عمل ت�صتهدف زيادة  هذا 
قدرة �لقت�ساد على خلق فر�ض عمل جديدة من خلل 
و�إذ�  �لت�سغيل،  مرونات  رفع  �إلى  يوؤدي  ا  ممَّ �ل�ستثمار؛ 
�أن �لدول �لعربية �ستنمو خلل �لفرتة �لقادمة  �عتربنا 
�سندوق  خرب�ء  �إليها  ل  تو�سَّ �لتي  �لنمو  عات  توقُّ ح�سب 
النقد الدويل؛ فاإن معدالت البطالة �صوف ت�صهد ارتفاًعا 
ا من 12% �صنة 2013 �إلى �أكرث من 17.3% �صنة  حادًّ

.2020
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�سيا�سات  ثبات  �فرت��ض  �إل��ى  �لرتفاع  هذ�  ويرجع 
�صوق العمل، وتراجع معدالت النمو يف عديد من الدول 
اإثر اأحداث  ا  ة التي تعرف حتواًل �صيا�صيًّ العربية، بخا�صَّ
التي  العربية  الدول  وحتتاج  العربي،  بالربيع  ُيعرف  ما 
معدالت  يف  تراخي  اأو  مرتفعة،  بطالة  معدالت  ت�صهد 
عمل  �صوق  �صيا�صات  ت�صتهدف  اأن  االقت�صادي؛  النمو 
�لفنية  �لناحية  ومن  �لت�سغيلي،  �لنمو  �إلى تقيق  ترمي 
ميكن تقومي �أثر هذه �ل�سيا�سات على �لنمو و�لت�سغيل من 
�لبطالة  يقرتب معدل  بحيث  �ملرونة؛  ِقيم  تعديل  خلل 
د  �ملحدَّ �لطبيعي  �لبطالة  �إلى م�ستوى يقرتب من معدل 
�سوق  �سيا�سات  تطبيق  ف��اإن  ذلك  على  وبناًء  ب�)5%(؛ 
البطالة  معدالت  تخفي�ض  يف  فاعلية  اأكر  تكون  العمل 
اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  النمو،  �صيا�صات  ثبات  ظلِّ  يف 
هناك عديًد� من �لدول �لعربية �لتي �سهدت معدلت منو 
وعليه  �ملرونة؛  معدلت  �رتفاع  �إلى  بالإ�سافة  مرتفعة، 
يوفر  اأن  ميكن  �صنويًّا   )%5( م�صتقبلي  منو  معدل  فاإن 
و�سعه  �إلى  �لبطالة  معدل  ب  ويقرِّ �لبطالة،  مل�ساألة  حلًّ 
الطبيعي يف كلِّ الدول التي لها مرونات ت�صغيل مرتفعة؛ 
و�ل�سعودية  وعمان  و�لكويت  و�جلز�ئر  �لإم���ار�ت  مثل: 
�إلى  تتاج  فاإنها  و�ليمن؛  ولبنان  �لبحرين  �أما  وتون�ض، 
معدل منو �صنوي م�صتقبلي يف حدود 6%، ويرتفع معدل 
7% يف  �لنمو �ملطلوب لبلوغ معدلت بطالة طبيعية �إلى 

حاالت م�صر واالأردن و�صوريا وقطر، بينما حتتاج كلٌّ من 
�ملغرب و�ل�سود�ن معدلت منو يف حدود )8%( لتنخف�ض 

معدالت البطالة دون )10%( فقط.

�لدول  يف  للنمو  �لتاريخي  �ل�سجل  على  و�ع��ت��م��اًد� 
�لعربية؛ فاإن بناء �سيا�سات �قت�سادية قائمة على معدلت 
�إلى  يحتاج  ورمبا  ًد�،  معقَّ �أمًر�  يعدُّ  ال�)%5(  تفوق  منو 
خطة تنموية ي�صعب تطبيقها يف ظلِّ �صحِّ املوارد املتاحة 
احلالية، وعليه؛ فاإن اإ�صالح �صوق العمل قد يكون اأ�صا�صيًّا 
يف تفيز �لنمو وتقيق �لنمو �لت�سغيلي، وت�سري متارين 
�لت�سغيلي  �لنمو  �أن تقيق  �إلى  �أجريناها  �لتي  �ملحاكاة 
ة  ال�صدَّ يف  متفاوتة  �صيا�صات  يتطلَّب  العربية  ال��دول  يف 
و�لعمق؛ ح�سب و�سع �سوق �لعمل يف كلِّ بلد، فالدول ذ�ت 
�إلى تعديل عميق يف �سيا�سات  �ملرونة �ملرتفعة ل تتاج 
�سوق �لعمل، ومن �سمن �لدول �لتي تتاج �إلى �سيا�سات 
و�ملغرب،  و�جلز�ئر،  �لإمار�ت،  �لعمل:  �سوق  ب�سيطة يف 
وموريتانيا، وقطر، وال�صعودية، وتون�ض، واليمن، وليبيا، 
ا �لدول �لتي تتاج �إلى �سيا�سات �سوق عمل �أعمق من  �أمَّ
�ملجموعة �لأولى؛ فهي: م�سر، ولبنان، و�لأردن، وعمان، 
ا مملكة �لبحرين و�لعر�ق و�لكويت؛ فاإنها  و�ل�سود�ن، �أمَّ
بحاجة �إلى �إ�سلحات جوهرية لكي ت�ستطيع �مت�سا�ض 
�لقت�ساد  �أن  بافرت��ض  وذلك  �لعمل،  ل�سوق  �لد�خلني 

عات �صندوق النقد الدويل. �صينمو وفق توقُّ
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.Inclusive Growth   1
د�ت �لنمو �لقت�سادي يف �لدول �لعربية،  2  هنالك عدد كبري من �لأبحاث �لتي تناولت ق�سايا تديات �لتنمية �لعربية، وحمدِّ

ونذكر منها: الكواز )1996(، والعبا�ض )2000(، ونولند وباك )2007(، ونوجنت وبيز�ر�ن )2007(.

3  خ�سع مفهوم �لتنمية �لقت�سادية طو�ل �ل�سنني ملناظر�ت عديدة حول �ملفهوم ومباذ� ُيقا�ض، وقد �أ�سفت هذه �ملناظر�ت 
و�لتمكني  و�ل�سحة  �لتعليم  مثل:  �جتماعية؛  �أبعاًد�  وي�سمُّ  �لقت�سادية،  �لتنمية  من  �أو�سع  مفهوم  �لب�سرية  �لتنمية  �أن  على 
كافًيا  ولي�ض  ا  �سروريًّ �سرًطا  �لقت�سادي  �لنمو  ويبقى  �حلرية،  �سون  �لتنمية   ،)1999( �صن  اأمارتيا  انظر:  واحلريات. 
ًقا  لتحقيق التنمية؛ وذلك الأن نتاج النمو االقت�صادي يتطلَّب توظيف �صيا�صات توزيع واإعادة توزيع ت�صمن اأن يكون النمو حُمقِّ

للتنمية الب�صرية. 

4  دول �ملقارنة ت�سمل عينة خمتارة من �لدول �لتالية: �ل�سني و�لهند وهوجن كوجن و�إندوني�سيا و�إير�ن وكوريا وماليزيا 
و�صنغافورة وتايوان.

 Rahul Anand, Saurabh Mishra, and Shanaka J. Peiris (2013) “Inclusive Growth: Measurement and  5
/Determinants “, IMF Working Paper WP/13

y هو متو�صط الدخل؛ حيث دالَّة  نيا i؛ حيث i يتغريَّ من 0 �إلى 100، و ان �لدُّ ط �لدخل لن�سبة �ل�سكَّ 6   لنفر�ض �أن  متو�سِّ
iy الرفاه االجتماعي تابع للدخل 

ومنه فاإن تغريُّ �لنمو �ل�سامل هو جمموع منو دخل �لفرد وعد�لة توزيع �لدخل، وبناًء على �جتاهات �لنمو و�لتوزيع؛ فاإنه مُيكن 
ت�صنيف النمو ال�صامل ح�صب م�صاهمة منطه وكذلك توزيعه، ح�صب اجلدول رقم )1.3(.

ل فيها �لقطاع غري �لر�سمي حو�يل ثلث  7  ح�سب در��سة �لبنك �لدويل؛ فاإن دول منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا ي�سكِّ
�لناجت �ملحلي �لإجمايل وثلثي �لت�سغيل.

8  كما �أن �لختبار�ت �لإح�سائية ل�سل�سل �ملعطيات �لدخل و�لت�سغيل ُتظِهر هذه �خلا�سية؛ وهي عدم �ل�ستقر�ر، وكذلك غياب 
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جتربة عديد من �لنماذج وطرق �لتقدير؛ للح�سول على قيم للمرونات تكون �أقرب للو�قع.

-234- 

 

������ 
 

�١ Inclusive Growth. 
٢�� ��،دات�النمو�الاقتصادي����الدول�العر�يةمحّدِ و �،تحديات�التنمية�العر�ية�نالك�عدد�كب���من�ألابحاث�ال���تناولت�قضايا ال�واز�ونذكر�م��ا:

 .)٢٠٠٧���اران�(ونوجنت�و �،)٢٠٠٧�اك�(ونوالند�و ،�)٢٠٠٠العباس�(و �،)١٩٩٦(
٣�� �ملناظرات �السن�ن �طوال �الاقتصادية �التنمية �مف�وم �يُ خضع �و�ماذا �املف�وم �حول �قاسعديدة �التنمية�، �أن �ع�� �املناظرات ��ذه �أضفت وقد

�الاقتصادية �التنمية �من �أوسع �مف�وم ��:مثل�؛اجتماعية�اأ�عادً �و�ضمُّ �،ال�شر�ة �وا��ر�ات. �والتمك�ن �وال��ة �التعليم �صن�انظر: أمارتيا
ب�وذلك�ألن�نتاج�النمو�الاقتصادي�يتطلَّ �؛لتحقيق�التنمية�اول�س��افيً �اضرور�� �او�بقى�النمو�الاقتصادي�شرطً �،التنمية�صون�ا��ر�ة�،)١٩٩٩(
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� ١ Inclusive Growth.  
٢� �نالك�عدد�كب���من�ألابحاث�ال���تناولت�قضايا� تحديات�التنمية�العر�ية ،� و   ِّ محد دات�النمو�الاقتصادي����الدول�العر�ية ،� ونذكر�م��ا:� ال�واز�

) ١٩٩٦ (،� و  العباس�( ٢٠٠٠ ( �، ونوالند�و  �اك�( ٢٠٠٧ (،� ونوجنت�و  ���اران�( ٢٠٠٧ (.  
٣� خضع�مف�وم�التنمية�الاقتصادية�طوال�السن�ن�ملناظرات�  ُ عديدة�حول�املف�وم�و�ماذا�ي قاس �، وقد�أضفت��ذه�املناظرات�ع���أن�التنمية�

ال�شر�ة�مف�وم�أوسع�من�التنمية�الاقتصادية ، �  ُّ و�ضم �  ً أ�عاد ا � اجتماعية ؛ � مثل : � التعليم�وال��ة�والتمك�ن�وا��ر�ات.� انظر:� أمارتيا�صن�
) ١٩٩٩ (،� التنمية�صون�ا��ر�ة ،� و�بقى�النمو�الاقتصادي�شرطً  �ا  � ضرور� �ا  ً ول�س��افي �ا لتحقيق�التنمية �؛  َّ وذلك�ألن�نتاج�النمو�الاقتصادي�يتطل ب�

 ُ توظيف�سياسات�توز�ع�وإعادة�توز�ع�تضمن�أن�ي�ون�النمو�م  ِ
ّ حق  ً �اق للتنمية�ال�شر�ة.�  

٤� دول  � املقارنة��شمل�عينة�مختارة�من�ا لدول�التالية:�الص�ن�وال�ند�و�ون �ج �ونج�و  إ ندون�سيا�وإيران�و�ور�ا�ومال��يا� وسنغافورة�وتايوان.  
5 Rahul Anand, Saurabh Mishra, and Shanaka J. Peiris�(2013) “Inclusive Growth: Measurement and Determinants “, IMF Working 

Paper WP/13/ 
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 ُّ ومنه�فإن��غ� ��النمو�الشامل� �و�مجموع� نمو�دخل�الفرد�و  عدالة�توز�ع�الدخل ،�  ً و�ناء � ع���اتجا�ات�النمو�والتوز�ع �؛ ُمكن�تص�يف�النمو� فإنه�ي
الشامل�حسب� م سا�مة�نمطه�وكذلك�توز�عه ،� حسب�ا��دول� رقم� ) ١.٣ .(  

 
٧� حسب�دراسة�البنك�الدو�� �؛ فإن�دول�منطقة�الشرق�ألاوسط�وشمال� إ  ِ

ّ فر�قيا��ش� ل�ف��ا�القطاع�غ���الرس���حوا���ثلث�الناتج�املح���إلاجما���
وثل��� ال�شغيل.  

٨  ُ كما�أن�الاختبارات�إلاحصائية�لسالسل�املعطيات�الدخل�وال�شغيل�ت  ِ ظ� ر��ذه�ا��اصية �؛ و���عدم�الاستقرار ،� وكذلك�غياب�الت�امل�املش��ك����
بيانات�أغلب�الدول�العر�ية ،�  ِ

ّ و�و�أمر�يؤك د�صعو�ة�تنفيذ�سياسات�مستقرة ،� و�ناء�ع���ذلك �؛ فإنه�تم�تجر�ة� عديد�من�النماذج� وطرق�
التقدير �؛ ل��صول�ع���قيم�للمرونات�ت�ون�أقرب�للواقع.  
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اجلدول رقم 4. 2: موؤ�شرات الفقر و توزيع الدخل يف البلدان العربية

�شنة الدولة
امل�شح

متو�شط 
االنفاق 

ال�شهري بالقوة 
ال�شرائية 

املكافئة

موؤ�شر 
جيني

ا خط الفقر خط الفقر 1 دوالر يوميًّاخط الفقر  2 دوالر يوميًّ
الوطني

ن�شبة 
الفقراء 

)%(

فجوة 
الفقر 
)%(

تربيع 
فجوة 
الفقر

ن�شبة 
الفقراء 

)%(

فجوة 
الفقر 
)%(

تربيع 
فجوة 
الفقر

معدل 
الفقر

االأردن

1987222.3636.061.430.10.010003
1992174.6843.3614.233.231.10.890.180.0714.4
1997152.0636.4210.842.140.690.530.140.0721.1
2003175.5238.8710.5720.570.250.040.0114.2
2006193.6333.892.670.430.130.10.030.0213
2008189.132.631.820.220.050.020013.3
2010214.3133.691.070.150.040.030.010.0114.4

اجلزائر

1988128.3240.1923.066.122.212.040.120.018.1
1995122.2535.3322.155.932.282.480.470.1714.1
2000157.2935.059.441.420.2921.250.320.1612.1
2010188.8531.992.520.510.2060.40.130.09

200981.5835.2943.2914.997.0211.332.791.0846.5ال�شودان

العراق
2007100.7728.621.454.451.41.150.160.0322.9
2012105.9629.5420.374.461.481.20.180.04

املغرب

1985112.939.1927.818.223.354.90.660.1221.1
1991155.4339.215.343.281.020.560.080.0213.1
1999129.7839.4623.786.272.312.20.310.0819
2001133.5940.6323.716.052.131.650.190.0418
2007160.4340.8813.673.061.090.980.250.139

199896.9733.4431.39.083.764.71.020.4اليمن
200593.9435.9136.289.523.573.50.680.26 

تون�س

1985140.6843.4324.527.263.023.920.790.287.7
1990151.3340.2418.515.242.172.670.630.276.7
1995154.1741.6619.865.622.242.690.490.156.2
2000182.4140.8112.382.8810.840.160.0632.4
2005200.1937.737.321.640.60.580.170.123.3
2010228.0435.794.250.910.340.340.110.0815.5

200494.464.364.4633.7521.6536.6715.298.4144.8جزر القمر
200293.5239.9640.4214.226.710.922.751.0942جيبوتي

2004135.3835.7816.183.10.870.280.040.0111.4�شوريا

فل�شطني
2004272.0933.971.750.360.120.150.050.01 
2007272.3638.663.450.70.250.210.040.01 
2009304.134.460.610.110.03000 

م�شر

1991100.883226.725.691.650.930.130.0424.3
199697.8430.1325.214.671.30.520.090.0319.4
2000112.1932.7618.423.290.940.530.120.0616.7
2005109.8332.1419.153.611.110.730.180.0919.6
2008114.0230.7514.612.660.840.630.180.1222

موريتانيا

198760.9843.9463.9430.9619.2331.3513.097.38 
199370.8650.0567.9329.9416.4429.48.633.6656.6
199678.6537.2947.4517.418.5614.363.921.65 
200088.3339.0443.3615.57.3113.132.840.8646.3
200480.4541.2651.7618.799.0114.673.461.2746.7
200884.3740.4646.8817.258.4314.153.61.3942
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البلد
النمو ال�شامل 

*y
معدل منو 
دخل الفرد

معدل عدالة 
توزيع الدخل

النتيجةال�شنة الثانيةال�شنة االأولى

اجلزائر

0.2 - 0.7 0.919881995√
5.55.00.519952000√
2.11.70.420002011√

م�شر

0.1- 0.6 0.719911996√
2.4+3.4 -1.019952000√

 -0.3 -0.40.120002005X
1.91.20.720052008√

√20072012 0.4-0.61.0العراق

االأردن

- 7.2 -4.8 -2.4 19871992X
0.3 -2.82.519921997√
1.52.4 -0.919972003√
6.33.33.020032006√

 -0.1 -1.21.120062008X
5.46.3 -0.820082010√

موريتانيا

1.72.5-0.8 19871993√
9.83.56.419931996√
2.22.9 -0.719962000√

 -2.8 -2.3 -0.520002004X
1.21.20.020042008√

املغرب

5.25.3-0.1 19851991√
 -2.3 -2.30.019911994X
0.71.4 -0.819992001√
3.13.10.020012007√

تون�س

2.41.51.019851990√
 -0.10.4 -0.519901995X
3.83.40.419952000√
2.91.91.020002005√
3.22.60.820052010√

0.219982005X- 0.5- 0.7- اليمن

اجلدول رقم 4. 3: معدل منو دخل الفرد والنمو ال�شامل وتوزيع الدخل يف الدول العربية

 امل�شدر:  حم�شوبة اعتماًدا على بيانات توزيع االإنفاق املاأخوذة من قاعدة بيانات povcalnet للبنك 
الدويل.
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خل
جلدول رقم 4. 4: موؤ�شر التنمية الب�شرية املعدل بتوزيع الد

ا

يف التوزيع
الم�شاواة 

جة ال
موؤ�شر التنمية الب�شرية املعدل بدر

ب
رتتي

ال
جموعة

البلد و امل
موؤ�شر 

التنمية 
الب�شرية

موؤ�شر التنمية لب�شرية املعدل 
الم�شاواة

بال

معامل 
الم�شاواة 

ال
ي

الب�شر

الم�شاواة 
ال

يف توقع 
حلياة

ا

%

موؤ�شر توقع 
حلياة املعدل 

ا
جة 

بدر
الم�شاواة

ال

جة 
در

الم�شاواة 
ال

يف التعليم

%

موؤ�شر التعليم 
جة 

املعدل بدر
الم�شاواة

ال
قيمة املوؤ�شر

جة 
در

الم�شاواة 
ال

خل
يف الد

%

خل
ال عدالة توزيع الد

خل املعدل 
موؤ�شر الد

الم�شاواة
جة ال

بدر
ن�شبة 

خلمي�س
ا

موؤ�شر باملا
جيني

موؤ�شر 

قيمة املوؤ�شر
قيمة 
املوؤ�شر

ن�شبة 
الفاقد 

يل
جما

ال
ا

فرق 
ب

رتتي
ال

قيمة 
املوؤ�شر

قيمة املوؤ�شر
قيمة املوؤ�شر

2012 - 2003
2012 - 2003

2012 - 2003

ًّا جد
تنمية ب�شرية مرتفعة 

31
قطر

0.851
..

..
..

..
6.0

0.844
..

..
..

..
13.3

..
41.1

34
ال�شعودية

0.836
..

..
..

..
8.7

0.779
..

..
..

..
..

..
..

40
االإمارات

0.827
..

..
..

..
5.5

0.826
..

..
..

..
..

..
..

44
البحرين

0.815
..

..
..

..
6.3

0.816
..

..
..

..
..

..
..

46
الكويت

0.814
..

..
..

..
7.2

0.775
..

..
..

..
..

..
..

تنمية ب�شرية مرتفعة
55

ليبيا
0.784

..
..

..
..

10.1
0.765

..
..

..
..

..
..

..
56

ُعمان
0.783

..
..

..
..

7.0
0.809

..
..

..
..

..
..

..
65

لبنان
0.765

0.606
20.8

 -17
20.3

6.7
0.861

24.1
0.479

30.0
0.538

..
..

..
77

االأردن
0.745

0.607
18.6

 -5
18.5

11.9
0.730

22.4
0.543

21.1
0.564

5.7
1.5

35.4
90

تون�ص
0.721

..
..

..
..

10.6
0.768

..
..

..
..

6.4
1.5

36.1
93

جلزائر
ا

0.717
..

..
..

..
16.7

0.654
..

..
..

..
..

..
..

طة
تنمية ب�شرية متو�ش

110
م�شر

0.682
0.518

24.0
 -5

22.8
13.4

0.682
40.9

0.339
14.2

0.602
4.4

1.2
30.8

118
�شوريا

0.658
0.518

21.2
4

20.8
12.6

0.734
31.5

0.379
18.3

0.500
5.7

..
35.8

120
العراق

0.642
0.505

21.4
0

21.2
17.6

0.626
29.8

0.328
16.1

0.626
4.6

1.2
30.9

129
املغرب

0.617
0.433

29.7
0

28.5
16.8

0.652
45.8

0.254
23.0

0.493
7.3

2.0
40.9

تنمية ب�شرية متدنية
154

اليمن
0.500

0.336
32.8

 -2
31.7

30.3
0.462

47.2
0.179

17.6
0.457

6.3
1.7

37.7
159

جزر القمر
0.488

..
..

..
..

34.2
0.414

47.4
0.237

..
..

26.7
..

64.3
161

موريتانيا
0.487

0.315
35.3

 -2
34.6

36.6
0.405

45.9
0.191

21.2
0.404

7.8
1.9

40.5
166

ال�شودان
0.473

..
..

..
..

32.8
0.435

..
..

..
..

6.2
1.4

35.3
170

جيبوتي
0.467

0.306
34.6

2
33.7

32.5
0.434

47.0
0.162

21.7
0.406

..
..

40.0
ت

جموعا
ط موؤ�شر التنمية للم

متو�ش
ًّا جد

تنمية ب�شرية مرتفعة 
0.890

0.780
12.3

—
12.0

4.9
0.881

8.7
0.769

22.4
0.702

—
—

—
تنمية ب�شرية مرتفعة

0.735
0.590

19.7
—

19.3
10.7

0.749
17.4

0.531
29.9

0.517
—

—
—

طة
تنمية ب�شرية متو�ش

0.614
0.457

25.6
—

25.2
21.9

0.575
35.1

0.331
18.6

0.502
—

—
—

تنمية ب�شرية متدنية
0.493

0.332
32.6

—
32.4

35.0
0.394

38.2
0.241

23.9
0.387

—
—

—
طق

املنا
الدول العربية

0.682
0.512

24.9
—

24.2
17.4

0.639
38.0

0.334
17.3

0.629
—

—
—

ي
ط الهاد

حي
�شرق اأ�شيا وامل

0.703
0.564

19.7
—

19.5
11.7

0.734
19.7

0.477
27.0

0.513
—

—
—

ط اآ�شيا
اأوروبا وو�ش

0.738
0.639

13.3
—

13.2
14.2

0.676
8.6

0.639
16.9

0.605
—

—
—

جلنوبية ودول الكاريبي
اأمريكا ا

0.740
0.559

24.5
—

23.9
13.2

0.733
22.2

0.502
36.3

0.474
—

—
—

ب اآ�شيا
جنو

0.588
0.419

28.7
—

28.0
24.4

0.549
41.6

0.274
18.0

0.489
—

—
—

حراء
ب ال�ش

جنو
دول 

0.502
0.334

33.6
—

33.5
36.6

0.359
35.7

0.276
28.1

0.375
—

—
—

مل
ط العا

متو�ش
0.702

0.541
22.9

—
22.8

17.3
0.647

27.0
0.433

24.1
0.564

—
—

—
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يف عينة من الدول العربية
ري الر�شمي 

القت�شاد غ
خ�شائ�س ا

جلدول رقم 4. 5: 
ا

 
العراق

م�شر
لبنان

الغرب
�شوريا

اليمن
االأردن

 
ال�شكان

%
غري ر�شمي 

ال�شكان
%

غري ر�شمي 
ال�شكان

%
غري ر�شمي 

ال�شكان
%

غري ر�شمي 
ال�شكان

%
غري ر�شمي 

ال�شكان
%

غري ر�شمي 
ال�شكان

%
غري ر�شمي 

ني 
يل العامل

اإجما
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

امل�شتوى الوطني
100

66.9
100

58.3
100

56.2
100

81.9
100

71
100

91.4
100

44.2
خل�شر

ا
72.9

63.5
43

42.7
50.1

48.3
56.5

72.7
50.4

65.9
28.2

84.7
82.9

47.5
ف

الري
27.1

76.1
57

70
49.9

66.7
43.5

93.8
49.6

76.3
71.8

94
17.1

28.3
النوع الب�شري

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الذكور

89.8
70.5

76.9
57.9

76.2
62.5

84
83.5

81.8
72.8

44
82.1

83
47.8

االإناث
10.2

35.3
23.1

59.3
23.9

36.1
16

73.2
18.2

63
56

98.7
17

26.7
جتاه الزواج

الو�شع 
اأعزب

30.8
73.7

29.4
76.4

41.4
62.3

40.3
86.4

64.4
95.4

64.4
95.4

35.7
43.3

متزوج
69.2

63.85
70.7

50.7
58.6

53.4
59.7

78.8
57.9

63.3
35.6

89.2
64.4

44.7
فاآت ال�شن

15 -24
22.3

84.7
19.5

87.1
16.4

69.1
17.1

90.9
29.2

89
38

97.3
18.5

49.9
25 -34

35.6
61.9

31.5
61.4

30.8
55.8

28.7
85.2

26.5
69.1

25.5
85.8

35.8
36.9

35 -54
36.5

62.1
40.6

43.4
43.3

52.3
43.1

76.8
37.5

58
30.2

87.8
40.7

45.6
55 -64

5.64
58.8

8.4
51.2

9.5
53.3

11.1
79.2

6.9
73.2

6.2
95.2

5
63.9

م�شتوى التعليم
ابتدائي اأو اأقل

45.9
82.2

42.4
77.8

38.8
75.7

64.2
90.9

64.6
86.2

80.2
97.4

10.8
71.9

ط
حت�شريي/ متو�ش

24.1
67.6

6.4
63.7

36.7
56.6

27.8
74.1

19.6
60.6

13.7
83.9

46.7
48.1

ثانوي/ تدريب
17.2

35.2
34.4

50
7.4

45.1
N

/A
N

/A
8.4

19.1
0.7

56.1
16.7

34.2
جامعي

12.8
25.4

16.8
23.7

17.2
28.4

8
36.5

7.4
24.3

5.4
40.7

25.8
22

الت�شغيل
اأجري

68.9
51.7

64.3
42.6

65.4
43.1

51.4
67.1

55.6
52.2

23.9
63.7

81.7
32.4

رب عمل
n/a

n/a
13.2

78.4
4.8

84
3.9

98.4
6.7

89.4
n/a

n/a
7.2

94.6
�شاحب عمل

20.5
100

9.9
82.1

27.2
80.1

29.6
98.1

24
93.4

20.3
100

9.9
98.5

عامل غري اأجري
10.6

100
12.6

98.3
2.6

86
15.2

99
13.8

99.2
55.9

100
1.1

100
القطاع ال�شناعي

يل
االأو

4.6
52.2

25.5
94.1

6.6
94.4

28.4
94.1

31.6
92.4

18.4
95.6

4.4
82.3

الثانوي
30.7

78.7
21.3

65.8
24.5

75.3
12.6

78.9
6.1

75.5
3.4

86
20.6

61.8
خلدمات

ا
27.5

71.8
28

62.7
68.9

46
54.5

82.2
37.7

87.2
40

93.3
31.9

71.3
االإدارة العامة 

37.2
12.2

25.3
11.0 

4.5
18.5

24.6
17.6

38.2
11.7

43
6.17

 
 

ح�شب ملكية املن�شاأة
عامل غري اأجري

36.9
11.8

30
5.3

13.5
9.5

19.2
24.4

26.8
10.8

38.6
7.8

35.6
1.1

خا�س
63.1

99.1
70

81
86.5

63.6
80.8

77.3
73.2

93.1
61.4

97.9
64.4

68
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الدولة

معدل 
البطالة 

�شنة 2020 
ح�شب 

جتاهات 
اال

ال�شابقة

م�شتوى 
الت�شغيل �شنة 
2020  ح�شب 
توقعات النمو 

امل�شتقبلي

م�شتوى 
البطالة �شنة 
2020 ح�شب 

توقعات 
النمو 

امل�شتقبلي

معدل 
البطالة 

�شنة 2020 
ح�شب 

توقعات 
النمو 

امل�شتقبلي

م�شتوى الت�شغيل 
�شنة 2020 

ح�شب النمو 
امل�شتقبلي 

وتطبيق �شيا�شات 
�شوق العمل

معدل  البطالة 
�شنة 2020 

ح�شب النمو 
امل�شتقبلي 
وتطبيق 

�شيا�شات �شوق 
العمل

ط 
متو�ش

معدل 
النمو 

ال�شروري 
لبلوغ معدل 
بطالة 5%

ط 
متو�ش

معدل منو 
الت�شغيل 
ال�شروري 

لبلوغ معدل 
بطالة 5%

موؤ�شر 
مقدار 
تعديل 

�شيا�شات 
�شوق 

العمل 

معدل البطالة 
�شنة 2020 

ح�شب النمو 
امل�شتقبلي 

وتفعيل �شيا�شات 
�شوق العمل

معل النمو 
ال�شروري 
لتقلي�س 

معل 
البطالة 

بـ5%

معدل 
البطالة 
يف حال 
النمو 
بـ5%

ني 
الداخل

جلدد لقوة 
ا

ني 
العمل ما ب

2020- 2014

عدد 
ني 

العاطل
ني 

والداخل
اإلى �شوق 

العمل

االإمارات
4.1%

10478602
677180.8

6.1%
10794844

3.2%
4.1%

7.3%
10

3.2%
6.1%

1.7%
4830281

5067784
البحرين

7.9%
844456.5

221522.5
20.8%

1006969
5.5%

9.1%
8.5%

80
5.5%

10.5%
11.8%

327089.1
381821.6

جيبوتي
0.0%

0
300966

0.0%
0

0.0%
0.0%

0.0%
0

0.0%
0.0%

100.0%
0

300966
جلزائر

ا
6.7%

13949302
1340552

8.8%
14319734

6.3%
7.8%

6.4%
10

6.3%
9.5%

2.9%
2858564

4076208
م�شر

12.2%
26967951

5162590
16.1%

29753752
7.4%

25.1%
10.7%

40
7.4%

21.9%
12.5%

4388436
7891511

العراق
14.9%

8046823
2659517

24.8%
9857358

7.9%
45.2%

16.2%
60

7.9%
36.2%

24.8%
2233144

3595266
االأردن

12.7%
1938798

431445.3
18.2%

2173523
8.3%

17.4%
13.4%

40
8.3%

15.3%
14.9%

597882.7
823687.9

الكويت
4.3%

1927286
394100.6

17.0%
2206760

4.9%
3.7%

3.0%
80

4.9%
7.8%

4.9%
588202.4

641414
لبنان

6.5%
1821909

318460.7
14.9%

2043684
4.5%

8.3%
5.3%

50
4.5%

11.3%
8.7%

456658.2
569848.6

ليبيا
19.8%

2172857
658029.5

23.2%
2546420

10.0%
76.7%

21.7%
30

10.0%
54.7%

27.3%
511788.2

966856.8
املغرب

8.0%
11905600

1813488
13.2%

12736233
7.2%

23.1%
5.8%

20
7.2%

26.8%
13.1%

1692849
2788308

موريتانيا
30.8%

1272681
349839.5

21.6%
1406530

13.3%
57.3%

42.6%
20

13.3%
36.3%

31.1%
366727.1

755812.9
ُعمان

8.7%
2155919

425193.8
16.5%

2415665
6.4%

8.2%
9.1%

50
6.4%

9.0%
6.0%

771651
916185.3

قطر
0.7%

2527197
211255.6

7.7%
2639116

3.6%
3.0%

3.0%
10

3.6%
8.1%

17.1%
1114396

1123762
ال�شعودية

5.3%
13671006

611083.6
4.3%

13754274
3.7%

4.9%
4.0%

2
3.7%

7.9%
1.6%

3049813
3684058

ال�شودان
14.7%

11901838
2977611

20.0%
13859288

6.9%
29.5%

15.2%
50

6.9%
23.8%

18.6%
2933335

4741998
�شوريا

11.5%
5768421

2143650
27.1%

5768421
27.1%

20.6%
10.1%

0
27.1%

19.1%
13.6%

1446694
2143650

تون�س
12.5%

4072175
531324.8

11.5%
4304864

6.5%
19.3%

11.3%
20

6.5%
16.5%

8.2%
623981.3

1150682
ني

فل�شط
25.7%

789193.8
573927.1

42.1%
789193.8

42.1%
77.6%

31.3%
0

42.1%
51.9%

33.4%
334171.8

573927.1
اليمن

18.7%
8244027

1517639
15.5%

9038907
7.4%

20.1%
21.4%

30
7.4%

15.1%
13.3%

2636287
3877388

الدول العربية
11.3%

130456044
23319377

17.3%
141415534

9.1%
24.3%

12.3%
30.1

9.1%
19.4%

18.3%
31761951

46071137

طالة وت�شغيل
ت ب

ال
ت النمو امل�شتقبلية وما يناورها من معد

ال
جلدول رقم 4. 6: معد

ا
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جلدول رقم 4. 7: النمو الت�شغيلي و اآفاق �شوق العمل العربي
ا

الدولة
معدل النمو
 1990( 
)2013-

منو 
معل 

الت�شغيل
 1990( 
)2013-

منو 
معدل 

قوة العمل
 1990( 
)2013-

مرونة 
الت�شغيل 
طريقة 

(
حدار(

الن
ا

تقدير 
املرونة 
ري 

)تغ
الت�شغيل 
ري 

على تغ
خل(

الد

قوة العمل 2013
الت�شغيل  2013

طالة
الب

2013 
معدل 

طالة
الب

معدل النمو 
املتوقع على 

رتة
الف

 2014 
2020-

قوة العمل 
2020

م�شتوى الت�شغيل 
ب النمو 

ح�ش
جتاهي �شنة  

ال
ا

2020

طالة  
م�شتوى الب

�شنة 2020 
جتاه 

ال
ب ا

ح�ش
ال�شابق

ت
الإمارا

ا
4.2%

8.39%
8.44%

2.0
1.8

6325502
6087998.56

237503
3.8%

4.6%
11155783

10697198
458584.9

حرين
الب

5.1%
5.29%

5.38%
0.5

0.9
738890

684157.5
54733

7.4%
3.3%

1065979.1
981516.8

84462.27

جيبوتي
300966

300966
6.1%

300966
0

300966

جلزائر
ا

2.8%
3.50%

3.00%
0.6

0.8
12431290

11213645.6
1217644

9.8%
3.9%

15289854
14269205

1020649

م�شر
4.1%

2.19%
2.12%

0.5
0.4

27742106
24239030.7

3503075
12.6%

3.6%
32130542

28206181
3924360

العراق
3.9%

3.60%
3.40%

0.5
0.4

8473196
7111074.63

1362121
16.1%

5.0%
10706340

9106117
1600224

الأردن
ا

5.2%
4.25%

4.24%
0.7

0.8
1772361

1546555.82
225805

12.7%
4.3%

2370243.7
2070142

300101.9

ت
الكوي

5.4%
4.07%

4.26%
0.9

0.8
1733184

1679972.46
53212

3.1%
2.5%

2321386.4
2220703

100683.4

لبنان
5.5%

3.52%
3.49%

0.9
0.6

1683711
1570520.58

113190
6.7%

3.4%
2140369.2

2000196
140173.4

ليبيا
0.7%

2.86%
2.89%

0.7
0.3

2319098
1864029.39

455069
19.6%

7.8%
2830886.2

2270921
559965.1

ب
املغر

3.8%
2.07%

1.90%
0.5

0.3
12026239

10930780.1
1095459

9.1%
4.9%

13719088
12618809

1100279

موريتانيا
1.4%

3.77%
3.73%

1.0
0.7

1255793
866707.194

389086
31.0%

7.6%
1622520.1

1122662
499857.8

ُعمان
4.7%

5.09%
5.21%

0.9
1.1

1809462
1664927.73

144534
8.0%

3.4%
2581113

2356201
224912.2

طر
ق

11.0%
7.73%

7.75%
1.2

1.0
1624057

1614690.58
9366

0.6%
6.6%

2738453
2719177

19276.07

ال�شعودية
4.2%

3.54%
3.49%

0.8
0.8

11232277
10598031.7

634245
5.6%

4.5%
14282090

13518713
763376.5

ال�شودان
4.1%

3.26%
3.19%

0.6
0.5

11946115
10137451.2

1808664
15.1%

4.5%
14879450

12688734
2190715

�شوريا
4.5%

2.81%
2.93%

0.5
0.5

6465377
5768421.24

696956
10.8%

7912071.4
7004759

907312.5

تون�س
4.2%

2.22%
2.10%

0.5
0.6

3979518
3452817.27

526701
13.2%

4.1%
4603499.3

4027769
575730.8

ني
ط

فل�ش
5.6%

3.63%
4.10%

0.7
0.4

1028949
789193.768

239755
23.3%

1363120.8
1013148

349972.4

اليمن
3.6%

4.36%
4.60%

1.0
1.1

7125379
5884277.85

1241101
17.4%

4.6%
9761666.1

7934225
1827442

الدول العربية
4.4%

4.0%
4.0%

0.8
0.7

122013470
107704284

14309186
11.9%

4.7%
153775421

136826377
16949044
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بعد عر�ص مقرتح املعهد اخلا�ص بالنمو الت�شغيلي، يف 
الف�شل ال�شابق )الرابع(؛ يهتمُّ هذا الف�شل )اخلام�ص( 
االقت�شادية  االإدارة  ملتطلبات  والتحليل  بالعر�ص  اأ�شا�ًشا 
املقرتح،  الت�شغيلي  للنمو  الالزمة  العربية  واالجتماعية 
وذلك على �شكل �شيا�شات مالية، ونقدية، وجتارية مرتبطة 
مبيزان مدفوعات، و�شيا�شات قطاعية زراعية و�شناعية، 
يرتبط  فيما  وكذلك  العامة،  باملنافع  عالقة  وذات 
اهتمامات  من  نه  تت�شمَّ وما  االجتماعية،  بال�شيا�شات 
والع�شوائيات،  والبطالة،  بالفقر،  مرتبطة  خمتلفة 
والنفاذ للخدمات التعليمية وال�شحية، ومعاجلة م�شاكل 

عمالة االأطفال واإ�شالح الرتكيبة ال�شكانية. 

1.5 بع�ض متطلبات االإدارة االقت�صادية:

1.1.5 متطلبات ال�صيا�صة املالية:

املالية  ال�شيا�شة  متطلبات  اإلى  االإ�شارة  -وقبل  ال بدَّ
الأغرا�ص النمو الت�شغيلي -من االإ�شارة ابتداًء اإلى اأن اإدارة 
والعربية  النامية  البلدان  اأغلب  يف  حالًيا  ال�شيا�شة  هذه 
ة اأ�شا�ًشا من منطلقات برامج اال�شتقرار والتكّيف  م�شتمدَّ
 Stabilization and Standard« االقت�شادي 
ت�شتهدف  والتي   ،»Adjustment Programme
للموارد ذي  كْفوٍء  االأ�شعار، و�شمان تخ�شي�صٍ  ا�شتقرار 
اأ�شكال  على  تعتمد  املنطلقات  هذه  اأن  اإالَّ  �شاكنة،  �شفة 
قد  التي  املالية،  وال�شيا�شات  االفرتا�شات  من  خمتلفة 
هو  و  النامية،  البلدان  يف  ال�شائدة  االأو�شاع  مع  تختلف 
ال�شيا�شات  هذه  قدرة  عدم  ر  يف�شِّ اأن  ميكن  الذي  االأمر 
واإدارتها يف حتقيق اأهداف تقليل الفقر، وحت�شني توزيع 
البطالة،  م�شاكل  ومعاجلة  اخليارات،  وتو�شيع  الدخل، 
فاإنه-وبعد  الدويل؛  البنك  اقت�شاديي  اأحد  اأ�شار  وكما 
اأنه  تف�شري  ميكن  -كيف  ال�شيا�شات  لهذه  طويل  تطبيق 
ال زال متو�شط دخل الفرد يف اإفريقيا مل َيُفق م�شتواه قبل 
اأن هناك متو�شط دخل فرد لـ)24(  ع�شرين �شنة؟ كما 
ولـ)12(   1975 اأقلُّ من م�شتواه عام  اإفريقيا  نامًيا  بلًد 
القرن  من  ال�شتينات  يف  ال�شائد  امل�شتوى  من  اأقلُّ  بلًدا 

اأمريكا  يف  االأزمات  تكرار  تف�شري  ميكن  وكيف  املا�شي! 
بلدان  كانت  اأن  بعد  اأنه  تف�شري  ميكن  وكيف  الالتينية؟ 
التحوُّل االقت�شادي )مثل: ملدوفيا، وجورجيا، وجمهورية 
الكا�شيج( بدون اأعباء مديونية بعد بروزها عام 1991؛ 
اإجمايل  حملي  بناجت  تتمتَّع  �شنوات  ع�شر  بعد  اأ�شبحت 
هناك  ديون!  �إ�سقاط  �إلى  وحتتاج  �لن�سف  عن  يقلُّ 
 Milanovic،( بالتاأكيد م�شكلة يف ال�شيا�شات واإدارتها

.)2003

وبناًء على امل�شوح امليدانية، وتقومي اإدارة ال�شيا�شات 
االإمنائي؛  املتحدة  االأمم  لربنامج  احلالية  االقت�شادية 
الطبيعة  )ذات  حماور  من  عدد  اإلى  االإ�شارة  ميكن 
املتداخلة( االإدارة االقت�شادية الالزمة لتحقيق اأهداف 
املحتوى  وذات  للفقر،  املحاربة  امل�شتدامة،  التنمية 

االجتماعي: 

ه  املوجَّ العام  اال�صتثمار  يف  ع  التو�صُّ اأواًل: 
خلدمة الفقراء:

من املهمِّ ا�شتخدام ال�شيا�شة املالية ب�شكل اأكرث فعالية 
املوازنة  ا�شتثمارات  )اأي:  العام  اال�شتثمار  يف  ع  للتو�شُّ
يت�شمن  قد  الذي  العام  اال�شتثمار  ولي�ص  للدولة،  العامة 
فقد  والنمو؛  للفقراء  ه  املوجَّ ا(  اأي�شً ا  خا�شًّ ا�شتثماًرا 
االإنفاق  اإجمايل  من  العام  اال�شتثمار  ة  ح�شَّ باأن  لوحظ 
ة �شئيلة، حيث ت�شل يف حالة بلدان  احلكومي هي ح�شَّ
اإقليم جنوب اآ�شيا اإلى حوايل )9%(، اإال اأنها تقفز اإلى 
حوايل )24%( يف اإقليم �شرق وجنوب �شرق اآ�شيا، وتقفز 
 ،)McKinley، 2004( يف فيتنام )%اإلى حوايل )32
وو�شلت هذه الن�شبة يف اإقليم البلدان العربية اإلى حوايل 
)24.0%( عام 2009، وانخف�شت اإلى )22.8%( عام 

2013 )�شندوق النقد العربي واآخرون، 2014(. 

حوايل  اإلى  لت�شل  م�شر  يف  الن�شبة  هذه  وتنخف�ص 
 ،2013 عام  و)%6.7(   ،2011 عام   )%9.9(
و)%11.0(   ،2011 عام   )%11.2( ال�شودان  ويف 
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 ،2011 عام   )%19.8( املغرب  ويف   ،2013 عام 
عام   )%8.1( اليمن  ويف   ،2013 عام  و)%18.7( 
2013، ويف االأردن )%15.2(  2011، و)7.6%( عام 
عام 2011، و)14.2%( عام 2013، يف حني ي�شل يف 
ال�شعودية  العربية  اململكة  دولة عربية نفطية كبرية مثل 
 2013 عام  و)%33.2(   ،2011 عام   )%33.4( اإلى 

)�شندوق النقد العربي، م�شدر �شابق(. 

ة يف الدول النامية  اإن اأهمية اال�شتثمار العام-بخا�شَّ
التكامل  اأخرى يف  اآثار  د �شمن  -يتج�شَّ الفقرية  العربية 
مع اال�شتثمار اخلا�ص »Crowding -in«، كما اأن دوره 
ة يف تخفيف  اأهمية خا�شَّ املحلي ميثِّل  الطلب  اإنعا�ص  يف 
االأجل  يف  العر�ص  جانب  على  املفرو�شة  القيود  عبء 
الطويل، كما اأن اإدارة االإنفاق اال�شتثماري العام لتحفيز 
النامي  االقت�شاد  على   »Multipliers »امل�شاعف  اأثر 
العربي؛ يجب اأن ُتدار بطريقة يرتتَّب عليها رفع اإنتاجية 
لال�شتهالك  امليل  ارتفاع  باأن  علًما  املال،  وراأ�ص  العمل 
ا  مهمًّ عاماًل  يعدُّ  العربية..  ومنها  النامية؛  البلدان  يف 
اأن  اإلى  باالإ�شافة  امل�شاعف،  اأثر  زيادة  يف  واأ�شا�شيًّا 
اإنتاجية  طاقات  وجود  حالة  يف  �شيتزايد  التاأثري  هذا 
النامية  البلدان  اأغلب  ال�شائدة يف  احلالة  )وهي  عاطلة 

والعربية(. 

العام  اال�شتثماري  االإنفاق  اإدارة  باأن  القول  اأما 
�شيرتتب عليها زيادة عجز املوازنة، كما تقرتح �شيا�شات 
َثم ي�شاهم ذلك يف  االإ�شالح االقت�شادي احلالية، وِمن 
ال�شرف،  �شعر  يف  خف�ص  واإلى  م،  الت�شخُّ معدل  زيادة 
وارتفاع يف معدالت الفائدة.. فاإنه قول ال يجد له �شدى 
امل�شحية،  الدرا�شة  )انظر:  كثرية  حاالت  يف  تطبيقيًّا 
.)Hemming، Kell، and Mahfouz، 2002()1(

ت�صخميـة  قيود  مع  ماليـة  �صيا�صـة  ثانًيا: 
اأقـل:

م )ما بني 5%-3( هو اأحد  يعدُّ هدف �شغط الت�شخُّ

الرتباطه  النامية؛  بالبلدان  االقت�شادية  االإدارة  اأهداف 
 Economic( »بهدف حتقيق »اال�شتقرار االقت�شادي
Stabilization(، وكما يت�شح من اجلدول رقم )1.5( 
)اأغلب  منخف�شة  كانت  م  الت�شخُّ معدالت  بع�ص  فاإن 
اإن  بل  واليمن(،  وم�شر،  ال�شودان،  عدا  العربية  الدول 
ها �شهد معدالت �شلبية )قطر، وبوركينافا�شو(، اإن  تغريُّ
اإلى ظاهرة انكما�ص، علًما  ه )قد( يقود  مثل هذا التوجُّ
م قد بلغ يف البلدان  باأن متو�شط التغريُّ يف معدل الت�شخُّ
-2013( الفرتة  خالل  الدخل  واملتو�شطة  املنخف�شة 
2010( حوايل )5.07%(، ويف بلدان اأمريكا الالتينية 
والكاريبي حوايل )3.87%(، ويف بلدان ال�شرق االأو�شط 
االأقلِّ  البلدان  ويف   ،)%3.77( حوايل  اإفريقيا  و�شمال 
 The World من  )حم�شوبة   )%6.41( حوايل  ا  منوًّ
ات  التغريُّ هذه  باأن  علًما   ،)Bank، Data website
كانت خالل متو�شط الفرتة )1982-1985( )%7.39( 
توفر  عدم  مع  التوايل،  على  و)%6.58(  و)%9.19( 
ا للفرتة االأخرية، وُيالحظ  معلومات عن البلدان االأقلِّ منوًّ
هاتني  خالل  م  الت�شخُّ معدالت  ات  تغريُّ يف  االنخفا�ص 
بـ)1982-1985(،  مقارنة   )2000-2013( الفرتتني 
وكانت هذه الفروقات ما بني )4%-2( لالأقاليم امل�شار 
اإليها، علًما باأن هذا االنخفا�ص هو اأكرب بكثري يف حالة 
املقارنة مع فرتة ال�شتينات من القرن املا�شي )امل�شدر 

نف�شه(. 

ويف  االنخفا�ص،  نحو  م  الت�شخُّ معدالت  اجتاه  اإن 
)انخف�ص  النمو  معدالت  النخفا�ص  عاملي  ه  توجُّ ظلِّ 
 ،2014 عام   %2.26 اإلى  لي�شل  العاملي  النمو  معدل 
عام   )%4.2( كان  اأن  بعد   ،2008 عام   1.48  - و% 
 The World Bank، Data، and The(  )2000
ز االجتاه  World Bank، 2015(.. من �شاأنه اأن يعزِّ
االنكما�شي امل�شار اإليه اأعاله، اإن خطورة االنكما�ص هو 
ى ذاتيًّا نحو انخفا�ص  اأنه يوؤدي اإلى اجتاه حلزوينٍّ مغذَّ
ب االأمر  االأ�شعار، واالأرباح، والدخول، االأمر الذي ي�شعِّ
يتعلَّق  فيما  االقت�شادية،  االإدارة  قرارات  متخذي  على 

ت����ت���������ض����م����ن امل����ت����ط����ل����ب����ات 

لتحقيق  االق����ت���������ض����ادي����ة 

والت�ضغيلي  ال�ضامل  النمو 

املتطلبات،  م��ن  العديد  يف 

غري  مالية  �ضيا�ضة  منها: 

تقييم  واإع�����������ادة  دوري����������ة، 

ل�ضالح  ال�ضريبي  ال��ع��بء 

ال�����������ض�����رائ�����ب امل����ب����ا�����ض����رة، 

وال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن اأع����ب����اء 

املبا�ضرة  غ���ري  ال�����ض��رائ��ب 

الداخلية  ال���ف���ئ���ات  ع���ل���ى 

اإىل  والنظر  دخ���ًا.  االأق���ل 

باملوازنة  والعجز  الت�ضخم 

اقت�ضادي،  اإط������ار  ���ض��م��ن 

حما�ضبي،  م�����ايل  ول���ي�������س 

م�ضادر  تنويع  اإىل  يهدف 

ال�����دخ�����ل، وامل�������ض���اه���م���ة يف 

والعجز  الت�ضخم  خف�س 

الحقاً. 



245 الفصل اخلامس: متطلبات اإلدارة االقتصادية واالجتماعية العربية ألغراض النمو التشغيلي

باأن  علًما  امل�شاكل،  من  القومي  االقت�شاد  بانت�شال 
ا�شتخدام ال�شيا�شة النقدية يف مثل هذه االأحوال الإدارة 
االقت�شاد ال جُتدي نفًعا؛ ب�شبب غرق االقت�شاد يف »فخ 
ال�شيولة« Liquidy Trap( )2(2(؛ لذا من االأف�شل اأن 
هذه  يف  وُين�شح  نحاربه،  اأن  من  بداًل  االنكما�ص  مننع 
لل�شيا�شة  باللجوء  االنكما�ص(  خ  تر�شُّ حالة  )اأي  احلالة 
املالية كاأداة رئي�شة لالإدارة االقت�شادية، باعتبارها ذات 
نتائج اأكرث موثوقية وم�شداقية )IMF، 2003(، علًما 
هات الليربالية االقت�شادية اجلديدة  باأن تو�شيات التوجُّ
ملتخذي القرارات امل�شوؤولني عن االإدارة االقت�شادية؛ هي 
م ما بني ) 3 - %5(،  اأهمية املحافظة على معدل الت�شخُّ
وبالرغم من التزام عديٍد من البلدان النامية والعربية، 
االلتزام  هذا  اأن  اإالَّ  )1.5(؛  رقم  اجلدول  ح  يو�شِّ كما 
يف  اإيجابية  نتائج  اإلى  يوؤدِّ  مل  م  الت�شخُّ معدل  بخف�ص 
جمال حتقيق التنمية امل�شتدامة، علًما باأن ارتفاع معدل 
النوع من  لهذا  ًقا  دائًما عاماًل معوِّ يعدُّ  م قد ال  الت�شخُّ
التنمية، بل اإن ارتفاع اأ�شعار ال�شلع الزراعية قد �شاهم 
وذلك  الفقر؛  ملحاربة  املوجهة  ال�شيا�شات  م�شاعدة  يف 
من خالل دعم املنتجني الزراعيني يف الريف بعديٍد من 
نامية  وبلدان  �شرييالنكا  حالة  )مثل:  النامية  البلدان 

.)UNDP، 2008 :اأخرى، انظر

م  الت�شخُّ معدل  مع  التعامل  جتارب  خال�شة  وت�شري 
اإلى اأنه بالرغم من عدم تبني �شيا�شة اإرخاء ا�شتهداف 
لل�شرر(،  االقت�شادي  اال�شتقرار  �ص  تعرَّ )واإال  م  الت�شخُّ
االأ�شعار  ارتفاع  من  درجة  وجود  اأهمية  اإلى  ت�شري  فاإنها 
يف  الأهميتها  وذلك  االقت�شادي؛  للنمو  امل�شاحبة 
 Relative Prices( الن�شبية  االأ�شعار  تكيُّف  ت�شهيل 
من  املوارد  تخ�شي�ص  اإعادة  بهدف   ،)Adjustment
تلك غري املربحة اإلى املربحة، باالإ�شافة اإلى ذلك؛ فاإنه 
يف حالة وجود قيود على ال�شيا�شة النقدية، فاإن ال�شماح 
املرغوب  غري  االآثار  يلغي  م  الت�شخُّ معدل  لرفع  الن�شبي 
املحافظة  باأن  القول  املالية، وميكن  ال�شيا�شة  ع  لتو�شُّ بها 
ذ،  وحمبَّ مقبول  هدف  هو  منخف�ص  ت�شخم  معدل  على 

ولكن بعد الو�شول اإلى معدل منو م�شتدام، اإاًل اأن �شغط 
م قبل الو�شول لهذا املعدل قد ي�شاهم بخنق  معدل الت�شخُّ

ع والنمو االقت�شادي.  التو�شُّ

ومتويل  العامة  االإيرادات  اإدارة   1.1.1.5
اال�صتثمارات:

لتغذية  ه  املوجَّ املحلي  التمويل  ة  ح�شَّ تعظيم  يعدُّ 
ا  اال�شتثمارات التي تخدم التنمية امل�شتدامة اأمًرا جوهريًّ
القرار  ا�شتقالل  من  درجة  اأق�شى  ل�شمان  و�شروريًّا؛ 
النامية،  بالدول  املحلية  لالأهداف  وخدمته  االقت�شادي 
املحلي  الناجت  من  ال�شريبية-كن�شبة  االإيرادات  وت�شل 
الن�شبة  ن�شف  حوايل  -اإلى  النامية  الدول  يف  االإجمايل 
مقابل  تقريًبا   %18( مة  املتقدِّ البلدان  يف  ال�شائدة 
 ،)Tanzi and Zee، 2001 38%، ح�شب تقديـرات
رة لهذه الن�شبة؛  واعتماًدا على اأحـدث التقديــرات املتوفِّ
الدامنـارك،  يف   )%49.0( حوايل  اإلى  ت�شل  فاإنها 
ال�شويد،  يف  و)%45.8(  بلجيكـا،  يف  و)%46.0( 
)بلد  الرنويج  يف  و)%43.6(  فرن�شا،  يف  و)%44.6( 
تقلُّ  اأنها  اإالَّ  املتحدة،  اململكة  يف  و)%39.0(  نفطي(، 
النامية العربية؛ حيث ت�شل  البلدان  يف حالة عديد من 
االإمارات،  يف  و)%2.4(  تون�ص،  يف   )%29.1( اإلى 
و)0.7%( يف الكويت، و)5.3%( يف قطر، و)%10.9( 
يف  و)%6.3(  م�شر،  يف  و)%14.3(  ال�شودان،  يف 
يف  و)%11.4(  املغـرب،  يف  و)%22.1(  االأردن، 
 The World Bankو  2.5 رقـم  )اجلدول  اجلزائـر 

 .)Database

ا  ل ال�شرائب على ال�شلع واخلدمات جزًءا مهمًّ وت�شكِّ
من االإيرادات ال�شريبية يف حالة البلدان العربية وكذلك 
اأق�شى  االأردن  حالة  يف  لت  �شكَّ والتي  االأخرى،  النامية 
ن�شبة من اإجمايل االإيرادات ال�شريبية )69.3%(، يليها 
ال�شودان )64.3%(، ثم موريتانيا )50.7%(، ثم ليبيا، 
وال�شعودية، واملغرب، ولبنان، واجلزائر )انظر: اجلدول 
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رقم 3.5(. ثم تاأتي من حيث االأهمية الن�شبية �شرائب 
االأفراد وال�شركات اأو االأرباح، ثم اأخرًيا �شرائب التجارة 
اخلارجية )التعريفة اجلمركية والر�شوم على الواردات، 
مة  والتي انخف�شت اأهميتها بالن�شبة للدول االأع�شاء مبنظَّ
 Tariff( التجارة العاملية، بفعل ربط التعريفة اجلمركية
Binding( )انظر: املعهد العربي للتخطيط، 2013(.

ة حتقيق تنمية م�شتدامة خلدمة الفقراء وذوي  اإنَّ مهمَّ
الدخل املحدود )من خالل النمو الت�شغيلي الهادف �شمن 
اأهداف اأخرى تو�شف كتنمية م�شتدامة(؛ ال بدَّ واأن تعتمد 
على ثالثة م�شادر متويل رئي�شة: )اأ( تعبئة اإيرادات عامة 
الزمة لتمويل اال�شتثمارات العامة، و)ب( تعبئة مدخرات 
على  �لعمل  و)ج(  �خلا�ص،  �ال�ستثمار  لتمويل  خا�سة 
التكامل ما بني التمويل اخلا�ص والعام؛ �شواء من خالل 

االقرتا�ص العام من القطاع اخلا�ص اأم العك�ص. 

االقت�شادية  االإدارة  جمال  يف  املقرتحات  اإن 
رفع  ميكن  ال  باأنه  القائلة  العامة  واالإيرادات  لل�شرائب 
املبا�شرة(؛  )ال�شرائب  والرثوة  الدخل  على  ال�شرائب 
ت  هي مقرتحات يجب اأن ال توؤخذ بدون حتفُّظ، فكما متَّ
املحلي  للناجت  ال�شرائب  ن�شبة  فاإن  اأعاله؛  اإليه  االإ�شارة 
ال�شعف  حوايل  تعادل  املتقدمة  البلدان  يف  االإجمايل 
اللجوء  واإن  العربية،  �شمنها  ومن  النامية،  البلدان  يف 
ال�شلع  على  وال�شرائب  اال�شتهالك،  على  ال�شرائب  اإلى 
واخلدمات، و�شغط ال�شرائب على الدخل والرثوة.. قد 
اأحد  املحلي، وهو  اال�شتهالكي  الطلب  ي�شاهم يف خف�ص 

امل�شادر الرئي�شة للنمو الت�شغيلي وامل�شتدام.

2.1.1.5 اإعادة توجيه اإدارة ال�صيا�صة املالية 
نحو ال�صيا�صة غري الدورية: 

تت�شف ال�شيا�شة املالية التي تخدم »النمو الت�شغيلي« 
والتنمية امل�شتدامة باأن لها ُبْعدين؛ اأولهما ق�شري االأجل، 
واالآخر طويل االأجل، ويهدف البـُعد االأول الق�شري االأجل 
اإلى املحافظة على م�شتوى الناجت قريًبا من الناجت الكامن 

اأو املحتمل، يف حني يهدف البـُعد الثاين طويل االأجل اإلى 
تعزيز الناجت الكامن وغري امل�شتغل، ويعتمد البـُعد االأول 
كاأدوات  وال�شرائب  اجلارية  املالية  املوازنة  اأدوات  على 
 )Counter -cycical( لل�شيا�شة املالية غري الدورية
الن�شبية  باالأهميات  3.5، اخلا�ص  )انظر: اجلدول رقم 
لالإيرادات ال�شريبية(، يف حني يعتمد البـُعد الثاين على 
�إلى  ويهدف  �الإنتاج،  تعظيم  بهدف  �لعام؛  �ال�ستثمار 
تكامل اال�شتثمار العام مع اال�شتثمار اخلا�ص، وت�شتهدف 
على  والقائمة  عادًة،  االأجل  ق�شرية  املالية  ال�شيا�شات 
قيم  وتعزيز  الفقر،  منع  الدورية..  غري  ال�شيا�شات 
وفيات  معدل  تخفي�ص  مثل:  االجتماعية؛  املوؤ�شرات 
ال�شدمات  االرتفاع يف فرتات  نحو  تتَّجه  والتي  الر�شع، 
ت�شتهدف  حني  يف  واخلارجية،  الداخلية  االقت�شادية 
االألفية  اأهداف  حتقيق  االأجل  طويلة  املالية  ال�شيا�شات 
اإلى حدٍّ بعيد، وت�شاهم ال�شيا�شات غري الدورية يف اإنعا�ص 
الكامنة  قدراته  من  باأقلِّ  االقت�شاد  ينمو  عندما  الطلب 
طويلة االأجل، وت�شاهم هذه ال�شيا�شات يف خف�ص الطلب 
�ساأنها  من  �لتي  �ملو�رد  ندرة  لقيود  �الإنتاج؛  مو�جهة  يف 
مية، �إن مثل هذه �ل�سيا�سة �لتي  حتفيز �ل�سغوط �لت�سخُّ
االقت�شاد  بقاء  ت�شمن  الدورية  غري  ال�شيا�شة  متار�شها 
�ملمكنة،  �الإنتاج  حدود  ومن  �إمكانياته  من  د�ئًما  قريًبا 

وبالتايل تقلِّل اإلى اأق�شى حدٍّ الطاقات العاطلة. 

الدورية؛  غري  املالية  ال�شيا�شة  َماأ�َش�َشُة  تتمَّ  اأن  وبعد 
باعتبارها جزًءا اعتياديًّا من ال�شيا�شة االقت�شادية الكلية 
)كما يجب اأن تكون يف اأي اقت�شاد ناٍم ر�شيد يهدف اإلى 
اأن  �شاأن ذلك  فاإن من  �شاملة م�شتدامة(؛  تنمية  حتقيق 
الدورات  خالل  املالية  لل�شيا�شة  احليادي  الدور  ي�شمن 
�ص لها االقت�شاد )قد تنبع اأ�شباب  االقت�شادية التي يتعرَّ
من  خارجه؛  من  اأو  االقت�شاد  داخل  من  الدورات  هذه 

خالل تاأثُّره بالتجارة اخلارجية(. 

ُت�شاغ  اأالَّ  املجال؛  ا يف هذا  اأي�شً ة  املهمَّ املبادئ  ومن 
»القواعد املالية« )Fiscal Rules( ب�شكل ال يتَّ�شق مع 
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ت�شتخدم  التي  املالية  ال�شيا�شة  اأدوات  ا�شتخدام  اإمكانية 
يخدم  ب�شكل  ُت�شاغ  اأن  يجب  بل  الدورية،  ال�شيا�شة غري 
لو  املثال:  �شبيل  فعلى  الدورية؛  غري  املالية  ال�شيا�شة 
دائًما  متوازنة  العامة  املوازنة  تكون  اأن  على  االتفاق  متَّ 
)كاأحد القواعد املالية(؛ فاإن معنى ذلك اأنه قد ال ميكن 
اأن ُي�شتخدم العجز يف احلدود املقبولة لتمويل احتياجات 
الفئات الفقرية اأو االأفقر دخاًل، كما اأنه من املهمِّ اأن تتمَّ 
�شياغة القواعد املالية ب�شكل يخدم تعزيز االإنفاق الكفوء 
ا�شتقرار  اأهمية يف  لذلك من  ملا  والتعليم؛  ال�شحة  على 
 ،)2013 م )�لبدوي،  و�لت�سخُّ و�لدخل  �الإنتاج  ن�سبي يف 
اإال اأن االتفاق على »قواعد مالية« داعمة لل�شيا�شة املالية 
-باحلدِّ  �أخرى  �سروط  مرهون-�سمن  �لدورية؛  غري 
التقديريـة  اأو  االختيارية  ال�شيا�شية  القرارات  من 
باالنت�شار  تت�شف  والتي   ،)Discretionary Policies(

يف عديد من البلدان النامية والعربية. 

وُت�شري جتربة البلدان العربية اإلى اأن ال�شيا�شة املالية 
اإدارتها  يف  تعتمد  العربية؛  البلدان  اأغلب  يف  قة  املطبَّ
)Pro -cyclical(؛  الدورية  املالية  ال�شيا�شة  على 
يف  �ملعاك�ص  و�الجتاه  �لرو�ج،  فرت�ت  يف  �ملايل  ع  �لتو�سُّ
فرتات الك�شاد واالنكما�ص )وي�شمل ذلك البلدان ال�شتة 
لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ذات املوارد 
الطبيعية النفطية، والدول العربية ال�شت غري النفطية: 
واليمن،  ولبنان،  وم�شر،  وتون�ص،  واالأردن،  املغرب، 
ت�شري  حني  يف   ،Slimane and Tahar، 2010(
دولتني  هناك  اأن  اإلى   )UNDP، 2010( امل�شوح اأحد 
العقد  خالل  الدورية  غري  ال�شيا�شات  تتبعان  عربيتني 

)2000-2010(؛ هما: ال�شعودية، وم�شر. 

3.1.1.5 ال�صيا�صة املالية واإدارة العجز: 

جمال  يف  اال�شت�شهاد  اأو  االعتماد  يتمُّ  ما  عادًة 
بُحْجتني  االقت�شادية  االإدارة  يف  املالية  ال�شيا�شة  اإهمال 
بالعجز،  املرتبط  املحتمل  م  الت�شخُّ هما:  اأ�شا�شيتني؛ 
واحتمال االجتاه نحو املديونية العامة ومناف�شتها للقطاع 

ب�شعر  ي  يوؤدِّ الذي  االأمر   )Crowding out( اخلا�ص 
الإدارة  �شمولية  االأكرث  النظرة  اأن  اإالَّ  لالرتفاع؛  الفائدة 
ال�شيا�شة املالية وعجز املوازنة؛ يجب اأن تنطلق يف حالة 
البلدان النامية ومن �شمنها العربية من الو�شع احلايل 
رة يف قواعد البنك  للعجز، وت�شري اآخر االإح�شاءات املتوفِّ
الدويل عن ن�شبة العجز باملوازنة/ الناجت املحلي االإجمايل؛ 
 )%-4.2( حوايل  اإلى   2012 عام  و�شلت  اأنها  اإلى 
واملنخف�ص)3(،  املتو�شط  الدخل  بلدان  جمموعة  يف 
ويف   ،2011 عام   )%-1.7  ( ا  منوًّ االأقلِّ  البلدان  ويف 
)التي  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  بلدان  جمموعة 
ت�شمُّ الدول العربية( اإلى حدود ) 2.4-%( عام 2009

.World Bank، )Data website(4

اإدارة  اتباع  اأن  من  التخوُّف  فاإن  ذلك؛  على  وبناًء 
َيْنتج عنه عجز، هو تخوُّف  �شيا�شة مالية غري دورية قد 
وجود  فاإن  وعليه؛  قوي،  اقت�شادي  اأ�شا�ص  اإلى  ي�شتند  ال 
اأمًرا ال غبار عليه، علًما  عجز يف حدود مقبولة قد يعدُّ 
تعتمد  بالعجز  بالتمويل  املرتبطة  مية  الت�شخُّ االآثار  باأن 
اأ�شا�ًشا على كيفية متويل هذا العجز، وياأخذ هذا التمويل 
احلكومية  ال�شندات  بيع  خالل  من  االقرتا�ص  �شكل  ا  اإمَّ
من  اأو  املفتوحة(،  ال�شوق  )عمليات  اخلا�ص  للقطاع 
خالل اقرتا�ص وزارة املالية من البنك املركزي )تنقيد 
العام  بالعجز  الزيادة  تعدُّ  العجز(، وال   Monetizing
احلكومية  ال�شندات  ببيع  متويلها  متَّ  ما  اإذا  مية  ت�شخُّ
للقطاع اخلا�ص؛ وذلك الأن �شايف التاأثري على التغريُّ يف 

العر�ص النقدي ي�شاوي �شفر. 

قد  اخلا�ص  القطاع  فيها  يكون  التي  احلالة  ويف 
حكومية،  �شندات  من  ب�شرائه  يرغب  ما  بالفعل  ا�شرتى 
اإ�شايف؛ ففي هذه احلالة  قبل احلاجة القرتا�ص داخلي 
ال بدَّ على احلكومة عر�ص �شعر فائدة اأعلى من ال�شائد 
يف ال�شوق، ويف حالة تاأثُّر االأ�شواق املالية اخلا�شة بارتفاع 
حالة  ويف  احلكومية،  ال�شندات  على  العائد  معدالت 
بروز  ع  ُيتوقَّ فاإنه  الفائدة؛  الأ�شعار  اال�شتثمار  ح�شا�شية 

ظاهرة »املزاحمة«. 
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)لتمويل  احلكومة  بها  تقرت�ص  التي  احلالة  يف  اأما 
العجز( من البنك املركزي مبا�شرة، ف�شوف يرتتَّب على 
م  ذلك زيادة يف العر�ص النقدي، وبروز ظاهرة الت�شخُّ
وهذه  واحدة؛  ا�شتثنائية  حالة  يف  عدا  ما  تفاقمها،  اأو 
احلالة هي اأن جزًءا من االأموال يف التداول �شيتم اإنفاقه 
مية،  على الواردات، االأمر الذي �شيقلِّل من االآثار الت�شخُّ
اإالَّ اأنه ي�شاهم يف زيادة عجز احل�شاب التجاري مبيزان 

املدفوعات. 

وال بدَّ من االإ�شارة هنا؛ حيث اإنها هي احلالة ال�شائدة 
اأن  اإلى  العربية..  النامية ومن �شمنها  البلدان  اأغلب  يف 
االقت�شاد قلَّما يعمل عند كامل طاقته االإنتاجية، ويعمل 
احلالة  الطاقة، ويف هذه  اأقلَّ من هذه  كثرية  يف حاالت 
فاإن كال الطريقتني امل�شار اإليهما اأعاله )االقرتا�ص من 
يرتتَّب  لن  احلكومية(  ال�شندات  بيع  اأو  املركزي،  البنك 
طبيعة  وذي  معتدل،  بل  مرتفع،  م  ت�شخُّ َخْلق  عليهما 

تة، مع ا�شتمرار حدوث ظاهرة »التزاحم«.  موؤقَّ

اخلا�ص  اال�شتثمار  بها  يكون  التي  احلالة  عدا  وما 
�سايف  فاإن  �ملحلي؛  �لفائدة  ل�سعر  مفرط  ب�سكل  مرًنا 
عن  ويقلُّ  موجًبا،  �شيكون  الطلب  اإجمايل  يف  التغري 
الزيادة يف االإنفاق احلكومي، وميكن اأن ُتعزى حالة عدم 
يف  الفائدة  ل�شعر  املفرطة  اخلا�ص  اال�شتثمار  ح�شا�شية 
دور  قوة  اإلى  خا�صٍّ  ب�شكل  ا  منوًّ واالأقلِّ  النامية  البلدان 
اأن  ميكن  كما  الفائدة،  �شعر  من  بداًل  اال�شتثمار  مناخ 
ل من خالل النظام  اأن اال�شتثمار املنتج ال ميوَّ اإلى  تعود 
راأ�ص  تكوين  ة كبرية من  اإن هناك ح�شَّ امل�شريف؛ حيث 
 Non( دة ة غري منقَّ املال )اال�شتثمار الثابت( هي ح�شَّ
ال�شغرية  امل�شروعات  �شمن  تعمل   ،)-monetized
ة َدْور  واملتناهية ال�شغر )Micro Enterprises( وقوَّ

م.  التمويل غري املنظَّ

املبا�شر  االقرتا�ص  االإنفاق من خالل  اأن متويل  كما 

على  مرتفًعا  عائًدا  ي�شتدعي  ال  املركزي  البنك  من 
ال�شندات؛ حيث اإن الزيادة يف الطلب االإجمايل �شت�شاوي 
العجز �شيخلق  واإن تنقيد  االإنفاق احلكومي،  الزيادة يف 
زيادة يف العر�ص النقدي كافية لن�شر الزيادة يف الناجت 
حالة  يف  فاإنه  وعليه؛  اأكرب،  حكومي  اإنفاق  عن  الناجتة 
ة طاقاتها االإنتاجية )وهي  البلدان غري امل�شتخِدمة لكافَّ
تنقيد  فاإن  والعربية(؛  النامية  البلدان  من  عديد  حالة 
الة لزيادة الطلب االإجمايل، ولي�ص من  العجز يعدُّ اأداة فعَّ
م، وال اأن يفاقم من ظاهرة  �شاأن ذلك اأن يفاقم الت�شخُّ
»املزاحمة« مع القطاع اخلا�ص )كما اأ�شرنا اأعاله(، علًما 
واململكة  املتحدة،  الواليات  مثل:  مة؛  املتقدِّ البلدان  باأن 
املتحدة؛ قد قامت يف عامي 2008 و2009 بتمويل برامج 
التحفيز املايل )Fiscal Stimulus( من خالل التنقيد 
)Monetization(، وميكن اأن يكون لالإنفاق احلكومي 
تعزيز  يف  كبري  دور  االأ�شا�شية  البنية  م�شروعات  على 
القطاع  بني  ما   )Crowding in( »التكامل«  ظاهرة 
من  عديد  له  تدعو  الذي  االأمر  )وهو  واخلا�ص  العام 
من  والنامية،  العربية  االقت�شادية  هات  والتوجُّ اخلطط 
 Public( خالل ال�شراكة ما بني القطاع العام واخلا�ص
اجلدول  ح  ويو�شِّ  ،)Private Participation، PPP
للفرتة  كمتو�شط  العربية  البلدان  واقع   )4.5( رقم 
املوازنة  عجز  ة  حدَّ مدى  جمال  يف   )2009-2013(
باأن  يت�شح  حيث  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كن�شبة 
هناك )4( بلدان عربية فقط يزيد عجزها عن )%5( 
من   )%5( عن  عجزها  يقلُّ  بلدان  و)8(  الناجت،  من 
فجميعها  بيانات  عنها  ر  املتوفِّ البلدان  بقية  اأما  الناجت، 
 )%18( عن  يزيد  واحد  بلد  فائ�ص؛  ذات  بلدان(   7(
الناجت،  من   )%12( عن  يزيد  واحد  وبلد  الناجت،  من 
وبلد واحد يزيد عن )7%( من الناجت، وبلد واحد يزيد 
عن )6%( من الناجت، وبلد واحد يزيد عن )5%( من 
الناجت، وبلد واحد يزيد عن )4%( من الناجت، وبلد واحد 
يزيد عن )3%( من �لناجت، وعليه؛ فاإن �حلذر �ملفرط 
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حدٍّ  اإلى  ًرا  مربَّ يعدُّ  ال  قد  العجز«  »تنقيد  ا�شتخدام  من 
كبري، ويف ظلِّ االعتبارات امل�شار اإليها اأعاله. 

املالية  وال�صيا�صة  الدعم  اإدارة   4.1.1.5
و«النمو الت�صغيلي«:

ال يهدف هذا الق�شم اإلى اإعادة عر�ص ظاهرة تنامي 
من  ن�شب  ي�شتوعب  الذي  الطاقة  دعم  )ال �شيَّما  الدعم 
حالة  يف   %62 حوايل  اإلى  ت�شل  احلكومية  االإيرادات 
حالة  يف  و%33  البحرين،  حالة  يف  و%52  م�شر، 
اجلزائر، وحوايل 17% يف حالة الكويت( )�شندوق النقد 
للدول  العامة  املوازنات  يف   ..)2014 واآخرون،  العربي 
النامية ومن �شمنها العربية، بقدر ما يهدف اإلى اأهمية 
الت�شغيلي”،  “النمو  تعزيز  اآلية  خالل  من  الدعم  اإدارة 
ولعلَّ  للعدالة،  اأقرب  توزيع  والذي يحر�ص-�شمًنا -على 
من اأكرث االأدوات املقرتحة الإ�شالح اإدارة �شيا�شة الدعم؛ 
ـة بتحويــل الدعم العيني اإلى نقــدي، اإالَّ  هي تلك اخلا�شَّ
اأن الهـدف الرئي�ص من وراء هذا التحويـل هـو )خفـ�ص( 
�ص االإنفـاق على الدعم باملوازنــة، وبالتايل خف�ص  خم�شَّ
العجـز كهدف رئي�ص، وبالرغـم من اأهميـة هـذا الهدف اإالَّ 
اأن االأهـم هو اأن ترتبـط اإدارة الدعم واإ�شالحـه بتحقيـق 
اأهداف “النمو الت�شغيلي”؛ الكفـاءة والعدالــة باآٍن واحد، 
�شمن اأهداف اأخرى )انظــر: املعهـد العربي للتخطيـط، 

2013، الف�شل الرابع حول: مزايا وعيوب الدعم النقدي 
والعيني(، واعتماًدا على جتارب عدد من البلدان النامية 
)وكذلك  الب�شريـة  بالتنميـة  وربطـه  الدعم  اإدارة  يف 
التحويـل  “برامج  فاإن  االجتماعية(؛  احلماية  ب�شبكات 
 )Cash Transfer Programmes( النقـدي” 
وتوجيهه  الدعم  الإدارة  العملية  البدائل  اأحد  تكون  قد 
للم�شتحقني )فقط(؛ خدمة الأهداف اقت�شادية )خف�ص 
العجز(، واأهداف اجتماعية )تعزيز اخلدمات التعليمية 

وال�شحية ورفع م�شتوى التنمية الب�شرية()5(.

ح االإطار رقم )1.5( تعريًفا بهذه النوعية من  ويو�شِّ
ح ال�شكل  الربامج واأنواعها الثالثة املختلفة، يف حني يو�شِّ
رقم )1.5( اأهم االأ�شئلة التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار 
اإذا كان من املهمِّ تبني هذه النوعية من الربامج،  فيما 
علًما باأن هناك وجهتْي نظر يتمُّ تداولهما يف هذا املجال؛ 
يف  الربامج  هذه  وفق  العمل  املهمِّ  من  اأنه  هي  االأولى: 
حالة اأن اال�شتثمار والقطاع اخلا�ص يعمل يف م�شتوى يقل 
العدالة  واعتبارات  الفقر  يعالج  ال  )مبعنى  االأمثلية  عن 
االجتماعية(، والثانية: هي اأن هذه الربامج �شرورية من 
وجهة نظر العالقة ما بني االقت�شاد وال�شيا�شة )مبعنى 
االعتبار(  بعني  التوزيع  اإعادة  اعتبارات  اأخذ  اأهمية 

 .)Fiszbein، 2009(

م�ضراً  ال���دع���م  ي��ع��ت��ر  ال 

ب������ّح������د ذات������������ه ط������امل������ا مّت 

االأف����راد،  ل�ضالح  توجيهه 

من  امل�ضتفيدة  والقطاعات 

النظر  مَت  وط��امل��ا  ال���دع���م، 

اإليه، باعتباره اأحد االأدوات 

مل���ع���اجل���ة ف�������ض���ل ال�������ض���وق. 

الإ�ضاح  ب��رن��ام��ج  اأي  واأن 

وت���ر����ض���ي���ده، وهو  ال����دع����م 

ياأخذ  واأن  الب���د  م���رغ���وب، 

تقييم  االع����ت����ب����ار  ب���ن���ظ���ر 

النقدي،  ال��ت��ح��وي��ل  اآث������ار 

والكوبونات، وغريها. 

اإطار 5. 1 برامج التحويل النقدي

نيجرييا،  مثل:  االأفريقية؛  الــدول  من  وعــدد  الالتينية،  اأمريكا  من  بــدًءا  االأخــري،  العقد  خالل  الربامج  هذه  ا�شتخدام  انت�شر 
وبوركينافا�شو، وكينيا، والدول االآ�شيوية؛ مثل: الباك�شتان، والهند، وتركيا، وبنغالدي�ص، والفلبني، واإندوني�شيا، وكمبوديا.

وتعتمد هذه الربامج على اآلية حتويل مبالغ نقدية للم�شتحقني من الفقراء يف القطاع العائلي، ويف حالة ربط ا�شتالم هذه التحويالت 
 Conditional Cash( ”ب�سرط �إنفاقها على �لتعليم و�ل�سحة؛ فاإنها ُتعرف يف هذه �حلالة بـ: “برامج التحويل النقدي امل�شروطة
لة؛ فُيطلق على هذه التحويالت ا�شم: “برامج  Transfers Programmes(، ويف حالة غياب امل�شروطية، وحرية �شرف املبالغ املحوَّ
التحويل غري امل�شروطة” )Programmes Transfers Cash Unconditional(، وهناك نوع ثالث من هذه الربامج ُيطلق 

تة.  عليه: “التحويالت بهدف العمل” )Work for Cash(، وتهدف هذه التحويالت اإلى توفري فر�ص عمل موؤقَّ

.East Asia Forum، 2012 :امل�شدر
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اإن ا�شتخدام هذه النوعية من الربامج بهدف تر�شيد 
اأنه حلٌّ �شحري جلميع  اإليه على  اأالَّ ينظر  الدعم؛ يجب 
للنمو  الهادفة  ال�شيا�شات  بتطبيق  املرتبطة  امل�شاكل 
امل�شوح  نتائج  بع�ص  اأو�شحت  فقد  ذلك  ومع  الت�شغيلي، 
هذه  م�شاهمة  مدى  النامية؛  البلدان  ببع�ص  اخلا�شة 
الربامج يف �شغط التكاليف ون�شر اخلدمات التعليمية ما 
 Saalvedra and( امل�شوح الفقراء؛ فوفًقا الأحد  بني 
يف  نامًيا  بلًدا   )15( �شملت  التي   ،)Garcia، 2013
اآ�شيا، واإفريقيا، واأمريكا الالتينية؛ تبنيَّ اأن هذه الربامج 

قد �شاهمت اإلى حدٍّ كبري يف زيادة عدد املقيدين باملدار�ص 
باملدار�ص  الت�شجيل  حالة  يف  اأقلَّ  تاأثري  مع  الثانوية، 
يف  ة  بخا�شَّ التكاليف؛  خف�شت  اأنها  كما  االبتدائية، 
احلاالت التي تقوم بها هذه الربامج بتقدمي امل�شاعدات 
املنح،  خالل  من  التعليمية  اخلدمات  عر�ص  لتح�شني 
والبنية االأ�شا�شية، اأو املوارد االأخرى الالزمة للمدار�ص، 
كما  بالنقود،  مبا�شر  ب�شكل  العائالت  تزويد  من  بداًل 
النقدية  التحويالت  برامج  اأن  اإلى  النتائج  هذه  اأ�شارت 
امل�شروطة كان لها تاأثري كبري على ن�شر اخلدمات التعليمية 
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ال�صكل رقم 5. 1: منهج �صجرة اتخاذ القرار بتحديد »برامج التحويل النقدي« كاأداة �صيا�صة مالئمة

.Fiszbein, et al., 2009 :امل�صدر
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اأ�شا�ص دوريٍّ  التحويالت قليلة، ولكن على  يف حالة كون 
�إنفاقها  من  ق  للتحقُّ �سارمة  و�سروط  وبقو�عد  ر،  متكرِّ
على التعليم والتمدر�ص، كما اأن هذه الربامج قد �شاهمت 
اإالَّ  والتعليمية،  ال�شحية  اخلدمات  ا�شتهالك  زيادة  يف 
ا اأن هذه الربامج  اأن نتائج هذه امل�شوح قد اأو�شحت اأي�شً
مل تكن م�شاهمتها يف حت�شني نوعية اخلدمات ال�شحية 
والتعليمية بالقدر نف�شه الذي �شاهمت به يف زيادة الطلب 

الربامج  هذه  اإدارة  فاإن  لذا  اخلدمات؛  هذه  كمية  على 
اأخرى  برامج  دمج  اأهمية  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  يجب 
التحويالت  برامج  مع  اخلدمات  نوعية  بتح�شني  مهتمة 
امل�شاكل.  من  النوعية  هذه  مثل  ملعاجلة  النقدية؛ 

اإدارة  عر�ص  ختام  يف   )2.5( رقم  االإطار  ح  ويو�شِّ
ال�شيا�شات املالية اأهم املبادئ الرئي�شة يف اإدارة ال�شيا�شة 

املالية، واملتَّ�شقة مع “النمو الت�شغيلي”. 

اإطار 5. 2 بع�ض املبادئ الرئي�صة يف اإدارة ال�صيا�صة املالية

وامل�شتدام؛ الرتباطها املبا�شر برفاه غالبية ال�شكان من خالل االأجور،  ال�شيا�شة املالية اأداة رئي�شة لتحقيق اأهداف “النمو الت�شغيلي” . 1
واالإعانات، واالإنفاق اجلاري على التعليم وال�شحة للفئات االأقلِّ دخاًل. 

اأهمية تر�شيد االأجور من اأجل حتقيق هدفني رئي�شني �شمن اأهداف اأخرى:  2 .
أ. �شمان ا�شتدامة الطلب املحلي. 

ب. احلدُّ من ت�شخم باب االأجور باملوازنة العامة للدولة من خالل:
م فقط.  •ربط اجلانب املتغريِّ لالأجر باالإنتاجية ومعدل الت�شخُّ 	

ة لالأجور ل�شالح احل�شة الثابتة. •اإعادة العالقة ما بني احل�شة الثابتة واملتغريِّ 	
ربط االإنفاق اال�شتثماري العام باحتياجات الفئات االأقل دخاًل، والبنية االأ�شا�شية، واالأن�شطة املتكاملة مع اال�شتثمارات اخلا�شة ل�شمان  3 .

تكامل اال�شتثمارات اخلا�شة والعامة. 
اأالَّ  العام(، على  القطاع  املايل يف  واال�شتثمار  العام،  الثابت  الراأ�شمايل )اال�شتثمار  التكوين  اال�شتثمارات يف  الوا�شح ما بني  التمييز  4 .
يتجاوز معدل اال�شتثمار املايل نظريه يف اال�شتثمار الثابت، منًعا الأي اأزمات مالية ناجتة عن الفقاعات املالية، ونتائجها غري املرغوبة 

على انهيار �شعر ال�شرف للعملة املحلية، واآثارها ال�شلبية على الفئات االأفقر دخاًل. 
؛ من حيث وجود طاقة عاطلة،  رت �ل�سروط �خلا�سة باإمكانية هذ� “التنقيد”. 5 عدم املبالغة يف عدم اللجوء لـ”تنقيد” �لعجز، طاملا توفَّ

ق ل�شايف الطلب االإجمايل على االإنفاق احلكومي.  ووجود م�شتوى منخف�ص من العجز/ الناجت املحلي االإجمايل، وتوفُّ
�شغط االإنفاق الع�شكري اإلى اأدنى حدٍّ الزم ل�شالمة الدولة و�شيادتها، واإخ�شاع بنود االإنفاق لل�شفافية.  6 .

تعزيز  ت�شاهم يف  رة،  والتحويالت -نحو م�شاريف مربَّ واالإعانات  االأجور  االإنفاق اجلاري-ال �شيَّما  بنود  تر�شيد  بفعل  وفر  اأيِّ  توجيه  7 .
االأ�شرار  ومعاجلة  امل�شتحقة،  للفئات  ال�شحية  واخلدمات  املنتج،  التعليم  على  االإنفاق  مثل:  امل�شتدامة؛  والتنمية  الت�شغيلي”  “النمو 

ر اقت�شاديًّا واجتماعيًّا.  البيئية، واالإنفاق اال�شتثماري املربَّ
�شمان  عوامل  اأحد  اأنها  على  اإليها  والنظر  املوازنة،  على  عبء  اأنها  على  االأفقر  االجتماعية  للفئات  هة  املوجَّ لالإعانات  النظر  عدم  8 .
�ال�ستقر�ر �الجتماعي، و�لعمل على ��ستخد�م هذه �الإعانات �سمن �إطار �نتقايل؛ ينتهي بتاأهيل �لفئات �الجتماعية �ل�سعيفة لالنخر�ط 

باأ�شواق العمل الر�شمية، وبالتايل احلدُّ التدريجيُّ من هذه االإعانات. 
اال�شتخدام الكفء ملوارد �شناديق التقاعد ل�شالح فئة املتقاعدين، وعدم ا�شتخدامه لتمويل قرو�ص تت�شف بتعرثُّ ال�شداد، اأو غريها  9 .
من اال�شتثمارات املالية والعينية التي تتم بارتفاع املخاطرة، واال�شتفادة من التجربة الرنويجية يف جمال �شفافية املعلومات اخلا�شة 

بهذه ال�شناديق. 
يف املوازنات العامة للدولة ل�شالح االإنفاق املرتبط بالفئات االأفقر.  ز املايل” . 10 اال�شتفادة الق�شوى من اإمكانيات “احليِّ

تعوي�ص رفع املعدالت ال�شريبية املبا�شرة على اأرباح ال�شركات؛ بتح�شني املناخ اال�شتثماري ب�شكل مناف�ص يف دول االإقليم، وبال�شكل الذي  11 .
يجعل من تناف�شية موؤ�شرات املناخ اجليد عاماًل حا�شًما اأمام قبول املعدالت ال�شريبية املرتفعة على ال�شركات. 

ة على �ل�سلع و�خلدمات �ملرتبطة با�ستهالك  تخفيف �لعبء على �ل�سر�ئب غري �ملبا�سرة )�ل�سر�ئب على �الإنتاج و�مل�ستورد�ت(؛ بخا�سَّ 12 .
الفئات الفقرية دخاًل؛ ملا لذلك من اأهمية يف رفع م�شتوى الدخل القابل لالإنفاق، وبالتايل م�شاهمته يف زيادة الطلب املحلي؛ الرتفاع 

ي لال�شتهالك ما بني الفئات الفقرية من ال�شكان.  امليل احلدِّ
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2.1.5متطلبات ال�صيا�صة النقدية:

يهدف “النمو الت�شغيلي”-�شمن اأهداف اأخرى- 
اإلى ا�شتخدام ال�شيا�شة النقدية لتخدم عدة اأهداف 
كهدف  م  الت�شخُّ من  للحدِّ  ا�شتهدافها  من  )بداًل 
تعزيز  االأخرى:  االأهداف  هذه  �شمن  ومن  وحيد(، 
عن  وغني  الت�شغيلي،  املحتوى  ال�شامل” ذي  “النمو 
خالل  من  تعمل  النقدية  ال�شيا�شة  باأن  القول  البيان 
الفائدة،  واأ�شعار  االئتمان،  رئي�شة:  قنوات  اأربعة 
خاللها  من  يلعب  والتي  والرثوة،  ال�شرف،  واأ�شعار 
ْور يف ا�شتخدام ال�شيا�شة النقدية  البنك املركزي الدَّ
واخلدمات  ال�شلع  على  والطلب  العر�ص  على  للتاأثري 

والعمل. 

اإلى  ُت�شري  قلَّما  املركزية  البنوك  اأن  ويالَحظ 
)ما  اأهدافها  اأحد  �شمن  الت�شغيل  هدف  اعتبار 
ت�شري  التي  التالية  البلدان  يف  املركزية  البنوك  عدا 
اال�شتقرار  لهدف  باالإ�شافة  الهدف،  هذا  مثل  اإلى 
والهند،  وال�شني،  بنغالدي�ص،  االقت�شادي: 
 ILO،( وفيتنام(  والباك�شتان،  ونيبال،  وماليزيا، 
النقدية  ال�شيا�شة  اأدوات  اأحد  اأخذنا  فلو   ،)2012
خدمة  ال�شعر  هذا  اإدارة  فاإن  ال�شرف؛  �شعر  وهو 
الأهداف “النمو الت�شغيلي” ال بدَّ واأن تاأخذ باالعتبار 
من  املحلية  العملة  قيمة  تخفي�ص  ب�شيا�شة  يرتبط  ما 
على  و)م�شتقبلية(  الواردات  على  )اآنية(  تعدُّ  اآثار 
زيادة  على  املحتمل  التاأثري  حيث  من  ال�شادرات؛ 
ال�شادرات، ويعود التاأثري االآين ال�شلبي على الواردات 
اإلى ظاهرة االعتماد �شبه الكليِّ على ا�شترياد ال�شلع 
�شلًبا  ر  يوؤثِّ الذي  االأمر  املحليني،  للمنتجني  الو�شيطة 
وا�شطرارهم  املحليني،  للمنتجني  املالية  املالءة  على 
والعمالة،  االأجور  ما  ال �شيِّ التكاليف؛  تقلي�ص  اإلى 
قد  ال�شادرات  على  املحتمل  االإيجابي  التاأثري  اأن  اإالَّ 

ياأخذ وقًتا طوياًل)6(. 

الفرتة،  هذه  طول  وراء  االأ�شباب  �شمن  ومن 
اأ�شواق  الإيجاد  كاٍف  لوقت  رين  امل�شدِّ حاجة  اأواًل: 
�إنتاج  هيكلة  الإعادة  �أحياًنا  و�حلاجة  ت�سديرية، 
رة  رين، ثانًيا: يف حالة قناعة ال�شركات امل�شدِّ امل�شدِّ
)بفعل  ت  موؤقَّ اإجراء  هو  العملة  قيمة  تخفي�ص  باأن 
فقط  عنه  �شينتج  التخفي�ص  هذا  فاإن  م(؛  الت�شخُّ
حمدود،  و�رد�ت  �إحالل  ن�ساط  �أو  ت�سديري،  ن�ساط 
�لن�ساط  من  عة  �ملتوقَّ �الأرباح  ��ستد�مة  فاإن  وعليه 
تة لتخفي�ص العملة(  الت�شديري )بفعل الطبيعة املوؤقَّ

تعدُّ �شرًطا �شروريًّا. 

)قد(  العملة  قيمة  تخفي�ص  �شيا�شة  اأن  كما 
االأ�شباب  �شمن  ومن  انكما�شية،  طبيعة  ذات  تكون 
�شيا�شة  له  متثِّ اأن  ميكن  ما  اأواًل:  ذلك،  وراء 
احلقيقية  االأجور  على  عك�شي  اأثر  من  التخفي�ص 
“النمو  اأهداف  اأحد  االأجور  هذه  )تعزيز  للعمالة 
الزيادة  ر  تاأخُّ حالة  يف  الأنه  وذلك  الت�شغيلي”(؛ 
ال�شلع  اأ�شعار  زيادة  عن  احلقيقية  االأجور  يف 
ينخف�ص  ف�شوف  وامل�شتوَردة؛  رة  امل�شدَّ اال�شتهالكية 
تخفي�ص  بفعل  الناجت،  وكذلك  االإجمايل  الطلب 

للم�شتهلكني)7(. ال�شرائية  القوة 

كما اأن لتخفي�ص قيمة العملة تاأثرًيا اآخر مرتبط 
التوزيعية،  باالآثار  الت�شغيلي”؛ وهو اخلا�ص  بـ”النمو 
رون  امل�شدِّ ي�شتفيد  الق�شري؛  االأجل  يف  ة  بخا�شَّ
ويخ�شر امل�شتوردون، وي�شتفيد من ميلك �شايف اأ�شول 
بالعملة االأجنبية، ويخ�شر املدينون بالعملة االأجنبية، 
علًما باأن الدعوة لتو�شيع اأهداف ال�شيا�شة النقدية ال 
بل  املركزية،  البنك  ا�شتقاللية  عن  اال�شتغناء  تعني 
تعني �شرورة التن�شيق واأهمية تفعيله ما بني خمتلف 
خا�ص  وب�شكل  االأخرى،  االقت�شادية  ال�شيا�شات 
الأهداف  حتقيًقا  واالجتماعية؛  والتجارية  املالية 

الت�شغيلي”. “النمو 

م��ن امل��ه��م ت��و���ض��ي��ع اأه����داف 

لت�ضمل  النقدية  ال�ضيا�ضة 

وحت�ضني  ال���ن���م���و  ت���ع���زي���ز 

باالإ�ضافة  ال��دخ��ل،  ت��وزي��ع 

النقدي.  اال���ض��ت��ق��رار  اإىل 

ال�ضرف  �ضعر  اأداة  وتعتر 

من االأدوات املهمة لتحقيق 

ه�������دف ال����ن����م����و ال�������ض���ام���ل 

تقييم  ب���ع���د  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي، 

امل�ضدرين  ع���ل���ى  اآث�����اره�����ا 

وامل����������وردي����������ن. ك����م����ا اأن������ه 

م����ن امل���ه���م ال��ت��ن�����ض��ي��ق بني 

املالية  ال�ضيا�ضة  متطلبات 

النمو  لتحقيق  وال��ن��ق��دي��ة 

ال�ضامل الت�ضغيلي، وجتنب 

الت�ضارب ال�ضيا�ضي. 
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1.2.1.5 اإدارة اأنظمة �صعر ال�صرف: 

تتفاوت اإدارة ُنظم �شعر ال�شرف ما بني “التثبيت” 
�شعر  تثبيت  ا  اإمَّ التثبيت؛  �شمن  ويدخل  و”التعومي”، 
�شلَّة  مقابل  اأو  اليورو،  اأو  الدوالر  مقابل  املحلية  العملة 
من  خا�شة  �شلَّة  مقابل  اأو  اخلا�شة،  ال�شحب  حقوق 
�شكل  يتخذ  فقد  التعومي  اأما  معلنة(،  )غري  العمالت 
اجلدول  )انظر:  ُحرٍّ  تعومي  اأو  ه،  ُموجَّ اأو  ُمَدار  تعومي 
عربي(،  بلد  كلِّ  ال�شائد يف  بالنظام  اخلا�ص   5.5 رقم 
وعند اختيار نظام �شعر �شرف معني؛ فاإن البلد املعنيَّ 
حاجته  بني  ما   )Trade Off( يفا�شل  واأن  ال بدَّ 
لـ”املرونة”  وحاجته   ،)Stability( لـ”اال�شتقرار” 
يف  لال�شتقرار  احلاجة  وتتاأتَّى   ،)Flexibility(
لتجنُّب  واحلاجة  اال�شتثمار،  على  االإيجابي  التاأثري 
االقت�شادية  املتغريات  على  ال�شرف  اأ�شعار  تقلبات 
ا احلاجة للمرونة فتتاأتَّى من احلاجة لبع�ص  املحلية، اأمَّ
احلرية الإدارة احل�شابات التجارية وراأ�ص املال مبيزان 

 .)Stiglitz، et al، 2010( املدفوعات

للمرونة  وفًقا  ال�شرف  �شعر  الن�شبية الإدارة  واملنافع 
د من خالل عوامل خارجية، واأخرى  مقابل التثبيت تتحدَّ
عدم  عوامل  زيادة  فاإن  املثال:  �شبيل  فعلى  مو�شوعية؛ 
واالأزمات  الدويل،  الك�شاد  )مثل:  الدويل  اال�شتقرار 
املالية، وانهيار الدوالر...(؛ �شوف تزيد من اأهمية اإدارة 
ا يف فرتات الهدوء )مثل:  �شعر ال�شرف وفًقا للمرونة، اأمَّ
�شيزيد من  ذلك  فاإن  العاملية(؛  النمو  ا�شتقرار معدالت 

اأهمية اإدارة �شعر ال�شرف وفًقا للتثبيت. 

الطلب  على  املعتمد  الت�شغيلي”  “النمو  فاإن  وعليه؛ 
اأ�شا�ًشا، على االأقل يف املراحل االأولى من تطبيق  املحلي 
اأو  التثبيت  �شيا�شة  على  يعتمد  قد  الت�شغيلي”؛  “النمو 
التجارة اخلارجية  دور  ل�شعف  وذلك  املُدار)8(؛  التثبيت 
وحركة روؤو�ص االأموال ما بني البلد والعامل اخلارجي، اإالَّ 
اأن هذه االإدارة قد تكون ل�شالح �شعر ال�شرف املرن، مع 
تطوُّر م�شادر الطلب من حملية اإلى خارجية، وزيادة َدْور 

ار يف اال�شتثمارات والت�شغيل. االأن�شطة القابلة لالجتِّ

ال�صيا�صة  �صعر  اإدارة  بني  ما  �صاق  االتِّ  3.1.5
املالية والنقدية و”النمو الت�صغيلي”: 

اإن االإدارة االقت�شادية الكلية ال تعمل يف فراغ؛ حيث 
ر باإدارة ال�شيا�شة  ر وتتاأثَّ اإن اإدارة ال�شيا�شة النقدية قد توؤثِّ
املالية وغريها من ال�شيا�شات، والعك�ص �شحيح؛ لذا وجب 
املالية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  من  توليفة  اإلى  الو�شول 
ناحية  فمن  الت�شغيلي”؛  “النمو  تخدم  التي  والنقدية 
يجب اأالَّ تقت�شر ال�شيا�شة املالية على �شمان “اال�شتدامة 
املالية وا�شتدامة الدين”؛ بل يجب اأن تعمل ك�شيا�شة غري 
دورية، كما اأ�شرنا �شابًقا يف هذا الف�شل، وال�شيء نف�شه 
ي�شري على ال�شيا�شة النقدية؛ حيث يجب اأالَّ تعمل خدمة 
واال�شتقرار  فقط  م  الت�شخُّ ا�شتهداف  وهو  واحد  لهدف 
مثل:  اأخرى؛  اأهداًفا  ت�شتهدف  اأن  يجب  بل  ال�شعري؛ 
النامية  البلدان  اأحد  جتربة  على  واعتماًدا  الت�شغيل، 
ح  الهادفة لتحقيق “النمو الت�شغيلي” )اإندوني�شيا(؛ يو�شِّ
النوع من  اأدوات رئي�شة لهذا  االإطار رقم )3.5( خم�ص 

التن�شيق ما بني هاتني ال�شيا�شتني. 
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4.1.5 متطلبات ال�صيا�صة التجارية:

حتى تعمل التجارة ل�شالح التنمية؛ فال بدَّ اأن تكون 
يف  نف�شه  الوقت  يف  وت�شاهم  الفقراء،  ل�شالح  هة  موجَّ
االأمم  تقارير  اأحد  د  حدَّ وقد  الب�شرية،  التنمية  تعزيز 
ال�شيا�شة  موا�شفات   )UNCTAD, 2007( املتحدة 
التجارية الداعمة للفقراء بحيث: )اأ( حتمي الفقراء من 
الفقراء بهدف  ل  توؤهِّ التجارة )ب(  اأعباء حترير  ل  حتمُّ
يف  ت�ساهم  )ج(  و�لعوملة  �لتجارة  من  منافعهم  تعظيم 

حتقيق اأهداف االألفية. 

ت�شتهدف: )اأ(  التجارية  ال�شيا�شة  فاإن  ؛  وب�شكل عامٍّ
وزيادة  العاملي  ال�شوق  يف  املناف�شة  من  الفقراء  متكني 
يتمُّ  التجارة  مكا�شب  اأن  من  د  التاأكُّ )ب(  اإنتاجيتهم 
د من �أن �لفقر�ء-�الإناث  تقا�سمها ب�سكل عادل )ج( �لتاأكُّ

على  يح�شلوا  اأن  -ميكن  العالقة  ذات  الفئات  وبقية 
داخل  امل�شاواة  وتعزيز  ال�شادرات،  ت�شجيع  مكا�شب من 
وح�شب  واالأقاليم،  االجتماعية،  الفئات  بني  وما  البلد، 

النوع االجتماعي )انظر: ال�شكل رقم 2.5(.

ال�شهري  الربيطاين  البحار  وراء  التنمية  ملعهد  وفًقا 
)ODI, 2010(؛ فاإن التجارة الدولية ال تخدم “النمو 
جتان�ص  �شيادة  حالة  يف  عدا  ما   ، اآيلٍّ الت�شغيلي” ب�شكل 
بني  ما  �لعو�مل  هذه  ل  تنقُّ و�إمكانية  �الإنتاج،  عو�مل 
خمتلف القطاعات، واإن من اأهم العوامل احلاكمة باجتاه 
والبنية  والقدرة  اال�شتثمار  مناخ  الت�شغيلي”:  “النمو 
املهارات،  لتطوير  النفاذ  ودرجة  ومعدالتها،  االأ�شا�شية 
الطبيعية،  املوارد  ز  تركُّ ودرجة  الزراعية،  والتقلُّبات 

ونوعية املوؤ�ش�شات، واحلكم الر�شيد. 

اإطار 5.  3    بع�ض اأدوات التن�صيق ما بني ال�صيا�صة النقدية واملالية بهدف حتقيق “النمو الت�صغيلي”

م يف احلدود امل�شموح بها.  اأواًل: اأن تهدف �شيا�شة �شعر الفائدة باإبقاء معدل الت�شخُّ

م امل�شتهدف؛ وخدمة لذلك يقوم البنك املركزي  ثانيا: املحافظة على ا�شتقرار �شعر ال�شرف، وبال�شكل الذي يخدم حتقيق معدل الت�شخُّ
من  اأ�شهر   )6( عن  يقل  ال  تغطية  �شمان  بعد  االحتياطي،  مبالغ  على  باالعتماد  االأجنبية،  العمالت  ب�شوق  و�شارًيا  بائًعا  ل  بالتدخُّ

احتياجات واردات البلد. 

ة تلك االإجراءات املتَّبعة يف االأجل الق�شري، وملحاربة  ثالًثا: اتباع عدد من االإجراءات الإدارة ح�شاب راأ�ص املال مبيزان املدفوعات، بخا�شَّ
�شلوك امل�شاربة، ومن هذه االإجراءات حتديد فرتة )6( اأ�شهر حليازة اأذونات البنك املركزي قبل احلقِّ يف اإعادة بيعها، وحتديد ن�شبة 

ال تزيد على )20%(-مثاًل -من ر�أ�ص مال �لبنوك ُي�سمح باقرت��سها من �خلارج. 

رابًعا: اتباع �شيا�شات حتوُّطية كلية )Macroprudential Policies( الإدارة التوزيعات القطاعية لالئتمان امل�شريف، وبال�شكل الذي 
يخدم-�شمن اأهداف اأخرى -تثبيط الطبيعة الدورية لالإقرا�ص امل�شريف يف االقت�شاد، ويخدم التحيُّز الإقرا�ص القطاعات املرتبطة 

باحتياجات الفئات الفقرية، وتوفري فر�ص العمل. 

ة الناجت من تقلبات اأ�شعار االأغذية بفعل  م، بخا�شَّ خام�ًشا: التن�شيق مع احلكومة )املركزية والالمركزية يف حالة وجودها( بهدف كبح الت�شخُّ
هيكل �الإنتاج �أو �لهيكل �لتوزيعي لالإنتاج. 

�شاد�ًشا: تن�شيق ال�شيا�شات املالية والنقدية غري الدورية؛ لتلطيف اآثار الدورات االقت�شادية الدولية. 

.Martins and Lucci, 2013و Warjiyo, 2013 :امل�شدر
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مبا  تنموي؛  هدف  الأيِّ  الرئي�شة  االأهداف  اأحد  اإن 
املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  الت�شغيلي”؛  “النمو  ذلك  يف 
على  اخلارجية  التجارة  تاأثري  واإن  العائلية،  للقطاعات 
التوزيع،  اآليات:  عدة  خالل  من  يحدث  امل�شتوى  هذا 
 )4.5( رقم  االإطار  ح  ويو�شِّ احلكومة،  واآلية  وامل�شروع، 
ات يف التجارة اخلارجية، وتاأثريها  العالقة ما بني التغريُّ
على القطاعات العائلية، من خالل االآليات الثالث امل�شار 

اإليها.

التجارة  فاإن  التوزيع؛  اآلية  على  وباالعتماد 
اأن  -ميكن  التجاري  االنفتاح  خالل  اخلارجية-ومن 
بوا�شطة  مبا�شر  ب�شكل  العائلية  القطاعات  على  ر  توؤثِّ
ة هذه التاأثريات  اأ�شعار ال�شلع واخلدمات )وتعتمد حدَّ
عوامل؛  عدة  على  العائلي  بالقطاع  الفقراء  على 
�ل�سرف،  و�أ�سعار  باالأ�سو�ق،  �الندماج  درجة  منها: 
واالأ�شعار الدولية، وال�شرائب املحلية، وتكاليف النقل 
تعمل  التي  املركزية  الت�شويق  وجمال�ص  والتخزين، 
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 "ال�شغي��"النمو�ـالسياسة�التجار�ة�الداعمة�ل�:٢.�٥الش�ل�رقم�

 

  .ESCAP, 2009املصدر:�

 

�ال �ألاهداف �أحد �ألّيِ رئ�سإن �تنموي �ة ��؛هدف �"النمو �ذلك ��� تحس�ن��؛"ال�شغي��بما

ن�تأث���التجارة�ا��ارجية�ع���هذا�املستوى�يحدث�من�خالل�إاملستوى�املع�����للقطاعات�العائلية،�و 

�ات����العالقة�ما�ب�ن�التغ�ُّ �(4.5)��إلاطار�رقم�عدة�آليات:�التوز�ع،�واملشروع،�وآلية�ا���ومة،�و�وّ�ِ 

 املشار�إل��ا.�ليات�الثالثالتجارة�ا��ارجية،�وتأث��ها�ع���القطاعات�العائلية،�من�خالل�آلا

يمكن�أن��-ومن�خالل�الانفتاح�التجاري -فإن�التجارة�ا��ارجية��؛و�االعتماد�ع���آلية�التوز�ع

�حدَّ تؤثِّ  �(و�عتمد �وا��دمات �أسعار�السلع �مباشر�بواسطة ��ش�ل �العائلية �القطاعات �هذه�ر�ع�� ة

�عوامل �عدة �ع�� �العائ�� �بالقطاع �الفقراء �وأسعار��:م��ا�؛التأث��ات�ع�� �باألسواق، �الاندماج درجة

�ال�سو�ق� �ومجالس �والتخز�ن، �النقل �وت�اليف �املحلية، �والضرائب �الدولية، �وألاسعار الصرف،

ة�تأث���التغ��ات�السعر�ة�كما��عتمد�شدَّ �،من�خالل�ا��معيات�الاس��الكية)�ااملركز�ة�ال����عمل�أحيانً 

 السياسة�التجار�ة�

 الداعمة�للفقراء

ن�الفقراء�من�مّكِ تُ 
ااملنافسة�دولي�   

 تضمن�تماسك

 السياسة

ضة�الفئات�املعرَّ تحمي�
للمخاطر�من�آثار�

 الانفتاح

العدالة�ما�ب�ن�تضمن�
الفئات�الاجتماعية�
وألاقاليم�وحسب�
 النوع�الاجتما��

تضمن�عدالة�توز�ع�
املنافع�ع���أحسن�

 وجه

ال�صكل رقم 5. 2: ال�صيا�صة التجارية الداعمة لـ«النمو الت�صغيلي«

 ESCAP, 2009 :امل�صدر



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي256

اأحياًنا من خالل اجلمعيات اال�شتهالكية(، كما تعتمد 
اإذا  فيما  الفقراء  على  ال�شعرية  التغريات  تاأثري  ة  �شدَّ
“�شايف م�شتهلك”  الفقرية  العائلية  القطاعات  كانت 

اأو “�شايف منتج” لل�شلع واخلدمات؛ حيث اإن انخفا�ص 
�شايف  وي�شرُّ  امل�شتهلكني،  �شايف  �شيفيد  االأ�شعار 

املنتجني، والعك�ص �شحيح. 

ن االأجور واالأرباح  اأما اآلية قطاع االأعمال، والتي تت�شمَّ
العائلية؛  القطاعات  على  ر  توؤثِّ اأن  فيمكن  والت�شغيل؛ 
اإلى  امل�شتوَردة  اأ�شعار  انخفا�ص  ي  يوؤدِّ املثال:  �شبيل  على 
الواردات  اإحالل  اأن�شطة  منتجات  على  الطلب  خف�ص 
ي اإلى خف�ص االأجور ومعدالت الت�شغيل،  املحلية؛ مما يوؤدِّ
ي هذا االنخفا�ص اإلى  وخف�ص االأرباح، وعلى العك�ص؛ يوؤدِّ
خف�ص اأ�شعار املدخالت امل�شتوَردة، وخف�ص اأ�شعار ال�شلع 
وزيادة  الت�شغيل،  على  الطلب  زيادة  واإمكانية  رة،  امل�شدَّ

االأجور. 

التجارة  يف  ات  التغريُّ فاإن  احلكومة؛  اآلية  اأما 
من  العائلية  القطاعات  على  ر  توؤثِّ اأن  ميكن  الدولية 
فاإن  املثال:  �شبيل  فعلى  والتحويالت؛  ال�شرائب  خالل 
حترير  ب�شبب  اجلمركية  التعريفة  ح�شيلة  انخفا�ص 
احلكومية،  االإيرادات  �ص  يخفِّ قد  واالنفتاح؛  التجارة 
االأ�شا�شية،  البنية  على  االإنفاق  متويل  قدرة  من  ويحدُّ 
االجتماعي،  االأمان  و�شبكات  والتعليم،  وال�شحة، 
حماولة  ويف  املقابل،  ويف  االجتماعية،  واحلماية 
من  احل�شيلة  النخفا�ص  ال�شلبية  االآثار  هذه  لتخفيف 
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�العائلية �املثال�؛القطاعات �س�يل �انخفاض�أسعار�املستوَر يؤّدِ �:ع�� �ع���ي �خفض�الطلب �إ�� دة

ي�إ���خفض�ألاجور�ومعدالت�ال�شغيل،�وخفض�مما�يؤّدِ �؛منتجات�أ�شطة�إحالل�الواردات�املحلية

دة،�وخفض�أسعار�ي�هذا�الانخفاض�إ���خفض�أسعار�املدخالت�املستوَر يؤّدِ �؛���العكسوع�،ألار�اح

 رة،�وإم�انية�ز�ادة�الطلب�ع���ال�شغيل،�وز�ادة�ألاجور.�السلع�املصدَّ 

 الدوليةالتغ��ات����التجارة�

 ا��كومة:�

الز�ادة�أو�الانخفاض����
 الضرائب�والتحو�الت�

 املشروع:

الز�ادة�أو�الانخفاض�مع�
 الر�ح،�وألاجر،�والعمالة

 التوز�ع:

الز�ادة�أو�الانخفاض����
 أسعار�السلع�وا��دمات

 القطاعات�العائلية

اإطار 5. 4 اآليات تاأثري التجارة اخلارجية على القطاعات العائلية

 ODI, 2013.امل�شدر :م�شار اإليه يف
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دفع  من  ب  التهرُّ من  احلدُّ  ميكن  اجلمركية؛  التعريفة 
واحد،  جمركية  �شريبة  معدل  اإلى  والتحوُّل  التعريفة، 
ال�شريبية،  االإدارة  وحت�شني   ، ت�شاعديٍّ من  بداًل 
احل�شيلة  نق�ص  تعوي�ص  يف  ي�شاهم  قد  الذي  االأمر 
 .)Winter, 2000( اجلمركية  التعريفة  عوائد  يف 

اجلمركية  التعريفة  تخفي�ص  نحو  االجتاه  ويعدُّ 
“النمو  على  التجارية  ال�شيا�شة  تاأثري  اآليات  اأهمِّ  اأحد 
-عوائد  اأ�شرنا  �شتنخف�ص-كما  حيث  الت�شغيلي”، 
للتعريفة  التمويلية  )الوظيفة  املبا�شرة  غري  ال�شرائب 
اأخرى  ا قد يتطلَّب البحث عن �شرائب  اجلمركية(؛ ممَّ
اأن  �شاأنها  من  واخلدمات،  ال�شلع  على  مبا�شرة  غري 
�ص الرفاه اأو تفاقم الفقر، وح�شب املعلومات املتوفرة  تخفِّ
واالأونكتاد  العاملية  التجارة  مة  منظَّ بيانات  قواعد  من 
ح  يو�شِّ )WTO, UNCTAD, and ITC, 2014(؛ 
اجلدول رقم )6.5( هياكل متو�شط التعريفة اجلمركية 
املربوطة )اأق�شى �شقف ممكن للتعريفة وفًقا اللتزامات 
االأَْولى  الدولة  تعريفة  ومعدل  العاملية(،  التجارة  مة  منظَّ
الدول  من  لعدٍد  فعليًّا(  امل�شتخدمة  )التعريفة  بالرعاية 

العربية لعام 2013. 

واملعربَّ  التعريفة،  خف�ص  نحو  االجتاه  من  وبالرغم 
ما  الفارق  اأن  اإالَّ  بالرعاية؛  االأَْولى  الدولة  بتعريفة  عنه 
حالة  املجال-يف  ُيف�شح  الذي  االأمر  بينهما،  كبرًيا  زال 
-لرفع  حمائية  الأغرا�ص  التعريفة  با�شتخدام  الرغبة 
يف  د  املحدَّ ال�شقف  عن  تزيد  ال  بحيث  التعريفة؛  هذه 
برامج  نه  تت�شمَّ ما  اأن  اإالَّ  املربوطة،  التعريفة  متو�شط 
االإ�شالح االقت�شادي، وما يرتبط بها من حترير للتجارة 
تفعيل  ع  ي�شجِّ ال  العربية؛  الدول  من  اخلارجية يف عديد 
هذه االإدارة يف اأدوات ال�شيا�شة التجارية، وعادًة ما يتمُّ 
اإلى  -باللجوء  اأ�شرنا  التمويلية-كما  الوظيفة  تعوي�ص 
)انظر:  واخلدمات  ال�شلع  على  املبا�شرة  غري  ال�شرائب 

اجلدول رقم 3.5 يف هذا الف�شل(. 

التجارة  مة  ملنظَّ التجارية  ال�صيا�صة   1.4.1.5
العاملية و “النمو الت�صغيلي”: 

من  جزًءا  تكون  الأن  املقرتحة  الق�شايا  اإحدى  تعدُّ 
االأهداف التنموية لالألفية بعد عام 2015؛ تلك الق�شايا 
تخدم  وبحيث  الت�شغيلي”،  “النمو  بتعزيز  ة  اخلا�شَّ
اتفاقيات  �شمن  الواردة  االأطراف  دة  متعدَّ االتفاقيات 
من  النمو؛  من  النوع  هذا  العاملية  التجارة  مة  منظَّ
الفقرية  البلدان  خلدمة  هة  موجَّ جتارية  �شيا�شة  خالل 
باأن  علًما  خا�ص،  ب�شكل  ا  منوًّ واالأقل  النامية  اأ�شا�ًشا، 
ا يف التجارة الدولية مل تتجاوز  ح�شة البلدان االأقل منوًّ
كانت يف حدود  اأن  بعد   ،2012 حوايل )1.14%( عام 
ح�شة  تزايد  من  وبالرغم   ،2000 عام   )%0.59(
�شادرات هذه البلدان من حوايل )36( مليار دوالر عام 
2000، اإلى حوايل )232( مليار دوالر عام 2012؛ اإالَّ 
اأن اأغلب هذه ال�شادرات هي �شادرات مرتبطة بالطاقة 
جتارية،  خدمات  ثم  �ال�ستخر�ج(،  )قطاع  و�لتعدين 
 WTO،( اال�شتخراجية(  )غري  االأخرى  ال�شلع  واأخرًيا 

 .)2014

مة  مة التجارة العاملية، وبالتن�شيق مع منظَّ وتدعم منظَّ
املتحدة  االأمم  وموؤمتر  االأوروبي،  االقت�شادي  التعاون 
هات  توجُّ العاملي..  التجارة  ومركز  والتنمية،  للتجارة 
�الإنتاج  جتزئة  دعم  على  �لقائمة  �لتجارية  �ل�سيا�سة 
والنامية،  املتقدمة  الدول  خمتلف  على  مراحله  وتوزيع 
ح�شب توفر امليزة التناف�شية يف البلد املعني؛ وذلك خدمة 
 Global Value( ”ى بـ”�شل�شة القيمة العاملية ملا ُي�شمَّ
ه  التوجُّ هذا  على  يرتتَّب  قد  وما   ،)”Chain ”GVC
ال�شيا�شة التجارية، واإ�شالح  اإ�شالحات مقرتحة يف  من 

ال�شيا�شات اال�شتثمارية. 

جتزئة  ل�شالح  ه  التوجُّ لهذا  النتائج  اأهم  من  ولعلَّ 
�ل�سيا�سات  ت�سبح  �أن  �لدول؛  ح�سب  �الإنتاج  مر�حل 
اجتاه  ذات  جتارية  �شيا�شات  البلدان  بني  ما  التجارية 
ه  التوجُّ هذا  اأن  كما  تناف�شية،  كونها  من  بداًل   ، تكامليٍّ

تكت�ضب ال�ضيا�ضة التجارية، 

لتحقيق  اآخ������ر  ك��م��ت��ط��ل��ب 

الت�ضغيلي،  ال�ضامل  النمو 

ظل  يف  خ����ا�����ض����ة  اأه����م����ي����ة 

حم��دودي��ة ال��ت��اأث��ري املحلي 

ال�ضيا�ضة،  على �ضلوك هذه 

بفعل التزامات اأكرث الدول 

االتفاقية  �ضمن  العربية 

املنبثقة  االأط���راف  متعددة 

م������ن م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة 

ب���االإ����ض���اف���ة اإىل  ال��ع��امل��ي��ة. 

تنامي ربط خطوط االنتاج 

عابرة  اأ����ض���ب���ح���ت  ب���ح���ي���ث 

للحدود ومل تعد حملية يف 

االأن�ضطة. كما  العديد من 

درجة  ب��ني  العاقة  ت�ضهد 

والطلب  التجاري  االن��ت��اج 

والت�ضغيل  ال��ع��م��ل��ة  ع��ل��ى 

تغريات ملحوظة. 
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يجعل من تكلفة احلماية حمليًّا تكلفة باهظة )من خالل 
املدخالت  على  جمركية  تعريفة  املحليني  املنتجني  دفع 
عديد  يف  املوزعني  االأولية  املواد  هزْي  جُمَ من  الو�شيطة 
من البلدان، وبالرغم من االجتاه نحو خف�ص التعريفة؛ 
هوؤالء  على  حمائيًّا  عبًئا  متثِّل  اأن  باالإمكان  اأنها  اإالَّ 
عليها  ترتَّب  التي  التطوُّرات  هذه  على  وبناًء  املنتجني(، 
عبور  وكذلك  مرات،  ة  عدَّ للحدود  االأولية  املواد  عبور 
هناك  فاإن  لذا  الت�شدير؛  الأغرا�ص  النهائية  املنتجات 
ملزيد  احلاجة  �شكل  على  التجارية  ال�شيا�شة  على  عبًئا 
 ،)Trade Facilities( التجارية الت�شهيالت  من 
والعمل على زيادة كفاءة اجلمارك، واحلدِّ من القيود غري 
التعريفية، كما اأن هناك حاجة لالحتفاظ مبخزون قليل 
وبالوقت نف�شه مواجهة الطلب، وهو اأمر قد يكون �شعًبا 
البلدان  فاإن  وعليه؛  احلدود،  اإجراءات  د  تعقُّ حالة  يف 
التي تتمتَّع بان�شيابية عبور احلدود �شتكون اأكرث جاذبية 
االقت�شادي  التعاون  منظمة  ت  اأعدَّ وقد  لال�شتثمارات، 
االأوروبي عدًدا من مقايي�ص ت�شهيل التجارة ح�شب ثالث 
املنخف�ص،  الدخل  ذات  الدول  الدول:  من  جمموعات 
ذات  والدول  املنخف�ص،  املتو�شط  الدخل  ذات  والدول 

الدخل املتو�شط املرتفع، ومبجموع )133( بلًدا. 

اخَلْف�ص  اأن  اإلى  املقايي�ص  هذه  نتائج  اأ�شارت  وقد 
)3%(؛  حوايل  تبلغ  بال�شلع  ار  االجتِّ بتكاليف  املحتمل 
ب�شبب اإ�شالح نظام الوثائق التجارية املطلوبة يف بلدان 
القمر،  جزر  �شمنها:  من  )والتي  املنخف�ص  الدخل 
املتو�شط  الدخل  بلدان  يف  و)%2.7(  وال�شومال(، 
املنخف�ص )والتي من �شمنها: جيبوتي، وم�شر، والعراق، 
وموريتانيا، واملغرب، وال�شودان، و�شوريا، وال�شفة الغربية 
املتو�شط  الدخل  بلدان  يف  و)%2.8(  واليمن(،  وغزة، 
ولبنان،  واالأردن،  املرتفع )والتي من �شمنها: اجلزائر، 
وليبيا، وتون�ص(، وتبلغ هذه الن�شب تباًعا يف حالة اإ�شالح 
 OECD,( )%2.4(و )%االإجراءات: )2.3%( و)2.2

.WTO, and UNCTAD, 2013()9(

�شلًبا  ر  توؤثِّ  )NTBs( التعريفية القيود غري  اأن  كما 

ه جتزئة �الإنتاج دوليًّا من خالل �سل�سلة �لقيمة،  على توجُّ
ووفًقا لتقديرات امل�شدر ال�شابق ).Ibid( فاإن متو�شط 
غري  قيود  �شكل  على  الواردات  على  املفرو�شة  القيود 
تعريفية )بعد حتويلها اإلى قيود تعريفية( تفوق تلك التي 
املرتفعة  البلدان  يف  ة  بخا�شَّ تعريفية،  قيود  �شكل  على 
عة، يف  الدخل؛ �شواء يف جمال ال�شلع الزراعية، اأو امل�شنَّ
حني تتنا�شف هذه القيود االأهمية تقريًبا يف حالة البلدان 
للقيود غري  الن�شبية  االأهمية  وارتفاع  الدخل،  املنخف�شة 

ا.  التعريفية يف حالة البلدان املتو�شطة الدخل اأي�شً

�الإنتاج  جتزئة  على  �لقائمة  �حلديثة  �لتطور�ت  �إن 
ا �إعادة هيكلة �أمناط �لتجارة �لدولية؛  دوليًّا؛ ت�ستلزم �أي�سً
االأطراف  دة  متعدِّ التجارة  اتفاقيات  على  اإن  حيث 
واالتفاقيات التجارية االإقليمية اأن تتكيَّف لتعك�ص حقيقة 
كما  ولي�ص  مكان”،  كلِّ  “من  هي  واخلدمات  ال�شلع  اأن 
ف حالًيا “من مكان معني”، كما اأن التمييز التقليدي  تعرَّ
اأمر  و”الواردات”  جيد  اأمر  “ال�شادرات”  اعتبار  يف 
�شيئ؛ مل يعد مقبواًل يف ظلِّ التطوُّرات التجارية احلالية 
بالتجارة  التدفُّقني  لكال  ة  املا�شَّ للحاجة  وامل�شتقبلية، 
�خلارجية، من قبل جتزئة �الإنتاج دوليًّا و�سل�سلة �لقيمة. 

 1997 لعام  املعلومات  تكنولوجيا  اتفاقية  وتعدُّ 
دوليًّا؛  �الإنتاج  جتزئة  جت�سيد  على  �الأمثلة  �أف�سل  من 
الدول  من  عديد  االتفاقية  هذه  دخلت يف ع�شوية  حيث 
بتكنولوجيا  �ملرتبطة  �الإنتاج  قيم  جمال  يف  �لعاملة 
التعريفة اجلمركية  االتفاقية  األغت هذه  وقد  املعلومات، 
بلًدا،  لـ)75(  باالت�شاالت  املرتبطة  املنتجات  اأهمِّ  على 
تكنولوجيا  منتجات  جتارة  من   )%97( حوايل  لون  ميثِّ

املعلومات. 

على  والطلب  التجارية  ال�صيا�صة   2.4.1.5
العمالة:

“النمو  اأهداف  اأهم  اأحد  الت�شغيل  هدف  يعدُّ 
من  مزدوجة؛  اأهمية  من  له  ملا  وذلك  الت�شغيلي”؛ 
اال�شتقرار  ودعم  ناحية،  من  املحلي  الطلب  دعم  حيث 
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االجتماعي من ناحية اأخرى، ووفًقا لتجربة اأحد االأقاليم 
واالجتماعية  االقت�شادية  اللجنة  )بلدان  االقت�شادية 
للدول االآ�شيوية ودول البا�شفيك(؛ فاإن حترير الواردات 
قد  االإجمايل(  املحلي  الناجت  بالواردات/  عنه  )معرًبا 
لي�شل   ،2008  -  1990 بني  ما  ملحوًظا  ارتفاًعا  �شهد 

من  وبالرغم   ،)%30( حوايل  اإلى  االأخري  العام  يف 
اأن معدل منو  اإالَّ  العمل اجلديدة؛  عدم انخفا�ص فر�ص 
العمالة كان يف حدود )1.45%( خالل الفرتة )-2012
1992(، ومل ي�شتوعب هذا النمو نظريه اخلا�ص بنموِّ قوة 

 .)ESCAP، 2013( العمل

ح�شب  فة  م�شنَّ العربية  البلدان  م�شتوى  على  اأما 
 )3.5( رقم  ال�شكل  ح  فيو�شِّ الب�شرية؛  التنمية  م�شتوى 
�النفتاح  بني  ما  �الرتباط  معامالت  �حت�ساب  نتائج 
املحلي  الناجت  )الواردات/  واردات  �شكل  على  التجاري 
االإجمايل(، وعلى �شكل �شادرات )ال�شادرات/ الناجت 
 + )ال�شادرات  التجاري  واالنفتاح  االإجمايل(،  املحلي 
الواردات/الناجت املحلي االإجمايل(، وعالقته باإجمايل 
العمالة خالل االأعوام 1995 و2005 و2013، ويالَحظ 

العالية  الب�شرية  التنمية  ذات  البلدان  حاالت  يف  اأنه 
للنفط،  رة  امل�شدِّ البلدان  اأغلبها  يف  ت�شمُّ  والتي  ا،  جدًّ
اأن هناك ارتباًطا موجًبا قويًّا ما بني ال�شادرات وفر�ص 
العمل، مع انعكا�ص هذه العالقة لتكون ارتباًطا �شالًبا اأو 
عك�شيًّا يف حالة الواردات ملجموعة هذه البلدان نف�شها؛ 
�لدخل  م�سادر  بتنويع  �أ�سا�ًسا  �لو�رد�ت  �رتباط  لعدم 
واالأن�شطة املرتبطة بهذا التنويع، بل اإن الواردات اأ�شا�ًشا 
املثال  �شبيل  لت-على  )�شكَّ ا�شتهالكية  واردات  هي 
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�املعلومات �ا��مركية�،بتكنولوجيا �التعر�فة �الاتفاقية �هذه �ألغت �أهّمِ �وقد �املرتبطة��ع�� املنتجات

 من�تجارة�منتجات�تكنولوجيا�املعلومات.��(97%)لون�حوا���يمثِّ �ا،بلًد �(75)ـباالتصاالت�ل

 

2.4.1.5 ������� ��� ������ �������� �������: 
�؛وذلك�ملا�له�من�أهمية�مزدوجة�؛"ال�شغي��هدف�ال�شغيل�أحد�أهم�أهداف�"النمو��دُّ �ع

لتجر�ة��اووفًق �،من�ناحية�أخرى �ناحية،�ودعم�الاستقرار�الاجتما��من��املح��طلب�من�حيث�دعم�ال

�؛أحد�ألاقاليم�الاقتصادية�(بلدان�ال��نة�الاقتصادية�والاجتماعية�للدول�آلاسيو�ة�ودول�الباسفيك)

ب�ن�ما��ام��وظً �اعنه�بالواردات/�الناتج�املح���إلاجما��)�قد�شهد�ارتفاعً �افإن�تحر�ر�الواردات�(مع��ً 

1990-�2008،�� �ليصل ��� �حوا�� �ألاخ���إ�� ��الو �،(30%)العام �رغم �العمل�من �فرص �انخفاض عدم

��إالَّ �؛ا��ديدة �حدود ��� ��ان �نمو�العمالة �معدل ��(1.45%)أن �الف��ة ولم��،(1992- 2012)خالل

 .�(ESCAP, 2013)قوة�العمل���ستوعب�هذا�النمو�نظ��ه�ا��اص�بنموِّ 

 

�إجما���العمالة�بالبلدان�العر�يةو��ن��والواردات�رتباط�ما�ب�ن�الانفتاح�التجاري�والصادراتمعامل�الا �:٣.�٥الش�ل�رقم�
 2013و�2005و�1995�حسب�فئات�التنمية�ال�شر�ة

 

 �املصدر:�محسو�ة�من�مؤشرات�التنمية�العاملية،�البنك�الدو��.
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1995
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2013

امل�صدر: حم�صوبة من موؤ�صرات التنمية العاملية, البنك الدويل. 

معامل االرتباط ما بني االنفتاح التجاري وال�صادرات والواردات وبني اإجمايل العمالة بالبلدان العربية   :3 ال�صكل رقم 5. 
ح�صب فئات التنمية الب�صرية 1995 و2005 و2013
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-واردات ال�شلع اال�شتهالكية عام 2012 بدولة الكويت 
املركزية  االإدارة  الواردات،  اإجمايل  من   %46 حوايل 

لالإح�شاء، 2012(. 

بني  ما  وموجًبا  قويًّا  �الرتباط  معامل  كان  حني  يف 
ال�شادرات والعمالة يف جمموعة بلدان التنمية الب�شرية 
املتو�شطة )حيث اأغلب الدول العربية التي تتَّ�شف بتنويع 
البلدان  �شهدت  حني  يف  ن�شبيًّا(،  اأف�شل  دخل  م�شادر 
�رتباط  �ملنخف�سة معامل  �لب�سرية  �لتنمية  �لعربية ذ�ت 
موجًبا على م�شتوى الواردات وال�شادرات كالهما، وهو 
باأن الو�شع االأوَّيل يتَّ�شف ب�شعف  ر  االأمر الذي قد يف�شَّ
بهدف  البلدان  هذه  انفتاح  زيادة  واأن  اال�شتثمارات، 
اأم  الو�شيطة  �شواء  ال�شلع واخلدمات؛  اأنواع  توفري جميع 
الراأ�شمالية؛ قد �شاهم يف االنتعا�ص االقت�شادي، وبالتايل 

طلب املزيد من العمالة. 

البلدان  حالة  االقت�صادية..  االإدارة   5.1.5
رة للنفط: العربية امل�صدِّ

االإنفاق  متويل  يف  النفطية  العوائد  ا�شتخدام  اإن 
املحلي ميكن اأن ي�شاهم يف رفع قيمة العملة، االأمر الذي 
رين  للم�شدِّ التناف�شية  القدرات  خف�ص  يف  ي�شاهم  قد 
ويتمُّ  للواردات،  املناف�شة  لل�شناعات  وكذلك  املحليني، 
ذلك من خالل اآلية ُيطلق عليها اآلية “املر�ص الهولندي” 

.)Dutch Disease(

على  اأن  املجال  هذا  يف  العامة  النظر  وجهة  وتقول 
ل يف اأ�شواق ال�شرف؛ ل�شمان  اجلهات النقدية اأن تتدخَّ
 )To Sterilize( ولتحييد  العملة،  قيمة  ارتفاع  عدم 
قات العملة االأجنبية للداخل؛ بهدف �شغط االآثار  اآثار تدفُّ
على  اأثر  من  قات  التدفُّ لهذه  )ملا  املحتملة  مية  الت�شخُّ
قات نحو  التدفُّ ه  النقدي(، ويف حالة توجُّ العر�ص  زيادة 
االإنتاجية  فاإن مكا�شب  اال�شتثمار يف م�شروعات منتجة؛ 
اآثار  �ص  تعوِّ اأن  لها  ميكن  اال�شتثمار  هذا  عن  الناجتة 
ارتفاع القيمة اال�شمية ل�شعر ال�شرف، كما اأن ا�شتخدام 

قات ل�شراء �شلع م�شتوردة ميكن اأن ي�شاهم يف  هذه التدفُّ
جعل التاأثري على �شعر ال�شرف حمدود.

وبغر�ص الفهم االأف�شل الآلية االإدارة االقت�شادية يف 
هذه النوعية من البلدان العربية؛ فاإن ال�شوؤال احلقيقي 
االأجنبية  العملة  قات  تدفُّ يف  االرتفاع  كان  اإذا  فيما  هو: 
تولِّد  م�شروعات  يف  �شت�شتثمر  النفط(  )عوائد  للداخل 
اإنتاجية كافية؛ لتعوي�ص اخل�شارة يف التناف�شية  مكا�شب 
ة يف  بفعل ارتفاع القيمة اال�شمية ل�شعر ال�شرف، بخا�شَّ
فاإن  ذلك  اإلى  باالإ�شافة  واملتو�شطة،  الق�شرية  االآجال 
للد�خل؛  �أجنبية  قات عملة  لتدفُّ �لبلد�ن عادة ما حتتاج 
االأ�شا�شية  واخلدمات  االجتماعي،  االإنفاق  لتمويل 
االأقل  االإنفاق قد ال يكون منتًجا على  واأن هذا  للفقراء، 

يف االأجل الق�شري. 

االأجنبية  العملة  قات  تدفُّ اآثار  حتييد  �شيا�شة  اأن  كما 
ال�شيولة  المت�شا�ص  خزانة  اأذونات  ن  تت�شمَّ للداخل 
قات لها تاأثري  الفائ�شة حمليًّا، ومعنى ذلك اأن زيادة التدفُّ
ْين الداخلي، ومن املفارقات يف  د يف زيادة الدَّ �شارٌّ يتج�شَّ
الدويل  املجتمع  ل  يتحوَّ الذي  الوقت  يف  اأنه  ال�شياق  هذا 
اأزمة  لتفادي  حماولة  يف  بالهبات  القرو�ص  ال�شتبدال 
مديونية؛ تقوم االإدارة االقت�شادية املحلية، وبهدف حتييد 
واأذونات  �شندات  باإ�شدار  الداخلية؛  االأجنبية  قات  التدفُّ
وبالرغم  داخلية،  مديونية  حالة  خلق  يف  ت�شاهم  خزانة 
قات االأجنبية ملعاجلة م�شاكل الفقر و�شوء  من اأهمية التدفُّ
اإطار  اأو  اآلية  البحث عن  املهمِّ  اأنه من  اإالَّ  الدخل؛  توزيع 
قات للداخل )على  عام بديل الإدارة هذا النوع من التدفُّ

�شكل عوائد نفطية، اأو على �شكل هبات وم�شاعدات(. 

)McKinley، 2005(؛  املقرتحة  البدائل  ومن 
ويرتك  التحييد،  ل�شيا�شة  املركزي  البنك  يلجاأ  اأالَّ  اأواًل: 
هو  وكما  النقدي،  ق  التدفُّ من  جزًءا  لتكون  قات  التدفُّ
وال�شلبية  االإيجابية  االآثار  تقومي  من  ال بدَّ  فاإنه  معروف 
التنقيد  �شيا�شة  اإن  �شيا�شة )Trade Off(؛ حيث  لكلِّ 
ظلِّ  )يف  م  الت�شخُّ اإلى  تقود  قد  اأعاله(  اإليها  )امل�شار 
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�شيا�شة  واإن  �شابًقا(،  لها  االإ�شارة  ت  متَّ معينة  ظروف 
اأ�شعار  رفع  اإلى  ي  توؤدِّ قد  املحلي  ال�شوق  من  االقرتا�ص 
التمويل  املزاحمة )جعل م�شادر  وخلق ظاهرة  الفائدة، 
نادرة اأمام ا�شتثمارات القطاع اخلا�ص(، اإالَّ اأنه من املهمِّ 
ن�شبيًّا قد  م منخف�ص  ل معدل ت�شخُّ اأن حتمُّ التاأكيد على 
البلد  يكون  وعندما  التكاليف،  اأعباء  زيادة  اإلى  ي  يوؤدِّ ال 
�شيا�شة  فاإن  لال�شتثمار؛  ة  ما�شَّ وبحاجة  ك�شاد  حالة  يف 
هنا  التذكري  اأهمية  مع  مقبواًل،  خياًرا  تكون  قد  التنقيد 
م؛  الت�شخُّ معدالت  مراقبة  يف  املركزي  البنك  بَدْور 
ل�شمان عدم و�شول هذه املعدالت اإلى م�شتويات مفرطة، 
ذ، ولكنه �شمن اإطار  كما اأن �شيا�شة التنقيد ميكن اأن تنفَّ
، ي�شمن مراقبة عدم جتاوز العر�ص  عام حما�شبيٍّ قوميٍّ

النقدي للحدود املقبولة. 

“اأواًل”  لل�شيا�شة  البديلة-باالإ�شافة  ال�شيا�شة  ثانًيا: 
امل�شار اإليها اأعاله -هي ال�شماح ل�شعر ال�شرف باالرتفاع، 
تواجه  اأن  �شاأنها  من  التي  ال�شيا�شات  تلك  عن  والبحث 
هو  وكما  التناف�شية،  على  االرتفاع  لهذا  ال�شلبية  االآثار 
-هو  الفائدة  �شعر  �شاأن  ال�شرف-�شاأنه  �شعر  فاإن  معلوم 
اإدارة ذات تاأثريات �شاملة لكافة قطاعات االقت�شاد، ومن 
تلك  ا�شتهداف  الثانية  البديلة  ال�شيا�شة  اأهداف  �شمن 
القطاعات التي تعاين من قيود ائتمانية، ويف حالة ارتفاع 
تلك  ت�شتهدف  اأن  املعنية  لل�شلطات  ال�شرف ميكن  اأ�شعار 
رة من هذا االرتفاع )على �شبيل املثال:  القطاعات املت�شرِّ
التناف�شية(،  فقدان  خ�شائر  عن  تعوي�شهم  خالل  من 
وميكن ا�شتخدام التعريفة اجلمركية لتعديل اأ�شعار ن�شبية 
التخفيف  متَّ  قد  االإدارة  هذه  ا�شتخدام  اأن  من  )بالرغم 
التجارة  مة  منظَّ اتفاقيات  -�شمن  اإلغاوؤه  منه-ولي�ص 
عدا  )ما  اأخرى  اأدوات  ا�شتخدام  باأن  علًما  العاملية(، 
�شمن  ومن  نف�شه،  التاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  التعريفة( 
وتخفي�ص  ال�شريبية،  احلوافز  املقرتحة:  االأدوات  هذه 
االحتياطي  متطلبات  تخفي�ص  اأو  القرو�ص،  على  الفائدة 
اأن  )Reserve Requirements(، وغني عن الذكر 
اختيار االأدوات املنا�شبة الإدارة االقت�شادات التي تعاين من 

مظاهر املر�ص الهولندي تعتمد على خ�شو�شية كلِّ بلد. 

متطلبات االإدارة االجتماعية: بع�ض   2.5

من  عديًدا  االجتماعية  االإدارة  اأدوات  ن  تت�شمَّ
ذا  وجعله  النمو  م�شار  على  للتاأثري  ة  املهمَّ ال�شيا�شات 
، وباالإ�شافة اإلى تلك ال�شيا�شات اخلا�شة  حمتوى ت�شغيليِّ
ال�شباب  بطالة  ة  بخا�شَّ والبطالة؛  وال�شحة  بالتعليم 
)والواردة يف تقرير التنمية العربية االأول، انظر: املعهد 
على  هنا  الرتكيز  ف�شيتمُّ   ..)2013 للتخطيط،  العربي 
�شيا�شات مقرتحة اأخرى مرتبطة باحلراك االجتماعي؛ 
لتعزيز َدْور الطبقة الو�شطى، واأ�شواق العمل، وال�شباب. 

الُو�صطى: والطبقة  االجتماعي  احلراك   1.2.5

االإدارة  لها  ترمي  التي  االأهداف  اأهم  من  لعلَّ 
“النمو  اأهداف  بتحقيق  املرتبطة  الفعالة  االجتماعية 
والعدالة  للدخل  العادل  التوزيع  حيث  )من  الت�شغيلي” 
بني  ما  االجتماعي  احلراك  �شمان  هو  االجتماعية(؛ 
لفئة  االنتقال  ول�شالح  والداخلية،  االجتماعية  الفئات 
ح  يو�شِّ وكما  اأف�شل،  اجتماعية  ومراتب  اأعلى،  داخلية 
رة  اجلدول رقم )7.5( فاإنه وفًقا الآخر اإح�شاءات متوفِّ
الوطني  الفقر  خط  حتت  ال�شكان  ن�شبة  فاإن  باجلدول؛ 
يف البلدان العربية منخف�شة التنمية الب�شرية ت�شل اإلى 
46.5% يف بع�ص البلدان، و)42%( و)38%( يف اأخرى، 
ا يف فئة التنمية الب�شرية املتو�شطة فاإن الن�شبة تقلُّ اإلى:  اأمَّ
ا يف فئة  اأمَّ ن�شبة )%9(،  واأقلِّ  ن�شبة )%21.9(،  اأعلى 
اأق�شى  اإلى  العالية فت�شل  التنمية  العربية ذات  البلدان 
بـ)%15.5(  ر  ُتقدَّ ا  اأي�شً اإح�شاءات  الآخر  وفًقا  ن�شبة 
فئة  يف  معلومات  ر  تتوفَّ ال  حني  يف   ،)%8( ن�شبة  واأدنى 
ا اإالَّ عن  البلدان العربية ذات التنمية الب�شرية العالية جدًّ
بلد عربي واحد، ولت�شل اإلى )11.0%( يف اأوائل االألفية، 
الفقـر الدويل،  اإذا ما اعتمـدنـا على خـطِّ  اأقلَّ  مع ن�شٍب 
وتفـاوت يف ِقيـم موؤ�شر جيني لتوزيـع الدخـل؛ لي�شل اإلى 
ما بني )64.3-37.7( ح�شب اآخر اإح�شاءات، ويف الفئة 
بني  ما  الثالثة  والفئة   ،)40.9  - بني )35.5  ما  الثانية 
)35.4 - 36.9(، واأخرًيا الفئة الرابعة ما بني )36.0 - 

41.0(، ح�شب ت�شل�شل الفئات املذكورة اأعاله. 

االإدارة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ع��ت��ر 

املتطلبات  من  االجتماعية 

جنب  اإىل  االأ�����ض����ا�����ض����ي����ة 

االقت�ضادية.  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

املتطلبات،  ه����ذه  وت�����ض��م��ل 

���ض��م��ن اأخ���������رى، احل�����راك 

والطبقة  االج����ت����م����اع����ي 

الو�ضطى واأهمية اأن ي�ضمن 

من  ح��راك��اً  ال�ضامل  النمو 

ف��ئ��ة اج��ت��م��اع��ي��ة الأخ�����رى، 

ك����م����ا ت�������ض���م���ل ال���������ض����ب����اب، 

وحماية  ال��ع��م��ل،  واأ����ض���واق 

من  البطالة،  من  ال�ضباب 

املختلفة  االأ���ض��ك��ال  خ���ال 

ل�ضبكة االأمان االجتماعي. 

متطلبات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

مثل  اأخ��������رى  اج���ت���م���اع���ي���ة 

احل������م������اي������ة ال���������ض����ح����ي����ة، 

والتعليمية، 
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واإذا ما اعتمدنا على الرقم القيا�شي للتنمية الب�شرية 
رقم  باجلدول  مو�شح  هو  كما  الدخل،  بتوزيع  ل  املعدَّ
الدول  اأدنى-ولكافة  هي  الرقم  هذا  قيم  فاإن  )8.5(؛ 
العربية -من ِقيم الرقم القيا�شي للتنمية الب�شرية )غري 
توزيع  اعتبار  اإدخال  باأن  ح  يو�شِّ الذي  االأمر  ل(،  املعدَّ
الدخل عند قيا�ص م�شتوى التنمية الب�شرية قد �شاهم يف 
تدهور هذا امل�شتوى، وبناًء على هذه النتائج اأعاله؛ فاإن 
ة يف فئات  هناك حاجة لتح�شني م�شتويات الفقر، بخا�شَّ
حت�شني  وكذلك  واملتو�شطة،  املنخف�شة  الب�شرية  التنمية 
العربية  البلدان  اأو�شاع  باأن  علًما  الدخل،  توزيع  و�شع 
للتنمية  القيا�شي  الرقم  جمال  يف  االأ�شواأ  تعدُّ  كاإقليم 
واأمريكا الالتينية والكاريبي،  بالعامل،  الب�شرية، مقارنًة 
الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  و�شرق  الو�شطى،  واآ�شيا  واأوروبا، 
وتعدُّ اأف�شل مقارنة باإقليم جنوب اآ�شيا، واإفريقيا جنوب 
ال�شحراء، اأما يف جمال الرقم القيا�شي للتنمية الب�شرية 
ل بتوزيع الدخل؛ فاإن و�شع اإقليم الدول العربية يعدُّ  املعدَّ

والكاريبي،  الالتينية  واأمريكا  العامل،  اأقاليم:  من  اأ�شواأ 
الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  و�شرق  الو�شطى،  واآ�شيا  واأوروبا 
ال�شحراء،  اإفريقيا جنوب  باأقاليم:  اأف�شل مقاربة  ويعدُّ 
�شميم  من  ُهما  الهدفني  وكال  ا،  اأي�شً اآ�شيا،  وجنوب 
اأهداف “النمو الت�شغيلي”، وهو اأمر ُيلقي مهامَّ اإ�شافية 
على االإدارة االجتماعية الكلية، وب�شكل يتَّ�شق مع االإدارة 

االقت�شادية امل�شار اإليها اأعاله يف هذا الف�شل. 

وباالإ�شافة اإلى اأهمية ا�شتهداف االإدارة االجتماعية 
ة لتح�شني  لتقليل الفقر وحت�شني توزيع الدخل؛ فاإنها مهمَّ
ان�شيابية  على  والعمل  الو�شطى”،  “الطبقة  اأو�شاع 
حراكها االجتماعي، وتوفري املتطلبات االأ�شا�شية الالزمة 
الت�شغيلي؛ بقدر  للنمو  االأ�شا�شي  ك  باعتبارها املحرِّ لها، 
تعلُّق  بقدر  وكذلك  املاهر،  العمل  مبدخالت  االأمر  تعلُّق 
يف  خراتها  مدَّ )وكذلك  الطبقة  هذه  با�شتهالك  االأمر 
القرارات  اتخاذ  عن  وم�شوؤوليتها  امل�شريف(،  النظام 
ها الوظيفية الإدارة االقت�شاد القومي ح�شب  �شمن مهامِّ

�لن�ساط )�نظر: �الإطار رقم 5.5(. 

اإطار 5. 5 الطبقة الُو�صطى

نه هذا االنتقال من مغادرة فئة الفقراء نحو  ة ال�شكان املنتجني للطبقة الُو�شطى )وما يت�شمَّ ” اإلى زيادة ح�شَّ يهدف “النموُّ الت�شغيليُّ
والتعريف “املطلق” للطبقة الُو�شطى، وُي�شري التعريف الن�شبيُّ اإلى اأولئك   ،” فئة اأكرث �شراًء(، وعادًة ما يتم التمييز بني التعريف “الن�شبيِّ
ا  قون دخاًل �شنويًّ الذين ما بني فئة الـ)20%( و)80%( من التوزيع اال�شتهالكي، اأما التعريف “املطلق” في�شري اإلى اأولئك الذين يحقِّ
اأعلى من )3900( دوالر مقيَّم بتعادل القوة ال�شرائية )PPP(، اأو اأولئك الذين يبلغ م�شتوى اإنفاقهم اليوميِّ للفرد ما بني )10-6( 
دوالرات، اأما تعريف البنك الدويل املطلق للطبقة الُو�شطى فهو: اأنها ذات الدخل ما بني )4000 -17.000( دوالر اأمريكي وفًقا لتعادل 
ال�شكان ممن يح�شلون على دخل يومي )10(  الفئة من  اأولئك  اأنها  اإلى  ُي�شري  اآخر  2000، وهناك تعريف مطلق  لعام  ال�شرائية  القوة 

دوالرات اأو اأكرث وفًقا الأ�شعار عام 2005، وممن هم عند اأو اأقل من الـ)90%( من توزيع الدخل يف بلدانهم. 
تعدُّ  املتقدمة  البلدان  من  بعدد  مقارنة  النامية  البلدان  من  عدد  يف  الو�شطى  الطبقة  ة  ح�شَّ فاإن  املتاحة؛  لالإح�شاءات  ووفًقا 
متفاوتة؛ فقد بلغت ح�شة دخل الطبقة الو�شطى يف املك�شيك حوايل )43.8%(، وكولومبيا )47.0%(، والربازيل )48.6%(، و�شيلي 
)53.0%(، مقارنة بالواليات املتحدة )91.7%(، وفًقا الآخر اإح�شاءات متاحة تغطي منت�شف االألفية، اإالَّ اأن اأهمية الطبقة الو�شطى 
وكولومبيا   ،)%28.2( املك�شيك  يف  ال�شكان  من  ن�شبتهم  بلغت  حيث  الدخل؛  وفق  الأهميتها  لة  املمثِّ الن�شب  عن  تقلُّ  ال�شكان  من  كن�شبة 

)25.7%(، والربازيل )31.5%(، و�شيلي )42.3%(، مقارنة بالواليات املتحدة )%76.6(. 
لهذه  املنتمني  عف )عدد(  �شَ االأخرى؛ يالَحظ  العامل  باأقاليم  مقارنة  العربي  االإقليم  الو�شطى �شمن  الطبقة  لَدْور  ق  التطرُّ وعند 
الطبقة؛ حيث ال تزيد اأهميتهم الن�شبية عن )6%( �شمن اأقاليم العامل، ويقلُّ عنهم فقط اإقليم اإفريقيا جنوب ال�شحراء )%2(، وتفوقهم 
ة االأقاليم االأخرى بالعامل: اأمريكا ال�شمالية )18.0%(، واأوروبا )36.0%(، وو�شط وجنوب اأمريكا )10.0%(، واآ�شيا البا�شيفيكية  كافَّ

)28%(، وذلك لعام 2009. 

.OECD, 2010و Birdsall, 2007 :امل�شدر
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واأ�سواق العمل: ال�سباب   2.2.5

بُفر�ص  املرتبطة  تلك  التحديات  هذه  اأهم  من  لعلَّ 
اآخر  العمل، واعتماًدا على  باأ�سواق  امل�ساركة  ال�سباب يف 
املتاح من الإح�ساءات يف هذا املجال يف البلدان النامية 
ومقارنتها بالبلدان العربية؛ يالَحظ اأنه يف الوقت الذي 
من  �سنة(   24-15( ال�سباب  عمالة  ن�سبة  فيه  ت�سل 
)44.7%(؛  اإلى  العامل  م�ستوى  على  العمالة  اإجمايل 
منها )51.4%( للذكور، و)37.5%( لالإناث، واأن هذه 
اإلى )57.0%( و)63.0%( و)%51.0(  الن�سبة ت�سل 
ح اجلدول رقم )9.5(  ا، ويو�سِّ تباًعا يف البلدان الأقلِّ منوًّ
تطوُّر هذه الن�سب يف اأقاليم البلدان النامية املختلفة، مع 

بع�ص املقارنات مع عدد من الدول العربية. 

وكما ُيالَحظ فاإن ِن�سب عمالة ال�سباب هي الأقلُّ يف 
ة  العامل؛ بخا�سَّ اأقاليم  كافة  العربية مقارنة مع  البلدان 
)اأ�سرتاليا،  اأوقيانو�سيا  واإقليم  ال�سمالية،  اأمريكا  اإقليم 
الن�سب  هذه  اإن  بل  �سلمون...(،  وجزر  ونيوزلندا، 
ال�سائدة يف البلدان العربية هي اأقلُّ من تلك ال�سائدة يف 
ا، وميثِّل هذا حتدًيا كبرًيا اأمام الإدارة  البلدان الأقلِّ منوًّ

الجتماعية وعالقتها بالإدارة القت�سادية. 

املقابل  الوجه   )9.5( رقم  اجلدول  اأرقام  وتعك�ص 
 )2011( عام  و�سلت  والتي  ال�سباب،  بطالة  ملعدلت 
والأرا�سي   ،)%43.5( العراق  يف  معدل  اأق�سى  اإلى 
 ،)%30( وم�سر   ،)%40.2( املحتلة  الفل�سطينية 
وتون�ص )30%(، و)27%( على م�ستوى البلدان العربية 

)املعهد العربي للتخطيط، 2013(. 

بني  والبطالة  العمالة  حول  ال�سابقة  احلقائق  اإن 
ه الإدارة الجتماعية  ال�سباب يرتتَّب عليها اأهمية اأن ُتوجِّ
ن�سبة  باأن  علًما  البطالة”،  من  بـ”احلماية  الهتمام 
من  للحماية  اإعانات  على  للح�سول  لني  املوؤهَّ العاملني 
البطالة )�سواء القائمة على ال�سرتاك اأم بدون ا�سرتاك( 
وعلى م�ستوى العامل؛ هي حوايل )28%( فقط يف حالة 
اإلى  اإن اأ�سبحوا عاطلني عن العمل، وت�سل هذه الن�سبة 

ال�سرق  اإقليم  بـ)21%( يف  مقارنة  اأوروبا،  )80%( يف 
الأو�سط، و)38%( يف اإقليم اأمريكا الالتينية، و)%8( 
يف اإفريقيا، علًما باأن ن�سبة تغطية حماية العاطلني )اأي 
من يح�سل فعليًّا على احلماية( ل تتجاوز )3%( يف اإقليم 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، مقارنة مع )64%( يف 
الالتينية  اأمريكا  اإقليم  يف  و)%5(  اأوروبا،  غرب  اإقليم 

�ص تنفيذي، 2014(.  مة العمل الدولية، ملخَّ )منظَّ

بني  تختلف  البطالة  من  احلماية  اأنظمة  اإدارة  اإن 
على  القائمة  وغري  ال�سرتاك،  على  القائمة  الأنظمة  تلك 
هذه  ت�سنيف  وميكن  الثنني،  بني  ما  والتوليفة  ال�سرتاك، 
كالتايل  البطالة  من  احلماية  اإدارة  لأغرا�ص  الأن�سطة 

 :)ISSA، 2013 و SSA، 2012(

أ. اأنظمة حماية قائمة على ال�سرتاك: والتي تعتمد 
ل من  “ال�سمان الجتماعي”، ومتوَّ اأ�سا�ًسا على 
يتم  اأو  العمل،  اأ�سحاب  من  مدفوعة  م�ساهمات 
واأ�سحاب  العاملني  بــني  مــا  ال�ــســرتاك  تقا�سم 
على  النظام  هــذا  يقت�سر  مــا  )وعــــادًة  العمل 

م اأو الر�سمي(.  النظام املنظَّ

ب. اأنظمة حماية قائمة على عدم ال�سرتاك: وُي�سار 
ل  ومتوَّ العاطلني”  “م�ساعدة  با�سم  عادة  اإليها 
الأن�سطة  هذه  منافع  وتقلُّ  ال�سرائب،  من  عادة 

عن نظريتها )اأ(. 

خار البطالة: وتتطلَّب هذه الأنظمة اأن  ت. اأنظمة ادِّ
فردية،  ح�سابات  يف  مدخرات  العاملني  يراكم 
اإلَّ  البطالة،  حالة  يف  للدخل  ًقا  تدفُّ ر  توفِّ والتي 
اأن هذه الأنظمة ل تعمل بعد ا�ستنفاد املدخرات 
لي�ص  العاملني ممن  اأن  يف هذه احل�سابات، كما 
�سيكونون  املدخرات  تراكم  على  القدرة  لديهم 

اأول من يعاين من البطالة. 

الأنظمة  هــذه  وتــوفــر  الت�سغيل:  �سمان  ث. اأنــظــمــة 
ر  ا�ستحقاًقا قانونيًّا للعاملني يف القطاع العام، وتوفِّ
حتويالت نقدية للعاملني الفقراء يف الريف )ومن 
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املهامتا  نظام  االأنظمة:  هــذه  على  االأمثلة  اأهــم 
غاندي ل�شمان الت�شغيل يف الريف(.

هذا  ويعدُّ  اخلدمة:  اإنهاء  اأو  االإقالة  ج. تعوي�شات 
الوحيد  -ال�شكل  البلدان  من  عديد  ال�شكل-يف 
اأُوقفوا  ممن  للعاملني  بالن�شبة  الدخل  حلماية 
م اأو الر�شمي، وميكن  عن العمل يف القطاع املنظَّ
ادخار  اأنه  على  التعوي�ص  من  النوع  لهذا  النظر 
لة  موؤجَّ مدفوعات  اأو  العاملني  ِقبل  من  اإجباريٌّ 
اإليها  النظر  من  بــدل   ،)Deferred Pay(
باملخاطرة  امل�شاركة  اأ�شكال  من  �شكل  اأنها  على 
للعامل  جزئية  م�شاعدة  ــر  وتــوفِّ االجتماعية، 
للعودة للعمل، اأو م�شاعدة �شاحب العمل الإحداث 
من  النوعية  هــذه  متثِّل  وقــد  هيكلية،  تغيريات 

)الذي  العمل  �شاحب  على  عبًئا  التعوي�شات 
ة  بخا�شَّ حني(؛  امل�شرَّ ال  للعمَّ الدفع  عليه  ُيفر�ص 

. �ص �شاحب العمل لالإفال�ص اأو التعرثُّ اإذا تعرَّ

اأنظمة  �شيادة  مدى   )4.5( رقم  ال�شكل  ح  ويو�شِّ
العامل  اأقاليم  خمتلف  يف  البطالة  من  العاملني  حماية 
)ال�شرق  العربي  االإقليم  مع  مقارنة  مة،  واملتقدِّ النامية 
االأو�شط(، وذلك ح�شب االأنظمة القائمة على اال�شرتاك 
�شنوات  ولثالث  كليهما،  اأو  ا�شرتاك،  بدون  اأو  اأ�شا�ًشا، 
2013، حيث يالَحظ  2007 و2009 و2012/  مقارنة: 
توا�شع اأداء االإقليم العربي كمجموعة مقارنة مع اأوروبا 
الغربية، واأمريكا ال�شمالية، وو�شط و�شرق اأوروبا، وحتى 
من  اأف�شل  العربي  االإقليم  ويعدُّ  والبا�شفيك،  اآ�شيا  مع 

اإفريقيا، واإفريقيا جنوب ال�شحراء. 

-277- 
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ال�صحية:  االإجتماعية  احلمـايـة  اإدارة   3.2.5

املطلوبة  بالنوعية  ال�شحية  اخلدمات  توفري  يعدُّ 
وبغ�ص النظر عن م�شتوى الدخل؛ من اأهم معايري جناح 
االإدارة االجتماعية يف اأيِّ بلد من البلدان النامية، علًما 
باأن االهتمام الدويل بهذه اخلدمات والرعاية ال�شحية 
املرتبطة معها يعود اإلى “اإعالن فيالدلفيا” لعام 1944، 
بالرعاية  االهتمام  ال زال  االآن  وحتى  احلني  ذلك  ومنذ 
ال�شحية اأقلَّ من املطلوب؛ حيث يوجد اأكرث من )%90( 
يعي�شون  املنخف�ص،  الدخل  بلدان  يف  العامل،  �شكان  من 
اأما على م�شتوى العامل  اأيِّ حقٍّ للتغطية ال�شحية،  بدون 
فهناك حوايل )39%( من ال�شكان ممن تنق�شهم هذه 
 )%40( حوايل  فاإن  الق�شور  لهذا  وكنتيجة  الرعاية، 
املر�شى  ِقبل  له من  يتمُّ حتمُّ عامليًّا  ال�شحي  االإنفاق  من 

.)ILO، 2014(

وبقدر تعلُّق االأمر بتغطية الرعاية ال�شحية لل�شكان يف 
البلدان العربية مقارنة ببقية االأقاليم بالعامل؛ يعدُّ الو�شع 
امل�شتوى  على  االأقل  على  اجليدة،  االأو�شاع  من  العربي 
ِن�شب   )10.5( رقم  اجلدول  ح  يو�شِّ حيث  االإجمايل، 
ال�شحية  اخلدمات  اأنظمة  اأحد  من  امل�شتفيدين  ال�شكان 

الوطنية العامة واخلا�شة، ح�شب اآخر �شنوات متاحة.

وتتناف�ص وتتكامل حالًيا عديد من اأنظمة االإدارة يف 
من  كجزء  ال�شحية،  والرعاية  اخلدمات  توفري  جمال 
اجلدول  ح  ويو�شِّ العامل،  اأنحاء  يف  االجتماعية  احلماية 
واأهم  والعيوب،  واملزايا  االأنظمة،  هذه   )11.5( رقم 

اخل�شائ�ص املرتبطة بكلِّ نظام.

ومن املهمِّ مالحظة اأنه الختيار نظام متويل معنيَّ يف 
جمال توفري اخلدمات والرعاية ال�شحية واإداراتها من 
الناحية التمويلية؛ اأخذ عديد من االعتبارات بعني النظر، 
االإطار  وي�شمل  عدمه،  من  االعتبارات  هذه  ر  توفُّ ومدى 

ة  �شدَّ ومدى  ال�شائد،  والثقايف  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 
م اأو الر�شمي، واأداء  عبء االأمرا�ص، وحجم القطاع املنظَّ
والقدرة  ال�شريبية،  القاعدة  وحجم  ال�شائدة،  النُّظم 
على التح�شيل ال�شريبي، والطاقات االإدارية واملوؤ�ش�شية 
للرعاية  الالزمة  االأ�شا�شية  البنية  ر  توفُّ ومدى  ال�شائدة، 
واللوائح  القوانني  فر�ص  على  القدرة  ومدى  ال�شحية، 
مة لعمل االأنظمة ال�شحية، واالإجراءات التنظيمية  املنظِّ

ودورها يف توفري خدمات عادلة وقائمة على امل�شاواة. 

االجتماعيــة  احلمايـــة  اإدارة   4.2.5
التعليمية: 

يف  ال�شتَّة  العاملية  التعليم  اأهداف  عن  االإعالن  منذ 
العربي  املعهد  )انظر:   2000 عام  بال�شنغال  “داكار” 
للتخطيط، 2013(؛ مل تتم االإ�شارة الحًقا اإلى اأية اأهداف 
دة تعك�ص اأهمية احلاجة للتعليم �شمن اإطار “النمو  حمدَّ
الت�شغيلي”، ويف جمال االهتمام باأهداف االألفية ملا بعد 
بامل�شاهمة يف  واليوني�شيف  اليون�شكو  بادرت   2015 عام 
حتديد هذه االأهداف بعد العام املذكور، وت�شمل االأولويات 
 UNICEF and UNESCO،( امل�شرتكة لهذه االأهداف
املرحلة  الإكمال  املنجزة  غري  املهامِّ  معاجلة   :)2013
ن التعليم  االبتدائية، والعمل على تو�شيع االأهداف لتت�شمَّ
يف املراحل املبكرة من الطفولة، واإلزامية املرحلة االأولى 
االأطفال  جميع  التحاق  واإلزام  الثانوي،  التعليم  من 
للمهارات  والكبار  ال�شباب  اكت�شاب  واأهمية  بالتعليم، 
الالزمة للعمل، وما يرتتَّب على هذه االأولويات امل�شرتكة 
من احلاجة لتوفري قواعد البيانات، وت�شنيفها مبا يخدم 
على  واعتماًدا  ومتطلباته،   ” الت�شغيليِّ “النمو  اأولويات 
هذه املبادئ متَّ اقرتاح خم�شة اأهداف ملرحلة ما بعد عام 

2015 )انظر: االإطار رقم 6.5(.
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ولغر�ض حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية �مل�شار �إليها �أعاله؛ 
�لتمويلية  �لجتاهات  بدعم  �لبلد�ن  من  عديد  ت  �هتمَّ

 :)UNESCO, 2014( للتعليم, وذلك من خالل

ومتو�شط  منخف�ض  ب��ل��ًد�  ث��الث��ن  ح���و�يل  أ. رف���ع 
�لدخل �إنفاَقه على �لتعليم باأكرث من نقطة مئوية 
 2009 �لقومي ما بن عامْي  �لناجت  �إلى  من�شوًبا 

.2011 -

�ض بعد عام 2015	.  هدف  من �لأهمية �أن يخ�شَّ
متويليٌّ م�شرتك للدول؛ بحيث ل يقلُّ عن )%6( 
من �لناجت �لقومي, علًما باأن هناك حو�يل )41( 
دولة من جمموع �لبيانات �ملتاحة ل�)150( دولة؛ 

قت هذه �لن�شبة عند حلول عام 2011.  قد حقَّ

ت. هناك فر�ض لتو�شيع �لقاعدة �ل�شريبية يف عديد 
من �لدول �ملنخف�شة و�ملتو�شطة �لدخل, ويرتتَّب 
�ل�شر�ئب  من   )%20( حو�يل  تخ�شي�ض  على 
لة للتعليم؛ �أن يرتفع �لإنفاق على �لتعليم  �ملح�شَّ

�لذي  �لأمر   ,2015 �لعام  هذ�   )%27( بن�شبة 
ة �لتعليم يف �لناجت �ملحلي  يرتتَّب عليه رفع ح�شَّ

�لإجمايل �إلى )%6(. 

بحو�يل  �لأ�شا�شي  للتعليم  �ملعونات  	. �نخفا�ض 
)6%( ما بن عامي 2010 - 2011, وُيعدُّ هذ� 

�أول �نخفا�ض منذ عام 2002. 

وقد عانت �لبلد�ن منخف�شة �لدخل ب�شكل كبري من 
هة للتعليم �لأ�شا�شي, وتقع حو�يل  �نخفا�ض �ملعونات �ملوجَّ
�إفريقيا  �إقليم  �شمن  عانت  �لتي  �لدول  من  بلًد�   )13(
من  �حلدِّ  �إلى  �لنخفا�ض  هذ�  ويعود  �ل�شحر�ء,  جنو	 
�إنفاق حو�يل )24( جهة مانحة )ومن �شمنها �أكرب “9” 

جهات مانحة(. 

دمج  عنه  ينتج  �لذي  وبال�شكل  �لتعليم,  �إد�رة  �إن 
ي�شتلزم-�شمن  ”؛  �لت�شغيليِّ “�لنموِّ  �أهد�ف  لتحقيق 
يرتتَّب  متويلية  م�شادر  -توفري  �أخرى  �حتياجات 
وحت�شن  �أعاله,  �إليها  �مل�شار  �لأهد�ف  حتقيق  عليها 

بعد عام 2015 التعليم  لأهداف  اخلم�س  املبادئ   6 اإطار 5. 

ا �أ�شا�شيًّا ي�شاعد يف حتقيق  ا و�إلز�ميًّا؛ باعتباره حقًّ �أهمية و�شع �حلقِّ بالتعليم �شمن جوهر �أهد�ف �لتنمية, مع �أهمية �أن يكون جمانيًّ 1 .
رفاه �لأفر�د و�ملجتمع. 

�شمان فر�ض مت�شاوية للتعليم بغ�ضِّ �لنظر عن ظروف �لفرد, ويجب �ألَّ متثِّل �عتبار�ت �لفقر و�لنوع �لجتماعي و�لإعاقة و�لنتماء  2 .
عو�مل �أمام عدم �حل�شول على �لتعليم. 

�أهمية �أن تعرتف �لأهد�ف باحلاجة للتعليم يف مر�حل �حلياة �ملختلفة؛ �شو�ء من خالل �لنظم �لر�شمية �أو �لنظامية �أم �لنظم غري  3 .
�لربحية �أو غري �لنظامية. 

 . �أن يكون �لتعليم جزًء� �أ�شا�شيًّا من �إطار �لتنمية ملا بعد عام 2015, و�لذي �شيحلُّ حملَّ �أهد�ف �لألفية ملا قبل عام 2015. 4

�أهمية حما�شبة �حلكومات و�ملجتمع �لدويل فيما يخ�ضُّ مدى �لتز�مهم بتحقيق �لأهد�ف �لتعليمية, ومن خالل موؤ�شر�ت قابلة للقيا�ض  5 .
و�ملتابعة. 

.UNESCO, 2014 :مل�شدر�
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التعليم من  االإنفاق على  ن�شبة  باأن  التعليم، علًما  نوعية 
اإجمايل االإنفاق احلكومي هي ِن�شب تعدُّ مرتفعة يف حالة 
النامي  العامل  باأقاليم  مقارنة  العربية،  الدول  جمموعة 
حيث  املرتفع،  الدخل  دول  مع  باملقارنة  وحتى  االأخرى، 
و�شلت هذه الن�شبة عام 1999 اإلى حوايل )%21.0(، 
2011، مقارنة  اإلى حوايل )18.1%( عام  وانخف�شت 
دول  حالة  يف  التوايل  على  و)%13.2(  بـ)%13.3( 
املذكورة  لالأعوام  �شب  النِّ هذه  وت�شل  املرتفع،  الدخل 
اإلى )14.4%( و)16.2%( يف اإقليم اأمريكا الالتينية 
اإفريقيا  اإقليم  و)18.7%( يف  و)%17.1(  والكاريبي، 
اإقليم  يف  و)%12.2(  و)%12.4(  ال�شحراء،  جنوب 

.)UIS Database( اأمريكا ال�شمالية وغرب اأوروبا

واإذا ما اأرادت الدول النامية-خدمًة لتحقيق “النمو 
القومي  اإنتاجها  �ص )6%( من  الت�شغيلي” -اأن تخ�شِّ
 2015 عام  بعد  ملا  اخلم�شة  االأهداف  )انظر:  للتعليم 
اأن تعبئ طاقاتها ال�شريبية كن�شبة  اأعاله(؛ فاإن عليها 
ة  من الدخل القومي، وما يرتتَّب على ذلك من رفع ح�شَّ
اإجمايل  من  كن�شبة   )%20( اإلى  التعليم  على  االإنفاق 
 )UNESCO, 2014( لـ  ووفًقا  احلكومي،  االإنفاق 
بلًدا- �شمن )138(  من  فقط  بلًدا  هناك )25(  فاإن 

بتخ�شي�ص  -قام  ومعلومات  بيانات  عنه  رت  توفَّ ن  ممَّ
اأكرب من )20%( من االإنفاق على التعليم عام 2011 
املنخف�ص،  املتو�شط  الدخل  ذوات  من  دولة   17 )منها 
والدخل  االأعلى  املتو�شط  الدخل  ذوات  من  دول  و8 

املرتفع(. 

فعال- ب�شكل  املحلية  املالية  املوارد  اإدارة  باأن  علًما 
ا  ومهمًّ اأ�شا�شيًّا  �شرًطا  -يعدُّ  ال�شريبية  االإدارة  ة  بخا�شَّ
�لدول  )حتتاج  �لتعليم  لتمويل  �لالزمة  �ملو�رد  لتعبئة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %20 حوايل  جمع  اإلى 
والتي  االألفية،  اأهداف  حتقيق  بهدف  ال�شرائب  من 

 IMF, OECD, UN, and( التعليم(  �شمنها  من 
.)World Bank, 2011

كما يتطلَّب االأمر يف جمال االإدارة ال�شريبية الهادفة 
لتمويل التعليم؛ احلدَّ من االإعفاءات ال�شريبية، علًما باأن 
املبالغ املعفاة من ال�شرائب ت�شل يف حالة بع�ص البلدان 
اإلى حوايل )5%( من الناجت املحلي االإجمايل،  النامية 
جنوب  اإفريقيا  اإقليم  يف  الدول  معظم  حالة  مثل 
ال�شحراء، ويف حالة اإلغاء بع�ص الدول النامية ملثل هذا 
اإلى  االإعفاء  عوائد  من   )%10( وتخ�شي�ص  االإعفاء، 
الدولة  ن  ميكِّ اأن  ذلك  �شاأن  من  فاإن  االأ�شا�شي؛  التعليم 
للتعليم  اإ�شايفٍّ  طفل  مليون   )1.4( حوايل  اإ�شافة  من 

 .)Abay، 2010(

القاعدة  تنويع  ت�شتلزم  ال�شريبية  االإدارة  اأن  كما 
ال�شريبية؛ وذلك من خالل تخفيف االأعباء عن الفئات 
املنخف�شة الدخل؛ بوا�شطة اإعادة توزيع االأعباء ال�شريبية 
والرثوة(،  الدخل  )على  املبا�شرة  ال�شرائب  ل�شالح 
�الإنتاج  )على  �ملبا�سرة  غري  �ل�سر�ئب  �سالح  ولغري 
من  امل�شتهلكة  واخلدمات  ال�شلع  على  اأي  وامل�شتوردات؛، 
اأحد  ق  حتقُّ ي�شمن  الذي  االأمر  وهو  الفئات،  هذه  ِقبل 
توزيع  باإعادة  املتمثِّل  ”؛  الت�شغيليِّ “النمو  اأهداف  اأهم 
اخلا�ص  الق�شم  )انظر:  االجتماعية  والعدالة  الدخل 
بال�شيا�شة املالية، 1.2 من هذا الف�شل(، واإذا ما اأخذنا 
جتارب بع�ص الدول النامية يف هذا املجال يالَحظ جناح 
تو�شيع  حيث  من  ال�شريبية؛  الإدارتها  االإكوادور  اإدارة 
 )%70( من  النفطية  غري  ال�شريبية  االإيرادات  قاعدة 
وال�شيء   ،2010-2001 الفرتة  خالل   )%74( اإلى 
قاعدتها  بتو�شيع  قامت  التي  لفيتنام؛  بالن�شبة  نف�شه 
�شب  ال�شريبية )علًما باأنها من اأكرث البلدان يف جمال النِّ
برفع  وقامت  االإجمايل(،  املحلي  الناجت  اإلى  ال�شريبية 
ال�شركات  على  املفرو�شة  املبا�شرة  ال�شرائب  ة  ح�شَّ
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االأجنبية  ال�شركات  وكذلك  النفط،  جمال  يف  العاملة 
.)Ghosh، 2012و McKinley، 2009(

م اأو غري الر�شمي  كما تعدُّ اأن�شطة القطاع غري املنظَّ
وتوجيهها  االإيرادات  تعبئة  م�شادر  من  اآخر  م�شدًرا 
العاملني  حتوُّل  )مقابل  التعليم  على  االإنفاق  نحو 
واحلماية  االجتماعي  ال�شمان  الأنظمة  القطاع  بهذا 
اء ا�شتثناء فر�ص  ر اخل�شارة من جرَّ االجتماعية(، وُتقدَّ
ال�شرائب على هذا القطاع ما بني )35% 55- %( من 
اأهمية  مع   ،)OECD، 2012( ال�شريبية االإيرادات 
مراعاة اأالَّ متثِّل ال�شرائب اأعباًء على كاهل العاملني يف 
هذه االأن�شطة، باالإ�شافة اإلى اأن عديًدا من امل�شروعات 
تدفع  اأو  �شرائب،  تدفع  ال  املزدهرة  ال�شغرية احلجم 
تعبئة  يف  موزمبيق  لتجربة  ووفًقا  �شئيلة،  �شرائب 

والفائقة  ال�شغرية  امل�شروعات  خالل  من  ال�شرائب 
األف  اإ�شافة حوايل )40(  الدولة من  نت  ال�شغر؛ متكَّ
االأهمية مبكان  اأنه من  مكلَّف �شريبيٍّ ).Ibid(، كما 
التعليم  لتطوير  ال�شريبية  احل�شيلة  ا�شتخدام  يتمَّ  اأالَّ 
احلال  هو  كما  احل�شرية،  للمناطق  ز  متحيِّ ب�شكل 
توزيع  اإعادة  من  ال بدَّ  بل  النامية،  البلدان  اأغلب  يف 
التخ�شي�شات للتعليم ل�شالح املناطق الريفية )انظر: 
االإطار رقم 7.5(، كما اأنه من املهمِّ ربط اإ�شالح نظام 
الدعم )امل�شار اإليه يف الق�شم اخلا�ص بال�شيا�شة املالية، 
�شة،  املهمَّ الدخلية  بال�شرائح  االهتمام  بربنامج   )5.2
وذلك-على �شبيل املثال -من خالل ا�شتخدام “برامج 
مبالغ  اإنفاق  امل�شروطة” ب�شرورة  النقدية  التحويالت 
هذه التحويالت على متويل االإنفاق على تعليم االأطفال 

�شني يف القطاعات العائلية الفقرية.  املهمَّ

اإطار5 . 7  جتربة الربازيل يف اإدارة االإن�صاف وتقلي�ض عدم امل�صاواة يف توزيع اخلدمات التعليمية بني االأقاليم

يف ظلِّ حقيقة اأن دخل االأقاليم ال�شمالية كان يعادل اأقلَّ من ن�شف م�شتوى الدخل يف االأقاليم اجلنوبية، االأمر الذي �شاهم يف 
ة التلميذ من االإنفاق، وكذلك تقلي�ص العوائد ال�شريبية؛ اإال اأن احلكومة اأن�شاأت يف منت�شف الت�شعينات من القرن املا�شي  انخفا�ص ح�شَّ

�شندوًقا الإدارة التعليم يف املرحلة االبتدائية وتطويره، وبهدف حت�شني اأو�شاع املعلمني كذلك. 

تخ�شي�ص  ومتَّ  احل�شرية،  املناطق  يف  باملدار�ص  مقارنة  االإنفاق  يف  االأولوية  على  الريفية  املناطق  يف  املدار�ص  ح�شلت  وعليه؛ 
االأقاليم  للمعلمني يف  ال�شماح  متَّ  كما  املدر�شية،  للعمليات  و)%40(  املعلمني،  رواتب  على  للتعليم  �شة  املخ�شَّ االأموال  من   )%60(

ال�شمالية بتح�شني م�شتواهم التعليمي والتدريبي. 

وكان �شمن نتائج هذا ال�شندوق واإدارته؛ ارتفاع متو�شط التحاق اأطفال العوائل الفقرية من اأربع �شنوات اإلى ثماين �شنوات، كما 
�شاهم ال�شندوق برفع م�شتويات درجات الريا�شيات بني طالب ال�شف الرابع يف الواليات ال�شمالية الفقرية، مع اأهمية احلاجة ال�شتمرار 

رْدم الفجوة ما بني اأقاليم ال�شمال واجلنوب. 

.Bruns، et al.، 2012 :امل�شدر
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االجتماعية  للحماية  نيا  الدُّ احلدود   5.2.5
 :” وتعزيز “النموِّ الت�صغيليِّ

اإلى  احلدود  هذه  ت�شري  الدولية  العمل  مة  ملنظَّ وفًقا 
املجموعة االأ�شا�شية من ال�شمانات االجتماعية امل�شاغة 
الدنيا  احلدود  ت�شمن  اأن  يجب  والتي  حمليًّا،  اأو  ا  وطنيًّ
والدخل  ال�شحية،  للرعاية  للنفاذ  احلياة؛  دورة  خالل 
االأ�شا�شي، اللذين ي�شمنان كليهما نفاًذا لل�شلع واخلدمات 
 ILO،( التي تعدُّ اأ�شا�شية على امل�شتوى الوطني اأو املحلي

 .)2012

�شي�شاهم  احلماية  من  النوع  هذا  تعزيز  اآليات  اإن 
االأجل  يف  وذلك  الت�شغيلي”،  “النمو  اأهداف  حتقيق  يف 
و6.5،   5.5 رقم  ال�شكلني  )انظر:  والطويل  الق�شري 
واالإطار 1.4 امل�شار اإليه �شابًقا(، ففي ظلِّ االأجل الق�شري 
وت�شاعد يف  الب�شر،  ة  �شت�شاهم احلماية يف حت�شني �شحَّ
يف  ا  اأي�شً الب�شر  وت�شاعد  اال�شتهالك،  اإجمايل  ا�شتقرار 
ذلك  على  يرتتَّب  وما  باملخاطرة،  تتَّ�شم  قرارات  اتخاذ 
من ال�شلوع يف اأن�شطة اقت�شادية منتجة، وكذلك ت�شاهم 
يف التغريُّ الهيكلي لالقت�شاد، وتوؤهله ملمار�شة ال�شيا�شات 

غري الدورية، امل�شار اإليها �شابًقا يف هذا الف�شل. 

-283- 
 

�ل �ألاسا���، �والدخل �ال��ية، �نفاذً ��ل�انيضمن�نيلذاللرعاية ��ع�ا�ما �ال�� �وا��دمات �دُّ للسلع

  .(ILO, 2012)أساسية�ع���املستوى�الوط���أو�املح���

وذلك��،"ال�شغي��النمو�"إن�آليات��عز�ز�هذا�النوع�من�ا��ماية�س�ساهم����تحقيق�أهداف�

�ففي�ظّلِ �،)ااملشار�إليه�سابًق �١.٤طار�وإلا �،6.5و�5.5�رقم��نالش�لانظر:�(والطو�ل� ���ألاجل�القص��
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اأما يف االأجل الطويل؛ فاإن تاأثري توفري احلدود الدنيا 
د  ” تتج�شَّ من احلماية االجتماعية على “النمو الت�شغيليِّ
ر  اأ�شا�ًشا يف املزيد من احل�شول على الغذاء املالئم، وتوفُّ
التعليم  اأف�شل، وكذلك م�شاعدة  قدرات �شحية وذهنية 
اأحد  العمل  لقوة  االإنتاجية  رفع  يف  دوره  ممار�شة  يف 

االأهداف االأ�شا�شية للنمو الت�شغيلي. 

ح جتارب اإقليم اآ�شيا والبا�شيفيك بعد االأزمة  وتو�شِّ
العاملية عام 2008؛ كيف اأن متَّخذْي القرارات االإدارية 
نظرتهم  من  وا  غريَّ قد  واالجتماعية  االقت�شادية 
ل  والتدخُّ االجتماعية  واحلماية  النموِّ  بني  ما  للعالقة 
النمو  على  االعتماد  من  التخفيف  متَّ  حيث  احلكومي؛ 

ه لدعم الطلب املحلي  ه لل�شادرات، ل�شالح التوجُّ املوجَّ
 Ortiz, and Cummins,( للنمو  اأ�شا�شيٍّ  ك  كمحرِّ

 .)2013

اإن تو�شيع العمل باحلماية االجتماعية و�شمان االإدارة 
ما بعد  ا، ال �شيِّ ا وُمِلحًّ اجليدة لهذه احلماية؛ يعدُّ اأمًرا مهمًّ
هات التي تلت االأزمة االقت�شادية بعد عام 2008،  التوجُّ
وما ر�فقها من زيادة �ل�سغوط على �لفئات �لفقرية؛ من 
م للغذاء والوقود )ال يوجد ما  حيث تخفي�ص الدعم املقدَّ
مينع من تر�شيد الدعم وح�شره بامل�شتحقني فقط، اإالَّ اأن 
توجيه �شيا�شة تر�شيد الدعم بحيث ت�شمل جميع الفئات 
الدخلية؛ فيه عديد من املحاذير االجتماعية التي قد ال 

-284- 
 

 
 
 
 

 ألاجل�الطو�ل�.."ال�شغي���عض�آلاثار�إلايجابية�لتوسيع�ا��ماية�الاجتماعية�ع���"النمو��:٦.�٥�رقم�الش�ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Behrendt, 2013املصدر:�

 

�الطو�ل �ألاجل ��� ��؛أما �ع�� �الاجتماعية �ا��ماية �من �الدنيا �تأث���توف���ا��دود النمو�"فإن

�وتوفُّ ����اد�أساًس تتجسَّ �"ال�شغي��ِّ  �الغذاء�املالئم، �ا��صول�ع�� ���ية�وذهنية�املز�د�من ر�قدرات

� �وكذلك �د�ةساعدمأفضل، �ممارسة ��� �التعليم �رفع ��� �العملوره �لقوة �ألاهداف��إلانتاجية أحد

 .�ال�شغي��ألاساسية�للنمو�

�والباسيفيكوتوّ�ِ  �آسيا �إقليم �تجارب ��� �عام �العاملية �ألازمة �متَّ �؛2008�عد �أن �خذْي كيف

�غ�َّ  �قد �والاجتماعية �الاقتصادية �إلادار�ة �النموِّ ��واالقرارات �ب�ن �ما �للعالقة �نظر��م وا��ماية��من

لصا����،لصادراتله�التخفيف�من�الاعتماد�ع���النمو�املوجَّ �حيث�تمَّ �؛ا���وميل�التدخُّ و �الاجتماعية

 .�(Ortiz, and Cummins, 2013)للنمو��ك�أسا���ٍّ ه�لدعم�الطلب�املح���كمحرِّ التوجُّ 

الاس�ثمار����ا��ماية�
 الاجتماعية

 

 

أمان�الدخل� 
 املرتفع

 

 

 

ال�نفاذ�فعَّ 
�للرعاية
 ال��ية

 

 

 

نفاذ�أفضل�للغذاء�
 ووضع�غذا�ي�أفضل

 

 

 

 ��ة�أفضل

 

 

 

 

 

 

 

 النمو�

 

 ال�شغي��ُّ 

 

 

التحاق�أفضل�
باملدارس�وخفض�
لعدد�ساعات�عمل�

 ألاطفال

 

 

 

 أداء��عليمي�أفضل

 

 

 
استخدام�أفضل�
ل��دمات�ال��ية�
عند�ا��اجة�(بما�
ف��ا�ال��ة�
 الوقائية)

 

 

 

أفضل�وضع�ص��ٌّ   

 

 

 

قوة�عمل�أك���
إنتاجية�وقابلة�

 لل�شغيل

 

 

 

ال�صكل رقم 5. 6: بع�ض االآثار االإيجابية لتو�صيع احلماية االجتماعية على “النمو الت�صغيلي”.. االأجل الطويل

 .Behrendt, 2013 :امل�صدر



271 الفصل اخلامس: متطلبات اإلدارة االقتصادية واالجتماعية العربية ألغراض النمو التشغيلي

”(، وزيادة ال�ضرائب  تتَّ�ضق مع اأهداف “النمو الت�ضغيليِّ
غري املبا�ضرة على ال�ضلع امل�ضتهلكة من الفئات الفقرية، 
خف�ض  يف  ي�ضاهم  قد  هات  التوجُّ بهذه  التمادي  اإن 
ال�ضتهالك الإجمايل املحلي، وانخفا�ض الطلب، ومن ثم 

ي�ضاهم ذلك يف طول فرتة النتعا�ض القت�ضادي.

االقت�صادية  االإدارة  بني  ما  االت�صاق   3.5
واالجتماعية:

نه من حتقيق اأهداف  ” وما يت�ضمَّ اإن “النمو الت�ضغيليَّ
وعدالة  م�ضتدامة،  منو  معدلت  �ضكل  على  اقت�ضادية 
للموارد  واحرتام  اجتماعية،  وحماية  الدخل،  بتوزيع 
نه  يت�ضمُّ وما  البيئي،  بالتوازن  اإخالل  وعدم  الطبيعية، 
الأولويات  بناء  واإعادة  موؤ�ض�ضية،  متطلبات  خلق  من 
املحلي..  والطلب  الت�ضغيلي،  املحتوى  وتعزيز  القطاعية، 
ال�ضيا�ضات  اإدارة  بني  ما  تن�ضيًقا  يت�ضمن  واأن  ل بدَّ 
وبال�ضكل  الجتماعية،  ال�ضيا�ضات  واإدارة  القت�ضادية، 
بالتايل  ويخدم  ال�ضيا�ضات،  ت�ضارب  عدم  ي�ضمن  الذي 

حتقيق اأهداف “النمو الت�ضغيلي”. 

واعتماًدا على جتربة اأكرب بلد دميوقراطي يف العامل 
القت�ضادية  اخلطة  اعتمدت  فقد  )الهند(؛  النامي 
“النمو  منهجية  على   )2012-2007( ع�ضر  احلادية 
الأول  املجلد  �ضت  خ�ضَّ ذلك  على  وبناًء  الت�ضغيلي”، 
اأبعاد هذا  من اخلطة لهذا النوع من النمو، وقد �ضملت 
والنفاذ  البطالة،  وحتديات  الفقر،  من  احلدَّ  النمو: 
والت�ضغيل،  الجتماعية،  والعدالة  الأ�ضا�ضية،  للخدمات 
الجتماعي،  النوع  ح�ضب  وامل�ضاواة  البيئية،  وال�ضتدامة 
)كموؤ�ض�ضة(،  الدولة  وَدْور  الر�ضيد،  اأو  ال�ضالح  واحلكم 
الكلي،  القت�ضادي  الإطار  ال�ضيا�ضات:  �ضملت  حني  يف 
والري،  بالزراعة،  املرتبطة  القطاعية  وال�ضيا�ضات 
البحث  اإلى  بالإ�ضافة  والطاقة،  والكهرباء،  واملعادن، 
والتطوير، والتعليم، وتنمية املهارات، وال�ضحة والتغذية، 
والعلم  الريفية،  والتنمية  والأطفال،  املراأة  وحقوق 

 Planning( ك للنمو، وتوزيع الدخل والتكنولوجيا كمحرِّ
Commission، 2008(، وجاءت اخلطة الثانية ع�ضرة 
من  الت�ضغيلي”؛  “النمو  منهج  ز  لتعزِّ  )2017-2012(
ا ت�ضغيليًّا وم�ضتداًما  خالل تو�ضيفها على اأنها متثِّل “منوًّ

.)Planning Commission، 2013( ”اأ�ضرع

وكما يت�ضح من هذه التجربة الرائدة يف جمال دمج 
القت�ضادية؛  اخلطة  �ضمن  الت�ضغيلي”  “النمو  هدف 
القائمة  القت�ضادية  الإدارة  التن�ضيق ما بني  اأهمية  فاإن 
لل�ضيا�ضات  واأدوات  اأهداف اقت�ضادية بحتة  اأ�ضا�ًضا على 
القت�ضادية، وبني حتقيق اأهداف اجتماعية واأخرى غري 
الُبعد  يخدم  اأن  ل�ضمان  ا  مهمًّ متطلًَّبا  يعدُّ  اقت�ضادية؛ 
الأبعاد  تعمل  واألَّ  القت�ضادية،  غري  الأبعاد  القت�ضادي 
باأن  علًما  القت�ضادية،  الأهداف  حتقيق  �ضدَّ  الأخرية 
هات وا�ضحة على امل�ضتوى العربي لدمج هدف  هناك توجُّ
“النمو الت�ضغيلي” يف اخلطط العربية؛ على �ضبيل املثال: 
 UNDAF مقرتح “اإطار قاعدة التنمية لالأمم املتحدة

اخلا�ض مب�ضر لل�ضنوات 2017-2013”.

ووفًقا لتقديرات اليوني�ضيف )UNICEF، 2011(؛ 
يف  ات�ضعت  قد  فية  التق�ضُّ القت�ضادية  الإجراءات  فاإن 
حوايل )70( بلًدا نامًيا )55% من العينة امل�ضتخدمة( 
ة  عدَّ خالل  من  وذلك  2008؛  عام  العاملية  الأزمة  بعد 
بن�ضبة  الإنفاق  خف�ض  اإلى  رامية  اقت�ضادية  �ضيا�ضات 
حوايل )3%( من الناجت املحلي الإجمايل، اإن مثل هذه 
واأحياًنا  تن�ضيق،  عدم  ظلِّ  يف  ُتتَّخذ  ما  عادة  ال�ضيا�ضات 
على  والتوزيعية  الجتماعية  الآثار  تقومي  غياب  كثرية 
“النمو  اآليات  عمل  من  يحدُّ  الذي  وبال�ضكل  القت�ضاد، 
والأطفال  الفقرية  العائالت  واأن  ة  بخا�ضَّ ”؛  الت�ضغيليِّ
من  املعانني  اأوائل  من  يكونون  ما  عادة  ال�ضن  وكبار 
واتخاذ  �ضياغة  عند  املالئم  فمن  لذا  ال�ضيا�ضات؛  هذه 
وبحيث  ال�ضاملة،  اآثارها  تقومي  القت�ضادية  القرارات 

ت�ضمن التن�ضيق مع ال�ضيا�ضات الجتماعية؛ من حيث: 

�ضمان  ي��ت��م  �أن  �مل��ه��م  م���ن 

متطلبات  ب����ن  االت�������س���اق 

االق����ت���������س����ادي����ة  االدارة 

وتعترب  واالج���ت���م���اع���ي���ة. 

جتربة الهند يف التخطيط 

هدف  حتقيق  على  القائم 

ال��ن��م��و ال�����س��ام��ل، م���ن اأهم 

جت�سد  ال����ت����ي  ال����ت����ج����ارب 

االت�ساق.  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا 

وم������ن ����س���م���ن ال������ق������رارات 

اأبعادها  ح�ساب  يجب  التي 

واالجتماعية  االقت�سادية 

تلك  ه������ي  واح���������د  اآن  يف 

جمال  يف  مثاًل،  املرتبطة، 

ال�سيا�سات  ات�����س��اق  م����دى 

امل��ال��ي��ة امل��ق��ررة م��ع حتقيق 

امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

االجتماعي  ج���ان���ب���ه���ا  يف 

واالآث���������������ار االج���ت���م���اع���ي���ة 

لرت�سيد الدعم، واال�سالح 

ال�سريبي، وغريها. 
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أ. هل تتما�سى ال�سيا�سات املالية املقررة مع اأهداف 
الألفية و”النمو الت�سغيلي”؟

	. هل ت�سمل موؤ�سرات النتعا�ش القت�سادي-والتي 
عادة ما تكون الأ�سا�ش لقرارات ال�سيا�سة املالية 
تواجه  التي  -ال�صروط االقت�صادية واالجتماعية 

الفئات الفقرية؟ 
ت. ما هو الإنفاق الجتماعي الذي ل يتمتَّع باأولوية؟ 
باأولوية  يتمتَّع  الذي  الإنفاق  ي حماية  �سيوؤدِّ وهل 

اإلى خف�ش يف الإنفاق الجتماعي؟ 
	. ما هي النتائج الجتماعية للقرارات القت�سادية 
البديلة؟ وهل  الفر�ش  تكلفة  الكلية مبا يف ذلك 
ومدى  ال�صغوط؟  ل  حتمُّ مل��دى  اختبار  عمل  متَّ 
قدرة اأنظمة احلماية الجتماعية على التاأقلم مع 

ال�صغوط االقت�صادية؟ 
احلكومي؟  االإنفاق  تخ�صي�ص  اإع��ادة  ميكن  	. هل 

وهل ميكن التخلُّ�ص من االإنفاق غري الكفء؟ 

	. هل متَّ تقومي الو�صع ال�صريبي والطاقة ال�صريبية 
املحتملة بهدف تعظيم عوائد املوازنة؟ 

	. ه��ل مي��ك��ن ت��وج��ي��ه ف��ائ�����ص االح��ت��ي��اط��ي لدعم 
املبادرات التنموية؟ 

د. هل تدعم ال�صيا�صة النقدية الن�صاط االقت�صادي 
يف جمال خلق فر�ص العمل اجلديدة؟

تكامل  القت�سادية  ال�سيا�سات  على  يرتتَّب  ذ. هل 
اإقليميٌّ اأم مزيد من التفاوت االإقليمي؟ 

من  الكثري..  وغريها  االأ�صئلة،  على هذه  االإجابة  اإن 
�صاأنها اأن ت�صمن التكامل ما بني ال�صيا�صات االقت�صادية 
واالجتماعية، وبال�صكل الذي ي�صاعد-اإلى حدٍّ كبري -يف 

” امل�صتدام.  حتقيق اأهداف “النمو الت�سغيليِّ
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ال.. عدة �صروط؛  ت�صرتط الدرا�صة امل�صحية امل�صار اإليها، وحتى يعمل امل�صاعف من خالل اال�صتثمار العام ب�صكل فعَّ  1
منها: وجود طاقة عاطلة، ووجود قيود على ال�ضيولة بالقطاع العائلي، واألَّ يحلَّ الإنفاق احلكومي حملَّ الإنفاق اخلا�ض، 
ز اإنتاجية عاِمَلْي راأ�ض املال والعمل، واأن املديونية احلكومية منخف�ضة، واأن يرفع انخفا�ض ال�ضرائب من عر�ض  بل يعزِّ

مية.  عية ب�صرط عدم وجود نتائج ت�صخُّ العمل و/ اأو اال�صتثمار، واحلاجة ل�صيا�صة نقدية تو�صُّ

ع النقدي يف زيادة اأ�ضعار الفائدة والدخل؛ ومن َثمَّ  2  ي�ضري هذا امل�ضطلح اإلى احلالة التي ل ت�ضاعد فيها �ضيا�ضة التو�ضُّ
ل ميكن اإنعا�ض القت�ضاد. 

GNI؛ كالتايل: دول الدخل  ف البنك الدويل الدول ح�ضب متو�ضط دخل الفرد من الدخل القومي الإجمايل  3  ي�ضنِّ
املنخف�ض: 1035 دولًرا واأقل، ودول الدخل املتو�ضط املنخف�ض: ما بني 1036 دولًرا - 4085 دولًرا، ودول الدخل 

املتو�ضط املرتفع: ما بني 4086 دولًرا 12.615- دولًرا، واأخرًيا الدول املرتفعة الدخل: 12.616 دولًرا واأكرث. 

 Maastricht(:( ا، عن معيار ما�ضرتيخ 4  تقلُّ هذه الن�ضبة ال�ضائدة يف بلدان الدخل املتو�ضط الأقل، والبلدان الأقل منوًّ
3% اأو اأقل. 

5  هناك عديد من الأدبيات التي تناق�ض هذه النوعية من الربامج، منها Febriany and Suryahadi، 2012 و
.Fiszbein، et al.، 2009

ح الفجوة الزمنية ما بني وقت اتِّخاذ  يو�ضِّ الذي  ى مُبْنحنى “J”؛  6  يعربَّ عن هذه الفرتات الطويلة من خالل ما ُي�ضمَّ
قرار تخفي�ض قيمة العملة، ووقت بدء زيادة قيمة ال�ضادرات. 

ق التاأثري نف�ضه يف حالة ف�ضل العر�ض النقدي يف تكيُّفه مع ارتفاع الأ�ضعار.  7  �ضيتحقَّ

، وليكن %3.5.  ل البنك املركزي يف حالة ارتفاع �ضعر ال�ضرف اأو انخفا�ضه عن �ضقف اأو م�ضتوى اأدنى معنيَّ 8  تدخُّ

الفئات  ح�ضب  وذلك   ،)GNI( الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد  ة  ح�ضَّ ح�ضب  البلدان  الدويل  البنك  ف  ي�ضنِّ   9
التالية: 

)اأ( اقت�ضادات دخل منخف�ض: 1045 دولًرا اأو اأقل. 

)ب( اقت�ضادات دخل متو�ضط: ما بني 1045-12.746 دولًرا.

)	( اقت�ضادات دخل مرتفع: 12.746 دولًرا واأكرث. 

)د( يف�ضل متو�ضط دخل فرد يبلغ 4125 دولًرا ما بني اقت�ضادات الدخل املتو�ضط املنخف�ض، واقت�ضادات الدخل 
املتو�ضط املرتفع. 

.data.worldbank.org امل�ضدر: موقع بيانات البنك الدويل

الهوام�ش
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املالحق: اجلداول



املالحق: اجلداول
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277 املالحق: اجلداول

اجلدول 5. 1: متو�سط التغيرُّ ال�سنوي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف عدد من الدول النامية املختارة والبلدان العربية )%(
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اجلدول 5. 5: ُنظم ال�سرف يف الدول العربية 2013

اجلدول 5. 6: التعريفة اجلمركية املربوطة وتعريفة الدولة الأَْوىل بالرعاية لعدد من الدول العربية كمتو�سط على جميع ال�سلع 2013

ر ِن�سب الفقر وتوزيع الدخل ح�سب فئات التنمية الب�سرية يف الدول العربية )البلدان م�سنَّفة تنازليًّا ح�سب موؤ�سر  اجلدول 5. 7: تطورُّ
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اجلدول 5. 1: متو�سط التغيرُّ ال�سنوي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف عدد من الدول النامية املختارة والبلدان العربية )%(

.The World Bank, Data :امل�سدر

غ. م: غي متوفر

2010-19902014-1995البلد
ا البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية جدًّ

3.1 2.4-قطر
5.33.5ال�سعودية
0.91.1الإمارات
2.03.2البحرين
4.52.7الكويت

البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية

2.82.6ليبيا
3.21.2ُعمان
م .غ4.0لبنان

5.05.5الأردن
4.46.1تون�س

3.93.3اجلزائر
البلدان ذات التنمية الب�سرية املتو�سطة

11.39.5م�سر
2.91.9العراق
1.01.9املغرب

البلدان ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة

11.211.0اليمن
3.42.3جزر القمر
6.34.1موريتانيا
13.230.0ال�سودان
4.02.4جيبوتي
2.55.7بوليفيا

0.80.5- بوركينافا�سو
1.31.9الكاميون

1.51.5الو�سطى اإفريقيا جمهورية
1.41.8�سيلي

0.90.8ال�سلفادور
4.05.7كينيا

3.51.8كو�سوفو
4.23.8املك�سيك
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غ. م: غي متوفر

.The World Bank, Data امل�سدر: �سندوق النقد العربي, واآخرون, 2014, و

اجلدول 5. 2: الإيرادات ال�سريبية/ الناجت املحلي الإجمايل )%(

20102013البلد
ا البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية جدًّ

4.15.3قطر
2.42.7ال�سعودية
2.02.4الإمارات
1.21.1البحرين
0.90.7الكويت

البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية

3.93.0ليبيا
3.13.1ُعمان
17.414.9لبنان

6.46.3الأردن
26.329.1تون�س

10.811.4اجلزائر
البلدان ذات التنمية الب�سرية املتو�سطة

14.114.3م�سر
م .غ7.9�سوريا

1.11.3العراق
22.722.1املغرب

البلدان ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة

6.77.9اليمن
11.412.3جزر القمر
14.621.5موريتانيا
6.210.9ال�سودان
21.424.3جيبوتي

بلدان اأخرى

غ. مغ. مال�سومال

23.326.5الدول العربية
13.1 )2011(12.9البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل
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اجلدول 5. 3:  هيكل الإيرادات ال�ضريبية للدول العربية 2013 )%(

غ. م: غري متوفر

امل�ضدر: �ضندوق النقد العربي، واآخرون، 2014.

اأخرىالتجارة اخلارجيةال�ضلع واخلدماتالدخل وال�ضركاتالبلد

ا البلدان ذات التنمية الب�ضرية العالية جدًّ

غ. م3.8غ. م96.2قطر

16.039.327.717.0ال�ضعودية

36.431.132.30.2الإمارات

0.012.187.90.0البحرين

21.10.673.94.4الكويت

البلدان ذات التنمية الب�ضرية العالية

39.739.57.213.6ليبيا

27.631.2م .غ41.2ُعمان

24.737.421.316.6لبنان

16.769.38.95.1الأردن

33.132.46.028.5تون�س

40.536.519.93.1اجلزائر

البلدان ذات التنمية الب�ضرية املتو�ضطة

39.137.06.717.3م�ضر

غ. مغ. مغ. مغ. م�ضوريا

45.18.643.13.2العراق

20.838.43.936.9املغرب

البلدان ذات التنمية الب�ضرية املنخف�ضة

45.135.617.02.3اليمن

20.379.7غ. مغ. مجزر القمر

19.450.711.918.0موريتانيا

7.164.328.20.4ال�ضودان

33.00.650.016.4جيبوتي

بلدان اأخرى

غ. مغ. مغ. مغ. مال�ضومال
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اجلدول 5. 4: متو�ضط فائ�س/ عجز املوازنة/ الناجت املحلي الإجمايل للفرتة 2009-2013 للبلدان العربية ح�ضب فئات 
الفائ�س/ العجز

الأرقام بني الأقوا�س ُت�ضري اإلى عدد البلدان.

امل�ضدر: حم�ضوبة من البيانات الواردة يف: �ضندوق النقد العربي، واآخرون، 2014.

فئات العجز/ الناجت املحلي الإجمايلالبلد
 عدد البلدان العربية ح�ضب فئات الفائ�س/ الناجت

املحلي الإجمايل

ا البلدان ذات التنمية الب�ضرية العالية جدًّ

> 12 )1(قطر
> 6 )1(ال�ضعودية
> 1.0 )1(الإمارات
)1( 3.0 >البحرين

> 18 )1(الكويت
البلدان ذات التنمية الب�ضرية العالية

> 4 )1(ليبيا
> 0 )1(ماُنع

)2( 8.0 >لبنان -الأردن

> 3 )1(تون�س
> 3.0 )1(اجلزائر

البلدان ذات التنمية الب�ضرية املتو�ضطة

)1( 9.0 >م�ضر

> 7 )1(العراق
> 4.0 )1(املغرب

البلدان ذات التنمية الب�ضرية املنخف�ضة

)1( 7.5 >اليمن

> 5 )1(جزر القمر
> 0 )2(جيبوتي- موريتانيا

)1( 3.0 >ال�ضودان
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ف.
ظام ال�صر

ت ن
حدى �صما

ري اإلى اأن املمار�صة املذكورة هي اإ
* ت�ص

ف.
ظام ال�صر

ت ن
ت �صمة من �صما

ري اإلى اأن املمار�صة املذكورة لي�ص
 -ت�ص

خرون، 2014.
امل�صدر: �صندوق النقد العربي، واآ

يف الدول العربية 2013
ف 

ظم ال�صر
جلدول 5. 5: ُن

ا

ف العربية
اأ�صكال اإدارة اأ�صعار ال�صر

ت التنمية الب�صرية
 البلدان ذا

ًّا جد
العالية 

ت التنمية الب�صرية العالية
البلدان ذا

البلدان ذات التنمية 
الب�صرية المتو�صطة

البلدان ذات التنمية 
الب�صرية المنخف�صة

قطر

ال�صعودية

الإمارات

البحرين

الكويت

ليبيا

ُعمان

لبنان

الأردن

تون�س

اجلزائر

م�صر

�صوريا

العراق

املغرب

اليمن

موريتانيا

ال�صودان

جيبوتي

ف:
تثبيت �صعر ال�صر

1
 

.

 - بالدولر الأمريكي اأو اليورو.
*

*
*

*
- 

- 
*

*
*

- 
- 

- 
- 

*
- 

- 
- 

- 
*

خلا�صة.
ب ا

حقوق ال�صح
 -�صلة 

 -
 -

 -
 -

 -
*

 -
 -

 -
 -

 -
 -

*
 -

 -
 -

 -
 -

 -

ري معلنة(.
 -�صلة خا�صة من العمالت )غ

 -
 -

 -
 -

*
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

*
 -

 -
 -

 -

ف:
مي �صعر ال�صر

تعو
2

 
.

ه.
َّ مي ُمَدار-ُموج

 -تعو
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*
*

*
- 

- 
- 

- 
*

*
- 

ٌّ-م�صتقل. ُحر
مي 

 -تعو
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

*
 -

 -
 -
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متو�صط تعريفة الدولة الأَْولى بالرعايةمتو�صط التعريفة املربوطةالبلد

ا البلدان ذات التنمية الب�صرية العالية جدًّ

16.04.7قطر

11.24.8ال�صعودية

14.44.7الإمارات

34.84.7البحرين

97.84.7الكويت

البلدان ذات التنمية الب�صرية العالية

13.84.7ُعمان

16.29.5الأردن

57.915.5تون�س

البلدان ذات التنمية الب�صرية املتو�صطة

36.916.8م�صر

41.312.9املغرب

البلدان ذات التنمية الب�صرية املنخف�صة

12.17.5اليمن

- 19.8موريتانيا

41.321.0جيبوتي

.WTO, UNCTAD, and ITC, 2014 :امل�صدر

اجلدول 5. 6: التعريفة اجلمركية املربوطة وتعريفة الدولة الأولى بالرعاية لعدد من الدول العربية كمتو�صط 
على جميع ال�صلع، 2013
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ر ِن�صب الفقر وتوزيع الدخل ح�صب فئات التنمية الب�صرية يف الدول العربية اجلدول 5. 7: تطوُّ
ا ح�صب موؤ�صر التنمية الب�صرية، 2013( )البلدان م�صنَّفة تنازليًّ

 موؤ�صر جيني لتوزيع
الدخل

 ن�صبة الفقر وفق خطِّ
*الفقر الدويل

 ن�صبة الفقر وفق خطِّ
الفقر الوطني

ال�صنة البلد الرتبة

البلدان ذات التنمية الب�صرية العالية جدا

41.1 2007 قطر 31

38.3 2007 الإمارات 40

. 0.0 11.0 2003 البحرين 44

34.7 1987
الكويت 46

36 1999
البلدان ذات التنمية الب�صرية العالية

39.9 2000 عمان 56

. . 6.3 1996
لبنان 65

36 . 8 2005/2004

44.2 1980

الأردن 77

36.1 0.0 3.0 1987/1986

43.4 0.5 14.4 1992

36.4 0.3 21.1 1997

38.9 0.2 14.2 2003/2002

37.7 0.1 13.0 2006

33.8 0.0 13.3 2008

35.4 0.0 14.4 2010

43.4 1.9 7.7 1985

تون�س 90

40.2 1.4 6.7 1990

41.7 1.3 6.2 1995

40.8 0.5 32.4 2000

41.4 0.3 23.3 2005

36.1 0.4 15.5 2010
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 موؤ�شر جيني لتوزيع
الدخل

 ن�شبة الفقر وفق خطِّ
*الفقر الدويل

 ن�شبة الفقر وفق خطِّ
الفقر الوطني

ال�شنة البلد الرتبة

40.2 1.2 8.1 1988

اجلزائر 93
35.3 1.4 14.1 1995

36.9 . 12.1 2000

. . 5.7 2005

البلدان ذات التنمية الب�شرية املتو�شطة

. . 47 2003
فل�شطني 10738.65 0.12 31.2 2007

35.5 0.01 21.9 2009

. . 17.2 1982/1981

م�شر 110

32 0.6 24.3 1991/1990

30.13 0.34 19.4 1996/1995

32.76 0.32 16.7 2000/1999

32.14 0.39 19.6 2005/2004

30.77 0.38 22.0 2008

33.7 . 14.3 1997

�شوريا 11835.8 0.2 11.4 2004 -2003

33.8 . 12.3 2007 -2006

37 1993

العراق 120
51 1998

41.5 2004

30.86 0.42 22.9 2007

54.0 1980

املغرب 129

39.2 2.1 21.1 1985/1984

39.2 0.4 13.1 1991/1990

39.5 1.2 19 1999/1998

40.6 0.9 18 2001/2000

. . 14.2 2004/2003

40.9 0.5 9.0 2007
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 موؤ�شر جيني لتوزيع
الدخل

 ن�شبة الفقر وفق خطِّ
*الفقر الدويل

 ن�شبة الفقر وفق خطِّ
الفقر الوطني

ال�شنة البلد الرتبة

البلدان ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

39.5 1.1 19.1 1992

اليمن 154
33.4 3.0 40.1 1998

37.7 4.2 34.8 2006/2005

38.0 2012

. . 54.7 1995

جزر القمر 159. . 60 2000

64.3 20.8 44.8 2004

43.9 18.0 . 1987

موريتانيا 161

. . 56.6 1990

50.1 14.4 . 1993

37.3 7.1 50.5 1996/1995

39.0 5.7 51 2000

41.3 7.0 46.7 2004

40.5 6.8 42 2008

. . 77.5 1992

ال�شودان 166
. . 90.5 1996

. . 50 2002

35.3 5.5 46.5 2009

36.8 4.8 9.6 1996

جيبوتي 170
. . 42.0 2000

40.0 5.3 . 2002

40.0 . 2006

بلدان اأخرى

. . 43.2 2002 ال�شومال غري م�شنَّف

* خطُّ الفقر ي�شاوي دوالًرا وربع الدوالر باليوم؛ بناًء على املكافئ ال�شرائي للدوالر يف 2005.
امل�شدر: �شندوق النقد العربي، واآخرون، 2014.
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ل بعدم امل�ساواة ل�سنة 2013 اجلدول 5. 8: م�ؤ�سر التنمية الب�سرية املعدَّ

.UNDP, Human Development Report website :امل�سدر

فئات التنمية الب�سرية

 م�ؤ�سر
 التنمية
الب�سرية

م�ؤ�سر التنمية الب�سرية املعدل

بعدم امل�ساواة

 معامل
 عدم

امل�ساواة

 عدم
 امل�ساواة يف

 مت��سط
 العمر

ع املت�قَّ

%

 م�ؤ�سر العمر
ع  املت�قَّ

 املعدل بعدم
امل�ساواة

 عدم
 امل�ساواة

 يف
التعليم

%

 م�ؤ�سر
 التعليم

 املعدل بعدم
امل�ساواة

 عدم
 امل�ساواة

 يف
الدخل

%

 م�ؤ�سر
 الدخل

 املعدل بعدم
امل�ساواة

معامل جيني

القيمةالقيمة
اإجمايل 

اخل�سارة% 

 الفرق من
HDI 
رتبة

القيمةالقيمةالقيمةالقيمةالقيمة

201320132013201320132013201320132013201320132012-2003

البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية جدا

41.10غ. مغ. مغ. مغ. م6.000.84غ. مغ. مغ. مغ. م0.85قطر31
غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م8.700.78غ. مغ. مغ. مغ. م0.84اململكة العربية ال�سع�دية34

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م5.500.83غ. مغ. مغ. مغ. م0.83الإمارات العربية املتحدة40

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م6.300.82غ. مغ. مغ. مغ. م0.82البحرين44

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م7.200.78غ. مغ. مغ. مغ. م0.81الك�يت46

البلدان ذات التنمية الب�سرية العالية

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م10.100.77غ. مغ. مغ. مغ. م0.78ليبيا55

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م7.000.81غ. مغ. مغ. مغ. م0.78عمان56

غ. م17.0020.256.700.8624.050.4830.000.54- 0.770.6120.84لبنان65

5.0018.4711.900.7322.400.5421.100.5635.43- 0.750.6118.60الأردن77
36.06غ. مغ. مغ. مغ. م10.600.77غ. مغ. مغ. مغ. م0.72ت�ن�س90
غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م16.700.65غ. مغ. مغ. مغ. م0.72اجلزائر93

البلدان ذات التنمية الب�سرية املت��سطة

0.690.6111.7313.0011.6713.100.716.900.6215.000.5135.50دولة فل�سطني107
5.0022.8313.400.6840.900.3414.200.6030.77- 0.680.5223.99م�سر110
0.660.5221.214.0020.8012.600.7331.500.3818.300.5035.78اجلمه�رية العربية ال�س�رية118
0.640.5021.410.0021.1717.600.6329.800.3316.100.6330.86العراق120
0.620.4329.710.0028.5316.800.6545.800.2523.000.4940.88املغرب129

البلدان ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة

2.0031.7030.300.4647.190.1817.600.4637.69- 0.500.3432.81اليمن154
64.30غ. مغ. م34.200.4147.400.24غ. مغ. مغ. مغ. م0.49جزر القمر159
2.0034.5736.600.4145.900.1921.200.4040.46- 0.490.3135.34م�ريتانيا161
35.29غ. مغ. مغ. مغ. م32.800.43غ. مغ. مغ. مغ. م0.47ال�س�دان166
0.470.3134.572.0033.7332.500.4347.000.1621.700.4139.96جيب�تي170

املناطق

غ. م24.2317.380.6437.970.3317.320.63غ. م0.680.5124.89الدول العربية

غ. م19.4711.660.7319.710.4827.040.51غ. م0.700.5619.71�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

غ. م13.2414.220.688.590.6416.890.61غ. م0.740.6413.30اأوروبا واآ�سيا ال��سطى

غ. م23.8913.240.7322.160.5036.270.47غ. م0.740.5624.50اأمريكا الالتينية ومنطقة  الكاريبي

غ. م27.9924.410.5541.570.2718.000.49غ. م0.590.4228.72جن�ب اآ�سيا

غ. م33.4836.620.3635.720.2828.090.37غ. م0.500.3333.59اإفريقيا جن�ب ال�سحراء

غ. م22.8017.300.6527.050.4324.060.56غ. م0.700.5422.91العامل
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اجلدول 5. 9: ن�سبة م�ساهمة عمالة ال�سباب )15-24 �سنة( اإلى اإجمايل العمالة )%(

.ILO, 2010 :عة من امل�سدر: جممَّ
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اجلدول 5. 10: ن�صبة ال�صكان ح�صب اأقاليم العامل امل�صتفيدين من اأحد اأنظمة الرعاية ال�صحية )%(

.OECD, database :امل�صدر

الن�صبة من ال�صكان )%(الإقليم

99.7غرب اأوروبا

91.6و�صط و�صرق اأوروبا

85.6�صمال اأمريكا

81.7اأمريكا الالتينية والكاريبي

72.6ال�صرق الأو�صط ) البلدان العربية(

61.1العامل

58.0اآ�صيا والبا�صفيك ) مع ال�صني(

55.2�صمال اإفريقيا

24.7اإفريقيا

17.0اإفريقيا جنوب ال�صحراء
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اجلدول 5. 11: الأنظمة املختلفة لتاأمني اخلدمات والرعاية ال�صحية وما يرتبط بهما من اآليات التمويل

التغطية واآليات 
التمويل

اأهم النواحي املرتبطة باأداء النظام

ميّول اأ�صا�ًصا من 
ال�صرائب

اأنظمة التاأمني ال�صحية الوطنية:
املزايا:

•توزيع املخاطر ما بني جميع ال�صكان؛ �صواء على امل�صتوى الوطني، اأم على م�صتوى الأقاليم. 	
•كفاءة اإدارية يف جمال الرقابة على التكاليف. 	

•اإعادة التوزيع ما بني املخاطر املرتفعة واملنخف�صة، وجمموعات الدخل املرتفع واملنخف�ض �صمن ال�صكان  	
اخلا�صعني للتغطية.

العيوب:
•خماطر عدم ا�صتقرار م�صادر التمويل؛ ب�صبب مناف�صة بنود الإنفاق اجلاري الأخرى )غري ال�صحية( على  	

التمويل.
•�صيادة عدم الكفاءة يف حالة عدم وجود حوافز، وغياب الرقابة الإدارية. 	

•تتَّ�صم بانخفا�ض نوعية اخلدمات. 	

تعتمد اأ�صا�ًصا على 
م�صاهمات العاملني/ 

اأ�صحاب العمل

اأن�صطة التاأمني ال�صحي الوطنية والجتماعية:
املزايا:

•ُتولِّد اإيرادات م�صتقرة. 	
•تتمتَّع بدعم قويٍّ من ال�صكان بفعل النوعية املرتفعة للخدمات. 	

ن دعًما، وب�صكل خا�ض يف حالة اأنظمة ال�صمان ال�صحي الوطنية، بهدف تغطية الرعاية  •عادة ما تت�صمَّ 	
�صة للمخاطر الجتماعية. ال�صحية للفقراء والفئات املعرَّ

ن �صركاء اجتماعيني، ومتثياًل لأ�صوات ال�صكان. •تت�صمَّ 	
•اإعادة توزيع ما بني املخاطر املرتفعة واملنخف�صة، وجمموعات الدخل املرتفعة واملنخف�صة �صمن ال�صكان  	

اخلا�صعني للتغطية.
العيوب:

م اأو الر�صميِّ وعوائلهم. وذلك يف حالة عدم وجود دعم  •هذه الأن�صطة قا�صرة على العاملني بالقطاع املنظَّ 	
مة وغري الر�صميَّة. يغطي العاملني بالقطاعات غري املنظَّ

• د اإدارتها، و�صعف ال�صفافية وامل�صاءلة.	 تتَّ�صم هذه الأنظمة بتعقُّ
ومراقبة  املالية،  للرقابة  الة  فعَّ اآليات  وجود  عدم  حالة  يف  التكاليف  يف  املبالغة  اإلى  توؤدي  اأن  •ميكن  	

العقود.

التاأمني ال�صحي القائم على اأ�صا�ض جمتمعي:
املزايا:

• ميكن اأن ي�صل للعاملني يف القطاعات غري املنظمة اأو غري الر�صمية.	
العيوب:
• ي ن�صبة قليلة من ال�صكان.	 يغطِّ
• اإمكانية ا�صتبعاد الفقراء اإلَّ يف حالة وجود دعم.	

•من املحتمل اأن ترتبط هذه الأنظمة بقلَّة املهنية يف الإدارة واحلكم الر�صيد. 	
اأنظمة التاأمني ال�صحي اخلا�صة:

املزايا:
• لة من ِقبل من يدفع من ح�صابه اخلا�ض لتغطية اخلدمات ال�صحية.	 مف�صَّ
• ارتفاع درجة النفاذ للخدمات ال�صحية بالن�صبة للقادرين على الدفع.	
• ع على نوعية اأف�صل و�صغط يف التكاليف.	 ي�صجِّ
العيوب:
• ارتفاع التكاليف الإدارية.	
• الة يف خف�ض �صغوط التكاليف على الأنظمة ال�صحية العامة.	 غري فعَّ
• ل تتَّ�صف بامل�صاواة والعدالة يف حالة غياب الدعم، وغياب تنظيم الأ�صعار.	

•تتطلَّب قدرات اإدارية ومالية. 	

اآليات خمتلفة 
ت�صتخدم ال�صرائب 

وامل�صاهمات

املزايا:
• ة ال�صكان.	 اإمكانية لتغطية كافَّ
• ُتولِّد اأمواًل حملية اأكرث من نظام �صحيٍّ مفرد.	
العيوب:

ك النظام يف حالة عدم التعميم والتن�صيق املالئمني. •خماطر تفكُّ 	

.ILO, 2013 :امل�صدر
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295 الفصل السادس: املتطلبات املؤسسية للنمو الشامل العربي

اعتماًدا على ما ورد يف الف�سول ال�سابقة من متطلَّبات 
خا�سة باالإدارة االقت�سادية واالجتماعية الالزمة لتفعيل 
النمو ال�سامل؛ يهتمُّ هذا الف�سل باالإ�سارة اإلى املتطلبات 
املوؤ�س�سية الالزمة لهذا النوع من النمو، حيث ي�سري اإلى 
ق اإلى  ما نعنيه باملوؤ�س�سات، واآثارها، واأهميتها، ثم يتطرَّ
عربيًّا؛  املوؤ�س�سيِّ  االأداء  لقيا�س  املتداولة  املوؤ�سرات  اأهم 
من  العربية  البلدان  حتتاجه  ما  اإل��ى  ذل��ك  بعد  لينتقل 
وعلى  واجتماعية،  ونقدية،  مالية،  موؤ�س�سية  معاجلات 
م�ستوى  وعلى  لل�سركات،  االجتماعية  امل�سوؤولية  م�ستوى 
املوؤ�س�سات البيئية؛ للتعامل مع ما يحتاجه النمو ال�سامل 

من متطلَّبات موؤ�س�سية. 

1.6 امل�ؤ�س�سات.. التعريف والآثار:

ُتعرف املوؤ�س�سات يف االأدبيات االقت�سادية على اأنها: 
»ال�سوابط التي ي�سعها الب�سر لتحديد هيكل التفاعالت 
 North(ويرى واالجتماعية«،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
اد االقت�ساد املوؤ�س�سي..  and 1991 1990( ؛ اأحد اأهم ُروَّ
اأن هذه ال�سوابط قد تكون ر�سمية؛ كالد�ساتري والقوانني، 
ت�ساهم  التي  والِقيم؛  والُعرف  كالعادات  اأو غري ر�سمية؛ 
بحيث  الب�سر؛  بني  التبادل  ت�سكيل هيكل احلوافز يف  يف 
على  بالعائد  اال�ستمتاع  وت�سمن  املبادالت،  تكلفة  د  حتدِّ
وا�ستمراره داخل  النظام  ي�سمن �سالمة  ما  الن�ساطات؛ 

ال�سوق واملجتمع. 

املوؤ�س�سات يف  َدْور  تناول  ومن املهمِّ وال�سروري عند 
اأغلب املوؤ�س�سات قد  اأن  اإلى  االإ�سارة  ال�سامل”؛  “النمو 
“موؤ�س�سات مرتبطة باالأن�سطة  ُوِلَدت تاريخيًّا باعتبارها 
اإالَّ   ،)Extractive Institution( اال�ستخراجية” 
رت تدريجيًّا-بخا�سة يف البلدان املتطورة -اإلى  اأنها تطوَّ
 ،)Inclusive Institution( �ساملة”  “موؤ�س�سات 
ز  ويتميَّز النوع االأول من املوؤ�س�سات )ال�سمويل( باأنه يرتكَّ
قانونية،  وقواعد  �سوابط  دون  ومن  حم��دود،  عدد  بيد 
النوع  اأم���ا  وال�سفافية،  للم�ساءلة  اخل�����س��وع  ع��دم  م��ع 
الثاين )ال�سامل(؛ فيتَّ�سف بامل�ساركة يف اتخاذ القرار، 

املوؤ�س�سة،  عمل  حتكم  التي  القانونية  للقواعد  واحرتامه 
واخل�سوع للم�ساءلة وال�سفافية، علًما باأن “النمو ال�سامل” 
“املوؤ�س�سات  �سيادة  ظ��لِّ  حت��ت  فقط  ممكًنا  ا  من��وًّ يعدُّ 
 Acemoglu and( “ال�سمولية”  ولي�س  ال�ساملة”، 
Robinson، 2012(، كما اأن التحوُّل املوؤ�س�سي ل�سالح 
“النمو ال�سامل”، وللحدِّ من دور املوؤ�س�سات “ال�سمولية”؛ 
اقت�ساديون” و”خا�سرون  “خا�سرون  يرافقه  واأن  بدَّ  ال 
�سيا�سيون”! وبقدر تعلُّق االأمر بالنوع االأول من اخلا�سرين 
)االقت�ساديون(؛ فاإن مردَّ ذلك اإلى فقدان فئات معينة 
يتمُّ  والتي  االحتكارية،  ال�سفة  من  تتاأتَّى  كانت  لدخول 
وقوانينها،  موؤ�س�سات حماربة االحتكار  بفعل  احلدُّ منها 
فتعود  )ال�سيا�سيون(؛  الثانية  الفئة  من  اخلا�سرون  اأما 
خ�سارتهم اإلى التخلي عن ال�سلطات ال�سمولية، واالجتاه 
فاإن  ل��ذا  )Ibid.(؛  ال��ق��رارات  باتخاذ  امل�ساركة  نحو 
ال�سامل  ل�”النمو  الداعمة  املوؤ�س�سات  بناء  اإع��ادة  ة  مهمَّ
ة  مهمَّ هي  ال�ساملة(؛  )املوؤ�س�سات  وهيكلتها  الت�سغيلي” 
لي�ست بال�سهلة، وحتتاج اإلى اإرادة �سيا�سية باملقام االأول، 
اإجماع جمتمعي قائم على عقد اجتماعي، ي�ستهدف  ثم 
وما قد  املوؤ�س�سات،  النوع من  ا�ستدامة مثل هذا  م  ويدعِّ
يرتتَّب على ذلك من تعديالت د�ستورية وقانونية، تتَّ�سق 

مع املتطلبات املوؤ�س�سية ل�”النمو ال�سامل”. 

 )Acemoglu and Robenson، 2013( وي�سري
واملوؤ�س�سات  ال�ساملة  املوؤ�س�سات  بني  ما  العالقة  اأن  اإلى 
امللكية،  حقوق  دعم  يف  تاريخيًّا  �ساهمت  قد  ال�سيا�سية 
اال�ستثمارات  لت�سجيع  م�ساحة  اإي��ج��اد  يف  و�ساهمت 
اجلديدة يف تكنولوجيات ومهارات حديثة، تتَّ�سف باأنها 
ال�سمولية  املوؤ�س�سات  بتلك  مقارنة  للنمو  اأك��ر  داعمة 
البلدان  اأفرزتها  التي  اأي  اال�ستخراجية،  املوؤ�س�سات  )اأو 
القائمة على االأن�سطة اال�ستخراجية اأ�سا�ًسا، والتي ف�سلت 
اأن املوؤ�س�سات  يف حماية حقوق امللكية ب�سكل عام(، كما 
ب�سكل  ال�سيا�سية  ال�سلطات  توزيع  يف  جنحت  ال�ساملة 
من  نوع  اإيجاد  من  نت  ومتكَّ �سعبية،  اأكر  وب�سكل  اأو�سع، 
املركزية ال�سيا�سية، التي �ساهمت بخلق النظام والقانون 
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وفر�سه د�ستوريًّا، وما يرتتَّب على ذلك من اإيجاد اأ�سواق 
اأن  يعني  ال  وه��ذا   ،)Inclusive Markets( �ساملة 
جتارب  خلق  يف  ف�سلت  قد  ال�ساملة  املوؤ�س�سات  جميع 
ناجحة يف النمو، اإالَّ اأن ذلك كان مقروًنا مبدى جناحها 
القانون  فر�ست  مركزية،  �سيا�سية  �سلطات  اإيجاد  يف 
يف  النمو  منط  بني  ما  الرئي�س  الفارق  اأن  اإالَّ  وتطبيقه، 
ظلِّ “املوؤ�س�سات ال�ساملة” و”املوؤ�س�سات ال�سمولية”؛ هو 
باال�ستدامة  يتَّ�سف  االأُول��ى  املوؤ�س�سات  ظلِّ  يف  النمو  اأن 
املوؤ�س�سات  النمو يف ظلِّ  اأن  )Sustainable(، يف حني 

الثانية مل يت�سف باال�ستدامة. 

ال�ساملة  املوؤ�س�سات  َدْور  حول  وا�سع  اإجماع  وهناك 
الفقر؛  من  واحلدِّ  امل�ستدام  النمو  يف  املوؤ�س�سي  والتغيري 
ال�سامل  ال��ن��م��و  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ني  م��ك��ون��ني  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
وقوية  متَّ�سقة  التطبيقية  ال��دالئ��ل  وت��ب��دو  الت�سغيلي، 
بنوعية  املتعلِّقة  املحاذير  بع�س  من  بالرغم  عام،  ب�سكل 
ها يف حتديد  البيانات واالأ�ساليب القيا�سية املتَّبعة، وتعثرُّ
تكت�سب  بحيث  والتنمية؛  املوؤ�س�سات  بني  ال�سببية  اجتاه 
املوؤ�س�سات معنوية اإح�سائية مرتفعة يف تف�سري الفروقات 
 Mauro 1995، Knack( يف معدالت اال�ستثمار والنمو
and Keefer 1995(، ون�سيب الفرد من الدخل بني 
 Rodrik and al. 2004، Easterly and( الدول
Levine 2003، Valeriani and Peluso 2011( اأو 
ات التنموية االأخرى على غرار معدل وفيات  بع�س املتغريرُّ
 ،)Kaufmann et al. 1999( الر�سع، اأو انت�سار الفقر
رة  وتعتمد عموًما هذه الدرا�سات متغريات موؤ�س�سية مف�سِّ
خمتلفة، على غرار تدابري نزع امللكية، واحلكم الر�سيد 
البريوقراطية  وجودة  القانون،  �سيادة  من  نه  يت�سمَّ مبا 
على  واالنفتاح  وال�سيا�سية،  املدنية  يات  واحُلرِّ والف�ساد، 

.)Eicher and Leukert 2006( التجارة

وقد بنيَّ )Rodrik et al. 2004( من خالل درا�سة 
الآثار املوؤ�س�سات واجلغرافيا والتكامل التجاري على م�ستوى 
الدخل، لعينة من اأكث من 200 دولة؛ اأهمية املوؤ�س�سات 
اأن للجغرافيا  يف حتديد م�ستويات الدخل، يف حني تبنيَّ 

اأثًرا مبا�سًرا �سعيًفا وغري مبا�سر على نوعية املوؤ�س�سات، 
فيما  القبيل  ه��ذا  من  عالقة  د  تتحدَّ مل  العك�س؛  وعلى 
يخ�سرُّ املوؤ�س�سات الدميقراطية التي قد تعمل على تعزيز 
 Evans and Ferguson( َّالنمو وا�ستقراره، حيث بني
الدخل،  زي��ادة  اإل��ى  ت��وؤدي  ال  الدميقراطية  اأن   )2013
والعك�س كذلك �سحيح؛ مبعنى اأن زيادة الدخل ال توؤدي 
بيَّنت  اإلى حت�سني حالة الدميقراطية، كذلك  بال�سرورة 
اآثار املوؤ�س�سات  اأن االأدلة خمتلطة ب�ساأن  درا�سات اأخرى 
ال�سيا�سية ال�ساملة )Inclusive Institutions( التي 
عموًما  الب�سرية  والتنمية  الفقر  تخفيف  على  تعمل  قد 
 Halperin et al 2010، Evans and Ferguson(

.)2013

واعتماًدا على ما ورد اأعاله من تعريف، وما ذكرناه 
الت�سغيلي”؛  ال�سامل  “النمو  يف  املوؤ�س�سات  اأهمية  عن 
يف  املوؤ�س�سية  املوؤ�سرات  اأداء  من  لعدد  اأواًل  �س  �سنتعرَّ
من  ال�سادرة  باملوؤ�سرات  واملرتبطة  العربية،  البلدان 
البنك الدويل؛ موؤ�سرات احلوكمة، ثم تلك ال�سادرة من 
مة العمل الدولية؛ اخلا�سة مبمار�سات العمل الالئق،  منظَّ
وامل�ساواة وت�سريعات احلماية االجتماعية، باالإ�سافة اإلى 
ثم  واملعرفة،  بالتعليم  ة  اخلا�سَّ الدويل  البنك  موؤ�سرات 
نعر�س ثانًيا العالقة ما بني املوؤ�س�سات وال�سيا�سة النقدية، 
واملالية، والتجارية، وكذلك احلماية االجتماعية، وذلك 
خدمًة لتوثيق العالقة ما بني “النمو ال�سامل الت�سغيلي” 
واالحتياجات املوؤ�س�سية املرتبطة بال�سيا�سات االقت�سادية 

واالجتماعية. 

والبلدان  الكلية  امل�ؤ�س�سية  امل�ؤ�سرات   2.6
العربية:

ية االقت�سادية: 1.2.6 م�ؤ�سر احلرِّ
 Heritage( ال����������رتاث«  »م���وؤ����س�������س���ة  ت����ق����وم 
�سرتيت«  »وول  جملة  م��ع  بالتعاون   )Foundation
املوؤ�سر  ه���ذا  بن�سر   )Wall Street Journal(
التعريف  على  يقوم  حيث  دول��ة؛  ل�186  ا  �سنويًّ ب  املركَّ

ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات على  ُي��ن��ظ��ر 

التي  ال���������س�����اب����ط  اأن�����ه�����ا 

لتحديد  ال��ب�����س��ر  ي�����س��ع��ه��ا 

ه������ي������ك������ل ال������ت������ف������اع������ات 

واالقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة. وق��د تك�ن 

الد�ساتري  م���ث���ل  ر���س��م��ي��ة 

تت�سم  وال���ت���ي  وال���ق����ان���ن 

ال���ت���غ���ي���ري، وقد  ب�����س��ه���ل��ة 

ت���ك����ن غ���ري ر���س��م��ي��ة مثل 

والتي  والتقاليد،  االأعراف 

التغيري.  ب�سع�بة  تت�سم 

التاريخي  االإرث  وي�ساهم 

ك���ان  اإذا  وف���ي���م���ا  ل���ل���ب���ل���د، 

�سم�يل  ب��ن��م��ط  حم��ك���م��اً 

يف  ودميقراطي،  متفتح  اأم 

ال�سائدة  امل���ؤ���س�����س��ات  �سكل 

ال��سع  وي�����س��اه��م  ح��ال��ي��اً. 

يف  و�سلباً  اإيجاباً  امل�ؤ�س�سي 

لبلد  االق��ت�����س��ادي  االأداء 

م����ع����ن، وم�������ن خ�������ال ما 

ودوره���ا  امل���ؤ���س�����س��ات  متثله 

امل�سجع اأو املّع�ق بالقرارات، 

ولتكلفة املعامات الازمة 

لاإجناز التنم�ي.
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بحيث  �سميث«،  لـــــ«�آدم  �القت�سادية  للحرية  �ل�سامل 
�الأفر�د  حرية  حتمي  �لتي  �الأ�سا�سية  �مل�ؤ�س�سات  ي  ــ�ؤدِّ ت
�ل�سلع  �إنتاج  خالل  من  �القت�سادية،  م�ساحلهم  ملتابعة 
للدول،  �الزدهار  من  مزيد  �إلى  وت�زيعهما..  و�خلدمات 
حيث  فرعية؛  م�ؤ�سر�ت  ع�سرة  من  �مل�ؤ�سر  هذ�  ن  ويتك�َّ
�مللكية،  تتمثَّل �حلرية �القت�سادية يف مدى تط�ُّر حق�ق 
باأن��عه(،  �لف�ساد  حماربة  )مدى  �لف�ساد  من  ر  و�لتحرُّ
باالحتفاظ  �الأفـــر�د  حرية  )مــدى  �ل�سريبية  و�حلــريــة 
يف  )متمثِّاًل  �حلك�مي  ل  و�لتدخُّ وثرو�تهم(،  باأرباحهم 
�حلك�مي(،  و�الإنفاق  �جلباية  طريق  عن  �لتدخل  حجم 
وحرية �لقيام باالأعمال )حرية �الأفر�د يف بعث �ل�سركات 
)مدى  �لنقدية  و�حلــريــة  �لعمل،  وحــريــة  و�إن�سائها(، 
��ستقر�ر �لعملة �ملحلية(، و�حلرية �لتجارية )مدى �نفتاح 
�لبلد على �لتجارة �خلارجية(، وحرية �ال�ستثمار )حرية 
�ملالية  و�حلرية  و�الأجنبي(،  �ملحلي  �ملــال  ر�أ�ــس  ك  حتــرُّ

)مدى ن�سج �لقطاع �ملايل وتن�ُّعه( )�نظر: �جلدول رقم 
.)1.6

وت�سري �لبيانات �إلى �أن �سجل �لدول �لعربية يف هذ� 
�ل�سدد يتفاوت كثرًي� بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
وبقية �لدول �لعربية )�نظر: �ل�سكل رقم 1.6(، حيث تقع 
�نفتاًحا  30 دولة  �أكرث  �لبحرين و�الإمار�ت وقطر �سمن 
يف �لعامل، تليها �الأردن يف �ملركز 39، ثم ُعمان و�لك�يت 
و�ل�سع�دية يف �ملر�كز 48 و76 و77، يف حني ُت�سنَّف بقية 
هذ�  وُيعزى  �نفتاًحا،  �الأقلِّ  �لدول  �سمن  �لعربية  �لدول 
باالأ�سا�س  �لعربية  �لدول  �النغالق �القت�سادي يف معظم 
وحرية  �لــفــ�ــســاد،  ي  وتف�سِّ �مللكية،  حــقــ�ق  عف  �سَ �إلـــى 
تتميَّز  باملقابل  و�لعمل،  �ملالية،  و�حلــريــة  �ال�ستثمار، 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  ة  �لعربية-وبخا�سَّ �لدول 
عف  ل�سَ نظًر�  �جلبائية؛  �حلرية  من  عالية  -مب�ست�يات 

�ل�سر�ئب �ملفرو�سة على �ل�سركات و�الأفر�د. 

ال�صكل رقم 6. 1: احلرية االقت�صادية لـ»بيت املرياث«

امل�صدر: م�ؤ�ص�صة الرتاث 2015.
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قد  العربية  ال���دول  اأن   )2.6( رق��م  ال�شكل  وي��ب���نِّ 
يف   -2014  2000 الفرتة  خالل  ا  مهمًّ تراجًعا  لت  �شجَّ
وحرية  امللكية،  وحقوق  الف�شاد،  من  ر  التحرُّ جم��االت 
طفيًفا  ًنا  حت�شُّ العربية  الدول  قت  وحقَّ باالأعمال،  القيام 
ح�  يف  ال�شريبية،  واحلرية  التجارة  حرية  جماالت  يف 
بقية املجاالت مكانها، ما يعبنِّ عن عزوف هذه  راوحت 
التي  قات  املعونِّ لتخفيف  باإ�شالحات  القيام  عن  ال��دول 
تقف يف وجه حرية القيام باالأعمال عموًما، وفيما يتعلَّق 
اخل�شو�ص،  وجه  على  امللكية  وحقوق  الف�شاد  مبحاربة 
ميثنِّل  يزال  ال  الذي  املايل  القطاع  تطوير  اإلى  باالإ�شافة 
ال�شدد  هذا  ويف  امل�شاريع،  متويل  وجه  يف  ة  مهمَّ عقبة 
م من  املقدَّ املحلي  االئتمان  اأن حجم  اإلى  االإ�شارة  جتدر 
القطاع امل�شريف يبلغ 34% من الناجت املحلي االإجمايل 
يف الدول العربية، بينما تبلغ هذه الن�شبة 91% يف الدول 
عف النفاذ اإلى اخلدمات  املتقدمة، هذا باالإ�شافة اإلى �شَ
-ن�شبة  املثال  �شبيل  ُتظهره-على  كما  امل�شرفية عموًما، 
ون�شبة  بنكية،  اإي��داع  ح�شابات  على  احلائزين  البالغ� 

املقرت�ش� من القطاع؛ واللت� ال تتجاوزان على التوايل 
18% و5% يف الدول العربية، مقارنة ب�89% و14% يف 

مة. الدول املتقدنِّ

وجتدر االإ�شارة-يف هذا االإطار -اإلى اأن مكون حرية 
العمل يعبنِّ عن جوانب خمتلفة للت�شريعات والتنظيمات 
ل�شوق العمل؛ مبا يف ذلك اللوائح املتعلقة باحلدنِّ االأدنى 
وترتيبات  ومتطلباته،  العمال  ت�شريح  وقوان�  لالأجور، 
تقارب  من  -بالرغم  ويتب�َّ العمل،  و�شاعات  التوظيف، 
عديًدا  -اأن  العاملي  املتو�شط  مع  العربية  الدول  متو�شط 
من الدول العربية ال تزال ُتعاين عموًما من لوائح معيقة، 
وترتيبات حتدُّ من مرونة التوظيف والت�شريح يف اأ�شواق 
واجلزائر،  ولبنان  وم�شر  املغرب  يف  ما  ال �شينِّ العمل، 
م هذه الدول يف جماالت اأخرى، باملقابل  بالرغم من تقدُّ
اإلى  باالإ�شافة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  رت  ت�شدَّ
حدوٍد  يف  املوؤ�شر،  هذا  يف  العربية  الدول  وتون�ص  االأردن 
وال��والي��ات  �شنغافورة  قتها  حقَّ ال��ت��ي  تلك  دون  تبقى 

املتحدة. 

ر احلرية االقت�صادية خالل الفرتة 2000 - 2014 ال�صكل رقم 6. 2: تطوُّ

امل�صدر: موؤ�ص�صة الرتاث 2015.
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2.2.6 موؤ�صر ممار�صة االأعمال للبنك الدويل:

م  ليقونِّ الدويل  للبنك  االأعمال  موؤ�شر ممار�شة  وياأتي 
الن�شاط  بدء  جماالت  يف  باالأعمال  القيام  �شهولة  مدى 
باالأعمال يف جماالت احل�شول  القيام  التجاري، وتكلفة 
وت�شجيل  الكهرباء،  على  واحل�شول  البناء،  رخ�ص  على 
ال�شرائب،  ودف���ع  االئ��ت��م��ان،  على  واحل�����ش��ول  امللكية، 
والتجارة عب احلدود، باالإ�شافة اإلى م�شائل حماية �شغار 
العقود،  واإنفاذ  االإع�شار،  ح��االت  وت�شوية  امل�شتثمرين، 
يف  �شعوبة  من  عموًما  تعاين  العربية  ال��دول  اأن  ويتَّ�شح 
ر  تنظيمات القيام باالأعمال يف خمتلف جماالتها، وتت�شدَّ
 22 باملرتبة  العاملي  الرتتيب  العربية يف  الدول  االإمارات 
من  بالرغم   ،)84 االإجمايل  املوؤ�شر  قيمة  بلغت  )حيث 
رها يف جماالت اإنفاذ العقود )املرتبة 121(، وت�شوية  تاأخُّ
92(، واحل�شول على االئتمان  حاالت االإع�شار )املرتبة 

)املرتبة 89( )انظر: اجلدول رقم 2.6(، تليها كلٌّ من 
ال�شعودية وقطر يف املراكز 49 و50، ثم تون�ص يف املرتبة 

60 )انظر: ال�شكل رقم 3.6(.

ر  وُت�شنَّف جلُّ الدول العربية �شمن الدول التي يتعذَّ
فيها القيام باالأعمال ب�شهولة اأ�شا�ًشا لالأ�شباب نف�شها؛ 
من  به  يتعلَّق  وما  التجاري  الن�شاط  بدء  �شعوبة  وهي 
وت�شجيل  الكهرباء،  على  واحل�شول  البناء،  تراخي�ص 
القطاع  ل�شعف  االئ��ت��م��ان؛  على  واحل�����ش��ول  امللكية، 
املجموعة  وتقع  ع��م��وًم��ا،  املالية  واالأ���ش��واق  امل�شريف 
الثانية �شمن حماية امل�شتثمرين االأقلية، واإنفاذ العقود، 
زيادة  اإلى  حتًما  ي  ي��وؤدنِّ وهذا  االإع�شار،  حاالت  وت�شوية 
باالإ�شافة  املادية،  الناحية  من  باالأعمال  القيام  تكلفة 
بع�ص هذه  ال�شتكمال  ال��ازم��ة  االإج���راءات  ط��ول  اإل��ى 

الرتاخي�ص. 

-311- 

 

�الناحية�من�باألعمال�القيام�ت�لفة�ز�ادة�إ���احتًم �ييؤّدِ �و�ذا�،إلاعسار�حاالت�و�سو�ة�،العقود

 �ال��اخيص.��ذه��عض�الستكمال�الالزمة�إلاجراءات�طول �إ���باإلضافة�،املادية
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ال�صكل رقم 6. 3: موؤ�صر ممار�صة االأعمال

امل�صدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات ممار�صة االأعمال، 2015.
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وعلى غرار موؤ�شر احلرية االقت�شادية؛ يب�نِّ ال�شكل 
مكانها  راوح��ت  قد  املجاالت  ه��ذه  ج��لَّ  اأن   )3.6( رق��م 
طفيف  ن  حت�شُّ با�شتثناء   ،2015-2009 الفرتة  خالل 
على  واحل�شول  التجاري  الن�شاط  بدء  جماالت  يف  طراأ 

ة اأخرى عن تقاع�ص هذه الدول عن  الكهرباء، ما يعبرِّ مرَّ
القيام باإ�شالحات عميقة يف جمال بيئة ممار�شة االأعمال 
وتكاليفها، يكون من �شاأنها �شدُّ الفجوة بينها وب� الدول 

رة للرتتيب؛ على غرار �شنغافورة.  املت�شدنِّ

وياَحظ عند مقارنة اأداء الدول يف جمال احلرية 
االقت�شادية وبيئة القيام باالأعمال، كما يتب�َّ يف ال�شكل 
االجتاه  بخطنِّ  )ممثَّلة  ال��دول  اأغلب  اأن  )4.6(؛  رق��م 
)باللون  درج��ة   45 خ��ط  اأع��ل��ى  تقع  االأ���ش��ود(  باللون 
ًما اأكب يف جمال  االأزرق(؛ ما يعني اأنها حُترز عموًما تقدُّ
اأن  يتب�َّ كذلك  وتكاليفها، كما  االأعمال  بيئة ممار�شة 
وتون�ص  وال�شعودية  االإمارات  العربية-مثل  الدول  بع�ص 
من  بالرغم  ال�شلوك،  ه��ذا  -�شلكت  وم�شر  وامل��غ��رب 

التفاوت الظاهر يف هذين املوؤ�شرين، يف املقابل �شلكت 
ال�شلوك  البحرين واالأردن وجيبوتي وموريتانيا  كلٌّ من 
احلرية  موؤ�شر  يف  اأكب  ًما  تقدُّ اأحرزت  حيث  املعاك�ص؛ 
االقت�شادية، على ح�شاب جمال بيئة ممار�شة االأعمال 
العربية-كقطر  ال��دول  بقية  اتَّ�شمت  فيما  وتكاليفها، 
وُعمان والكويت ولبنان واليمن واجلزائر وجزر القمر 
-باالعتدال �شبه التامرِّ بني املوؤ�شرين، يف �شوء تواجدها 

على خط 45 درجة. 

ر ممار�صة االأعمال خالل الفرتة 2015-2009 ال�صكل رقم 6. 4: تطوُّ

امل�صدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات ممار�صة االأعمال، 2015.



301 الفصل السادس: املتطلبات املؤسسية للنمو الشامل العربي

3.2.6 م�ؤ�شرات الدليل الدويل للمخاطر 
الُقْطرية:

 PRS( تقوم جمموعة خدمات املخاطر ال�سيا�سية
للمخاطر  الدويل  الدليل  موؤ�سرات  بتقدمي   )Group
 International Country Risk( ال��ُق��ْط��ري��ة 
رقمية  قيمة  اإعطاء  يتمُّ  دولة؛ بحيث  ل�140   )Guide
متدنية للمخاطر الكبرية، وقيمة رقمية عالية للمخاطر 
على  الُقْطرية  املخاطر  جمموعات  وت�ستمل  املتدنية، 
االقت�سادية  واالأو���س��اع  احل��ك��وم��ة،  ا�ستقرار  موؤ�سر 
الداخلية  وال�سراعات  اال�ستثمار،  وبيئة  واالجتماعية، 
ل املوؤ�س�سة الع�سكرية،  ي الف�ساد، وتدخُّ واخلارجية، وتف�سِّ
القانون،  و�سيادة  واالإث��ن��ي��ة،  الدينية  واال���س��ط��راب��ات 

والتعبري، وامل�ساءلة، وجودة البريوقراطية. 

املجال-اإذا  ه��ذا  يف  العربية  ال��دول  �سجل  ويبيِّ 

رقم  )ال�سكل  للمخاطر  االإجمايل  املوؤ�سر  اعتربنا  ما 
 60 من   2014-1995 الفرتة  خالل  -تراجًعا   5.6(
نقطة اإلى 56 نقطة، يف حي زاد على امل�ستوى العاملي 
61 نقطة، وُيعزى هذا الرتاجع اإلى  58 نقطة اإلى  من 
تعاظم املخاطر اأ�سا�ًسا يف الدول التي �سهدت ثورات يف 
الفرتة االأخرية؛ وهي: �سوريا، وم�سر، واليمن، وليبيا، 
وتون�س، والبحرين، واملغرب، ُي�ساف لهم كلٌّ من لبنان 
ًنا طفيًفا يف كلٍّ من:  ل املوؤ�سر حت�سُّ واالأردن، يف حي �سجَّ
لت  ال�سودان، والعراق، واجلزائر، وُعمان، وقطر، و�سجَّ
49 نقطة  املوؤ�سر من  اأهمَّ زيادة؛ حيث قفز  االإم��ارات 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  نف�سه  بامل�ستوى  نقطة،   79 اإل��ى 

االأمريكية. 

بع�س  اأن  يتبيَّ  الفرعية؛  امل��وؤ���س��رات  ق���راءة  وم��ن 
اإثر ال�سراعات الداخلية  ة على  املوؤ�سرات تراجعت ب�سدَّ

هناك العديد من امل�ؤ�شرات 

الأداء  ت����ق����ي���������س  ال������ت������ي 

امل�ؤ�ش�شي، منها، على �شبيل 

م���ؤ���ش��رات احلرية  امل��ث��ال: 

وم�ؤ�شرات  الق��ت�����ش��ادي��ة، 

مم�������ار��������ش�������ة الأع����������م����������ال، 

الدويل  الدليل  وم�ؤ�شرات 

ل���ل���م���خ���اط���ر ال����ق����ط����ري����ة، 

وم�ؤ�شرات احل�كمة للبنك 

ال����دويل، وم���ؤ���ش��رات �ش�ق 

التعليم  وم�ؤ�شرات  العمل، 

اأداء  وي���ت���ف���اوت  وامل���ع���رف���ة. 

وفقاً  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ب���ل���دان 

ملك�نات هذه امل�ؤ�شرات، من 

بلد لآخر.

ال�شكل رقم 6. 5: العالقة بني احلرية القت�شادية وبيئة الأعمال
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من  زادت  والتي  املنطقة،  دول  من  عديد  �سهدتها  التي 
�سهد  الذي  ال�سودان؛  من:  كلٍّ  با�ستثناء  فيها؛  املخاطر 
خالل  الداخلي  ال�سراع  حالة  مع  مقارنة  ا  مهمًّ ًنا  حت�سُّ
فرتة الت�سعينات، وكذلك اجلزائر )انظر: اجلدول رقم 

 .)3.6

ا  مهمًّ تراجًعا  العربية  الدول  ت�سنيف  تراجع  كذلك 
فيما يتعلق بتف�سي الف�ساد يف كلِّ الدول العربية؛ با�ستثناء 
اأن  هنا  بالذكر  وجدير  وال�سعودية،  وقطر،  االإم���ارات، 
الف�ساد زاد عموًما على م�ستوى العامل؛ حيث تراجع من 

3،5 نقطة �سنة 1995 اإلى 2،5 نقطة �سنة 2014. 

ل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف املجال  ا فيما يخ�سُّ تدخُّ اأمَّ
ال�سيا�سي؛ فقد �سهدت كلٌّ من م�سر، ولبنان، والبحرين 
الدول  اأغلب  تبقى  حي  يف  موؤ�سراتها،  يف  ا  مهمًّ تراجًعا 
مبناأى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ة  وبخا�سَّ العربية 
عن هذه املخاطر، يف �سوء موؤ�سرات تزيد عن املتو�سط 

العاملي. 

فت�سهد  وال��ن��ظ��ام؛  القانون  حالة  يخ�سُّ  فيما  ���ا  اأمَّ
يزيد  حيث  �سعيفة؛  خم��اط��ر  ع��م��وًم��ا  العربية  ال���دول 
العاملي  املتو�سط  عن   )3،7( العربية  ال��دول  متو�سط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  تون�س  ل  وت�سجِّ  ،)3،6(
للواليات  نف�سه  امل�ستوى  يف  متدنية  خماطر  م�ستويات 
العك�س،  وعلى  و�سنغافورة،  وكوريا،  االأمريكية،  املتحدة 
والعراق،  واليمن،  وال�سودان،  واجلزائر،  م�سر،  ت�سكو 

وال�سومال م�ستوى متاأخًرا يف هذا املجال.

العربية  الدول  فاإن  والتعبري؛  امل�ساءلة  ا يف جمال  اأمَّ
نقطة   2،6 متو�سطه  بلغ  حيث  وا�سح؛  �سعف  من  تعاين 
�سنة 2014، وهو ما يعادل تقريًبا ن�سف املتو�سط العاملي، 
2014، وتقع دول جمل�س التعاون  4,04 �سنة  والذي بلغ 
تون�س،  اإل��ى  -باالإ�سافة  البحرين  اخلليجي-با�ستثناء 
وال�سودان، وليبيا، وم�سر، وال�سومال، و�سوريا.. �سمن 
ر لبنان  اأقلِّ الدول العربية يف هذا املجال، يف حي تت�سدَّ
ة يف  واملغرب والعراق الدول العربية؛ جراء زيادات مهمَّ

موؤ�سراتها. 

البيانات  فتبيِّ  البريوقراطية؛  نوعية  جمال  يف  اأما 
نقطتي  عند  تت�سابه متاًما  عربية  دولة  ع�سرة  اثنتي  اأن 
هذا   ،2،2 اإلى  العاملي  املتو�سط  ي�سل  حي  يف  للموؤ�سر، 
وقد متيَّزت االإمارات بتح�سي نوعية البريوقراطية ب�سكل 
، حيث التحقت بكوريا، وماليزيا، على �سبيل املثال.  مهمٍّ

ويبدو اأن طبيعة هذه املخاطر املختلفة، وعدم قدرة 
تخفيفها خالل فرتة طويلة،  على  عموًما  العربية  الدول 
رقم  ال�سكلي  يتبيَّ يف  كما   2014 اإلى   1995 متتد من 
االأو�ساع  نوعية  على  �سلًبا  ���رت  اأثَّ و)7.6(..   )6.6(
االجتماعية واالقت�سادية يف الدول العربية، والتي ت�سهد 
وبقية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بي  ا  مهمًّ تفاوًتا 
الدول، التي ترتاوح بي 0 و0،5 لل�سومال والعراق، اإلى 

9،5 نقطة لالإمارات. 
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ر املخاطر الُقْطرية خالل الفرتة 2015-2009 ال�شكل رقم 6. 7: تط�ُّ

امل�شدر: جمم�عة خدمات املخاطر ال�شيا�شية، قاعدة بيانات الدليل الدويل للمخاطر الُقْطرية، 2015.

ال�شكل رقم 6. 6: م�ؤ�شر املخاطر الُقْطرية

امل�شدر: جمم�عة خدمات املخاطر ال�شيا�شية، قاعدة بيانات الدليل الدويل للمخاطر الُقْطرية، 2015.
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4.2.6 م�ؤ�شرات البنك الدويل.. احل�كمة: 

يقوم البنك الدويل منذ 1996 بن�سر موؤ�سرات فرعية 
وهي:  للحوكمة؛  خمتلفة  اأبعاد  �ستة  ح��ول  دول��ة  ل�215 
العنف،  ال�سيا�سي وغياب  التعبري وامل�ساءلة، واال�ستقرار 
القانون،  و�سيادة  التنظيم،  ونوعية  احلكومة،  وقابلية 
وُيعتقد   ،)4.6 رقم  اجل��دول  )انظر:  الف�ساد  وحماربة 
�سكل  د  التي حتدِّ املوؤ�س�سات  تعربِّ عن  املوؤ�سرات  اأن هذه 
احلكومة  اختيار  طريقة  تر�سد  بحيث  ونظامه؛  احلكم 
املوؤ�سرات  هذه  تر�سد  كذلك  وا�ستبدالها،  وحما�سبتها 
وناجعة  �سليمة  �سيا�سات  �سياغة  على  احلكومة  ق��درة 
وتنميتها، باالإ�سافة اإلى احرتام القانون واحلريات التي 
واالجتماعية،  االقت�سادية  والتبادالت  التفاعالت  حتكم 
ح�سب  ت�سنيفها  مت  فرعيًّا،  موؤ�سًرا   32 اختيار  متَّ  وقد 

املجاالت الثالثة، وح�سب زمر فرعية للتعبري عنها.

القيمة  تعك�س  بحيث  رقمية،  قيمة  املوؤ�سر  وُيعطي 
الرقمية املتدنية ) 2،5-( موؤ�س�سات رديئة، بينما تعك�س 
القيمة الرقمية العالية موؤ�س�سات راقية )2،5+(، ويبيِّ 
ال�سكل رقم 8 حالة الدول العربية يف هذه املجاالت ال�ستة؛ 
حيث تعرِبرّ عموًما عن موؤ�س�سات رديئة؛ با�ستثناء بع�س دول 

جمل�س التعاون اخلليجي يف جماالت اال�ستقرار ال�سيا�سي، 
القانون،  وحكم  التنظيم،  وج��ودة  احلكومة،  وفاعلية 
فاإن  وامل�ساءلة؛  التعبري  جمال  يف  ا  اأمَّ الف�ساد،  وحماربة 
-1996 حالة الدول العربية قد تراجعت خالل الفرتة  
 ،1.07 اإل��ى-   0.88 املوؤ�سر من-  تراجع  ؛ حيث   2013
ر تون�س ولبنان وجزر القمر الدول العربية يف هذا  وتت�سدَّ
اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  تراجعت  املجال، يف حي 
التزام  ل�سمان  ق�سوى  اأهمية  امل�ساءلة  وتكت�سب  كثرًيا، 
كلٌّ من اأ�سحاب احلقوق واملكلَّفي بالواجبات على الوفاء 
بالتزاماتهم، كما اأنها ت�سفي ال�سرعية على عملية �سنع 
القرار، وتزيد من ال�سفافية، وت�ساعد يف احلدِّ من تاأثري 

امل�سالح ال�سخ�سية. 

حالة  تراجع  و)9.6(   )8.6( رق��م  ال�سكلي  ويبيِّ 
 1996 الفرتة  خالل  عموًما  العربية  ال��دول  يف  احلوكمة 
وامل�ساءلة،  التعبري  جم��ايْل  يف  الفًتا  وتراجًعا   ،2013  -
القانون،  �سيادة  جمايْل  يف  وحتى  ال�سيا�سي،  واال�ستقرار 
الوطنية  ال��ربام��ج  ك��لِّ  م��ن  بالرغم  احل��ك��وم��ة،  وفاعلية 
واالإقليمية يف هذا ال�سدد؛ على غرار برنامج اإدارة احلكم 

يف الدول العربية الذي انطلق يف 2000. 

امل�شدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات م�ؤ�شرات احل�كمة العاملية، 2015.

ال�شكل رقم 6. 8: تط�ر م�ؤ�شر احل�كمة خالل الفرتة2013-1996 
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واإذا ما نظرنا اإلى ال�سكل رقم )10.6( الذي يقارن 
�سجل الدول يف جمال بيئة االأعمال واحلوكمة؛ فاإنه يتبيَّ 
م متوازن  هت نحو اإدراج تقدُّ اأن الدول املتقدمة قد توجَّ
بي بيئة االأعمال واحلوكمة الر�سيدة، على عك�س الدول 
العربية التي تفاوتت كثرًيا يف جمال بيئة االأعمال، ومل 
الدول  تق�سيم  وميكن  للحوكمة،  الكافية  االأهمية  ُت��وِل 
االإم���ارات  ت��ربز  حيث  ث��الث؛  جمموعات  اإل��ى  العربية 

مها يف بيئة االأعمال وموؤ�سر  وقطر وُعمان من خالل تقدُّ
املجموعة  وحتتوي  ال�سفر،  عن  يزيد  ال��ذي  احلوكمة 
والكويت  والبحرين  ال�سعودية  م��ن  ك��لٍّ  على  الثانية 
موؤ�سر احلوكمة  واالأردن، حيث يرتاوح  وتون�س  واملغرب 
بي0.5- و0، وحتتوي املجموعة الثالثة على بقية الدول 
ة يف جمايْل  ت�سكو عموًما من فجوة مهمَّ التي  العربية، 

بيئة االأعمال واحلوكمة.

ر م�ؤ�شرات احل�كمة خالل الفرتة 2013-1996 ال�شكل رقم 6. 9: تط�ُّ

امل�شدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات م�ؤ�شرات احل�كمة العاملية، 2015.
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5.2.6 م�ؤ�شرات �ش�ق العمل:

مة العمل الدولية نظاًما لتدعيم معايري  و�سعت منظَّ
ال��دول  تطبيق  �سمان  يف  للم�ساهمة  ال��دول��ي��ة؛  العمل 
لالتفاقيات الدولية، التي ُتعنى مبمار�سات العمل الالئق، 
وامل�ساواة بي اجلن�سي، وت�سريعات احلماية االجتماعية، 
اأن معظم الدول العربية قد  ويبيِّ اجلدول رقم )5.6( 
االتفاقيات  اأه��م  على  ج  م��ت��درِّ ب�سكل  للم�سادقة  �سعت 
املراأة  �سد  والتمييز  االإجباري،  العمل  باإلغاء  ُتعنى  التي 
يف العمل، وعمل االأطفال، وباملقابل يالَحظ عدم �سمان 
اتفاقيات  وعقد  التنظيم،  وح��قِّ  النقابي،  العمل  حرية 
وجه  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  جماعية.. 

اخل�سو�س.

على  �سادقت  التي  العربية  الدول  عدد  يبقى  كذلك 

ة بال�سمان االجتماعي قلياًل؛ وهي  اتفاقيات دولية خا�سَّ
�سادقت  التي  والكويت،  وال�سودان  و�سوريا  تون�س  فقط 
واملعايري  ب��االأه��داف  ة  اخلا�سَّ 117؛  رق��م  اتفاقية  على 
االأ�سا�سية لل�سيا�سة االجتماعية، ويالَحظ يف هذا ال�سدد 
تكتفي  الدولية  االتفاقية  على  امل�ساِدقة  غري  ال��دول  اأن 
بقواني وطنية، ُيعاب عليها عادة اأنها ال ترقى اإلى م�ستوى 

املعايري الدولية.

الت�سريعات  ه���ذه  اأن  م��الح��ظ��ة  م��ن  ال ب���دَّ  ك��ذل��ك 
ملمو�سة  حت��وُّالت  اإلى  بال�سرورة  ُتف�سي  ال  واالتفاقيات 
على اأر�س الواقع، حيث ي�سل متو�سط م�ساهمة املراأة يف 
العربية،  الدول  37% يف  -اإلى  املثال  �سبيل  العمل-على 
وهو دون املتو�سط العاملي؛ الذي يبلغ 74%، ويرتاوح هذا 
املتو�سط بي 21% يف اجلزائر، و53% يف قطر )انظر: 

ال�سكل 11.6(.

ال�شكل رقم 6. 10: العالقة بني بيئة الأعمال واحل�كمة

امل�شدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات م�ؤ�شرات احل�كمة العاملية، 2015.
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6.2.6 م�ؤ�شرات التعليم واملعرفة:

ُي�سدر البنك الدويل موؤ�سر املعرفة وموؤ�سر اقت�ساد 
املعرفة؛ لتقومي مدى قدرة الدول يف �سنع املعرفة وتبنيها 
من  املعرفة،  على  القائم  لالقت�ساد  ا�ستعداًدا  ون�سرها، 
ف على اأربع ركائز؛ وهي: التعليم والتدريب،  خالل التعرُّ
واالبتكار، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، واأخرًيا 

احلافز االقت�سادي واملوؤ�س�سي املالئم. 

العربية  ال��دول  اأداء  اأن   )6.6( رقم  اجل��دول  ويبيِّ 
ر دول  يبقى دون املتو�سط العاملي عموًما، يف حي تت�سدَّ
حيث  العربية؛  ال��دول  ترتيب  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
بي  ما  فيها  املعرفة  واقت�ساد  املعرفة  موؤ�سرْي  ي��رتاوح 
م�ستويات تفوق امل�ستوى العاملي، ولكن تبقى دون م�ستواها 

يف الدول ذات الدخل املرتفع.

غرار  العربية-على  الدول  بع�س  م  تقدُّ من  وبالرغم 
يتَّ�سح  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  -يف  البحرين 
اأن مدخالت املعرفة االأ�سا�سية؛ وهي: التعليم واالبتكار؛ 
اأدائها و�سط موؤ�سرات الركائز االأ�سا�سية  هي االأدنى يف 
االأربع يف موؤ�سر اقت�ساد املعرفة، ويتجلَّى ذلك يف �سعف 
املوؤ�سرات الكمية للتعليم؛ وهي متو�سط �سنوات الدرا�سة، 
عف  وااللتحاق بالثانوية، وااللتحاق بالتعليم العايل، ول�سَ
االخرتاع؛  وب��راءات  العلمية  املجاالت  يف  املقاالت  عدد 
ما  العربية  الدول  يف  التعليم  �سنوات  عدد  يرتاوح  حيث 
بي 3.6 يف اليمن و9.5 يف البحرين واالإمارات، يف حي 
ي�سل اإلى 12 �سنة يف الدول ذات الدخل املرتفع، كذلك 
10 يف  العايل ما بي  بالتعليم  االلتحاق  ترتاوح معدالت 
اليمن و51 يف البحرين، يف حي ت�سل اإلى 69 يف الدول 
فقد  العلمي  البحث  جمال  يف  اأما  املرتفع،  الدخل  ذات 
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 .2015�العاملية،�التنمية�مؤشرات�الدو��،�البنك�املصدر:

 

 :واملعرفة�التعليم�مؤشرات�٦.٦.٢

�الدول �قدرة�مدى��مو لتق�؛املعرفة�اقتصاد�ومؤشر�املعرفة�مؤشر�الدو���البنك�صدريُ 

�ع���فالتعرُّ �خالل�من�،املعرفة�ع���القائم�لالقتصاد�ااستعدادً �،�او�شر ��اوت�ن��املعرفة�صنع���

�اأخ��ً و �،املعلومات�لتكنولوجيا�التحتية�الب�يةو �،الابت�ارو�،والتدر�ب�التعليم�:و���؛ر�ائز�أر�ع

 �املالئم.�ؤس���املو �قتصاديالا��افزا�

����ا،عموًم �العال���املتوسط�دون �يبقى�العر�ية�الدول �أداء�أن�(6.6)�رقم��دول ا��ن�ِّ و�ب

�املعرفة�مؤشرْي �ي��اوح�حيث�؛العر�ية�الدول �ترت�ب�ا��لي���التعاون �مجلس�دول �رتتصدَّ �ح�ن

��اف���املعرفة�واقتصاد ����مستوا�ا�دون �تبقى�ولكن�،العال���املستوى �تفوق �مستو�ات�ب�نما

 .املرتفع�الدخل�ذات�الدول 

�املعلومات�تكنولوجيا����-البحر�ن�غرار�ع��-�العر�ية�الدول ��عض�متقدُّ �من�و�الرغم

�أدا��ا����ألاد�ى����؛والابت�ار�التعليم�:و���؛ألاساسية�املعرفة�دخالتم�أن���يتَّ �والاتصاالت،

�ضعف����ذلك��و�تج�َّ �،املعرفة�اقتصاد�مؤشر����ألار�ع�ألاساسية�الر�ائز�مؤشرات�وسط

�والالتحاق�،بالثانو�ة�والالتحاق�،الدراسة�سنوات�متوسط�و���؛للتعليم�الكمية�املؤشرات
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امل�شدر: البنك الدويل، م�ؤ�شرات التنمية العاملية، 2015.
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تراوح عدد املقاالت املن�سورة يف املجاالت العلمية والتقنية 
الدولية ما بي 0.8 يف اليمن و90.3 يف الكويت لكل مليون 

ن�سمة، مقابل 560 يف الدول ذات الدخل املرتفع.

النقدية: وال�شيا�شة  امل�ؤ�ش�شات   3.6

وال�سيا�سة  املوؤ�س�سات  تندمج  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
النقدية يف االآليات الهادفة اإلى حتقيق »النمو ال�سامل«، 
اأهداف  تو�سيع  االن��دم��اج  ه��ذا  لتحقيق  االأم��ر  ويتطلَّب 
الت�سغيل«،  و«تعزيز  »النمو«  لت�سمل  املركزية؛  البنوك 
ا�ستقاللية  اإن  م«،  الت�سخُّ »ا�ستهداف  اإل��ى  باالإ�سافة 
ل�سدِّ  �سيا�سية  اأداة  ت�سبح  ال  )بحيث  املركزية  البنوك 
على  اإليه  ُينظر  اأن  يجب  اأمر  هو  مثاًل(  املوازنة،  عجز 
اأنه يعني عدم التن�سيق ما بي ال�سيا�سة النقدية واملالية 
اأهداف  حتقيق  اإل��ى  الرامية  واالجتماعية،  والتجارية 
نتائج   )12.6( رق��م  ال�سكل  ويو�سح  ال�سامل«،  »النمو 
ح�سب  العربية،  امل��رك��زي��ة  البنوك  ا�ستقاللية  موؤ�سر 

 ،)1-0( املوؤ�سر  هذا  قيمة  تتخذ  حيث  املعلومات؛  توفر 
على  ذلك  دلَّ  الواحد؛  نحو  املوؤ�سر  قيمة  اجتهت  وكلما 
على  اعتماًدا  لال�ستقاللية  ُينظر  اال�ستقاللية  من  مزيد 
جمل�س  اأع�ساء  تعيي  اآلية  منها:  فرعية؛  موؤ�سرات  ة  عدَّ
قرارات  اتخاذ  واآلية  باملن�سب،  بقائهم  وفرتة  االإدارة، 
ال�سيا�سة النقدية، ودرجة تاأثُّر قرارات البنك بالقرارات 
2010؛  عام  العراق  حالة  ا�ستثنينا  ما  واإذا  ال�سيا�سية، 
اأف�سل البنوك املركزية ا�ستقالاًل، والواردة بال�سكل  فاإن 
11.6؛ هي: اليمن، وتون�س، وُعمان، واالأردن، علًما  رقم 
يف   )0.77( اإل��ى  ت�سل  اال�ستقاللية  موؤ�سر  قيمة  ب��اأن 
اإقليم غرب اآ�سيا )االإقليم الذي ينتمي اإليه اأغلب الدول 
العربية(، واإلى )0.69( يف �سمال اأوروبا، واإلى )%30( 
واإلى  وكندا(،  املتحدة  )الواليات  ال�سمالية  اأمريكا  يف 
�سرق  يف   )0.41( واإلى  اجلنوبية،  اأمريكا  يف   )0.54(
اآ�سيا، واإلى )0.42( يف جنوب �سرق اآ�سيا، واإلى )0.48( 

 .)Bank of Korea، 2013( يف اإفريقيا
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 .Bank of Korea, 2013�املصدر:

 

�السياسة�ع���املركزي �البنك�خالل�ا�من��عمل�قنوات�أر�ع�دنحّدِ �أن�عام��ش�ل�و�مكن

���:�القنوات�و�ذه�؛والعمل�وا��دمات�السلع�ع���والطلب�العرض�ع���التأث������النقدية،

�السياسة��غي���خالل�من�نهإ�حيث�؛وال��وة�الصرف،�وأسعار�الفائدة،�وأسعار�الائتمان،

�السياسة�مستقبل�حول �العامة�التوقعات��غي���أو�املركزي،�البنك�مؤسسة�بلقِ �من�النقدية

�الصرف،�وسعر�املصر��،�إلاقراض���م�ع���رتؤثِّ �أن�البنك�ملؤسسة�يمكن�فإنه�؛النقدية

�املتاح�الائتمان�ع���التأث���يمكن�:املثال�س�يل�فع���؛باالقتصاد�النقود�وعرض�ألاصول،�وأسعار

�،النقدي�العرض�و�غي���،للناس�إلاقراض�من�املتاح��غي���خالل�من�وا��اص�العائ���للقطاع

�دخارالا �قرارات�ع���ريؤثِّ �؛الفائدة)�(أسعار�النقود�وأسعار�النقود،�عرض��غي���أن�كما

 �والاق��اض.

�ع���املحافظة�أ�داف�تخدم�أ��ا�إما�؛فئت�ن�تحت�عادةً �املركز�ة�البنوك�مؤسسة�وتقع

�اأ�دافً �الاستقرار��دفل�باإلضافة�ل�شمل�؛أوسع�أ�داف�تخدم�أ��ا�أو�واملا��،�السعري �الاستقرار

قي�فيما�ةخاصَّ ب�والتنمية،�النمو��؛أخرى  �:نظرا(�شاملة�تنمو�ة�بأ�داف�املرتبط�التمو�لب�تعلَّ
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النقدية  امل�ؤ�ش�شات  حتتاج 

مع  لتت�شق  تقييم  لإع����ادة 

ال�شامل  ال��ن��م���  متطلبات 

حاجة  فهناك  الت�شغيلي. 

لإع���������ادة حت���دي���د اأه������داف 

لتت�شع  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن���ك 

حتقيق  ت�������ش���م���ل  ب���ح���ي���ث 

اأه���������داف ه�����ذا ال����ن�����ع من 

فقد  ت��رك��ز  ل  واأن  ال��ن��م���، 

ع���ل���ى حت���ق���ي���ق الأه���������داف 

ا�شتهداف  م���ن  ال��ن��ق��دي��ة 

ل����ل����ت���������ش����خ����م وال����ت����ح����ك����م 

ب���ال���ع���ر����س ال����ن����ق����دي، بل 

اقت�شادية  لأه��داف  تتعداه 

بالإ�شافة  واج���ت���م���اع���ي���ة. 

ت�زيع  لإع��ادة  احلاجة  اإىل 

الئتمان املحلي ليت�شق مع 

اأهداف النم� ال�شامل.

ال�شكل رقم 6. 12: م�ؤ�شر ا�شتقاللية امل�شارف املركزية

.Bank of Korea، 2013 :امل�شدر
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من  يعمل  قنوات  اأرب��ع  د  نحدِّ اأن  عام  ب�سكل  وميكن 
يف  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�سيا�سة  ع��رب  امل��رك��زي  البنك  خاللها 
واخلدمات  ال�سلع  على  والطلب  العر�س  على  التاأثري 
الفائدة،  واأ�سعار  االئتمان،  هي:  القنوات  وهذه  والعمل؛ 
تغيري  خ��الل  من  اإن��ه  حيث  وال���روة؛  ال�سرف،  واأ�سعار 
اأو  املركزي،  البنك  موؤ�س�سة  ِقبل  من  النقدية  ال�سيا�سة 
النقدية؛  ال�سيا�سة  العامة حول م�ستقبل  التوقعات  تغيري 
االإقرا�س  ر على حجم  توؤثِّ اأن  البنك  ملوؤ�س�سة  فاإنه ميكن 
وعر�س  االأ���س��ول،  واأ�سعار  ال�سرف،  و�سعر  امل�سريف، 
النقود باالقت�ساد؛ فعلى �سبيل املثال: ميكن التاأثري على 
االئتمان املتاح للقطاع العائلي واخلا�س من خالل تغيري 
املتاح من االإقرا�س للنا�س، وتغيري العر�س النقدي، كما 
اأن تغيري عر�س النقود، واأ�سعار النقود )اأ�سعار الفائدة(؛ 

ر على قرارات االدخار واالقرتا�س.  يوؤثِّ

وتقع موؤ�س�سة البنوك املركزية عادًة حتت فئتي؛ اإما 
ال�سعري  اال�ستقرار  على  املحافظة  اأه��داف  تخدم  اأنها 
باالإ�سافة  لت�سمل  اأو�سع؛  اأه��داف  تخدم  اأنها  اأو  وامل��ايل، 
والتنمية،  كالنمو  اأخ���رى؛  اأه��داًف��ا  اال�ستقرار  لهدف 
تنموية  باأهداف  املرتبط  بالتمويل  يتعلَّق  فيما  ة  بخا�سَّ
�ساملة )انظر: االإطار 1.6(، اإن اإعادة هيكلة َدْور البنك 
ا�ستقرار  �سكل  على  النقدية  ال�سيا�سة  ليخدم  املركزي 
الأهداف  خدمته  اإلى  باالإ�سافة  اأ�سا�ًسا،  و�سعري  نقدي 
تغيرًيا  ي�ستلزم  الت�سغيل..  ال �سيَّما  ال�سامل«؛  »النمو 
املوؤ�س�سية  ال��وح��دات  اأه��م  بي  املوؤ�س�سية  العالقات  يف 
)العمالة(،  العمل  عن  الباحثون  ال �سيَّما  باالقت�ساد؛ 
املوؤ�س�سية؛  ال��وح��دات  ه��ذه  بي  ما  االجتماعي  والعقد 
اال�ستقرار  وبا�ستهداف  فقط،  اال�ستقرار  با�ستهداف 

و«النمو ال�سامل« تباًعا. 

اإن حتويل العقد االجتماعي من ال�سكلي رقم )13.6( 
النقدية  ال�سيا�سة  بي  ما  التن�سيق  ي�ستلزم  و)14.6(؛ 
املدفوعات،  مبيزان  امل��ال  راأ���س  ح�ساب  واإدارة  واملالية 
اأحد  واال�ستقرار  الت�سغيل  ه��ديْف  يجعل  ال��ذي  بال�سكل 
االأهداف الرئي�سة لالإدارة االقت�سادية، وهذا ال يتم اإالَّ من 
اآلية ال�سيا�سات غري الدورية، امل�سار  خالل العمل �سمن 
اإليها �سابًقا يف الف�سل الرابع، وكما اأ�سار اأحد حمافظي 

فاإن  )Husain, 2005(؛  الباك�ستاين  املركزي  البنك 
ذ مبعزل عن  �سياغة ال�سيا�سة النقدية ال ميكن اأن ُتعدَّ وتنفَّ
ال�سيا�سات احلكومية، بغ�سِّ النظر عن درجة ا�ستقاللية 
م اأو ناٍم،  البنوك املركزية، وفيما اإذا كانت يف بلد متقدِّ
واأن االآلية الوحيدة مل�ساهمة ال�سيا�سة النقدية يف حتقيق 
البنك  موؤ�س�سة  خ��الل  م��ن  ال�سامل”  “النمو  اأه���داف 
للبنك  ال�سيا�سات”  “م�سفوفة  تو�سيع  هي  امل��رك��زي؛ 

اإطار 6. 1 َدْور البنك املركزي يف اإعادة ت�جيه الئتمان

ة  اأ�سباب توا�سع االأداء التنموي هو �سوء تخ�سي�س املوارد املالية املتاحة، بخا�سَّ اأحد  اأن  اإلى  ُي�سري اقت�ساديو التنمية  عادًة ما 
اإحدى القنوات الرئي�سة لتخ�سي�س هذه املوارد، وعدم قدرة عديد من القطاعات العائلية  يف البلدان الفقرية، وتعدُّ �سيا�سة االئتمان 
مة العمل الدولية اأن هناك دوًرا ملوؤ�س�سة البنك املركزي يف معاجلة هذا النوع من �سوء التخ�سي�س خدمًة  د منظَّ للنفاذ لهذه املوارد، وتوؤكِّ
وذلك من خالل اقرتاح اأدوات متويل جديدة تخدم اأ�سا�ًسا الفئات الفقرية، وُي�سار هنا اإلى اأن جتارب البنوك  الأهداف “النمو ال�سامل”، 
باإعادة  واليابان.. قد قامت  واإيطاليا،  )اآنذاك(،  الغربية  واأملانيا  املتحدة،  والواليات  وال�سويد،  املركزية-تاريخيًّا -يف كلٍّ من هولندا، 

ا، وباالإ�سافة لالأن�سطة ال�سغرية.  توجيه االئتمان ل�سالح االأن�سطة غري النامية، وكذلك لالأقاليم االأقلِّ منوًّ

مار�سته  الذي  املوؤ�س�سي  الدور  العربية -مل متار�س  �سمنها  النامية-ومن  البلدان  املركزية يف  البنوك  اأغلب  اأن  ُيالَحظ  اأنه  اإال 
مة وبلدان الدخل املتو�سط، اأثناء حتوُّلها اإلى بلدان الدخل املرتفع، وعند حماولة بنك التنمية االآ�سيوي تقومي  البنوك يف البلدان املتقدِّ
الة يف ال�سيطرة على اأ�سعار الفائدة واإعادة توجيه االئتمان  َدْور البنوك املركزية يف التمويل ال�سغري؛ اأ�سار اإلى اأن هذه البنوك مل تكن فعَّ
مة العمل الدولية اإلى اأن اأحد اأهم االأ�سباب وراء االأداء املتوا�سع الإعادة توجيه االئتمان ل�سالح الفقراء؛  الأغرا�س تنموية، كما اأ�سارت منظَّ

ة.  هو اأن االإطار املوؤ�س�سيَّ والتنظيميَّ م�سيَطر عليه من ِقبل فئات ذات م�سالح خا�سَّ
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ى �سيا�سات �سعر الفائدة ق�سرية  املركزي، بحيث تتخطَّ
وال�سعري،  املايل  واال�ستقرار  م،  الت�سخُّ و�سغط  االأجل، 
واإن اإعادة تقومي اأهداف البنوك املركزية العربية بهدف 
وظائف  حتديد  اإعادة  يقت�سي  ال�سامل”؛  “النمو  خدمة 
-الوظائف  وا�سح  ت�سمل-وب�سكل  بحيث  البنوك؛  هذه 
املركزية  والبنوك  النقدية  ال�سيا�سة  مب�ساهمة  اخلا�سة 
علًما  ال�سامل”،  و“النمو  الت�سغيل  اأه��داف  حتقيق  يف 
البنوك، يف  ا�ستقاللية هذه  يقلِّل من درجة  باأن ذلك ال 
حالة تواجدها، بل يجب اأن ُينظر اإليه من زاوية التن�سيق 
االقت�سادية  ل���الإدارة  واالأه����داف  ال�سيا�سات  بقية  م��ع 
اخلا�س   7.6 رقم  اجل��دول  )انظر:  العربية  البلدان  يف 

باالأهداف احلالية ملوؤ�س�سة البنوك املركزية العربية(. 

العربية  املركزية  البنوك  اأه��داف  كافة  م�سح  وبعد 
هذه  اأغ��ل��ب  اأن  يتَّ�سح  املعلومات؛  عنها  ��رت  ت��وفَّ مم��ن 
واملايل،  ال�سعري  باال�ستقرار  املرتبطة  هي  االأه���داف 
النقدية،  ال�سيا�سة  وبناء  وا�ستقرارها،  العملة،  واإ�سدار 

وامل�سوؤولية عن �سيا�سة االئتمان، مع اإ�سارات قليلة للربط 
مع النمو، واالقت�ساد الكليِّ )انظر: اجلدول رقم 7.6(، 
ومن هنا فاإنه ولغر�س تفعيل َدْور ال�سيا�سة النقدية والبنك 
املركزي يف جمال حتقيق اأهداف »النمو ال�سامل«؛ فاإنه ال 
البنوك؛  هذه  باأهداف  النظر  اإع��ادة  على  العمل  من  بدَّ 
النقدية  ال�سيا�سة  دور  متطلبات  بعيد  ح��ٍدرّ  اإل��ى  لتعك�س 
يف حتفيز هدف النمو ذي املحتوى الت�سغيلي؛ �سواء من 
لتخ�سي�س  اختيارية،  �سيا�سات  اتباع  على  العمل  خالل 
االئتمان الذي يخدم االأولويات القطاعية املرتبطة باحلدِّ 
متييز  خ��الل  من  اأم  العمل،  فر�س  وتوفري  الفقر،  من 
و�صغري،  ومتو�صط  كبري  الن�صاط،  حجم  ح�صب  االئتمان 
ب�سيا�سة  ذلك،  االأم��ر  تطلَّب  اإذا  التدخل  ��ا من حيث  واإمَّ
اأ�سعار الفائدة، واأ�سعار ال�سرف، بحيث تخدم متطلبات 
دين خدمًة لهديْف: تقليل تكلفة التمويل  امل�ستثمرين واملورِّ
وتكلفة الواردات بالعملة االأجنبية )من جانب الواردات(، 
وتعزيز تناف�سية ال�سادرات )من جانب ال�سادرات( يف 

مرحلة الحقة. 
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القائم على  االإدارة االقت�سادية واالجتماعية  اإن منط 
االقت�سادي،  االإ�سالح  �سيا�سات  من  كجزء  ال�سوق  اآليات 
االإ�سالح  ف���رتات  قبل  ال�سائد  النهج  ا�ستبدلت  وال��ت��ي 
ت�ساركيًّا  يكن  مل  لل�سوق..  املركزية  االإدارة  على  القائم 
 ،)inductive( �ساماًل  يكن  ومل   ،)Participatory(
بالقوة  اإم��ا  االأح����ادي؛  باالختيار  النمط  ه��ذا  اتَّ�سم  كما 
االقت�سادية، اأو بالقوة ال�سيا�سية، ومل يتَّ�سف-اإال يف حاالت 

قليلة -مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية واالقت�سادية مًعا.

الن�صاط  بيين  مييا  تعامل  هناك  يكون  اأن  املهم  ميين 
كالهما  يدعم  حيث  املوؤ�ص�صي؛  والن�صاط  اال�صتثماري 

النقل  تاأهيل  اإع���ادة  ميكن  امل��ث��ال:  �سبيل  فعلى  االآخ���ر؛ 
املحلي  باال�ستثمار  )امل��رت��ب��ط  اجل��م��رك��ي  والتخلي�س 
العوائق  من  عديٍد  اإزال��ة  معه  ميكن  ب�سكل  واالأجنبي(، 
امل�سروعات  تواجه  التي  تلك  ة  بخا�سَّ اال�ستثمار،  اأم��ام 
ال�سغرية، اإال اأن متَّ االعتماد ب�سكل اأ�سا�سي ملعيار جناح 
االنفتاح  يف  به  ت�ساهم  الذي  بالقدر  التجارية  ال�سيا�سة 
التجاري، بداًل من �سمول كافة اأركان ال�سيا�سة التجارية؛ 
من ت�سهيل جتاري، وتخلي�س جمركي، وتعريفة جمركية، 
وقيود غري تعريفية، واأ�سعار �سرف؛ اأي باملعنى ال�سامل، 
�سمولية  موؤ�س�سي، يحرتم  اإ�سالح  بذلك من  يرتبط  وما 

اتخاذ القرارات.
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ل�سمان  املوؤ�س�سي  املتطلَّب  �سعف  على  اآخر  وكمثال 
النمو ال�سامل؛ النظرة ل�سيا�سية اخل�سخ�سة، والتي متَّ 
معاجلتها يف بيئة اقت�سادية جزئية حمدودة، وهي تلك 
البيئة املحدودة التي تعمل يف ظلِّها ال�سركات اخلا�سعة 
تتطلَّب  �سيا�سية اخل�سخ�سة  اأن  اإال  للخ�سخ�سة فقط، 
والتمويل  اال�ستثمار،  و�سيا�سات  التجارة،  يف  تغيريات 
واإ�سالحات  امل���ال،  راأ����س  اأ���س��واق  وتنمية  اخل��ارج��ي، 
ودعم  االحتكار،  حماربة  قواني  راأ�سها:  على  موؤ�س�سية؛ 
الة وامل�ستقلة(، وهو املتطلَّب �سبه الغائب  ال�سيا�سة )الفعَّ

يف التجارب العربية.

امل��وؤ���س�����س��ي  االإ������س�����الح  ي��ع��ن��ي  اأالَّ  امل����ه����مِّ  وم�����ن 
التنظيمية« ال�����س��واب��ط  م���ن  »ال��ت��خ��لُّ�����س  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي 
التخلُّ�س  ب��ل  مطلق،  ب�سكل   )De-regulation(
مع  االقت�سادية،  للقرارات  دة  املقيِّ ال�سوابط  تلك  من 
االحتفاظ بتلك الالزمة ملنع االأزمات االقت�سادية واملالية 
حترير  بخطورة  املرتبطة  تلك  ال �سيَّما  واالجتماعية، 

ح�ساب راأ�س املال مبيزان املدفوعات بالكامل.

4.6 امل�ؤ�ش�شات املالية:

-البلدان  كافة  يكن  مل  اأغ��ل��ب-اإن  ا�ستهدفت  لقد 
العربية تنويع م�سادر الدخل، وحت�سي امل�ساواة ما بي 
االأجيال، وا�ستدامة مالية، وا�ستقراًرا اقت�ساديًّا، �سمن 
اأهداف اأخرى عديدة، اإال اأن نتائج هذه االأهداف كانت 
قليلة،  عدا حاالت  ما  البلدان،  هذه  ا يف  جدًّ متوا�سعة 
االأهداف  هذه  ولتحقيق  باال�ستدامة،  تتَّ�سف  ال  وقد 
فقد اعتمدت بع�س املوؤ�س�سات املالية العربية ) املالية 
املالية  بال�سيا�سة  اخل��ا���س  املعنى  على  هنا  ت�سري 

 Fiscal( اتباع القواعد املالية )واملوازنة العامة للدولة
Rules(، اإال اأن العامل احلا�سم يف ا�ستخدام القواعد 
املالية، ومدى جناحها اأو عدم جناحها يف حتقيق مثل 
تلك االأهداف؛ يعتمد اأ�سا�ًسا على مدى قوة املوؤ�س�سات 

املالية )وال�سيا�سية(. 

فاإن  التقرير؛  ه��ذا  من  الثاين  الف�سل  اأ���س��ار  وكما 
هديْف العدالة، والنمو االقت�سادي امل�ستدام )القائم على 
التنويع(؛ هما اأحد اأهداف النمو ال�سامل، �سمن اأهداف 
اأخرى؛ لذا فاإنه من املالئم اأن تخدم املوؤ�س�سات املالية-
�سواء عن طريق القواعد املالية اأم غريها -حتقيق هذه 
املختلفة  العامل  بلدان  عدد  ب��اأن  علًما  عربيًّا،  االأه��داف 
القواعد  وُت�سري  تزايد،  يف  املالية  للقواعد  امل�ستخدمة 
املالية اإلى »و�سع قيد طويل االأجل على ال�سيا�سة املالية؛ 
من خالل حدود رقمية على اإجماليات املوازنة، بحيث ال 
ميكن جتاوزها موؤ�ص�صيًّا؛ وذلك بهدف مقاومة ال�صغوط، 
ر  لزيادة االإنفاق لتحقيق اال�ستدامة املالية«؛ لذا فاإن توفُّ
يعدُّ  املالية  القواعد  لتحقيق  الداعم  ال�سيا�سي  االلتزام 

ا واأ�سا�سيًّا. �سرًطا �سروريًّ

لل�سيا�سية  املوؤ�س�سي  لالإطار  املنا�سب  االختيار  اإن 
امل��وارد  ب��ي  م��ا  العالقات  م��ن  يجعل  اأن  ميكن  املالية؛ 
الكلي  واالقت�ساد  ال�سيا�سية،  واملوؤ�س�سات  الريعية، 
اأه��داف  حتقيق  تخدم  عالقات  املختلفة..  ومتغرياته 
املالءة املالية ) اأو اال�ستدامة املالية(، وحتقيق اال�ستقرار 
مقبول(،  م  ت�سخُّ ل  معدَّ على  )املحافظة  االقت�سادي 
على  )حفاًظا  بينها  وما  االأجيال  داخل  العدالة  و�سمان 

اال�ستقرار االجتماعي احلايل وامل�ستقبلي(.

املالية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  حت���ت���اج 

اإط��ار م�ؤ�ش�شي  للعمل وفق 

النم�  م��ع  يت�شق  م��ن��ا���ش��ب 

�ش�اء  الت�شغيلي.  ال�شامل 

“ق�اعد  تبني  �شكل  ع��ل��ى 

النم�،  ه��ذا  مالية” تخدم 

الزمني  الإط�������ار  واإع��������ادة 

ل��ل��م���ازن��ة ب���اجت���اه الأج����ل 

الأجل  م��ن  ب���دًل  املت��شط 

يت�شق  ح���ت���ى  ال���������ش����ن�����ي، 

اآجال  م��ع  املت��شط  الأج���ل 

كما  القت�شادية.  اخلطط 

اإع���ادة النظر  اأن��ه من املهم 

ال��ع��ام��ة لتخدم  ب��امل���ازن��ات 

اعتبارات الن�ع الجتماعي، 

مب�ا�شفات  ت��ت�����ش��ف  واأن 

امل�ازنات املفت�حة.
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وت�����س��ري ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة يف جم���ال ه���ذا االإط���ار 
ة جتربتْي �سيلي  املوؤ�س�سي املالئم لل�سيا�سة املالية؛ بخا�سَّ

والرنويج.. اإلى اأربعة حماور لتقوية املوؤ�س�سات املالية يف 
حة يف االإطار )2.6(. البلدان العربية، كما هي مو�سَّ

َدْور امل�ؤ�ش�شات املالية العربية لتعزيز  اأ�شا�شية  حماور  اأربعة   2 اإطار 6. 

اأواًل -تقوية االإطار العام لل�سيا�سة املالية:
ن اإجراءات املوازنة، والقواعد املتَّبعة ل�سمان ال�سفافية، وامل�ساءلة، واال�ستقرار. ي قانون للم�سوؤولية املالية، يت�سمَّ -  تبنِّ

الة للموازنة، ت�سمن لوزارة املالية �سلطة تقومي قرارات خمتلف اجلهات ومبادراتها جتاه املوازنة )وبالتن�سيق مع اجلهات  - اإدارة مالية فعَّ
رة، ت�سمن املوا�سفات  ي مبادئ حما�سبة متطوِّ التخطيطية بالبلد(، وت�سمن كذلك قدرات فنية عالية الإعداد املوازنة والتخطيط لها، وتبنِّ

رة لتنفيذ املوازنة. الت�سريعية املطلوبة، وبناء اآلية متابعة متطوِّ
- متديد فرتة املوازنة من �سنة اإلى فرتة اأخرى، متتد ما بي 3-5 �سنوات؛ بحيث تتَّ�سق مع متطلبات التخطيط متو�سط االأجل.

- �سمان النفاذ للح�سول على كافة املعلومات والبيانات اخلا�سة باملوازنة؛ ل�سمان مبداأْي: ال�سفافية، وامل�ساءلة واملتابعة.
ق واملراجع اخلارجي. - �سمان فعالية املدقِّ

- االعتماد على عدد من املوؤ�سرات املالية بهدف حتليل الو�سع املايل.
ي القواعد املالية: ثانًيا -تبنِّ

ل دوريًّا )Cyclically Adjusted Balance(؛ كما هو احلال يف جتربة  ي اأمًرا �سروريًّا على اأ�سا�س ر�سيد املوازنة املعدَّ - يعدُّ هذا التبنِّ
ا على اأ�سا�س امل�ساواة بي االأجيال؛ ح�سب التجربة الرنويجية، وذلك بهدف جتنُّب التحيُّز اأثناء التقلُّبات  ا اأي�سً �سيلي والرنويج، ويعدُّ �سروريًّ
د بها القواعد املالية ال بدَّ واأن حُتت�سب وفًقا  الدورية )Pro -Cyclical(، وجتنُّب زيادة االإنفاق التجاري، علًما باأن ال�سياغة التي حتدَّ

لكلِّ بلد عربي على حده؛ لتعك�س خ�سائ�سه املختلفة عن بقية البلدان.
ي �سناديق الروة ال�سيادية: ثالًثا -تبنِّ

خار  اإن�ساء �سناديق ثروة �سيا�سية؛ حيث يتمُّ االدِّ - تتطلَّب القواعد املالية التي ت�ستهدف ر�سيد املوازنة، واإعادة توزيع املوارد م�ستقباًل؛ 
احلكومي دوريًّا )اأثناء الرواج(، واالإنفاق اأثناء االنكما�س والك�ساد.

رابًعا -املجال�س املالية:
ة باملوازنة، وتلك املرتبطة بال�سناديق  ات املهمَّ ا للقيام بتنبوؤ م�ستقل لعدد من املتغريِّ �سية، يعدُّ مهمًّ - اإن قيام وزارة املالية اأو جلان تخ�سُّ

ال�سيادية.
ها: عف املوؤ�س�سات املالية، والتي ميكن اأن يكون من �سمن مهامِّ - تزداد اأهمية هذه املجال�س يف حالة البلدان التي تتَّ�سف ب�سَ

ة االفرتا�سات املالية واالقت�سادية املرتبطة باملوازنة.  	 التقومي والتحقق من �سحَّ
	 توفري تنبوؤات م�ستقلة للموازنة واملالية احلكومية.

مة ب�ساأن املوازنة وت�سحيح اأو�ساعها. هات املقدَّ 	 توفري تقومي لل�سيا�سيات والتوجُّ
	 تو�سيات ب�ساأن اإدارة االأ�سول واخل�سوم احلكومية.

	 متابعة تنفيذ املوازنة، وتقدمي تو�سيات ب�ساأن اخلطوات ال�سحيحة املطلوبة.
	 تقدمي تو�سيات ب�ساأن حت�سي ال�سفافية املالية.

Schmidt – Hebbel، 2012 :امل�شدر
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للخدمات  النفاذ  وزي���ادة  الفقر،  م��ن  احل���دَّ  اإن 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت���وف���ري ���س��ب��ك��ات االأم����ان 
املالية  القواعد  �سيا�سة  مع  مت�سقة  تعدُّ  االجتماعي.. 
و�سع  اأهمية  حيث  من  وذل��ك  3.6(؛  االإط���ار  )انظر 
بحيث  اخلدمات؛  بهذه  املرتبط  االإنفاق  على  �سقوف 
ال يقلُّ عن ن�سبة معينة من اإجمايل االإنفاق، اأو الناجت 
اإلى اهتمام  الذي يحتاج  االأمر  االإجمايل، وهو  املحلي 
يف  للم�ساعدة  العربية؛  ال��دول  اأغلب  حالة  يف  خا�سٍّ 
بع�س  هناك  باأن  علًما  ال�سامل،  النمو  اأهداف  حتقيق 
تتبع  -مم��ن  الكويت  دول��ة  حالة  العربية-مثل  ال��دول 
قيًدا  االإي��رادات؛ بحيث ت�سع  املالية يف حالة  القاعدة 
االإي���رادات  م��ن   )%10( ن�سبة  خ�سم  ���س��رورة  على 
)ُرفعت  القادمة  االأج��ي��ال  �سندوق  ل�سالح  النفطية 
الن�سبة الحًقا قبل انهيار اأ�سعار النفط يف الربع االأخري 

ه حممود  من عام 2014 لت�سل اإلى 25%(، وهو توجُّ
وطيِّب، يخدم عدالة توزيع الدخل ما بي االأجيال.

ُي�سر  مل  معلومات  من  الثاين  الف�سل  يف  ورد  ما  اإن 
جزًءا  تعدُّ  املالية  بالقواعد  مرتبطة  �سيا�سة  وجود  اإلى 
مع  وبالتن�سيق  املالية،  وزارة  لعمل  املوؤ�س�سي  االإطار  من 
العامة،  والنفقات  ب��االإي��رادات  العالقة  ذات  ال���وزارات 
ا  اأ�سا�سيًّ جزًءا  ل  ت�سكِّ بحيث  العربية،  البلدان  كافة  ويف 
من االإطار املوؤ�س�سي لل�سيا�سة املالية العربية، وهو االأمر 
مثل  ل�سمان  االإط��ار  ه��ذا  هيكلة  اإع��ادة  ي�ستدعي  ال��ذي 
هذه القواعد، علًما باأن هذه القواعد قد ال ت�ساعد-بحدِّ 
فاالأهمُّ  ال�سامل،  النمو  اأهداف  -كثرًيا يف حتقيق  ذاتها 
هو القوة املوؤ�س�سية التي تدير عمل هذه القواعد وباملرونة 

الكافية.

اإطار 6. 3 اأمناط القواعد املالية الأربعة

ْين: اأواًل: قواعد الدَّ

 

ْين العام كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل ) ت�سع-مثاًل -ليبرييا، وبولندا، �سقوًفا ت�سل اإلى %60  ع حدٍّ اأق�سى لر�سيد الدَّ َو�سْ
من الناجت، وت�سل هذه ال�سقوف اإلى 40% من الناجت يف حالة كو�سوفا(.

ثانًيا: قواعد ر�سيد املوازنة العامة:
ْين )ت�سع ماليزيا-مثاًل -�سقًفا على العجز حيث ال يزيد  ع قيٍد على منو املوازنة، وبالتايل و�سع �سوابط على قيود على فئة الدَّ َو�سْ

عن 3 %من الناجت املحلي االإجمايل(.
ثالًثا: قواعد على االإنفاق:

املحلي  الناجت  من  معينة  ن�سبة  يتجاوز  اأالَّ  اأو  االإنفاق،  هذا  منو  على  �سقف  و�سع  خالل  من  ا  اإمَّ اجلاري؛  االإنفاق  اإجمايل  حتديد   
االإجمايل )مثل: حالة ناميبيا؛ حيث يجب اأالَّ يتجاوز هذا االإنفاق %30 من الناجت املحلي االإجمايل، وكذلك حالة بريو حيث يجب 

ل النمو احلقيقي لالإنفاق اجلاري 4%(. اأالَّ يتجاوز معدَّ
رابًعا: قواعد على االإيرادات:

ع حدٍّ على ا�ستخدام االإيرادات ال�سرورية اأو املفاجئة )مثل: حالة كينيا؛ حيث  ع حدٍّ اأدنى يجب اأالَّ تقل عنه االإيرادات، اأو َو�سْ َو�سْ
د كيفية تخ�سي�س  % من الناجت املحلي االإجمايل، وحالة فرن�سا التي حتدِّ  22- 21 اأن تكون االإيرادات العامة يف حدود  يجب 

عة(. العوائد يف حالة كونها تزيد عن احل�سيلة ال�سريبية املتوقَّ
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5.6 امل�ازنة العامة امل�شتجيبة للن�ع الجتماعي:

من �سمن االإ�سالحات املوؤ�س�سية املرتبطة بال�سيا�سة 
املالية، والتي تخدم توفري اعتبارات »النمو ال�سامل«؛ تلك 
بال�سكل  للدولة  العامة  املوازنات  اإعداد  باأهمية  املرتبطة 
النوع  اأ�سا�س  على  والنفقات  االإي����رادات  يخدم  ال��ذي 
االجتماعي )ذكور/ اإناث( )انظر: ال�سكل رقم 1.4 الوارد 
يف الف�سل اخلا�س بعنا�سر »النمو ال�سامل«(، ومن املهمِّ 

يف هذا االإطار اال�ستفادة من عديد من التجارب يف هذا 
1999 من  التي بداأت عام  املجال؛ مثل: جتربة راوندا، 
والتنمية«،  واملراأة  االجتماعي  للنوع  »وزارة  اإن�ساء  خالل 
وذلك  االجتماعي،  النوع  ح�سب  التفاوت  خف�س  بهدف 
بداأ  وقد  التخطيط،  ووزارة  املالية،  وزارة  مع  بالتعاون 
رقم  االإطار  )انظر:  2002 مبوازناٍت خم�س  عام  العمل 

.)4.6

4  جتربة راوندا وتنزانيا يف امل�ازنة العامة ح�شب الن�ع الجتماعي اإطار 6. 

بداأت فعليًّا عام 2002 بخم�س وزارات؛ هي: الرتبية، والزراعة والروة احليوانية، وال�سحة، واملياه واملوارد الطبيعية، واحلكومة 
ت اال�ستعانة بكوادر وزارة املالية الإعداد املوازنات ح�سب النوع االجتماعي يف هذه الوزارات اخلم�س،  املحلية وال�سوؤون االجتماعية، وقد متَّ
باالإ�سافة اإلى اإعادة هيكلة االإح�ساءات املالية لتتَّ�سق مع احتياجات ت�سنيف االإيرادات والنفقات ح�سب النوع االجتماعي، ومتَّ اإ�سدار 
املثال -على  �سبيل  االجتماعي-على  للنوع  امل�ستجيبة  الرتبية  وزارة  اعتمدت موازنة  وقد   ،2004 النوع يف عام  اأول موازنة ح�سب هذا 
خم�سة اأهداف؛ هي: احرتام حقوق االإن�سان، ومنع االإيدز وحماربته، وامل�ساواة ح�سب النوع االجتماعي، واملحافظة على البيئة، واملحافظة 
ب ما بي االإناث باملدار�س؛ بخا�سة  على ال�سحة، ومن �سمن امل�ساكل التي متَّ التعامل معها ح�سب النوع االجتماعي: ارتفاع ِن�سب الت�سرُّ

�سات االإناث يف العلوم والتكنولوجيا.  االبتدائية، وتوا�سع اأداء االإناث باالمتحانات، وانخفا�س تخ�سُّ
النوع  ح�سب  تنزانيا  �سبكة  و”برنامج  املدين  املجتمع  مات  منظَّ بي  ما  بال�سراكة   1997 عام  بداأت  فقد  تنزانيا؛  جتربة  اأما 
ت  ة املوازنة اإلى مرحلتي؛ املرحلة االأولى: للفرتة )1997-2001(؛ والتي اهتمَّ االجتماعي” )TGNP(، وقد قام الربنامج بتق�سيم مهمَّ
ببناء االإجماع ما بي الهيئات احلكومية واملجتمع املدين حول مو�سوع املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، ومتَّ خالل هذه الفرتة حتليل 
وذلك من خالل  والتجارة،  والتعاونيات،  والزراعة  العايل،  والتعليم  والتكنولوجيا،  والعلوم  والثقافة،  والتعليم،  املالية،  وزارة  موازنات 
اإبراز دور املراأة وتدريب الكوادر، املرحلة الثانية: للفرتة )2001 -ولغاية االآن(؛ حيث قام برنامج �سبكة تنزانيا للنوع االجتماعي ببذل 
د جناح هذا الربنامج يف جهوده التي  �سات واحلكم ال�سالح يف قنوات معينة؛ مثل: توفري املياه النظيفة، كما جت�سَّ اجلهود لتوزيع التخ�سُّ
“اال�سرتاتيجية الوطنية للنمو وخف�س الفقر”، والتي ُيطلق عليها  انتهت بدمج االهتمام باملوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �سمن 

 .)MKUKUTA(
النوع  باملوازنات ح�سب  اإلى زيادة االهتمام  اأ�سارت اخلطة اخلام�سة )1979-1974(  الهندية؛ فقد  التجربة  اأما فيما يخ�سُّ 
املراأة  منافذ  2001 حول   /2000 عام  املالية اخلا�سِّ مبوازنة  وزير  بيان  2000؛ من خالل  عام  الفعلي  االهتمام  وبداأ  االجتماعي، 
 )Women’s Component Plan( املراأة ن  ملكوَّ ة فرعية  ُخطَّ  )2002  - اأفردت اخلطة )1997  ثم  الوطنية،  املوارد  ال�ستغالل 
اأما اخلطة احلادية  القطاعات،  ة  كافَّ املراأة يف  واملنافع لربامج  التمويل  30% من  يقلُّ عن  ال  ما  ن تخ�سي�س  تت�سمَّ فدراليًّا وحمليًّا، 
ة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي،  ع�سرة )2007 - 2012( فقد اأن�ساأت اأربع جلان فرعية تهتمُّ باملراأة؛ منها: اللجنة الرابعة املهتمَّ
 )A( الق�سم ن  يت�سمَّ االجتماعي، حيث  بالنوع  ان  يهتمَّ  ،)B(و  ،)A( :ِق�ْسمي؛ هما ن  تت�سمَّ الهندية  للدولة  ة  العامَّ املوازنة  باأن  علًما 

ن الق�سم )B( تخ�سي�سات ال تقلُّ عن )30%( للمراأة من االإنفاق.  هة بالكامل للمراأة، بينما يت�سمَّ تخ�سي�سات املوازنة املوجَّ
اأما على امل�ستوى العربي؛ فهناك التجربة املغربية، والتي بداأ االإعداد لها منذ عام 2002، و�سدرت اأول موازنة م�ستجيبة للنوع 
وال�سحة،  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأن�سطة موازناتها:  االجتماعي يف  النوع  بدمج  وزارات  باإلزام خم�س  وذلك   ،2006 االجتماعي عام 
واملالحة وال�سيد، واملندوبية ال�سامية للتخطيط، واملالية واخل�سخ�سة، ثم �ساركت هيئات اأخرى عام 2007؛ وهي: العدل، والت�سغيل، 

والطاقة، واالإ�سكان، وكتابة الدولة املكلَّفة باالأُ�سرة والطفولة واالأ�سخا�س املعاقي، وكتابة الدولة املكلَّفة باملياه. 
 .2009-UNIFEM، 2008-Ministry of Finance، 2009/2010 ،امل�شادر: اململكة املغربية
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املفت�حة: العامة  امل�ازنة   6.6
اأن  -اإل��ى  ي�سري  ال�سامل«-فيما  »النمو  مفهوم  ُي�سري 
ولعلَّ  ال��ق��رارات،  اتخاذ  يف  امل�ساركة  هو  مكوناته  اأح��د 
ومتابعة  وتنفيذها  للدولة  العامة  املوازنة  اإعداد  مراحل 
امل�ساركة،  مبداأ  لتج�سيد  الفر�س  اإح��دى  هي  تنفيذها 
وكلَّما زادت درجة االنفتاح يف مراحل املوازنة املذكورة؛ 
يف  وجماعية  اجتماعية  وم�سوؤولية  م�ساركة  ذلك  �سمن 
جمال تعبئة املوارد واالإيرادات العامة، وكلَّما �سمن ذلك 
ز من دور ال�سيا�سة  ا اإجماًعا على اأ�سكال االإنفاق؛ عزَّ اأي�سً

املالية اإيراًدا واإنفاًقا. 

الداللة  الدولية  املوازنة  �سراكة  م�سروع  عن  وي�سدر 
اإلى ر�سد  اإدارة الدول ملواردها، والذي يهدف  على حال 
م�ستوى املعلومات التي تتيحها الدولة عن موازناتها خالل 
والتدقيق،  واملراجعة  والتنفيذ  امل�سودات  �سياغة  مراحل 
وتعود اأهمية تلك العمليات اإلى كون املوازنة العامة للدولة 
رة  املوؤثِّ االقت�سادية  ال�سيا�سة  اأدوات  اأه��م  من  واح��دة 
ا�سرتاتيجية  تعك�س  التي  واالأداة  املواطني،  حياة  على 
خياراتها  وبالتايل  وتخ�سي�سها،  مواردها  الدولة حل�سد 
ع املوؤ�سر العام لثالثة حماور لتقومي اإلى  واأولوياتها، ويتفرَّ

اأي مدى تعمل املوؤ�س�سات الثالث-وهي ال�سلطات التنفيذية 
والفر�سة  امل��ج��ال  ف�سح  -على  والرقابية  والت�سريعية 

مل�ساركة املواطن يف كلِّ مراحل �سياغة موازناتها. 

وا�ستقالليتها  العامة  املوازنة  �سفافية  ومتَّ ر�سد مدى 
يف 100 دولة؛ منها 10 دول عربية، يف �سوء تزايد دالئل 
الدولة  مل��وارد  االأمثل  التخ�سي�س  اأن  مفادها  تطبيقية؛ 
بال�سفافية  تتَّ�سم  واآل��ي��ات  اأنظمة  خ��الل  م��ن  اإال  يتمُّ  ال 
على  التدقيق  يف  اجلمهور  ي�ساهم  بحيث  والت�ساركية؛ 
كفاءة  ز  يعزِّ ب�سكل  ة  العامَّ املوازنة  وخمرجات  البيانات 
تخ�سي�س هذه املوارد العامة؛ من حيث م�سادرها، ومن 
اأولويات  مع  متاًما  تتما�سى  بحيث  �سرفها،  اأوج��ه  حيث 
 )15.6( رقم  ال�سكل  وي�سري  الدولة،  يف  ال�ساملة  التنمية 
موؤ�سره  يبلغ  العربية؛ حيث  الدول  ر  يت�سدَّ االأردن  اأن  اإلى 
ال  حي  يف  مالئمة،  ت�سريعات  توافر  بف�سل  اأ�سا�ًسا   ،57
ذلك  تطبيق  يف  احلكومة  جدية  م�ستوى  يف  �سجله  ي��زال 
اأر�س الواقع وقوة املوؤ�س�سات الرقابية دون امل�ستوى،  على 
وكذلك احلال يف اأغلب الدول العربية؛ التي ت�سنَّف �سمن 
ولبنان يف  املغرب  با�ستثناء  الرتتيب،  االأخري من  اخُلم�س 

املراتب 63، 69.
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الدول  وبع�س  مة  املتقدِّ ال���دول  قامت  العك�س،  على 
يف  مهمٍّ  -بتطوير  اإفريقيا  وجنوب  ماليزيا  النا�سئة-مثل 
ال�سفافية  من  ملزيد  املالئمة  والت�سريعات  الرقابة  اأنظمة 
من  بالرغم  العامة،  امليزانية  و�سع  اآلية  يف  والت�ساركية 
يف  احلكومية  ال�سلطات  ية  جدِّ يخ�سُّ  فيما  اخلطى  تباطوؤ 
ة على اأر�س الواقع، حيث  حتقيق ال�سفافية والت�ساركية التامَّ

ر كوريا اجلنوبية الرتتيب العامليَّ يف هذا املحور.  تت�سدَّ

7.6 امل�ش�ؤولية الجتماعية لل�شركات:

معدل  تعزيز  يف  اخلا�سة  ال�سركات  م�ساهمة  متثِّل 
ة يف احلالة التي ال ت�ساهم فيها هذه  النمو ال�سامل؛ بخا�سَّ
يف  ة  مهمَّ م�ساهمًة  ال�سركات..  �سرائب  دفع  يف  ال�سركات 
االأبعاد االجتماعية، وتعزيز م�ساهمة املجتمع  جمال دعم 

املدين يف تر�سيخ العدالة االجتماعية، وبحيث تعمل جنًبا 
اإلى جنب مع اعتبارات الكفاءة لهذه ال�سركات، وتعدُّ هذه 
يف  ال�سائد  التقليدي  امل�سوؤولية  ملفهوم  تو�سيًعا  امل�سوؤولية 
ر امل�سوؤولية  ة امل�ساهمة، من حيث عدم َق�سْ ال�سركات؛ بخا�سَّ
حملة  غري  ت�سمل  بحيث  لتتَّ�سع  فقط؛  االأ�سهم  حملة  اأمام 
االأ�سهم من ال�سكان حتت مظلَّة امل�سوؤولية االجتماعية؛ على 
�سبيل املثال: م�سوؤولية ال�سركات اأمام العاملي وظروفهم، 
واأمام العمل على احلدِّ من االأ�سرار البيئية، وامل�ساهمة يف 
عن  واالبتعاد  امل�ساهمي،  حقوق  وحماية  املدين،  املجتمع 
االأن�سطة واملمار�سات غري ال�سرعية، واملحافظة على حقوق 
االإن�سان، وتقدمي املنح الدرا�سية.. وغريها، وقد برز هذا 
دة اجلن�سية  املفهوم اأواًل يف قواعد ال�سلوك لل�سركات متعدِّ
عام 1970، ثم اتَّ�سع لتتمَّ االإ�سارة له يف عديد من اتفاقيات 

 .)UNCTAD, 2001( ومعاهدات اال�ستثمار

وعليه فاإنه يف ظلِّ ما ي�سهده ال�سوق من ف�سل اأحياًنا، 
م�ساهمة  ف��اإن  اأخ��رى؛  اأحيان  يف  ف�سل  من  واحلكومات 
ال�سركات ذات االأبعاد االجتماعية قد تكون اأحد الو�سائل 
الف�سل، وبال�سكل الذي يخدم  االأنواع من  للحدِّ من هذه 
عنها  تغفل  قد  والتي  للمجتمع،  االجتماعية  االعتبارات 
اآليات ال�سوق، والقرارات احلكومية االإدارية، اأو قد تكون 
اأن  كما  االجتماعية،  واحلكومة  ال�سوق  لوظائف  لة  مكمِّ

تنمية الوظيفة االجتماعية لل�سركات وتطويرها ال بدَّ واأن 
االقت�سادية  اأه��داف اخلطط  من  اأ  يتجزَّ ال  ج��زًءا  تكون 
العربية، والتي قلَّما ُت�سري اإلى هذا اجلانب، وكذلك جزًءا 
االقت�سادية،  والربامج  ال�سيا�سات  اهتمام  من  اأ  يتجزَّ ال 
وكذلك  ال�سريبية،  بال�سيا�سة  املرتبطة  تلك  ة  بخا�سَّ
املرتبطة بربامج احلماية االجتماعية، وربطها بالوظيفة 
حماية  عن  امل�سوؤولة  وباالأجهزة  لل�سركات،  االجتماعية 

لل�شركات الجتماعية  امل�ش�ؤولية   5 اإطار 6. 

ف اللجنة االأوروبية هذه امل�سوؤولية على اأنها: م�سوؤولية ال�سركات جتاه التاأثري على جمتمعاتهم، ويعدُّ احرتام القواعد القانونية  •ُتعرِّ 	
واالتفاقيات اجلماعية ذات العالقة؛ ال�صرط ال�صروري وامل�صبق لتنفيذ هذه امل�صوؤولية، ويجب على ال�صركات اأن يكون لها اإطار عملي 

مدمج �سمن عملياتها الت�سغيلية، يخدم احتياجات امل�ستهلكي يف جمال حقوق االإن�سان، والبيئة، واالأخالقيات. 
( هذه امل�سوؤولية على اأنها: مفهوم اإدارة وعمليات، يدمج االهتمامات  • 	UNITAR( ف معهد االأمم املتحدة للتدريب والبحث وُيعرِّ

االجتماعية والبيئية مع عمليات االأعمال والت�سغيل لل�سركات، وبالتكامل مع جميع ال�سركاء مع ال�سركات. 
( بالتعريف نف�سه امل�سار اإليه يف معهد االأمم املتحدة للتدريب  • 	UNIDO( مة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية فها منظَّ يف حي ُتعرِّ
من توازن ال�سرورات البيئية واالقت�سادية واالجتماعية،  والبحث، باالإ�سافة اإلى القول باأن هذه امل�سوؤولية يجب اأن ُتفهم على اأنها َت�سْ

ها االأ�سا�سية املرتبطة باالأن�سطة املعنية لعمل هذه ال�سركات.  يف الوقت نف�سه الذي تعالج به ال�سركات مهامَّ
االأعمال  ن�صاط  ِقبل  من  م�صتمرٌّ  التزام  اأنها:  على  امل�صوؤولية  ف هذه  فُتعرِّ للموؤ�ص�صات؛  االجتماعية  للم�صوؤولية  العربية  ال�صبكة  •اأما  	
بال�سلوك اأخالقيًّا، وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية، بالوقت نف�سه الذي ت�ساهم به ال�سركات يف حت�سي نوعية احلياة للعاملي 

 . بال�سركات وعائالتهم، وكذلك للمجتمع املحلي، واملجتمع ككلٍّ
European Commission, 2011 - UNITAR website - UNIDO website - Arab CRC Network website: امل�شادر
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اأهم  5.6( ح��ول ع��دد من  رق��م  االإط���ار  البيئة )ان��ظ��ر: 
اأو  لل�سركات  االجتماعية  بامل�سوؤولية  ة  اخلا�سَّ التعاريف 

املوؤ�س�سات(. 

وب��ال��ن��ظ��ر اإل���ى ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��رب��ي��ة، وان��ط��الًق��ا من 
للم�سوؤولية   )5.6( رق��م  االإط���ار  يف  ال���واردة  التعاريف 
املرتبط  التعريف  ذلك  ة  بخا�سَّ لل�سركات؛  االجتماعية 

للموؤ�س�سات..  االجتماعية  للم�سوؤولية  العربية  بال�سبكة 
فاإن االأداء املوؤ�س�سي العربي اجتماعيًّا من ِقبل ال�سركات، 
 Arabia CSR( وكما هو وارد يف اآخر التقارير املتاحة
Network، 2013(؛ قد اأفرز جمموعة من املمار�سات 
االجتماعية اجليدة للموؤ�س�سات العربية يف جمال االأعمال 
رقم  باالإطار  ال��واردة  ال�سركات  يف  دت  جت�سَّ ة؛  اخلا�سَّ

)6.6( اأدناه. 

العربية اخلا�شة  لل�شركات  الجتماعية  املمار�شات  اأف�شل   6 اإطار 6. 

ت امل�سوؤولية  �سركة البرتول الكويتية، دولة الكويت: م�سروع الوقود البيئي، ودعم ذوي االحتياجات اخلا�سة والتعليم، ودعم عدد من الهيئات اخلريية، وامتدَّ 1 .
لت�سمل اأن�سطة اجتماعية يف لبنان، وباك�ستان، وال�سومال. 

ار  للق�ساء على االجتِّ جمارك دبي، االإمارات العربية املتحدة: رعاية املواهب املحلية، ومتكي املراأة، وحقوق العمل، وتطوُّر “م�سروع اجلمارك اخل�سراء” . 2
العاملية”  االإبالغ  “مبادرة  ِقبل  من  املعتمدة  اال�ستدامة  تقارير  واإ�سدار  ال�سومال،  يف  تعليمي  وم�سجد  مركز  وبناء  للبيئة،  ة  ال�سارَّ باملواد  امل�سروع  غري 

 .)GRI(
، دول جمل�س التعاون، )منظفات وعناية منزلية ومواد جتميل(: اإدارة النفايات، وتوفري الطاقة، ون�سر الوعي بق�سايا اال�ستدامة،  3 .Henkel سركة هنكل�
للم�ستهلك..  التوعية  وبرامج  اجلديدة،  االأفكار  وتوليد  للتدريب  داخلية  ات  ومن�سَّ للموظفي،  التطوُّعي  والعمل  الغد”،  على  تاأثري  لك  “ليكن  ومبادرة 

وغريها. 
�سة، واحرتام حقوق  امل�ست�سفى التخ�س�سي، اململكة االأردنية الها�سمية: امل�ساهمة يف بناء جمموعة حملية من الفنيي واملدربي يف الرعاية ال�سحية املتخ�سِّ 4 .
املر�سى وعائالتهم، واحلفاظ على اأخالقيات املجتمع وثقافته، وتعزيز نهج غري متييزي ما بي املر�سى ح�سب النوع االجتماعي والدين والعرق، ومرافق 
ة، والتوعية االجتماعية، وفرق دعم للدول املحتاجة، واإدارة املخاطر البيئية، والتقليل من ب�سمة النفايات يف امل�ست�سفى.  ة لذوي االحتياجات اخلا�سَّ خا�سَّ

�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات )م�سروع م�سرتك: دولة الكويت، ومملكة البحرين، واململكة العربية ال�سعودية، لت�سنيع االأ�سمدة والبرتوكيماويات(:  5 .
ة يف جمال التعليم، واإقامة عدد من امل�سروعات ذات  مبادرات بيئية، وممار�سات م�ستدامة للعمل والعمال، ودعم م�ساركة املجتمع املحلي والعاملي؛ بخا�سَّ
الطابع البيئي؛ مثل: م�سنع اليوريا، وم�سروع ا�ستعادة غاز ثاين اأوك�سيد الكربون، ومزرعة اأ�سماك، وحممية طيور، وحديقة االأع�ساب والنباتات الطبية، 

واحلديقة اخلريية، وواحة الزيتون، باالإ�سافة للمحا�سرات البيئية واجلوائز. 
مة للخدمات القانونية يف العامل وال�سرق  ( بال�سرق االأو�سط )منطقة ال�سرق االأو�سط(: من اأكرب ال�سركات املقدِّ 6 .Piper  DLA( األ اأي بايرب �سركة دي 
ا بامل�سوؤولية االجتماعية، وتهتمُّ بتعظيم االأهداف االقت�سادية واالجتماعية، واإدارة االأثر البيئي واملجتمع املدين، ومتكي  �سً االأو�سط، وفتحت ق�سًما متخ�سِّ
العامة،  امل�سلحة  التي تخدم  القانونية  وتوفري اخلدمات  وامل�ساواة،  التعليم  وامل�ساهمة يف مبادرات  االإماراتيي،  للطلبة  القانوين  والتعليم  العربية،  املراأة 

وت�سجيع موظفيها على العمل التطوعي. 
�سركة رويال ال�سناعية التجارية )ال�سلطة الفل�سطينية(: تعمل يف جمال الت�سنيع واال�سترياد وجتارة اجلملة والتجزئة لالأدوات ال�سحية و�سبكات توزيع  7 .
دة، وتوفري ا�ستخدام الطاقة، واإدارة النفايات ال�سناعية، واإن�ساء فرق اجتماعية؛ مثل:  املياه، وت�ساهم يف البحث اخلا�سِّ بتطوير م�سادر الطاقة املتجدِّ

فرقة الدبكة ال�سعبية، وفرق كرة القدم والك�سافة، وتقدمي الدعم اإلى امل�ست�سفى االأهلي، وقاعة رويال للثقافة والفنون. 
�سات؛ مثل: اإدارة الطاقة، واإدارة الكربون، وكتابة التقارير، واإدارة االأرا�سي،  دة التخ�سُّ �سركة دبليو اأ�س )ال�سرق االأو�سط(: وهي �سركة ا�ست�سارية متعدِّ 8 .

واإثراء التنوُّع البيولوجي، وتعمل يف تعزيز املمار�سات اخل�سراء، وبرنامج التعليم اجلماعي، وبناء ملجاأ لالأطفال يف ال�سارقة. 
ح�سانة بال�سوم )دبي، االإمارات العربية املتحدة(: اأول ح�سانة حمايدة كربونيًّا يف املنطقة، وتعمل يف ظلِّ ثالثة مبادئ: االإن�سان، والكوكب، والرفاه، وتعمل  9 .

اجتماعيًّا يف جمال اإعادة التدوير، واال�ستهالك امل�ستدام، والعمل وفق املعايري اخل�سراء، وتقوم ب�سراكة مع املخيم الرتبوي لرعاية احليوانات.. وغريها. 
، وت�ساهم يف دعم حقوق االإن�سان، واملعايري االأخالقية، واالمتثال ملعايري العمل، ودعم  اأي. بي. بي )�سلطنة ُعمان(: تعمل يف جمال تقنيات الطاقة “االأمتتة”. 10

م�سروعات التعليم، واحرتام حقوق العمال. 
مات جمتمع مدين و�سركاء اآخرين  �سركة بوينغ )ال�سرق االأو�سط(: لديها هدفان رئي�سان اجتماعيًّا: خف�س البطالة، ودعم النظام التعليمي، وعملت مع منظَّ 11 .

ومع كلية دبي لالإدارة احلكومية، وجامعة هارفارد.  ة مع “موؤ�س�سة اإجناز العرب”،  يف هذا املجال، بخا�سَّ
بنك بي. اإل. �سي )لبنان(: يعمل البنك اجتماعيًّا يف جمال دمج احرتام البيئة، ومتكي املراأة، وم�سروع الت�سجري، وم�سروع التوعية املجتمعية بالتعاون مع  12 .

مات غري حكومية؛ مثل: “جذور لبنان” حلماية البيئة.  منظَّ
؛ بهدف زيادة  ز امل�سوؤولية االجتماعية يف جمال اإي�سال املياه واملحافظة عليها، من خالل م�سروع “املن�ساأة”. 13 ات�ساالت م�سر )جمهورية م�سر العربية(: ترتكَّ
ثة، والري امل�ستدام، وكفاءة الطاقة، واإنتاجية  الوعي البيئي، وتوفري املياه ال�ساحلة لل�سرب، وتوفري امل�ساعدة الطبية لالأمرا�س املرتبطة مبياه ال�سرب امللوَّ

االأرا�سي، ومبادرة “لنجعلها خ�سراء”. 
وال�سحة،  التعليم،  تدعيم  ويعمل يف جمال  االجتماعية،  للم�سوؤولية  البنك وحدة  لدى  ُيوجد  العربية(:  الدويل )جمهورية م�سر  االإفريقي  العربي  البنك  14 .
ى البنك ركائز ثالث للتنمية والنمو: ال�سحة، والتعليم،  �سة، بالتعاون مع جامعتْي: القاهرة، واملن�سورة، ويتبنَّ وم�ست�سفى االأطفال، ومعاهد طبية متخ�سِّ

والبيئة. 
 .Arabia CSR Network، 2013 :امل�شادر
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8.6 امل�ؤ�ش�شات البيئية:

باالإ�سارة اإلى ال�سكل رقم )1.4(؛ فاإن اأحد مكونات 
بذلك  يرتبط  وم��ا  البيئي،  املكون  هو  ال�سامل«  »النمو 
االهتمام  بي  ما  املوؤ�س�سية  الروابط  �سمان  اأهمية  من 
ال�سامل«؛  »النمو  مكونات  وبقية  البيئية،  باالعتبارات 
ال �سيَّما النمو امل�ستدام، واحلدُّ من الفقر، وغريهما من 
واالأ�سرار  التعليم،  خالل  من  التوعية  )مثل:  املكونات 

ال�سحية املرتبطة بالبيئة(. 

ولغر�س الدمج املوؤ�س�سي ما بي املوؤ�س�سات التي ُتعنى 
ب�«النمو  ُتعنى  التي  وتلك  اأ���س��راره��ا،  ومعاجلة  بالبيئة 
التوزيع  وع��دال��ة  الفقر  م��ن  احل���دُّ  ال �سيَّما  ال�����س��ام��ل«؛ 
اأو  و/  بيئية جديدة،  موؤ�س�سات  اإن�ساء  من  بدَّ  ال  اأ�سا�ًسا.. 
تعزيز املوؤ�س�سات احلالية؛ بحيث تعمل ب�سكل متكامل مع 
املكونات االأخرى ل�«النمو ال�سامل« موؤ�س�سيًّا، وميكن اأن يتمَّ 
حماور  عدة  خالل  من  البيئية  باملوؤ�س�سات  االهتمام  هذا 
امل���وارد  االأول:  امل��ح��ور  )UNDP -UNEP، 2009(؛ 
ل قانون االإدارة البيئية يف تنزانيا لعام  الب�سرية، حيث يخوِّ

ة  اإدارية يف كافَّ املثال -اإن�ساء وحدات  -2004على �سبيل 
بلدان عديدة موظفون  والهيئات، كما يعمل يف  ال��وزارات 
املهمِّ  ومن  والالمركزية،  املحلية  امل�ستويات  على  بيئيون 
تاأهيل هوؤالء املوظفي واإعادة تاأهيلهم مبا يحتاجونه من 
مهارات تدمج االعتبارات البيئية بال�سيا�سة العامة، املحور 
خالل  من  واالإج���راءات،  باالأنظمة  اخلا�س  وهو  الثاين: 
تكامل الروابط ما بي البيئة واحلدِّ من الفقر يف االإدارات 
تدريب  ذل���ك:  على  االأم��ث��ل��ة  وم��ن  املختلفة؛  احلكومية 
العاملي، واللجان الربملانية، واآليات اإعداد املوازنة العامة 
للدولة، والدمج يف تقارير املتابعة والرقابة، املحور الثالث: 
اأدلَّة  اإ�سدار  اأهمية  من  نه  يت�سمُّ وما  واالإدارات،  املناهج 
معاجلتها،  ومناهج  البيئية  التطوُّرات  تتابع  عمل  واأوراق 
ب�سكل متكامل مع اعتبارات »النمو ال�سامل«، واإن�ساء مراكز 
واإدارات بحثية خدمًة لهذا الغر�س، واآلية لالت�سال ما بي 

اجلهات املختلفة، واآلية لتقييم العمل البيئي. 

ح االإطار رقم )7.6( بع�س التجارب يف بلدان  ويو�سِّ
ة بتعزيز املوؤ�س�سات البيئية، وربطها  العامل النامي اخلا�سَّ

باآليات عمل اأجهزة تخطيط التنمية. 

هناك  ف��اإن  العربية؛  بالبلدان  االأم��ر  تعلُّق  وبقدر 
مثل:  العربية؛  االإقليمية  البيئية  مات  املنظِّ من  عديًدا 
واجلمعية   ،)EEG( االإم��ارات��ي��ة  البيئية  املجموعة 
 ،)RAED( ورائ���د   ،)SENS( البيئية  ال�سعودية 
واملنتدى   ،)ECAT( العربية  للمدن  البيئة  ومركز 
العربي للبيئة والتنمية )AFED(، باالإ�سافة اإلى بع�س 

مثل:  العربية؛  للمنطقة  العاملة  املتحدة  االأم��م  هيئات 
 UUEP( برنامج االأمم املتحدة للبيئة لدول غرب اآ�سيا
مة االإقليمية حلماية البيئة البحرية  ROWA-(، واملنظَّ
)ROPME(، وعلى امل�ستوى املحلي فاإنه قلَّما يخلو بلد 
عربي من وجود هيئة اأو وكالة ُتعنى ب�سوؤون البيئة؛ مثل: 
العامة  والرئا�سة  الكويت،  بدولة  للبيئة  العامة  الهيئة 

دور  لتفعيل  ح��اج��ة  ه��ن��اك 

مثل  اأخ��������رى  م����ؤ����ش�������ش���ات 

ودورها  البيئية  امل�ؤ�ش�شات 

امل������ؤ������ش�����رات  ت�������ش���م���ن  يف 

�شمن  البيئية  والأه�����داف 

ه�������دف ال����ن����م����� ال�������ش���ام���ل 

تعزيز  وكذلك  الت�شغيلي. 

العربية  امل���ن���ظ���م���ات  دور 

امل����ه����ت����م����ة ب���امل�������ش���ئ����ل���ي���ة 

للم�شروعات،  الجتماعية 

الأمان  �شبكات  وم�ؤ�ش�شات 

كافة  لتغطي  الج��ت��م��اع��ي 

الجتماعية،  ال����ن�����اح����ي 

الدولة  ل����دور  ت��ف��ع��ي��ل  م���ع 

التنم�ي.

جتارب ح�ل اآلية تعزيز امل�ؤ�ش�شات البيئية ودجمها يف اآلية تخطيط التنمية   7 اإطار 6. 

نة االعتبارات البيئية ودجمها باآلية التخطيط.  ئ احلوار الوطني االإجماع على التنمية امل�ستدامة، مت�سمِّ جتربة االإكوادور: ُيعبِّ
ز ال�سيا�سة البيئية االإدماج البيئي؛ وذلك من خالل “جلنة ت�سيري” اأُن�سئت عام 2008، تهدف اإلى ربط االعتبارات  كينيا: تعزِّ

البيئية ودجمها بالتنمية. 
ي اإلى دمج املعونات االأجنبية ملعاجلة االأ�سرار  موزمبيق: مت اإن�ساء برنامج-بعد اإع�سار وفي�سان عامْي 2000 و2001 -يوؤدِّ
د من م�ساءلة اجلهات املحلية اأمام  البيئية �سمن املوازنة العامة للدولة والربامج القومية االأخرى، واأُن�سئت جلنة برملانية ل�سمان التاأكُّ

عي. امل�سرِّ
 .UNDP -UNEP، 2009 :امل�شدر
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ال�سعودية،  العربية  باململكة  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
ووزارة البيئة باململكة االأردنية الها�سمية، ووزارة البيئة 
البيئة  ووزارة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  بدولة  واملياه 
بجمهورية م�سر العربية، ووزارة الطاقة واملعادن واملياه 

والبيئة باململكة املغربية. 

وبالرغم من اأهمية وجود مثل هذه الهيئات والوكاالت 

االأهمَّ  اأن  اإالَّ  العربية؛  البيئية  وال���وزارات  واجلمعيات 
تدمج  اآلية  وج��ود  هو  ال�سامل”  “النمو  نظر  وجهة  من 
االعتبارات البيئية �سمن اآليات اتخاذ القرارات املرتبطة 
ما  امل�سرتك  االعتماد  يتمُّ  بحيث  ال�سامل؛  النمو  بهدف 
بي ثالثة حماور رئي�سة يف اتخاذ القرارات االقت�سادية 
ح  مو�سَّ هو  كما  والبيئة،  والعدالة،  النمو،  -االجتماعية: 

بال�سكل رقم )15.6(. 

-340- 
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علًما باأن اأغلب التجارب العربية يف جمال العالقات 
امل�ؤ�س�سية ما بني امل�ؤ�س�سات البيئية، وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة 
اأ�سا�ًسا  تعتمد  ال�سامل”،  و”النم�  التنمية  تخطيط  عن 
واملياه  باله�اء  مرتبطة  بيئية  م���ؤ���س��رات  اإ���س��دار  على 
دمج  جمال  يف  املتبادل  االعتماد  اآليات  اأن  اإالاَّ  والرتبة، 
ال�سامل”  “النم�  مك�نات  من  ن  ملك�ِّ البيئية  االعتبارات 
اإن مل تكن غائبة، وعليه؛ يقرتح  ا،  ال زالت حمدودة جدًّ
هذا  مثل  �سمان  عليها  ��ب  ي��رتتاَّ اآل��ي��ة  احل���ايل  التقرير 

االعتماد املتبادل. 

9.6 م�ؤ�ش�شات �شبكات االأمان االجتماعي:

اإن ت�فري �سبكات لالأمان االجتماعي )انظر: الف�سل 
ا �ساماًل، بل يجب اأن تعمل  الثالث( ال يعني بحدِّ ذاته من�ًّ
هذه ال�سبكات بتن�سيق كامل مع مك�نات »النم� ال�سامل« 
االأخرى )انظر: ال�سكل رقم )1.4(، علًما باأن االهتمام 
بهذه ال�سبكات اعتماًدا على م�ؤ�سر ن�سبة االإنفاق على هذه 
ال�سبكات من الناجت املحلي االإجمايل تختلف من بلد عربي 
الآخر، وي��سح اجلدول رقم )8.6( هذه الن�سب )1990، 
واآخر �سنة متاح عنها بيانات( لعدد من الدول العربية، 
اأن هناك  بالعامل، كما  االأقاليم  مع مقارنة على م�ست�ى 
االأمان  م�ؤ�س�سات  عمل  جناح  اأمام  قات  املع�ِّ من  عديًدا 
االجتماعي، واعتماًدا على جتارب عدد من الدول النامية 
مات جناح  ا الأهم مق�ِّ �سً ي��سح اجلدول رقم )9.6( ملخاَّ
واإداريًّا، وماليًّا.. وغريها من  امل�ؤ�س�سات؛ �سيا�سيًّا،  هذه 
10.6( واقع حال  مات، فيما ي��سح اجلدول رقم)  املق�ِّ
اأحد  باعتبارها  العربية؛  االجتماعي  ال�سمان  م�ؤ�س�سات 
اأ�سكال �سبكات االأمان االجتماعي، وذلك من حيث مدى 
ت�اجد برامج اأو �سيا�سات تغطي ال�سمان االجتماعي يف 

خمتلف الدول ال�اردة باجلدول. 

اإن مت��سط الن�سبة امل�سار اإليها جلميع البلدان العربية 
عنها  متاح  �سنة  والآخ��ر  امل��ذك���ر،  ب��اجل��دول  حة  وامل��ساَّ
اإقليم ال�سرق  معل�مات؛ هي )6.04%(، والتي تقلُّ عن 

االأو�سط ب�)2.66%(، وتقلُّ عن اأوروبا الغربية ب�)%20
وعن  ب�)%13.36(،  ال�سمالية  اأمريكا  وتقلُّ عن   ،).66
ال�ارد   B.12 العامل ب�)2.56%( )حم�س�بة من جدول 
اإلى  ت��اأت��ي-ب��االإ���س��اف��ة  هنا  وم��ن   ،)ILO، 2014 يف 
مات اأخرى -اأهمية امل�ؤ�س�سات واإعادة هيكلتها لتق�م  مق�ِّ
“النم�  يف  االجتماعية  احلماية  دور  تفعيل  على  بالعمل 
ة بالدول العربية  �سب اخلا�ساَّ ال�سامل”، من خالل رفع النِّ
نتائج  ال  فعاَّ وب�سكل  تعالج  بحيث  اأع���اله،  اإليها  امل�سار 
الفقر والبطالة )انظر: الف�سل الثالث(؛ �سماًنا للعدالة 

االجتماعية واال�ستقرار االجتماعي. 

مل�ؤ�ش�شة  احلاجة  امل�ؤ�ش�شي..  التن�شيق   10.6
التنم�ية”: “الدولة 

د امل�ؤ�س�سات )الالعبني( امل�س�ؤولة عن االإدارة  اإن تعدُّ
االقت�سادية واالجتماعية، وبالكفاءة املطل�بة.. يعدُّ اأمًرا 
ا، اإالاَّ اأنه لي�س كافًيا، اإذ ال بداَّ من وج�د روؤية واأداة  �سروريًّ
تن�سيق ما بني هذه امل�ؤ�س�سات؛ بحيث ت�سمن اأن تق�م كلُّ 
م�ؤ�ش�شة بلعب �لدور �ملناط بها ب�شكل م�شتقل و/ �أو ب�شكل 
متكامل مع بقية امل�ؤ�س�سات، وُت�سري التجارب الدولية يف 
قت  حقاَّ التي  البلدان  كافة  اأن  اإلى  التنمية  اإدارة  جمال 
اإجنازات يف جمال الرفاه والعدالة االجتماعية؛ اعتمدت 
ب�سكل  �س�اء  للدولة؛  تنم�ي  دور  على  باأخرى  اأو  بدرجة 
 Change، :سريح اأم �سمني )انظر على �سبيل املثال�
حالًيا،  مة  املتقدِّ ال��دول  لتجارب  �س  تعراَّ ال��ذي   ،2003
بناء  جمال  يف  حديًثا  عة  امل�سنِّ وال��دول  �سابًقا،  النامية 

امل�ؤ�س�سات، ودور الدولة التنم�ية(. 

الدولة  يت�سارب مع ك�ن  للدولة ال  الدور  اإن هذا 
اإدارة  يف  التخطيط  اأو  ال�����س���ق  اآل��ي��ة  اأ���س��ل���ب  تتبع 
ل للدولة  االقت�ساد؛ ففي كلتا احلالتني ال بداَّ من تدخُّ
)ول� بدرجات متفاوتة( بهدف اإ�سالح ف�سل ال�س�ق، 
كلاَّما  االقت�سادية،  النظم  ة  كافاَّ يف  حقيقة  يعدُّ  الذي 
وت�زيعها  امل���ارد  تخ�سي�س  يف  الف�سل  ه��ذا  ق  حتقاَّ
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رقم  االإط����ار  وي������س��ح  احل��ك���م��ة(،  ف�سل  )وك��ذل��ك 
)8.6( اأهم معامل وظائف الدولة التنم�ية املقرتحة 
بهدف حتقيق النم� ال�سامل يف البلدان العربية، فيما 

خمتلف  عمل  تن�سيق   )16.6( رق��م  ال�سكل  ي��سح 
امل�ؤ�س�سات باعتباره اأحد مهامِّ الدولة التنم�ية خدمة 

“النم� ال�سامل”. الأهداف 

�شة “الدولة التنم�ية” بهدف حتقيق اأهداف “النم� ال�شامل” يف البلدان العربية 8  ال�ظائف املقرتحة مل�ؤ�شَّ اإطار 6. 

ال�سامل؛ بحيث  النم�  اأهداف  تتاَّ�سق مع  الق�انني(،  الد�ست�ر/  يتمثاَّل يف  الر�سمية )على �سكل عقد اجتماعي  �سات  للم�ؤ�ساَّ اإ�سدار/ تعديل 
تهدف-�سمن اأهداف اأخرى -اإلى بناء اقت�ساد م�ستدام، قائم على امل�ساركة، وامل�ساواة، والكفاءة، والعدالة االجتماعية. 

د روؤية املجتمع مل�ستقبله وم�ستقبل اقت�ساده يف االأجل الط�يل، على اأن ي�سارك يف اإعداد  ، جُت�سِّ اإ�سدار وثيقة تتاَّ�سف باإجماع مطلق اأو ن�سبيٍّ
ة ممثلي املجتمع، على اأ�سا�س االنتماءات ال�طنية واملدنية.  هذه الروؤية كافاَّ

اإيجاد االآليات-من خالل اخلطط وال�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية -التي ت�سمن عدم ت�سارب هديْف: النم�، وعدالة ت�زيع الدخل، بل 
العك�س؛ فاإن املزيد من العدالة يزيد من فر�س خلق الطلب اجلديد، ومن ثم املزيد من النم�.

ة لعمل “النم� ال�سامل”، وخلق متا�سك اجتماعي ق�ي،  لم �لأهلي؛ لت�فري �أحد �ل�شروط �مل�شبقة �ملهمَّ �حت��ء �لتهديد �لد�خلي، و�شمان �ل�شِّ
ي�سمن عمل االقت�ساد بدون قي�د وع�ائق اجتماعية. 

ل يف احلياة االقت�سادية ح�سب درجة ن�سج القطاع اخلا�س ودوره االجتماعي، والقي�د املحلية  د م�ؤ�س�سة الدولة التنم�ية حدود التدخُّ حتدِّ
واخلارجية، و�سمان حدٍّ اأدنى لرفاه امل�ستهلك وربحية املنتج، واعتبارات ال�سلم االجتماعي. 

امل�ؤ�س�سات  ممار�سة  ب�سمان  مقامهما؛  يق�م  من  اأو  التخطيطية،  واملجال�س  التخطيط  وزارة  خالل  من  التنم�ية؛  الدولة  م�ؤ�س�سة  قيام 
االأمان  و�سبكات  املدين،  واملجتمع  والعمل،  االجتماعية  وال�س�ؤون  والتخطيط،  املالية،  وزارات  )مثل:  املختلفة  واالجتماعية  االقت�سادية 
االجتماعي، والبنك املركزي، والقطاعات املالية االأخرى، والعامل اخلارجي.. وغريها( الأدوارها ب�سكل متكامل مع بع�سها البع�س؛ �س�اء يف 

جمال ان�سيابية املعل�مات، اأم اتخاذ القرارات. 

بقية  مع  وبالتن�سيق  وغريهما،  االإقليمية،  وامل�ساكل  الطبيعية،  امل�ارد  اأ�سعار  تقلُّبات  مثل:  اخلارجية؛  ال�سدمات  امت�سا�س  بدور  القيام 
امل�ؤ�س�سات، وبال�سكل الذي يعيد اال�ستقرار االقت�سادي واالجتماعي اإلى االأو�ساع التي تخدم حتقيق اأهداف “النم� ال�سامل”. 

ل يف ال�س�ؤون الداخلية، واحرتام االلتزامات  العمل على خلق عالقات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية خارجية؛ تتاَّ�سم باحل�سافة وعدم التدخُّ
الدولية واالإقليمية مبا يخدم م�سالح البلد العربي، وحماية املكت�سبات املحلية.

امل�شدر: املحرر. 
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11.6 بع�ض املق�مات وامل�ؤ�ش�شات الداعمة لـ«النم� 
ال�شامل«:

 1.11.6 امل�ؤ�ش�شات الداعمة لل�ش�ق.. خلق بيئة 
داعمة للقطاع اخلا�ض: 

ت�ستمل اأهمُّ هذه امل�ؤ�س�سات على تعزيز حق�ق امللكية 
وم�ؤ�س�سات  والتنظيم،  الرقابة  وم�ؤ�س�سات  اخلا�سة، 
التاأمني االجتماعي، وم�ؤ�س�سات اإدارة النزاعات وحماربة 
الف�ساد، وبيئة تنظيمية الأ�س�اق ال�سلع واخلدمات والعمل، 
والكفاءة  املرونة  زيادة  بهدف  املال؛  راأ�س  �س�ق  وكذلك 

واملناف�سة. 

2.11.6 حق�ق امللكية:

عفها عم�ًما يف اأغلب  عباَّ م�ؤ�سر حق�ق امللكية عن �سَ
الدول العربية، وتراجعها يف عديد من احلاالت مقارنة 
االأهمية؛  كلاَّ  اإيالئها  �سرورة  د  ي�ؤكِّ ما   ،2000 عام  مع 
واالخرتاعات  الفردية  للمبادرات  زة  حمفِّ بيئة  لت�فري 
م  زة للتن�يع االقت�سادي1؛ بحيث متثِّل �سامًنا للتحكُّ املعزِّ
اإنتاج ال�سلع  يف الع�ائد على االأ�س�ل االإنتاجية الأغرا�س 
من  هنا  بداَّ  وال  اجلديدة،  االإنتاجية  والطرق  واخلدمات 
مزيًجا  ي�ستدعي  امللكية  حق�ق  تاأمني  اأن  على  التاأكيد 
الرقابة  م�ؤ�س�سات  ة  ق�اَّ ومن  والت�سريعات،  الق�انني  من 
ب�سرعة وكفاءة  ل  للتدخُّ الفر�سة  التي ت�سمن  والتنظيم، 
اأيِّ  اأو  للتعامل مع كلِّ حاالت التعدي على حق�ق امللكية، 
حالة من حاالت اإخفاق اآلية ال�س�ق؛ كاالحتكار، اأو عدم 
�سل�ك  وظه�ر  واالأ���س��ع��ار،  ال�سلع  ح���ل  املعل�مات  كمال 
اأو   ،)Moral Hazard( االأخالقية  باملخاطر  يتاَّ�سف 
ي  تف�سِّ اأو   ،)Adverse Selection( املعل�مات  تباين 
الف�ساد باأن�اعه وما يرتتاَّب عليه من فائدة لالآخرين دون 

اأن ي�سارك�ا يف تكلفة اال�ستثمار اأو املبادرة. 

اأنه  النامية  ال���دول  يف  ع��دي��دة  جت���ارب  بياَّنت  وق��د 
وتكاليفه- واالأرا�سي  امللكية  ت�سجيل  اإجراءات  لتخفيف 
على  احل�س�ل  يف  اإيجابيًّا  -اأث��ًرا  اخل�س��س  وجه  على 

الزراعية..  االأرا���س��ي  ملكية  ل  تنقُّ وتن�سيط  االئتمان، 
وغ���ريه���ا، واال���س��ت��ث��م��ارات ط���ي��ل��ة امل����دى، واحل����دِّ من 
اإلى  التح�ُّل  على  ي�ساعد  ما  مة؛  املنظاَّ غري  الن�ساطات 

ا�ستخدامات اقت�سادية اأكرث اإنتاجية لالأ�س�ل. 

3.11.6 م�ؤ�ش�شات الرقابة والتنظيم:

ال�س�ق  اقت�ساديات  كلاَّ  اأن  ال�سدد  هذا  يف  يالَحظ 
تتاَّ�سم  والتنظيم  للرقابة  م�ؤ�س�سات  رت  ط�اَّ قد  الناجحة 
باال�ستقاللية والكفاءة، تهتم ب�سالمة عمل اأ�س�اق ال�سلع 
واخلدمات والعمالة واالأ�س�ل واالأ�س�اق املالية، باالإ�سافة 
اإلى مراقبة احل�سابات العامة ومراجعتها، ومراقبة اإنفاق 
الق�اعد  مع  بالت�افق  وفعالية،  بكفاءة  العامة  االأم���ال 
والل�ائح القائمة، ويتطلاَّب م�اجهة حال التعبري وامل�ساءلة 
اأو تفعيل االأجهزة العليا  اإن�ساء  القائم يف الدول العربية 
للرقابة، ومن خالل ت�فري امل�ارد والكفاءة واال�ستقاللية، 
باالإ�سافة اإلى تفعيل َدْور البملانات وامل�اطنني واالإعالم، 
وقد ُي�ؤخذ مقيا�س �سفافية امل�ازنة العامة يف هذا االإطار 
واملراقبة  امل�ساركة  مبداأ  قب�ل  مدى  على  عمليٍّ  كم�ؤ�سر 

.)Noussi 2010( سيا�سيًّا وجماهرييًّا�

 4.11.6 م�ؤ�ش�شات التاأمني االجتماعي:

االجتماعي  التاأمني  م�ؤ�س�سات  َدْور  برز  فقد  كذلك 
وال�سغل،  بالدخل  املتعلِّقة  الفردية  املخاطر  مل�اجهة 
ة،  امل�ستقرِّ غري  الراأ�سمايل  االقت�ساد  بطبيعة  املرتبطة 
االجتماعي  لل�سمان  التقليدية  امل�ؤ�س�سات  انهيار  وم��ع 
ره العالقات االأ�سرية واجل�امع والكنائ�س  الذي كانت ت�فِّ
د طبيعة املخاطر  والروابط االجتماعية االأخرى، ومع تعقُّ
ك�حدات  عم�ًما  االجتماعي  التاأمني  م�ؤ�س�سات  رت  تط�اَّ
تع�ي�س  لت�سمل  امل���ازن��ة؛  من  ل  مت���اَّ م�ستقلاَّة  م�ؤ�س�سية 
وبرامج  العمالية،  النقابات  اإن�ساء  وح��ري��ة  البطالة، 
ت�زيع  اإع��ادة  االأدن��ى من  ت�سمن احلداَّ  التي  التح�يالت؛ 
الرثوة، وت�سمن اال�ستقرار االجتماعي، ويف هذا ال�سدد 
لبامج  امل�ؤ�س�سية  الرتتيبات  يف  النظر  اإع��ادة  من  بداَّ  ال 
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الي�م  له  متثِّ ملا  نظًرا  العامة؛  امل�ازنة  �سمن  التح�يالت 
من عبء مت�يلي غري منتج، ت�ستفيد منه ال�سرائح الغنية 
يتعلاَّق  ة فيما  واملت��سطة والفقرية على حدٍّ �س�اء؛ بخا�ساَّ
فر�س  عن  يرتتاَّب  الغذائية،  وامل���اد  املحروقات  بدعم 
الفج�ة  ت��زاي��د  �س�ء  يف  ة  بخا�ساَّ �سائعة؛  ا�ستثمارية 
اأ�سعار  وتذبذب  العربية،  ال��دول  من  عديد  يف  التم�يلية 
هذا  ويف  لهما،  رة  امل�سدِّ للدول  بالن�سبة  والغاز  النفط 
د امل�ؤ�س�سات املالية الدولية على اأهمية اإيالء  االإطار ُت�سدِّ
تدريجي  تط�ير  املطلقة، من خالل  االأول�ية  املح�ر  هذا 
والعاطلني  للفقراء  حم���اٍب  مبا�سر  حت���ي��الت  لنظام 
غريها،  اأو  نقدية  تع�ي�سات  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��ل؛  ع��ن 
هدر  على  وللق�شاء  �لقت�شادي،  �لن�شاط  يف  لإدر�جهم 
ت�ساهم  �ساملة،  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  الهائل،  امل���ارد 
اجلهات  جانب  اإلى  االجتماعي  التاأمني  م�ؤ�س�سات  فيها 
�س�اء؛  حدٍّ  على  واملالية  التخطيطية  االأخرى؛  احلك�مية 

ل�سمان م�ست�ى اأعلى من التن�سيق والت�ساور. 

5.11.6 حماربة الف�شاد: 

مكاًنا  االقت�ساد  على  واآث���اره  الف�ساد  ق�سية  حتتلُّ 
حتجيم  اإل��ى  ي�سعى  ال��ذي  امل�ؤ�س�سي،  االإ�سالح  يف  ب��ارًزا 
ا�ستغالل ال�سلطة، واالحتكار، وعمليات االبتزاز وال�سل�ك 
خ�س والت�سهيالت باأن�اعهما الأفراد  االنتهازي واإ�سناد الرُّ
اليقني، ويحدُّ  و�سركات بعينها؛ ما يخلق حالة من عدم 
كثرًيا من اال�ستثمار يف الن�ساطات االإنتاجية واالبتكارية 
ي اإلى ت�س�ُّهات يف بيئة االأعمال  فة للعمالة؛ ما ي�ؤدِّ وامل�ظاَّ

واالقت�ساد التجميعي. 

و�عتماًد� على هذه �لآثار �ل�شلبية يتمُّ ��شتنباط �ُشبل 
تتم  اأن  على  الظ�اهر،  ه��ذه  حتجيم  بهدف  م�ؤ�س�سية 
االإ�سالحات اجل�هرية على امل�ست�ى ال�طني ملعاجلة اأهم 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  املناف�سة  غرار  على  م�سادره، 
املقياَّدة، واملحاباة، ونق�س ال�سفافية، واخل�س�ع للم�ساءلة، 
ما  ع��ادة  لالقت�ساد؛  التجميعي  بامل�ست�ى  يتعلاَّق  وفيما 
ت�ستمل حماور االإ�سالح على تلك االإ�سالحات التي تفتح 

ة من خالل  ره، وتزيد من املناف�سة احلراَّ االقت�ساد وحُترِّ
تقليل احل�اجز التجارية، واإلغاء الق�اعد التنظيمية غري 
�سلطة  من  والتقليل  امل�ستطاع،  قدر  وتب�سيطها  الالزمة، 
ه نح� احلك�مة االإلكرتونية  امل�س�ؤولني العم�ميني، والت�جُّ
ورفع  باأن�اعها،  الرتاخي�س  با�ست�سدار  يتعلاَّق  فيما 
للق�ساء  وغريها؛  اجلمارك  مع  والتعامالت  ال�سرائب 

على ُفر�س االبتزاز.

امل�اطنني- منح  على  العمل  يجدر  اأخرى  جهة  ومن 
اخلدمات  وم�ستخدمي  ال�سرائب  داف��ع��ي  باعتبارهم 
الإخ�ساع  القدرة؛  من  مزيًدا  االإع��الم  -وو�سائط  العامة 
يتعلاَّق  فيما  للم�ساءلة  وامل�ظفني  واحلك�مة  ال�سيا�سيني 
بتح�يل  يتعلاَّق  فيما  اأو  االعتيادية،  االإداري��ة  باملعامالت 
االأ�س�ل االإنتاجية من القطاع العام اإلى القطاع اخلا�س 
القطاع  خل�سخ�سة  االقت�سادية  االإ���س��الح��ات  �سمن 
وزي��ادة  اخل��ا���س،  القطاع  َدْور  تن�سيط  بهدف  ال��ع��ام؛ 
بني  احلديثة  ال�سراكة  باأ�سكال  يتعلاَّق  فيما  اأو  التناف�س، 
هام�س  على  تنط�ي  والتي  واخل��ا���س،  العام  القطاعني 

كبري للف�ساد يف ظلِّ امل�ؤ�س�سات ال�سائدة. 

�سات املكافحة للف�ساد على �سمان  كذلك تنط�ي امل�ؤ�ساَّ
ي  الت�سدِّ ل�سمان  �س؛  ومتخ�سِّ وم�ستقل  نزيه  ق�ساء 
املجتمع  م�ؤ�س�سات  ك��لِّ  تدعيم  اإل��ى  باالإ�سافة  للف�ساد، 
قدر  اأعلى  ل�سمان  احلك�مية؛  غري  مات  واملنظاَّ امل��دين 
جلماعات  خ�س�عها  عدم  تكلف  املالية  اال�ستقاللية  من 

ال�سغط. 

قت دول���ة االإم�����ارات ق��ف��زة يف  يف ه��ذا االإط����ار حقاَّ
ال�سرتداد  قان�ن  على  م�سادقتها  بعد  الف�ساد،  مدركات 
�س  يتعراَّ حيث  م�سروعة؛  غري  بطريقة  لة  املح�ساَّ االأم�ال 
�سن�ات  ع�سر  اإلى  خم�س  بني  ت�سل  لعق�بات  ط�ن  املت�رِّ
يف حال رف�سهم ردِّ االأم�ال، باالإ�سافة اإلى تعديل قان�ن 
 ،2005 لعام  بالف�ساد  املتاَّ�سلة  اجلرائم  على  العق�بات 
 ،2011 عام  اخلدمة  لدي�ان  الف�ساد  مكافحة  واإ�سناد 
هذا باالإ�سافة اإلى العمل على ا�ستكمال االأدوات القان�نية 

حلماية ال�سه�د واملبلِّغني.

ه��������ن��������اك ال�������ع�������دي�������د م���ن 

ال���ازم���ة لدعم  امل��ق��وم��ات 

البلدان  يف  املوؤ�س�سات  دور 

وت�������س���م���ل هذه  ال���ع���رب���ي���ة، 

�سبيل  ع����ل����ى  امل�����ق�����وم�����ات 

امللكية،  حقوق  دعم  املثال: 

والرقابة والتنظيم، وتعزيز 

التاأمني  م��وؤ���س�����س��ات  دور 

االج����ت����م����اع����ي، وحم����ارب����ة 

موؤ�س�سات  ودع���م  ال��ف�����س��اد، 

وخف�ض  ال���ع���م���ل،  اأ�����س����واق 

واخلروج  الدخول  تكاليف 

وتعميق  االأ�������س������واق،  م����ن 

ال����ق����ط����اع امل�����������ايل، ودع������م 

م��وؤ���س�����س��ات اآل���ي���ات احل���وار 

االجتماعي،  وال��ت��م��ا���س��ك 

وتعزيز االإدارة املحلية
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6.11.6 خف�ض تكاليف الدخ�ل واخلروج 
اإلى االأ�ش�اق وح�اجزها:

البنك  تقارير  غ��رار  عديدة-على  تقارير  حت  و�ساَّ
الدويل )2003 و2013( وتقرير برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي )2012( -اأن الرتتيبات امل�ؤ�س�سية التي حتكم 
اإلى نتائج  ت  اأداَّ اأ�س�اق ال�سلع واخلدمات واأ�س�اق العمل 
القطاع  حالة  يخ�سُّ  فيما  ُمْن�سفة،  وغ��ري  فعالة  غري 
يف  مة  املنظاَّ غري  ال�س�ق  وتفاقم  العمل  و�س�ق  اخلا�س 
على  اخلا�س  القطاع  قدرة  تبدو  اأواًل:  العربية،  ال��دول 
ا؛  جدًّ �سعيفة  وجيدة  عديدة  عمل  فر�س  وخلق  النم� 
النفاذ  اإلى  ت���ؤدي  والتي  القائمة،  االأعمال  لبيئة  نظًرا 
اعتماًدا  ب�سكل غري متكافئ،  االئتمان  واإلى  ال�س�ق  اإلى 
العالقات  اأو  احلك�مة  رها  ت�فِّ التي  االمتيازات  على 
اإلى  ال��دخ���ل  ح��ري��ة  م��ن  ك��ث��رًيا  ي��ح��دُّ  م��ا  ال�سخ�سية، 

ة.  االأ�س�اق واملناف�سة احلراَّ

هذا ي�ستدعي اإعادة ت�سكيل البيئة التنظيمية الأ�س�اق 
ال�سلع واخلدمات والعمل، وكذلك �س�ق راأ�س املال؛ بهدف 
خلق  مع  بالت�ازي  واملناف�سة،  والكفاءة  امل��رون��ة  زي��ادة 
ة، تعمل من خالل  م�ؤ�س�سات مراقبة ذات ا�ستقاللية تاماَّ
الف�ساد  مكافحة  جم��ال  يف  و�سارمة  افة  �سفاَّ ت�سريعات 
واالحتكار واملعل�مات الداخلية يف االأ�س�اق املالية واأ�س�اق 
ال�سلع واخلدمات، وتداخل م�سالح القطاع احلك�مي مع 
م�سائل  يف  اخلا�س  والقطاع  احلك�مية،  ال�سركات  عمل 
احلك�مية..  وامل�����س��رتي��ات  واخل�سخ�سة  الرتاخي�س 
ت�فري  على  العمل  من  ال�سدد  ه��ذا  يف  وال بداَّ  وغريها، 
عدم  حجم  من  للتقليل  تكلفة؛  وبدون  كاملة،  املعل�مات 
تكافئ املعل�مات يف القطاع اخلا�س وبني القطاع اخلا�س 
والعام ل�سالح املجتمع املدين، وقد بياَّنت جتارب عديدة 
يف الدول النامية اأن تخفي�س اإجراءات ت�سجيل االأعمال 
ال�سركات  ت�سجيل  ز  يحفِّ الرتاخي�س؛  على  واحل�س�ل 
ز من  اجلديدة والعاملة يف القطاع غري املنتظم؛ ما يعزِّ
�ل�شركات  مُبز�حمة  وي�شمح  �لتناف�شية،  �ل�شغ�ط  زيادة 

احلديثة،  التجارية  املمار�سات  ز  يعزِّ ا  مماَّ املنا�سبة؛  غري 
ويزيد االإنتاجية. 

7.11.6 اأ�ش�اق العمل:

ُت��جه �أمناط �أ�ش��ق �لعمل �لعربية �لقائمة �لتح�ُّلت 
الكبى التي طراأت على َدْور اأ�س�اق العمل وخ�سائ�سها، 
القطاعات  َدْور  وتراجع  الهيكلية،  االإ�سالحات  �س�ء  يف 
�حلك�مية و�ملناف�شة �ملت�شاعدة بني �ل�شركات، و�ل�شغ�ط 
على االإنتاجية، يف �سياق الع�ملة املت�سارعة؛ وما لذلك من 
اآثار على املعرو�س من العمالة، و�سيا�سات الت�ظيف عند 

. القطاع اخلا�سِّ

ة ت�س�ُّهات يف �س�ق العمل؛ منها:  وقد نتج عن هذا عداَّ
العامل،  مناطق  كلِّ  مع  مقارنة  العالية  البطالة  معدالت 
يف  املراأة  م�ساركة  وتدين  باخل�س��س،  ال�سباب  وبطالة 
يف  زها  وتركُّ العايل  العائد  ذات  ال�ظائف  وقلاَّة  العمل، 
القطاع احلك�مي، وما نتج عنه من اختالالت جغرافية 
عملية  يف  اجل���دارة  على  االعتماد  وع��دم  الفر�س،  يف 
االلتحاق  معدالت  زادت  فقد  وبالتزامن..  الت�ظيف، 
يف  �ساهم  ما  واجلامعي؛  والثان�ي  االبتدائي  بالتعليم 
تكري�س ت�ازن َه�سٍّ يف �س�ق العمل، عند م�ست�ى اإنتاجية 
ه  ه القطاع اخلا�س نح� الت�ظيف يف حدِّ دنيا؛ نظًرا لت�جُّ
الت�ظيف  يف  العمل  �س�ق  مرونة  �سعف  ب�سبب  االأدن��ى؛ 
الكثافة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  نح�  ��ه  وال��ت���جُّ وال��ت�����س��ري��ح، 
والتم�يل  الطاقة  لدعم  نظًرا  العمالية؛  ال  الراأ�سمالية 
ر لها ب�سفة غري مناف�سة، باالإ�سافة اإلى االعتماد  املت�فِّ
اإلى عدم و�س�ح  ى  اأداَّ على املحاباة ع��س الكفاءة، هذا 
والتدريبي  التعليمي  القطاع  ُير�سلها  التي  االإ���س��ارات 
اختيار  عملية  يف  للطلبة؛  بالن�سبة  كان  �س�اء  عم�ًما؛ 
امل�سارات التعليمية املالئمة اأكرث حلاجيات �س�ق العمل، 
والتي تدرُّ ع�ائد عالية، اأم بالن�سبة للقطاع اخلا�س؛ الذي 
ف ح�سب القدرات واملهارات احلقيقية عند  ع اأن ي�ظِّ ُيت�قاَّ
زيادة  له  ي�سمن  ما  امل�ظف؛  اإنتاجية  من  تزيد  روات��ب 

االأرباح. 
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توازن  اإح��داث  على  بالعمل  ى  ُيو�صَ ال�صدد  هذا  يف 
�صدَّ  ��ال  ال��ع��مَّ حلماية  واحل��اج��ة  املطلوبة  امل��رون��ة  ب��ن 
خالل  “هارتز”  اإ���ص��الح��ات  غ���رار  على  ال�����ص��دم��ات؛ 
ة  لة يف خف�ض املدَّ الفرتة 2005-2009 يف اأملانيا، واملتمثِّ
الق�صوى للتاأمن على البطالة، وتقلي�ض خيارات التقاعد 
التغطية  يف  العمل  اأرب��اب  م�صاهمة  وَخْف�ض  االختياري، 
ت�صبَّبت  والتي  تة،  املوؤقَّ العقود  نطاق  وزيادة  االجتماعية، 
مئوية؛  نقاط  ب�ستة  البطالة  ن�سبة  يف  مهمٍّ  انخفا�ض  يف 
 ،2012 عام   5.5 اإلى   2005 عام   %11.3 م�صتوى  من 
العاملة  القوى  يف  امل�صاركة  ل  معدَّ ارتفاع  اإلى  باالإ�صافة 
عة  باأكرث من 3%، وقد رافقت هذه التدابري تغطية مو�صَّ
الناجمة  اجلانبية  لالآثار  ي  للت�صدِّ العمل؛  للعاطلن عن 

عن املرونة العالية يف �صيا�صات التوظيف والت�صريح.

“املرونة  ب�سيا�سة  �سبيهة  ال�سيا�سات  ه��ذه  وت��ب��دو 
اأ�صا�ًصا  تقوم  وال��ت��ي  ال��دامن��ارك،  يف  املتَّبعة  االآمنة”، 
العمل  اأرباب  لكلٍّ من  واإجراءات منخف�سة  على تكاليف 
وتغطية  اجتماعي  اأمان  �سبكة  مع  بالتزامن  واملوظفني، 
عالية،  فاعلية  كذلك  التجربة  ه��ذه  بيَّنت  وق��د  عالية، 
متثَّلت   ،2009 لعام  االقت�صادية  االأزم���ة  خ��الل  حتى 
الت  معدَّ عف  و�صَ جديد،  عمل  على  احل�صول  �صرعة  يف 
ال�صريبي  االإ���ص��الح  اأن  ويتبنَّ  والت�صريح،  االإف��ال���ض 
ال�سرائب  ميثِّل خطوة �سرورية بهذا الجتاه؛ نظًرا لأن 
ع العمل يف القطاع غري الر�سمي؛ ما يزيد  املرتفعة ت�سجِّ
التمتُّع  على  القدرة  عدم  ب�سبب  الفردية؛  املخاطر  من 

بالتغطية االجتماعية والتقاعد.. وغريهما. 

مة العمل الدولية بالعمل  ويف هذا االإطار ُتو�صي منظَّ
الدول  العمل الالئق يف  القائم يف  العجز  على احلدِّ من 
العربية؛ من خالل َخْلق مزيد من فر�ض العمل، وتنمية 
معايري  وتعزيز  الجتماعية،  احلماية  وتعزيز  امل�ساريع، 
حزم  خالل  ومن  االجتماعي،  واحل��وار  وحقوقه،  العمل 
املناعة  ل��زي��ادة  الهادفة  القت�سادية  ال�سيا�سات  م��ن 
القت�سادية،  العوملة  وجه  يف  ال��دول،  لهذه  القت�سادية 

من  ما  �سيِّ ل  املتكررة؛  والأزم��ات  املت�سارعة،  واملناف�سة 
بن  وامل�صاواة  االجتماعية،  احلماية  اآليات  تعزيز  خالل 
التعليم  وميثِّل  وال�سحة،  والتعليم  العمل  يف  اجلن�سني 
التعلُّم  ال�سكان على  اأ�سا�سية يف زيادة قدرة  العام حلقة 
وا�ستخدام املعلومات، والتعليم الثانوي الفني والعايل يف 
جمالت العلوم والهند�سة وتطوير التقنية والبتكار؛ لبناء 
تهدف  املتقدمة،  للدول  مواكبة  حقيقية  معرفية  قدرات 
العلمي  البحث  ومبنظومة  العام  بالتعليم  النهو�ض  اإلى 
والتطوير، وربطهما بالتطبيقات التجارية الداعمة للنموِّ 

االقت�صادي.

8.11.6 زيادة االنفتاح التجاري:

زة  ومعزِّ للطلب،  دافعة  تناف�صية،  اأك��رث  بيئة  لتوفري 
النخراط  على  القطاع اخلا�ض  يعمل  بحيث  لالإنتاجية؛ 
ًعا  اأكرث فاأكرث يف �سال�سل الإنتاج العاملية، ما يتطلَّب تو�سُّ
والتطوير،  العلمي  البحث  يف  ال�ستثمار  جم���الت  يف 
وال�سراكة مع امل�ستثمر الأجنبي املبا�سر، الذي ي�سمح يف 
اإلى  والنفاذ  واخل��رة،  التكنولوجيا  بنقل  معينة  حالت 
الأ�سواق العاملية؛ ما قد يخرتق اجلمود القائم يف اأغلب 
القطاعات االقت�صادية يف الدول العربية، ويعمل االنفتاح 
ظروف  واإر���س��اء  الف�ساد،  حماربة  زي��ادة  على  التجاري 
ال�سركات  متار�سها  التي  لل�سغوط  نظًرا  الالئق؛  العمل 

مات الدولية.  دة اجلن�صية واملنظَّ متعدِّ

9.11.6 تو�سيع القطاع املايل وتعميقه:

بحيث ي�سهل على املبادر اأو �ساحب راأ�ض املال القائم 
ع يف امل�سروع القائم بتكلفة مقبولة  بدُء م�سروعه، اأو التو�سُّ
ويف اآجال مقبولة، وهذا يتطلَّب َك�ْسر حلقة الكبح املايل يف 
ل�سالح  الئتمان  تخ�سي�ض  لة يف  واملتمثِّ العربية،  الدول 
ذين، بحيث ُتفر�ض  بع�ض القطاعات اأو الأ�سخا�ض املتنفِّ
وجه  على  وامل�صريف  املايل  القطاع  على  ة  املناف�صة احلرَّ
التحديد، مع حت�سني القطاع املايل غري امل�سريف، ودفعه 
الإنتاجية غري  املجالت  ل�سالح  املالية  لتنويع اخلدمات 
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الرتتيبات  يف  النظر  اإعادة  حتًما  يتطلَّب  وهذا  الريعية، 
املوؤ�س�سية وحوكمة القطاع، ويف اإ�سناد االئتمان واملراقبة 
املحا�سبية واملالية، وبيان امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق كلِّ 
املتداخلني يف هذا القطاع من القطاع املايل، و�سواًل اإلى 

حمافظ البنك املركزي.

10.11.6 اآليات احلوار االجتماعي والتنمية 
املحلية:

احلوار  اآليات  تعزيز  اإلى  ة  املا�سَّ احلاجة  تبيَّنت  لقد 
اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  بني  الثالثية  االجتماعي 
العمل  اأ�سحاب  مات  منظَّ يف  ممثَّاًل  امل��دين؛  واملجتمع 
احلكومية؛  غري  مات  واملنظَّ واالأح��زاب  ال  العمَّ ونقابات 
لتعزيز عالقات العمل ال�سليمة، يف �سوء ت�سريعات العمل 
ة  الة؛ بخا�سَّ ال�سعيفة، واإدارات ت�سوية النزاعات غري الفعَّ
املنتظم،  غري  االقت�ساد  يف  العمل  بعالقات  يتعلَّق  فيما 
وقد  العربية،  ال���دول  ك��لِّ  يف  ة  مهمَّ ة  ح�سَّ يحتلُّ  ال��ذي 
�ساهمت مثل هذه االآليات يف تعزيز االإدارة االقت�سادية 
وحتقيق اال�ستقرار االجتماعي يف عديد من الدول، على 
يف  االقت�سادية  والتنمية  للعمل  الوطني  املجل�ص  غ��رار 
االجتماعي  للحوار  الوطنية  واللجنة  اإفريقيا”،  “جنوب 

يف “النيجر” )�سندوق العمل الدويل، 2011(. 

املوؤ�س�سات  �سمن  من  املوؤ�س�سات  هذه  اعتبار  وميكن 

بني  التن�سيق  ف�سل  حلاالت  حلول  اإيجاد  على  تعمل  التي 
ما  عادة  بق�سايا  يتعلق  فيما  املختلفة،  املجتمع  �سرائح 
ومن  املختلفة،  االأط��راف  بني  متبادلة  منافع  ذات  تكون 
�ساأنها حتقيق منوٍّ �سامل يحدُّ من الفقر والبطالة، ومن 
وعلى  لالأقليات  املوؤ�س�سي  التمثيل  �سات  املوؤ�سَّ هذه  بني 
والالمركزية،  املحلية  التنمية  ل�سمان  املحلي؛  امل�ستوى 
العربية  ال��دول  تعي�سها  التي  املفزعة  التفاوتات  ظلِّ  يف 
الداخلية  واجلهات  الكبرية  واملدن  والريف  احل�سر  بني 

املحرومة. 

املجاالت  ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��اءل��ة  ت��ع��زي��ز  ن  ويت�سمَّ
عمليات  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  ُت�سرك  التي  واالآل��ي��ات 
العامة  باملعلومات  االإدالء  خالل  من  والتقومي؛  الر�سد 
فيما يخ�صُّ امليزانية الوطنية واملحلية على حدِّ ال�سواء؛ 
والتحكيم  الرقابة  اأجهزة  قدرات  تعزيز  اإلى  باالإ�سافة 
االإن�سان  ح��ق��وق  �����س��ات  وم��وؤ���سَّ ك��ال��رمل��ان��ات،  ال��ع��ام��ة؛ 
بفاعلية  تعمل  لكي  الف�ساد،  مكافحة  ووكاالت  الوطنية، 
اأن  ُيذكر  املثال:  �سبيل  على  العامة؛  املوؤ�س�سات  داخ��ل 
بتحليل  الدويل  البنك  من  بدعٍم  قامت  “االأورغواي” 
ال�سرائب،  اإ�سالح  بهدف  االجتماعية؛  واآث���اره  الفقر 
وقد �ساهم التحليل الكمي الدقيق بحوار على امل�ستويات 
اإجماع برملاين وجمتمعي  اإلى  اأف�سى  املركزية واملحلية، 

حول فوائد االإ�سالح ال�سريبي.
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اأن عدد براءات االخرتاع والعالمات التجارية والت�ضاميم ال�ضناعية يبقى �ضعيًفا مقارنة مع   WIPO موقع  يبينِّ     1
696 على التوايل،   ،16355 مة؛ على �ضبيل املثال: تبلغ هذه االأعداد يف 2013 يف االإمارات: 416،  الدول املتقدنِّ
 ،501188 209، مقارنة بالواليات املتحدة:   ،3645  ،218 777، ويف تون�س:   ،7356  ،354 ويف املغرب: 

872519، 97556 على التوايل.
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ت 
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ا

الأعمال، 2015.
ممار�صة ا

ت 
يل، قاعدة بيانا

ك الدو
امل�صدر: البن

املجم�عة
البلدان
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67
56

56
36

45
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ْطرية
طر الُق

خا
يل للم

ت الدليل الدو
جلدول رقم 6. 3: م�ؤ�صرا

ا

ْطرية، 2015
طر الُق

خا
يل للم

ت الدليل الدو
طر ال�شيا�شية، قاعدة بيانا

خا
ت امل

خدما
جمموعة 

امل�شدر: 

املجم�عة
البلد

اال�صتقرار 
حلك�مي

ا
الظروف 

االجتماعية 
واالقت�صادية

اال�صتثمار
ال�شراع داخلي

ال�شراع 
خلارجي

ا
الف�صاد

جلي�س يف 
ا

ال�صيا�صة
الت�ترات 

الدينية
القان�ن والنظام

الت�ترات 
العرقية

امل�شاءلة 
والدميقراطية

ج�دة 
البريوقراطية

حلا�صل 
ا

يل
االإجما

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

1995
2014

التنمية الب�صرية 
ًّا العالية جد

قطر
8

11
7

8
6

10
12

10
10

9
2

3
5

4
4

4
6

5
6

6
2

2
2

2
69

73
ال�صع�دية

7
9

6
6

5
10

12
9

11
10

2
3

5
5

4
4

6
5

5
5

2
1

2
2

66
67

االإمارات
8

11
8

10
7

12
12

10
10

11
2

4
5

5
4

4
4

4
4

5
2

3
2

3
68

79
البحرين

7
7

6
7

6
10

12
7

12
10

4
3

5
3

4
3

5
5

5
4

2
4

3
2

70
64

الك�يت
7

7
7

9
7

9
12

9
10

10
3

3
5

5
3

4
6

5
5

5
4

3
2

2
71

69

التنمية الب�صرية العالية

ليبيا
7

6
5

4
6

6
11

6
9

9
4

1
3

3
5

5
5

4
6

5
2

2
2

2
64

52
ُعمان

8
10

7
7

5
11

12
10

12
10

3
3

5
5

4
4

5
5

5
5

2
2

3
2

71
73

لبنان
6

6
7

5
6

7
10

6
9

7
4

2
4

2
3

3
4

4
5

5
4

5
1

2
62

52
االأردن

8
8

7
4

6
9

12
8

12
10

4
3

4
5

4
4

5
4

6
4

4
3

3
2

75
63

ت�ن�س
8

7
7

5
7

6
12

7
10

11
3

3
4

4
5

4
5

5
5

5
3

3
2

2
69

61
جلزائر

ا
6

7
5

5
5

9
4

8
10

10
3

2
0

3
0

3
3

3
4

4
3

4
1

2
45

57

التنمية 
الب�صرية 
املت��صطة

م�صر
6

7
6

4
7

6
9

6
11

9
4

2
3

1
2

3
4

3
6

5
4

2
2

2
65

49
�ص�ريا

9
6

7
4

6
4

12
5

11
6

4
2

2
2

5
4

5
5

6
3

2
1

2
2

70
42

العراق
6

6
4

1
3

8
5

6
6

9
1

1
0

0
5

1
2

2
1

3
1

4
1

2
36

40
املغرب

8
7

6
6

6
9

12
7

11
10

3
2

4
4

4
5

6
5

5
5

2
5

2
2

69
64

التنمية 
الب�صرية 
املنخف�صة

اليمن
6

8
6

4
5

6
10

6
11

9
3

2
4

4
4

4
3

2
4

4
4

4
2

1
63

51
ال�ص�دان

5
6

4
2

3
7

2
6

8
7

2
1

0
0

1
2

2
3

0
2

1
2

1
1

29
36

ال�ص�مال
3

6
2

0
1

3
2

5
10

6
1

1
1

1
3

3
2

1
2

2
0

2
0

0
26

29
الدول العربية

7
7

6
5

5
8

10
7

10
9

3
2

3
3

4
3

4
4

4
4

2
3

2
2

60
56

دول املقارنة

ال�اليات املتحدة
6

6
7

9
7

12
11

10
10

10
5

4
6

4
6

6
6

5
5

5
6

6
4

4
79

80
�صنغاف�رة

8
10

7
10

7
12

12
10

12
11

4
5

6
5

6
5

6
5

6
6

3
2

4
4

81
83

ك�ريا
6

9
7

10
7

10
12

10
10

9
5

3
5

4
5

6
5

5
6

6
5

6
4

3
76

79
ماليزيا

9
7

8
10

7
10

12
10

12
11

4
3

5
5

4
4

5
4

5
4

4
4

2
3

77
73

ال�صني
8

9
8

7
5

8
11

9
11

8
4

2
2

3
6

4
5

4
5

4
2

2
3

2
69

60
العامل

6
7

6
5

6
8

10
9

11
10

4
3

4
4

5
5

4
4

4
4

4
4

2
2

66
64
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حل�كمة
ت ا

جلدول رقم 6. 4: م�ؤ�صرا
ا

حل�كمة العاملية، 2015.
ت ا

ت م�ؤ�صرا
يل، قاعدة بيانا

ك الدو
امل�صدر: البن

املجم�عة
البلد

ري وامل�شاءلة
التعب

ال�صتقرار 
ا

ب 
ال�صيا�صي وغيا

ب
الإرها

ف/ ا
العن

حلك�مة
فاعلية ا

ظيم
ج�دة التن

�صيادة القان�ن
طرة على 

ال�صي
الف�صاد

حلاكمية
م�ؤ�صر ا

1996
2013

1996
2013

1996
2013

1996
2013

1996
2013

1996
2013

1996
2013

التنمية الب�صرية 
ًّا العالية جد

طر
ق

-0.5
 

-0.9
 

0.2
1.22

0.47
1.07

-0.1
 

0.74
0.1

1.04
-0.1

 
1.24

0.01
0.74

ال�صع�دية
-1.4

 
-1.8

 
-0.3

 
-0.4

 
-0.3

 
0.06

-0.2
 

0.08
0.25

0.26
-0.6

 
-0

 
-0.4

 
-0.3

 
ت

المارا
ا

-0.4
 

-1
 

0.86
0.92

0.63
1.17

0.73
0.78

0.69
0.64

-0.1
 

1.29
0.4

0.63
حرين

الب
-0.7

 
-1.3

 
-0.4

 
-1.3

 
0.63

0.58
0.53

0.6
0.04

0.35
0.17

0.45
0.04

-0.1
 

ت
الك�ي

-0.2
 

-0.7
 

0.13
0.14

0.13
-0.1

 
0.07

-0.1
 

0.6
0.39

0.72
-0.2

 
0.24

-0.1
 

التنمية الب�صرية 
العالية

ليبيا
-1.4

 
-1

 
-1.1

 
-1.8

 
-0.9

 
-1.5

 
-1.8

 
-1.8

 
-1.1

 
-1.4

 
-0.8

 
-1.5

 
-1.2

 
-1.5

 
ُعمان

-0.5
 

-1
 

0.8
0.48

0.55
0.21

-0.1
 

0.47
0.69

0.56
0.04

0.08
0.25

0.13
لبنان

-0.3
 

-0.4
 

-0.8
 

-1.7
 

-0.1
 

-0.4
 

-0.4
 

-0.1
 

-0.2
 

-0.8
 

-0.5
 

-0.9
 

-0.4
 

-0.7
 

الردن
ا

-0.2
 

-0.8
 

-0.2
 

-0.6
 

0.12
-0.1

 
0.03

0.11
0.28

0.39
-0.1

 
0.09

0
-0.2

 
ت�ن�س

-0.5
 

-0.1
 

0.16
-0.9

 
0.41

0
0.01

-0.4
 

-0.2
 

-0.2
 

-0.2
 

-0.2
 

-0.1
 

-0.3
 

جلزائر
ا

-1.3
 

-0.9
 

-1.9
 

-1.2
 

-1
 

-0.6
 

-0.8
 

-1.2
 

-1.2
 

-0.7
 

-0.5
 

-0.5
 

-1.1
 

-0.8
 

التنمية الب�صرية 
املت��صطة

ني
ط

فل�ص
-1.1

 
-0.9

 
-1.7

 
-1.9

 
-1.2

 
-0.8

 
-0.9

 
0.15

-0.1
 

-0.4
 

-0.9
 

-0.7
 

-1
 

-0.8
 

م�صر
-0.8

 
-1

 
-0.6

 
-1.6

 
-0.2

 
-0.9

 
0.01

-0.7
 

0.05
-0.6

 
-0.1

 
-0.6

 
-0.3

 
-0.9

 
�ص�ريا

-1.3
 

-1.8
 

-0.4
 

-2.7
 

-0.6
 

-1.3
 

-1.2
 

-1.6
 

-0.4
 

-1.5
 

-0.8
 

-1.2
 

-0.8
 

-1.7
 

العراق
-2

 
-1.1

 
-1.9

 
-2

 
-2

 
-1.1

 
-2

 
-1.3

 
-1.5

 
-1.5

 
-1.5

 
-1.3

 
-1.8

 
-1.4

 
ب

املغر
-0.4

 
-0.7

 
-0.3

 
-0.5

 
-0

 
-0.1

 
-0.2

 
-0.2

 
0.24

-0.3
 

0.33
-0.4

 
-0.1

 
-0.3

 

التنمية الب�صرية 
املنخف�صة

اليمن
-0.7

 
-1.4

 
-1.4

 
-2.4

 
-0.6

 
-1.2

 
-0.5

 
-0.7

 
-1.4

 
-1.2

 
-0.4

 
-1.2

 
-0.8

 
-1.3

 
جزر القمر

-0.6
 

-0.5
 

0.38
-0.2

 
-1.7

 
-1.4

 
-1.2

 
-1.3

 
-1.1

 
-1

 
-0.9

 
-0.7

 
-0.9

 
-0.9

 
م�ريتانيا

-0.5
 

-0.9
 

0.26
-1

 
-0.1

 
-0.9

 
-0.6

 
-0.7

 
-0.4

 
-1

 
-0

 
-0.7

 
-0.2

 
-0.9

 
ال�ص�دان

-1.9
 

-1.8
 

-2.5
 

-2.2
 

-1.1
 

-1.5
 

-1.4
 

-1.4
 

-1.6
 

-1.3
 

-1.3
 

-1.5
 

-1.6
 

-1.6
 

جيب�تي
-0.9

 
-1.4

 
-0.5

 
-0.1

 
-0.9

 
-1.2

 
-1

 
-0.6

 
-1

 
-0.8

 
-0.5

 
-0.4

 
-0.8

 
-0.8

 
ال�ص�مال

-2.1
 

-2.2
 

-2.7
 

-2.8
 

-2.1
 

-2.2
 

-2.5
 

-2.2
 

-2.2
 

-2.4
 

-1.7
 

-1.6
 

-2.2
 

-2.2
 

الدول العربية
-0.9

 
-1.1

 
-0.6

 
-1

 
-0.5

 
-0.6

 
-0.6

 
-0.5

 
-0.4

 
-0.5

 
-0.4

 
-0.5

 
-0.6

 
-0.7

 

دول املقارنة

حدة
ت املت

اليا
ال�

1.37
1.08

0.87
0.61

1.71
1.5

1.59
1.26

1.45
1.54

1.57
1.28

1.43
1.21

�صنغاف�رة
0.2

0.06
1.07

1.33
2.1

2.07
2.25

1.96
1.28

1.74
2.17

2.08
1.51

1.54
ك�ريا

0.62
0.69

0.52
0.24

0.63
1.12

0.48
0.98

0.75
0.94

0.27
0.55

0.55
0.75

ماليزيا
-0.1

 
-0.3

 
0.47

0.05
0.75

1.1
0.69

0.62
0.61

0.48
0.51

0.41
0.49

0.39
ني

ال�ص
-1.3

 
-1.6

 
-0.2

 
-0.6

 
-0.3

 
-0

 
-0.1

 
-0.3

 
-0.4

 
-0.5

 
-0.3

 
-0.4

 
-0.4

 
-0.5

 
مل

العا
-0

 
0

-0.1
 

0
-0

 
0

0
0

-0
 

0
0

0
-0

 
0
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ري العمل )�صنة امل�صادقة(
ت معاي

جلدول رقم 6. 5: م�ؤ�صرا
ا

ظمة العمل الدولية، 2015.
امل�صدر: من

املجم�عة

البلد

حلرية النقابية
ا

ي
جبار

الإ
العمل ا

التمييز
طفال

الأ
عمل ا

حلرية النقابية 
ا

جلماعية
واملفاو�صة ا

ظيم وعقد 
حق التن

جماعية
اتفاقية 

العمل 
ي

جبار
الإ

ا
اإلغاء العمل 

ي
جبار

الإ
ا

امل�صاواة 
ج�ر

الأ
يف ا

يف العمل 
التمييز 

واملهنة
الأدنى 

ُّ ا حلد
ا

ل�صن العمل
اأ�ص�اأ اأ�صكال 
طفال

الأ
عمل ا

التنمية الب�صرية 
ًّا العالية جد

طر
ق

1998
2007

1976
2006

2000
ال�صع�دية

1978
1978

1978
1978

2014
2001

ت
الإمارا

ا
1982

1997
1997

2001
1998

2001
حرين

الب
1981

1998
2000

2012
2001

ت
الك�ي

1961
2007

1968
1961

1966
1999

2000

التنمية الب�صرية العالية

ليبيا
2000

1962
1961

1961
1962

1961
1975

2000
ُعمان

1998
2005

2005
2001

لبنان
1977

1977
1977

1977
1977

2003
2001

الأردن
ا

1968
1966

1958
1966

1963
1998

2000
ت�ن�س

1957
1957

1962
1959

1968
1959

1995
2000

جلزائر
ا

1962
1962

1962
1969

1962
1969

1984
2001

م�صر
1957

1957
1955

1958
1960

1960
1999

2002
�ص�ريا

1960
1957

1960
1958

1957
1960

2001
2003

العراق
1962

1962
1959

1963
1959

1985
2001

ب
املغر

1957
1957

1966
1979

1963
2000

2001

التنمية الب�صرية 
املنخف�صة

اليمن
1976

1976
1969

1969
1976

1969
2001

2001
جزر القمر

1978
1978

1978
1978

1978
2004

2004
2004

م�ريتانيا
1961

2001
1961

1997
2001

1963
2001

2001
ال�ص�دان

1957
1957

1970
1970

1970
2003

2003
ال�ص�مال

2014
2014

1960
1961

1961
2014



تقرير التنمية العربية          اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي340

ت اقت�صاد املعرفة
جلدول رقم 6. 6: م�ؤ�صرا

ا

جم�عة
امل

البلد

م�ؤ�صر اقت�صاد 
املعرفة

م�ؤ�صر املعرفة
حلافز االقت�صادي 

م�ؤ�صر ا
والنظام امل�ؤ�ص�صي

البتكار
م�ؤ�صر ا

م�ؤ�صر التعليم
جيا 

م�ؤ�صر تكن�ل�
ت

ال
الت�صا

ت وا
املعل�ما

2000
2012

2000
2012

2000
2012

2000
2012

2000
2012

2000
2012

ًّا التنمية الب�صرية العالية جد

طر
ق

6.01
5.84

5.81
5.50

6.64
6.87

5.51
6.42

4.85
3.41

7.05
6.65

ال�صع�دية
4.60

5.96
4.53

5.87
4.40

5.68
4.24

4.14
4.28

5.65
5.49

8.37
ت

المارا
ا

6.05
6.94

5.56
7.09

7.51
6.50

4.32
6.60

4.44
5.80

7.92
8.88

حرين
الب

6.85
6.90

6.66
6.98

7.45
6.69

6.37
4.61

6.34
6.78

7.26
9.54

ت
الك�ي

6.16
5.33

5.88
5.15

7.00
5.86

5.38
5.22

5.17
3.70

7.09
6.53

ُعمان
5.28

6.14
4.67

6.05
7.51

6.96
4.25

5.88
4.22

5.23
5.12

6.49
لبنان

4.95
4.56

5.58
4.65

3.04
4.28

4.47
4.86

5.77
5.51

6.49
3.58

الردن
ا

5.58
4.95

4.24
4.80

5.28
5.65

6.20
4.05

5.62
5.55

5.22
4.54

ت�ن�س
4.15

4.56
5.68

4.71
3.89

3.81
4.24

4.97
3.92

4.55
4.54

4.89
جلزائر

ا
2.85

3.79
3.44

4.28
1.09

2.33
3.25

3.54
3.96

5.27
3.11

4.04
م�صر

4.29
3.78

4.49
3.54

3.68
4.50

5.03
4.11

4.66
3.37

3.77
3.12

�ص�ريا
2.85

2.77
3.23

3.01
1.72

2.04
3.53

3.07
2.57

2.40
3.58

3.55
ب

املغر
3.74

3.61
3.33

3.25
4.99

4.66
4.04

3.67
2.02

2.07
3.93

4.02

التنمية 
الب�صرية 
خف�صة

املن

اليمن
1.98

1.92
1.95

1.58
2.07

2.91
1.58

1.96
1.96

1.62
2.30

1.17

جيب�تي
1.59

1.34
1.43

1.17
2.07

1.85
1.34

1.44
0.35

0.73
2.60

1.33

 

الدول العربية
4.46

4.56
4.43

4.51
4.56

4.71
4.25

4.30
4.01

4.11
5.03

5.11
مل

العا
5.95

5.12
5.15

5.07
5.61

5.45
7.75

7.72
3.89

3.72
6.53

3.58
خل مرتفع

ت د
دول ذا

8.84
8.60

8.97
8.67

8.45
8.39

9.20
9.16

8.81
8.46

8.88
8.37

لأف�صل.
لأ�ص�اأ و 10 ل

ني 0 ل
رتاوح ب

يل. قيمة امل�ؤ�صر ت
ك الدو

جل التنمية، البن
امل�صدر: م�قع املعرفة من اأ
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ك املركزية العربية
ف البنو

جلدول رقم 6. 7: اأهدا
ا

ي العربي
ك املركز

البن
ف

لأهدا
ا

ت
الكوي

حكومة 
حلكومة، امل�شورة املالية لل

ك ا
يف، بن

جلهاز امل�شر
خل، مراقبة ا

جتماعية وزيادة الد
لأغرا�ض اقت�شادية وا

لئتمان 
ت ا

جيه �شيا�شا
ت النقد الكويتي، تو

ني ثبا
اإ�شدار العملة، تاأم

32 لعام 1969(.
)قانون رقم 

حدة 
ت العربية املت

لإمارا
ا

حكومة، 
مي امل�شورة املالية والنقدية لل

حلكومة، تقد
ف ا

ظيم املهنة امل�شرفية، م�شر
منو متوازن، تن

حتقيق 
لأغرا�ض اقت�شادية، و

لئتمان 
جيه �شيا�شة ا

رتة، تو
ت النقد، الف

اإ�شدار النقد، تثبي
.)1980

ي لعام 
حتاد

ل
15 ا

خرى )قانون رقم 
لأ

ت املالية ا
يل واملوؤ�ش�شا

حكومة لدى �شندوق النقد الدو
يل لل

ك العاملة بالدولة، الوكيل املا
ك للبنو

طي، بن
حتيا

ل
ظ با

حتفا
ل

ا

حرين 
مملكة الب

خي�ض 
رتا

يل، اإ�شدار العملة، ومنح ال
ني وتعزيز املركز املا

حماية املودع
يل، 

طاع املا
طوير الق

يل، ت
طاع املا

حكومة والق
ت مالية لل

خدما
مي 

لئتمانية وتنفيذها، وتقد
ر�شم ال�شيا�شة النقدية ا

.)2006
ت املالية لعام 

ي واملوؤ�ش�شا
حرين املركز

ف الب
امل�شرفية )قانون م�شر

طر 
ق

حلوكمة، تعزيز الثقة بالدولة 
ل�شتقرار وا

ف بال�شفافية وا
َّ�ش ت مالية يت

خدما
طاع 

جاد ق
ظيمية ورقابة اإ�شرافية عليا، اإي

جهة مالية تن
ي، 

ل�شتقرار النقد
ظة على قيمة العملة وا

حاف
امل

13 لعام 
يف )القانون 

يل وامل�شر
ل�شتقرار املا

لأ�شعار، وا
قيمة العملة، وا�شتقرار ا

ف التنمية ال�شاملة، ا�شتقرار 
ب اأهدا

مبا يواك
ت امل�شرفية 

خلدما
طاع ا

ق
طوير 

�شمان ت
يل، 

كمركز ما
.)2012

اململكة العربية ال�شعودية
ف 

يل، مراقبة امل�شار
طاع املا

منو الق
جيع 

ف، ت�ش
لأ�شعار و�شعر ال�شر

طي، اإدارة ال�شيا�شة النقدية وا�شتقرار ا
حتيا

ل
ظة على قيمتها، اإدارة ا

حاف
ُّ العملة واإ�شدارها وامل حلكومة، �شك

ف ا
م�شر

ي عام 1952(.
طة املالية )قانون اإن�شاء موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعود

جهزة الو�شا
واأ

جمهورية م�شر العربية 
ف 

ظيم �شوق ال�شر
طي، تن

حتيا
ل

ل�شتثمارية، اإ�شدار النقد، الرقابة امل�شرفية، اإدارة ا
�شياغة وتنفيذ ال�شيا�شة النقدية وا

يف، 
جلهاز امل�شر

المة ا
لأ�شعار و�شمان �ش

حتقيق ا�شتقرار ا
88 لعام 2003(. 

خلا�ض ومتابعتها )القانون رقم 
طاع ا

حكومة والق
جية لل

خلار
ح�شر املديونية ا

ت، 
ف على ميزان املدفوعا

لإ�شرا
جنبي، ا

لأ
ا

ق
جمهورية العرا

6 مار�ض 2004(.
يف 

يف )القانون ال�شادر 
طاع امل�شر

ظيم الق
طي، اإ�شدار العملة واإدارتها، تن

حتيا
ل

لأ�شعار، تنفيذ ال�شيا�شة النقدية، اإدارة ا
ظة على ا�شتقرار ا

حاف
امل

لأردنية الها�شمية
اململكة ا

ظام 
يف، تقوية املراكز املالية، اإدارة ن

جلهاز امل�شر
المة ا

ك، تعزيز �ش
ت البنو

طا
حتيا

حتويل العملة، اإدارة ا
�شمان قابلية 

ي، 
ل�شتقرار النقد

على ا
ظ 

حلفا
ظيمها، ا

اإ�شدار العملة وتن
 .)1959

ي ال�شادر عام 
ك املركز

ل�شتثمار )قانون البن
خار وا

الد
الئمة ل

طي، بيئة م�شرفية م
حتيا

ل
طني، اإدارة ا

ت الو
املدفوعا

جلمهورية اللبنانية
ا

طويرها، تنمية 
ت وت

ال
حوي

ظم الت
ت وتنميتها، تنمية ُن

ظم املدفوعا
طوير ُن

لأ�شواق املالية، ت
طوير ا

يف، ت
ظام امل�شر

المة الن
ظة على �ش

حاف
ي، امل

لقت�شاد
ي ا

ل�شتقرار النقد
ظة على ا

حاف
امل

طويرها )القانون رقم 13513 لعام 1963(. 
ت وت

ظم الت�شويا
ُن

اململكة املغربية
عمل 

ف العمومي، �شمان 
طي ال�شر

حتيا
ري ا

لئتمان، توف
طة بالعملة وا

ت املرتب
ح�شاءا

لإ
حويل، ن�شر ا

لأ�شعار، ا�شتقرار العملة والقابلية للت
اإ�شدار العملة، ال�شيا�شة النقدية وا�شتقرار ا

76.03 لعام 2005(.
ري )القانون رقم 

المة املعاي
المتها و�ش

لأداء و�ش
ظمة ا

ف عليه، مراقبة اأن
لإ�شرا

يف وا
ظام امل�شر

الن

جمهورية ال�شودان
لقت�شاد 

يف ل�شالح ا
ظيم العمل امل�شر

طني، تن
لقت�شاد الو

ف ا
حقق اأهدا

مبا ي
عليها، اإ�شدار ال�شيا�شة النقدية والتمويلية بالتن�شيق مع وزير املالية؛ 

ف 
لإ�شرا

ظيمها وا
اإ�شدار العملة وتن

ك ال�شودان لعام 2002(. 
المية )قانون بن

لإ�ش
يف وفًقا لل�شريعة ا

ظام امل�شر
ف على الن

لإ�شرا
يل لها، ا

حكومة وم�شت�شار ما
ك لل

ف، بن
ي وا�شتقرار �شعر ال�شر

لقت�شاد
ل�شتقرار ا

طني، ا
الو

جلمهورية التون�شية
ا

ي التون�شي(.
ك املركز

ظمة الدفع وو�شائلها )موقع البن
يف، اإدارة اأن

ظام امل�شر
ف على الن

لإ�شرا
اإدارة ال�شيا�شة النقدية، ا

جلمهورية اليمنية 
ا

ظمة الدفع، 
ت اأن

جراءا
ط اإ

طي للدولة واإدارته، تب�شي
حتيا

ل
حيازة ا

ت املالية، 
ك واملوؤ�ش�شا

خي�ض للبنو
رت

ف واإدارته، ال
حتديد �شعر ال�شر

لأ�شعار، ر�شم ال�شيا�شة النقدية، 
حتقيق ا�شتقرار ا

14 لعام 2000(. 
حا�شبية امل�شرفية )القانون رقم 

ظمة امل
لأن

حكومة، اتباع ا
يل لل

م�شت�شار ما

ال�شومال
ت املالية 

يف ال�شيا�شا
ك 

حة للبن
حلدود امل�شمو

يف ا
ٍّ متوازن، وامل�شاهمة  منو

َخْلق 
ف 

لئتمان بهد
يل، تعزيز ا

خلية لل�شلن ال�شوما
جية والدا

خلار
على القيمة ا

ظة 
حاف

ي، امل
ل�شتقرار النقد

ا
 .)1968

6 لعام 
لقت�شادية للبلد )القانون رقم 

وا

ني
ط

فل�ش
مي 

ف وفق القانون، ال�شيا�شة النقدية، تقد
ري �شيولة للم�شار

ت ون�شره، توف
عليها، اإعداد ميزان املدفوعا

ف 
لإ�شرا

طة امل�شرفية وا
لأن�ش

ظيم ا
ت، تن

طة اإ�شدار النقد وامل�شاركا
ممار�شة �شل

ف 
ف للم�شار

ي، العمل كم�شر
لقت�شاد

الزم للنمو ا
لئتمان ال

ظيم ا
يف فعال، تن

جهاز م�شر
ظة على 

حاف
جها، امل

خار
ني و

ط
خل فل�ش

طة دا
يل لل�شل

طة، الوكيل املا
لقت�شادية لل�شل

امل�شورة املالية وا
.)1997

2 لعام 
طة النقد )القانون رقم 

خرى ُيعهد بها ل�شل
طة املالية، القيام باأية اأعمال اأ

طة الو�شا
ظيم اأن�ش

�شة ومراقبتها، تن
َّ املرخ

موريتانيا
حلكومة )القانون رقم 

َّدة من ِقبل ا حد
لقت�شادية العامة امل

ت ا
يف تنفيذ ال�شيا�شا

يل، وامل�شاهمة 
ظام املا

لأ�شعار، وا�شتقرار الن
ف ا�شتقرار ا

الل بهد
خ

لإ
لأ�شعار، وعدم ا

ظ على ا�شتقرار ا
حلفا

ا
 .)2007 /004

جيبوتي
 .)11

/6L
/A

N
/118

يل )القانون رقم 
يف واملا

ظام امل�شر
ح�شن اأداء الن

طنية، و�شمان 
�شمان ا�شتقرار العملة الو

جلمهورية العربية ال�شورية
ا

.)W
ikipedia يف موقع

1953 امل�شار اإليه 
لأمثل )قانون التاأ�شي�ض عام 

ِّ ا ي الكلي
لقت�شاد

لأداء ا
جمها وزيادتها لتقرير ا

ت املالية ود
ظمة املدفوعا

العمل على ا�شتقرار كفاءة اأن

ليبيا
ف ا�شتقرار 

حتقيق اأهدا
ظلِّ ال�شيا�شة العامة للدولة، 

يف 
لئتمانية 

ظيم ال�شيا�شة ا
ظيم ال�شيا�شة النقدية، تن

ت، تن
جا

حتيا
ل

ًّا، اإدارة ا جي
خار

ًّا و خلي
ظة على ا�شتقراره دا

حاف
 اإ�شدار النقد وامل

 46
ل بالقانون رقم 

َّ 2005 املعد
1 لعام 

لقت�شادية )القانون رقم 
يف ال�شيا�شة ا

مي امل�شورة للدولة 
جنبي، تقد

لأ
ف ا

ظيم ال�شر
يف، اإدارة ال�شيولة النقدية، تن

ظام امل�شر
المة الن

لأ�شعار و�ش
ا

.)2012
لعام 

ر املوقع.  ب توفُّ
ح�ش

القة، و
ت الع

ك املركزية العربية ذا
َّعة من مواقع البنو جمم

امل�شدر: 
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اجلدول رقم 6. 8: ن�سبة الإنفاق العام على احلماية الجتماعية من الناجت املحلي الإجمايل

غ. م: غري متوفر
.ILO, 2014 :امل�سدر

اآخر �سنة متاح عنها بيانات1990البلد/ الإقليم

9.73 (2011)7.6اجلزائر

(2007) 7.29غ. مجيبوتي

4.87 (2010)1.0موريتانيا

6.57 (2010)2.4املغرب

2.27 (2010)1.10ال�سودان

10.40 (2011)7.00تون�س

4.01 (2011)3.17البحرين

(2010) 11.65غ. مالعراق

12.11 (2011)7.05الأردن

11.40 (2011)9.40الكويت

1.12 (2011)4.50لبنان

(2010) 6.55غ. مليبيا

3.60 (2011)2.50ُعمان

(2010) 1.74غ.مقطر

(2011) 3.64غ.مال�سعودية

(2010) 1.91غ.م�سوريا

(2011) 3.76غ.مالإمارات

(2011) 5.90غ.ماليمن

8.7 (2010- 2011)4.9ال�سرق الأو�سط

26.7 (2010- 2011)20.9اأوروبا الغربية

19.4 (2010- 2011)14.0اأمريكا ال�سمالية

8.6 (2010- 2011)5.8العامل
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امل�ؤ�س�سة
ري على الرفاه 

التاأث
العام

غبة 
الر

ال�سيا�سية
مي

الرقابة والتق�
ال�ستدامة املالية

ا
الإدارية

القدرة ا
تقليل الع�ائق

الآثار
ظيم ا

تع

الهتمام 
ا

بال�سم�ل 
جتماعي 

ال
ا

ب الن�ع
ح�س

و

�سناديق التقاعد 
يف 

جتماعية 
ال

ا
ب اإفريقيا

جن�

خف�ض الفقر وعدم 
ال�ستثمار 

امل�ساواة، وا
طفال 

الأ
حة ا

يف �س
وتعليمهم

التزام 
 ،ٌّ �سيا�سي ق�ي

ث للعقد 
حتدي

و
جتماعي

ال
ا

ظمة 
ت��سيع اأن

ب 
ح�س

التقاعد 
الأ�س�ل، والـُمدار من 

ا
ني 

ِقبل وكالة التاأم
جتماعي

ال
ا

جت 
%من النا

2
يل 

ح�ا

 %
7

يل، و
جما

الإ
حلي ا

امل
حلك�مي، 

الإنفاق ا
من ا

اَّ اأنه  ف اإال
ِّ ف باأنه مكل

اَّ�س ويت
يل

ل املا
ُّ حم

حدود الت
يف 

ظمة ت�زيع 
اأن

مركزية 
ت نقدية 

ال
حت�ي

و
مبا�سرة

ع�ائق 
حمدودة اأمام 

ب للعي�ض 
ال�سبا

مع املتقاعدين

ال�ستفادة 
ت��سيع ا

ني 
ظام التاأم

من ن
جتماعي

ال
ا

ي�ستبعد 
غنياء، ومن 

الأ
ا

ب 
ح�س

ُّز  حتي
دون 

جتماعي
ال

الن�ع ا

م�ؤ�س�سة ب�ل�سا 
ربازيلية 

فاميليا ال
ي 

حت�يل نقد
(

ط(
م�شرو

خف�ض الفقر وعدم 
امل�ساواة، وتعزيز 
الأداء التعليمي

ا

دعم �سعبي 
 ٌّ و�سيا�سي ق�ي

للم�ؤ�س�سة

ك العام 
يق�م البن

ختيار والدفع 
ال

با
للم�ستفيدين

حلي 
جت امل

% من النا
4

جتاه 
يل، مع ا

جما
الإ

ا
الإدارية 

ف ا
التكالي

خفا�ض مع الزمن
الن

ل

ت�سريع ق�مي 
ل، واإدارة 

اَّ مف�س
ري مركزية، 

غ
ت 

وقيام البلديا
ت 

ري املعل�ما
بت�ف

ة 
اَّ خلا�س

ا
بامل�ستفيدين

ري على 
التاأث

عر�ض العمالة 
حمدود

جية 
رتاتي

ي ا�س
ِّ تبن

جل�ع، 
اإزالة ا

ح�يل 
يعتمد الت

ط 
ي امل�شرو

النقد
ر  على مدى ت�فُّ

املدار�ض

الهتمام 
ا

ت 
جا

حتيا
با

خف�ض 
الن�ساء، و

ني 
ت ما ب

التفاو
ت 

جم�عا
امل

جتماعية
ال

ا

طني 
القان�ن ال�

يف 
ني العمالة 

بتاأم
ف

الري

ري 
ف التاأث

ختل
ي

ت، 
حليا

ب امل
ح�س

ي�سل اإلى 100 ي�م 
من الت�سغيل

ٌّ من  دعم ق�ي
ت 

جتمعا
امل

حلية
امل

ربة 
خ

يعتمد على 
حماية 

ت 
م�ؤ�س�سا

ى 
خر

جتماعية اأ
ا

جمال املتابعة 
يف 

مي
والتق�

الل 
خ

ل بالكامل من 
اَّ مي�

الإ�سافة اإلى 
ب با

ال�سرائ
ت

اليا
ت ال�

م�ساهما

يعتمد على 
ت اإدارية 

ت�سريعا
مركزية مع 

يف 
المركزية 

التنفيذ، ومتابعة 
حملية

ع بع�ض 
ت�قُّ

ري على 
التاأث

ج�ر 
الأ

ا
ال�س�قية 

وعر�ض العمل

يدعم البنية 
حتية الريفية 

الت
طق 

يف املنا
رية

الفق

ي�سمل كافة 
ت 

طاعا
الق

العائلية الريفية، 
 

ٍّ خا�ض
مع اهتمام 

ت 
بالن�ساء والفئا

اَّ�سة املهم

فيم��سي�ا، الهند

طر 
خا

طي بع�ض امل
يغ

الأع�ساء، 
حية ل

ال�س
يف 

حمدودية 
مع 

ك 
ري على ال�سل�

التاأث
حي

ال�س

مة قائمة 
اَّ منظ

على الع�س�ية مع 
ي

تاأييد عام ق�

 ٌّ جي
ه تدري

ُّ ت�ج
ح� ت��سيع عدد 

ن
الأع�ساء

ا

يعتمد على م�ساهمة 
الأع�ساء

ا

ظيفي 
كادر و

مهني وعامل�ن 
ت 

جلها
ِّل�ن ا ميث

امل�ستفيدة

جد 
ال ت�

اأدلة على اأن 
حم 

اَّ�سة تزا امل�ؤ�س
ري 

ت غ
ال�سبكا

الر�سمية

ط ب�شركة 
مربو

ني الر�سمية
التاأم

رتكيز على 
ُّ ال يتم

املراأة العاملة

ين 
ظام التعاو

الن
جلديد، 

طبي ا
ال

ني
ال�س

ري 
حمدودية التاأث

على الفقر، مع 
يف 

ج�د ب�ادر 
و

ظام
ن النفاذ للن

ُّ حت�س

دعم �سيا�سي 
ًّا،  جد

 ٌّ ق�ي
اَّع  ظام م�سر

والن
قان�ًنا

طني 
ظام ال�

اَّبع الن يت
ى 

ب على امل�ست�
جتار

حلي، ويتم اإعادة 
امل

ًّا ميه دوري
تق�

ت فردية، 
م�ساهما

وم�ساهمة من ِقبل الدولة، 
ظام 

ب للن
ح�سا

ري 
وت�ف

ك الدولة
حد بن�

باأ

ق�اعد مركزية 
وع�س�ية 

حملية 
وم�س�ؤولية 

ف 
بقاء التكالي
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دة التي تواجه الدول العربية يف م�سعاها  يات التنموية املتعدِّ ز تقرير التنمية العربية )الإ�سدار الثاين( على التحدِّ ركَّ
لتحقيق »النمو ال�سامل الت�سغيلي«، كاإطار عامٍّ لعمل منظومات التخطيط التنموي العربية، وبناًء على ذلك بداأ التقرير 
يات الداخلية واخلارجية التي واجهتها، والتي  يف بيان ديناميكية عملية التخطيط التنموي منذ ال�ستقالل، وطبيعة التحدِّ
ته! وبالنظر اإلى النتائج  ت يف بع�ض احلالت اإلى التخلِّي عن عملية التخطيط التنموي بُرمَّ اأ�سفرت عن م�سارات خمتلفة؛ اأدَّ
يات التنموية العربية؛ فاإن حتقيق »النمو ال�سامل الت�سغيلي« يتطلَّب  ة الواردة يف منت التقرير، والتي ُتظهر حجم التحدِّ املهمَّ

ه. اإعادة النظر يف َدْور التخطيط الإمنائي ال�سرتاتيجي و�سكله ومهامِّ

ويف م�سعى التقرير لفهم طبيعة النمو القت�سادي وطابعه الت�سميني والت�سغيلي؛ فاإنه تناول بالدرا�سة اأهمَّ خ�سائ�ض 
ن�سبيًّا، وطبيعة ال�سرتاتيجيات  عة  امل�سنِّ والدول  الأولية،  لل�سلع  رة  امل�سدِّ الدول  ميَّز ما بني  العربية؛ حيث  القت�سادات 
التنموية املتَّبعة يف كال املجموعتني، ومدى وفرة عوامل الإنتاج يف هذه الدول، بالإ�سافة اإلى طبيعة امل�ساكل الهيكلية التي 
ة القيود املوؤ�س�سية اأو �سعفها يف  هما، ومدى �سدَّ تواجهها الدول العربية؛ من حيث ندرة عن�سرْي العمل وراأ�ض املال اأو �سحُّ

هذه البلدان، وتطوُّر التنمية الب�سرية وراأ�ض املال الب�سري.

كما �ساهم هذا التقرير يف عر�ض اخل�سائ�ض التي ميَّزت النمو القت�سادي خالل الفرتة )1950 - 2010(، والفرتات 
فة حديًثا(؛  الفرعية، واأ�سار اإلى اأنه باملقارنة ما بني اأداء البلدان العربية وبلدان املقارنة )ت�سعة بلدان غري عربية م�سنَّ
ت الدول العربية على هذا النهج  فاإن متو�سط معدل منو البلدان العربية بلغ ُثلث معدل منو دول املقارنة، واإذا ما ا�ستمرَّ
ها التاريخي لُت�ساعف دخل الفرد، ومن جهة اأخرى ات�سم النمو  من النمو؛ فاإنها حتتاج اإلى حوايل ن�سف قرن من منوِّ
ة تقلُّبه، وعدم ا�ستدامته، كما اأظهرت النتائج اأن البلدان العربية ذات القت�سادات  القت�سادي يف البلدان العربية ب�سدَّ

عة وذات التنمية الب�سرية املرتفعة واملتو�سطة؛ كان لها اأداء اأف�سل يف النمو مقارنة باملتو�سط العربي.   املتنوِّ

ف على اأهم معامل النمو القت�سادي العربي؛ قام التقرير بتق�سيم فرتات النمو اإلى فرتات  وخدمة لعتبارات التعرُّ
التخطيط  منهج  ب�سيادة  عموًما  الأولى  الفرتة  اتَّ�سمت  2010(، حيث   - و)1990  ال�سبعينات(  -نهاية  فرعية )1950 
التخطيط، و�سيادة  بفتور منهج  الثانية  الفرتة  اتَّ�سمت  الواردات، يف حني  اإحالل  الت�سنيع عرب  �سيا�سة  ي  وتبنِّ التنموي، 
قت البلدان العربية- ه نحو تنمية ال�سادرات، وحقَّ ي �سيا�سات الإ�سالح القت�سادي الليربالية، والتوجُّ اآليات ال�سوق، وتبنِّ
النفطية،  غري  العربية  الدول  خا�ضٍّ  وب�سكل  الثانية،  بالفرتة  مقارنًة  الأولى  الفرتة  يف  اأعلى  منو  -معدلت  املتو�سط  يف 
وبالرغم من تباين النمو ما بني الدول العربية ب�سكل وا�سح؛ اإلَّ اأن الفجوة يف الدخل قد انخف�ست خالل الفرتة )1950 
معدلت منو  املتنوعة  القت�سادات  ذات  العربية  الدول  ت�سجيل  -اإلى  اأخرى  لأ�سباب  ذلك-بالإ�سافة  ويعود   ،)2010  -
اأعلى مقارنًة بالدول العربية النفطية، وا�ستمرَّ هذا التقارب لغاية الثمانينات، حيث بداأ تباعد الدخل يتَّ�سع بفعل الأزمات 

القت�سادية، وطبيعة ال�سيا�سات املتَّبعة. 

لة يف: تراكم راأ�ض املال، والعمل، والإنتاجية الكلية لعوامل  ا اإلى قيا�ض النمو ح�سب م�سادره؛ املتمثِّ وتطرق التقرير اأي�سً
والذي و�سل  ال�سكاين،  النمو  الأفقي )القائم على  النمو  زت على  ركَّ العربية قد  الدول  اأن كلَّ  النتائج  واأظهرت  الإنتاج، 
اإلى %3.5 يف املتو�سط خالل الفرتة 1960 - 2010، مقارنًة بـ1.8 % يف جمموعة دول املقارنة(، واأ�سار التقرير اإلى 
م�ساهمة راأ�ض املال بحدود )2.3 %(، والعمل بـ)1.68 %( �سنويًّا خالل الفرتة )1960 - 2010(، مع توا�سع م�ساهمة 
2010( حوايل )199( موجة منو   - الفرتة )1950  العربي خالل  القت�سادي  النمو  �سهد  ب�سكل كبري، كما  الإنتاجية 
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اإلى )6( �سنوات، بلغ متو�سط عدد  �سالبة، ومبتو�سط )2.24( �سنة لكلِّ موجة انكما�ض، وو�سلت اأق�سى فرتة انكما�ض 
ا ترتَّب عليه تراجع الدخل بحوايل )5.3 %( �سنويًّا، وهو الأمر الذي ي�سري اإلى  موجات النكما�ض لكلِّ بلد عربي )9(، ممَّ

ه�سا�سة النمو العربي وعدم ا�ستدامته. 

وعند احلديث عن النمو القطاعي �سمن حتديد اأهم خ�سائ�ض النمو العربي؛ اأ�سارت النتائج اإلى حتقيق البلدان 
الزراعي  القطاع  فيه  �ساهم  �سنويًّا،   )% باملتو�سط )5.6  بلغ  2013( معدل منو   - الفرتة )1970  العربية خالل 
 ،)% بـ)0.36  والإن�ساءات   ،)% بـ)0.94  التحويلية  وال�سناعة   ،)% بـ)0.79  ال�ستخراج  وقطاع   ،)% بـ)0.43 
والتجارة بـ)0.65 %(، والنقل بـ)0.46 %(، واخلدمات بـ)1.47 %(، مع ارتفاع معدل منو قطاع ال�ستخراج يف 
الدول النفطية لي�سل اإلى )1.64 %(، يف حني ارتفعت معدلت منو ال�سناعة التحويلية يف دول املقارنة لت�سل اإلى 

د حاجة الدول العربية لإعادة النظر بنموذج النمو املتَّبع. )1.24 %(، الأمر الذي يوؤكِّ

عف الدخار  عف تراكم راأ�ض املال ب�سكل يقلُّ عن دول املقارنة، ويعود ذلك اإلى �سَ كما اتَّ�سف معدل النمو العربي ب�سَ
املحلي يف الدول غري النفطية، بالإ�سافة اإلى �سوء توزيع الدخار ما بني العام واخلا�ص، واإلى طغيان ال�ستهالك، والإفراط 
ْين العام، و�سعف  يف واردات ال�سلع النهائية، مع �سعف الدخار احلكومي ب�سبب ارتفاع منو الإنفاق، وارتفاع خدمة الدَّ
ا اإلى اأهمية اإعادة توزيع راأ�ض  القدرة على تعبئة ال�سرائب، وارتفاع اأهمية الأن�سطة غري الر�سمية، واأ�سار التقرير هنا اأي�سً
املال الب�سري بني القطاعات، ول�سالح القطاعات الواعدة ذات املحتوى املعريف املرتفع، واحلدِّ من العمالة ذات الإنتاجية 
املنخف�سة بالقطاع احلكومي، وعدم مالئمة خمرجات النظام التعليمي لحتياجات القطاعات الإنتاجية، بالإ�سافة اإلى 

عف املوؤ�سرات املوؤ�س�سية، وهو الأمر الالزم اإ�سالحه كاأحد �سروط حتقيق “النمو ال�سامل الت�سغيلي”.  �سَ

ثم اهتمَّ التقرير ببيان اأهم التحديات يف جمالت الإدارة القت�سادية والجتماعية، وانعكا�ساتها على حتقيق “النمو 
ق اإلى ال�سيا�سات املالية والنقدية والتجارية املرتبطة مبيزان املدفوعات،  ال�سامل الت�سغيلي”، ويف هذا الإطار متَّ التطرُّ
يات ال�سيا�سة  ومن خالل عدة مراحل: )2002 - 2006(، و)2007 - 2009(، و)2010 - 2013(، وقد تناولت حتدِّ
النفطية، وتطوُّر  والإيرادات  ال�سريبية،  ال�سريبية وغري  الإيرادات  املالية عدًدا من العتبارات؛ منها: اختالل م�سادر 

ر�سيد املوازنة العامة العربية كن�سبة من الناجت املحلي، وِن�سب الإنفاق العام ومكوناته يف الناجت.

ة يف الدول النفطية، حيث و�سل  ا لل�سيا�سة املالية؛ بخا�سَّ عيًّ وقد �سهدت املرحلة الأولى )2002 - 2007( اجتاًها تو�سُّ
ن الإيرادات بفعل ارتفاع �سعر النفط يف  معدل منو الإنفاق العام خالل هذه الفرتة اإلى حوايل )15 %(؛ ب�سبب حت�سُّ
ًنا يف الإيرادات ال�سريبية؛ من خالل تو�سيع  الأ�سواق الدولية، كما �سهدت عديد من الدول العربية غري النفطية حت�سُّ
القت�سادي، مع  للنمو  الإيــرادات عدم مواكبٍة  �سهد منو  وبالرغم من ذلك  الإجــراءات،  وتب�سيط  ال�سريبية،  القاعدة 
يعادل حوايل  ما  العامة واخلدمات الجتماعية  الإنفاق على اخلدمات  ل  �سكَّ اأكرث، حيث  العام لالرتفاع  الإنفاق  اجتاه 
)75 - 80%( من اإجمايل الإنفاق العام، مع توا�سع ن�سبة ال�ستثمار؛ لتكون يف حدود )20 - 25 %(، م�ساِهمًة بذلك 

يف ه�سا�سة النمو القت�سادي العربي. 

و�سهدت املرحلة الثانية )2007 - 2009( ا�ستمراًرا لتحقيق الفوائ�ض، وارتفاع الإيرادات النفطية، مع اجتاه ال�سيا�سة املالية 
ع يف ال�ستثمار مب�سروعات  رة للنفط بالتو�سُّ ع مع الرواج/ والنكما�ض مع الك�ساد(، وقامت الدول امل�سدِّ للنمط الدوري )التو�سُّ

البنية الأ�سا�سية، مع قيام دول العجز برت�سيد الإنفاق، وا�ستغالل الزيادة يف الإيرادات، بهدف متويل الدعم املتزايد.
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تراجع  ا�ستمرار  ومع  ال�سابقة،  م�ستوياتها  دون  لكن  الفوائ�ض،  عودة   )2013  -  2010( الثالثة  املرحلة  و�سهدت 
اأهمية الإيرادات ال�سريبية اإلى اإجمايل الإيرادات العامة؛ لت�سبح )17 %( مقابل )19 %( و)23 %( خالل الفرتتني 
ال�سابقتني، مع ارتفاع لالإنفاق العام ليمثِّل حوايل ُثلث الناجت املحلي الإجمايل على م�ستوى الدول العربية، و�سهد عام 
ة على نفقات اخلدمات الجتماعية،  ه لالإنفاق اجلاري )79 %(؛ بخا�سَّ )2013( اأعلى ن�سبة من الإنفاق العام املوجَّ

)33 %( من الإنفاق اجلاري.

الأولى  الفرتة  �سهدت  حيث  تباينات؛  ة  عدَّ اإليها  امل�سار  الثالث  الفرتات  خالل  �سهدت  فقد  النقدية؛  ال�سيا�سة  اأما 
م الذي و�سل اأعلى م�ستوى له عام 2007  )2002 - 2007( ارتفاًعا بال�سيولة )وتاأثري ذلك على ارتفاع معدل الت�سخُّ
هت بلدان عربية-مثل بلدان جمل�ض التعاون -اإلى رفع  % يف دولة قطر(، ولأجل �سغط ال�سيولة اجتَّ  13.6 لي�سل اإلى 
اأ�سعار الفائدة، اأما الدول العربية الأخرى )والتي تنتهج �سيا�سة �سعر �سرف اأكرث مرونة مقارنًة ببلدان جمل�ض التعاون، 
التي تنتهج �سيا�سة �سعر �سرف مثبت مع الدولر( فقد قامت اأغلبها برفع اأ�سعار الفائدة، ورفع ن�سبة الحتياطي الإلزامي 
البنوك  ي  تبنِّ النقدية  ال�سيا�سة  2009( يف جمال  الثانية )2008 -  املرحلة  املركزي، و�سهدت  البنك  للم�سارف لدى 
اأما الفرتة الثالثة  اأ�سعار الفائدة، وتخفي�ض الحتياطي الإلزامي،  عية؛ من خالل تخفي�ض  املركزية �سيا�سة نقدية تو�سُّ
ة اأدوات من اأجل �سغط ال�سيولة؛ مثل:  باع الدول العربية لعدَّ لل�سيا�سة النقدية العربية )2010 - 2013( فقد �سهدت اتِّ

عمليات ال�سوق املفتوح، وعمليات اإعادة ال�سراء، وا�ستعمال اأ�سعار اخل�سم. 

ل على  لي�سكِّ 2006(؛  الفرتة )2002 -  و�سهد ميزان املدفوعات حت�ّسًنا وا�سًحا يف ر�سيد احل�ساب اجلاري خالل 
امل�ستوى العربي حوايل )11.5 %( من الناجت املحلي الإجمايل كمتو�سط خالل الفرتة، ويعود هذا الفائ�ض اأ�سا�ًسا للدول 
التحويالت يف  لت  و�سكَّ الأخرى،  العربية  البلدان  للعجز يف  ر�سيد احل�ساب اجلاري  للنفط، مع اجتاه  رة  امل�سدِّ العربية 
قات املالية  ا من م�سادر البنود الدائنة باحل�سابات اجلارية، مع اجتاه �سايف التدفُّ حالت بلدان عربية عديدة م�سدًرا مهمًّ
ا كانت عليه يف عام )2002(؛ وذلك بفعل ال�ستثمار  عًفا يف عام )2006( عمَّ ل اأكرث من )11( �سِ نحو اخلارج، لت�سكِّ

رة للنفط.  الأجنبي باخلارج يف حالة الدول العربية امل�سدِّ

ة النفطية، والتي بلغت  ن و�سع الحتياطات الر�سمية العربية؛ بخا�سَّ ت هذه التطورات املالية اخلارجية اإلى حت�سُّ واأدَّ
2009(؛ فقد  اأما خالل الفرتة )2007 -  ن�سبة تغطيتها للواردات حوايل )11( �سهًرا يف عام )2006( يف املتو�سط، 
%( من الناجت املحلي  اأقلِّ م�ستوى لها عام )2009(؛ حيث بلغت )2.7  اإلى  تراجعت فوائ�ض احل�ساب اجلاري لت�سل 
�سهدت  العاملية، يف حني  املالية  الأزمة  ب�سبب  القت�سادي  والركود  النفطية،  ال�سادرات  لرتاجع  يعود  وذلك  الإجمايل، 
الفرتة )2010 - 2013( عودة الفائ�ض ملوازين املدفوعات؛ ب�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط، مع تاأثُّر هذه املوازين �سلًبا-قبل 
ن -يف عوائد ال�سياحة، وكذلك حتويالت العاملني عام )2013(، وعلى العموم؛ �سهدت البلدان العربية يف هذه  التح�سُّ

ا باحل�سابات اجلارية بلغ )12 %( كمتو�سط من الناجت املحلي الإجمايل.  الفرتة فائ�سً

وعلى م�ستوى الإدارة الجتماعية يف البلدان العربية؛ فقد ناق�ض التقرير عدًدا من التحديات الجتماعية؛ مثل: و�سع 
ًحا اأهمَّ التحديات التي تواجهها؛ مثل:  �سبكات الأمان الجتماعي، ودورها يف جمال الدمج والتما�سك الجتماعي، مو�سِّ
الفقر، وعدالة توفري الُفر�ض، وتدينِّ نتائج التنمية الب�سرية، وم�ساكل املعاقني، والرعاية ال�سحية والتعليمية، واحل�سول 
مثل:  ال�سبكات؛  هذه  تنتهجها  التي  وال�سيا�سات  الأدوات  من  عدد  اإلى  ا  اأي�سً التقرير  ق  وتطرَّ الأخــرى،  اخلدمات  على 
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التحويالت العينية والنقدية، والإعفاءات من الر�سوم، وبرامج الرفاه امل�سروط، والتدريب، والإ�سكان، والإقرا�ص، وتغطية 
�سبكات الأمان الجتماعي يف الدول العربية، وتبنيَّ اأن اأثر هذه ال�سبكات يف تخفيف الفقر متوا�سع، وبنيَّ التقرير اأن اأغلب 
يه؛ حيث ميكن توفري حوايل 70 % من الإنفاق على  الدعم-ك�سكل من اأ�سكال �سبكة الأمان الجتماعي -ل يذهب مل�ستحقِّ

يه فقط. دعم اأ�سعار الغذاء يف حالة توجيه الدعم مل�ستحقِّ

له من  د الأبعاد، وكذلك البطالة، �سمن التحديات الجتماعية وما متثِّ ق التقرير اإلى م�سكلة الفقر الإن�ساين متعدِّ وتطرَّ
�ض، ومتزيق الن�سيج الجتماعي،  م�سدر رئي�ض للم�ساكل الجتماعية، بالإ�سافة اإلى م�ساكل: املخدرات، والعنف، والتحرُّ
ورغم انخفا�ض معدل البطالة عربيًّا من )30.4 %( يف عام )1995( اإلى )11.4 %( يف عام )2013(؛ اإلَّ اأنها ل زالت 
الكبري، وارتفاع  ال�سكاين  النمو  اأ�سباب؛ منها:  ة  اإلى عدَّ ا  البطالة عربيًّ ُتعزى  اأن  اأخرى، وميكن  باأقاليم  مرتفعة مقارنة 
قوة العمل، و�سعف خمرجات النظام التعليمي، وتوا�سع معدل ال�ستثمار، و�سوء تخ�سي�ض ال�ستثمارات.. وغريها من 
ي ظاهرة بطالة ال�سباب بِن�سب ل تقلُّ عن )31 %(، مع ارتفاعها بني الإناث مقارنة  العوامل، وت�سهد الدول العربية تف�سِّ

بالذكور. 

لت  �سجَّ التعليمية، حيث  للخدمات  النفاذ  �سهولة  درا�سة  التعليمية؛ وذلك من خالل  واقع اخلدمات  التقرير  وناق�ض 
البلدان العربية اأقلَّ ن�سبة التحاق بالتعليم ما قبل البتدائي )32 %(، مقارنة بدول اأمريكا الالتينية التي بلغت )%79(، 
بع�ض  ومبعدلت  العاملي  باملتو�سط  مقارنة  الثانوي،  وكذلك  البتدائي  بالتعليم  اللتحاق  حالتْي  يف  متوا�سعة  نتائج  مع 
التعليم )بلغ  الر�سا عن نوعية  التعليم، من خالل موؤ�سرات مثل:  ا درا�سة نوعية  اأي�سً التقرير  وتناول  الأخرى،  الأقاليم 
متو�سط هذا الر�سا عربيًّا حوايل )48 %( مقارنة باملتو�سط العاملي البالغ )64 %(، وموؤ�سر ِقيم دليل التعليم املهتمُّ 
الريا�سيات  مادتْي  يف  الدولية  المتحانات  نتائج  وموؤ�سر  التعليمية،  باخلدمات  العادل  غري  اأو  العادل  التوزيع  مب�ستوى 
د بـ500 نقطة!  والعلوم واملعروفة بـ)TIMSS(، ومل يبلغ اأيُّ بلد عربي م�سارك يف هذه امل�سابقات املتو�سط الدويل املحدَّ
وموؤ�سر ترتيب اجلامعات عامليًّا؛ حيث و�سلت جامعتان عربيتان فقط �سمن اأف�سل )500( جامعة، و)7( جامعات �سمن 

اأف�سل )1000( جامعة، عام )2014(. 

ة موؤ�سرات؛ هي: موؤ�سر �سهولة النفاذ للخدمات ال�سحية، حيث  وناق�ض التقرير واقع اخلدمات ال�سحية من خالل عدَّ
نت عديد من الدول العربية من تغطية كامل نطاق اخلدمات ال�سحية بن�سبة )100 %(، ودول عربية اأخرى جتاوزت  متكَّ
النتائج يف  اأف�سل  دت  %(، وموؤ�سر نوعية اخلدمات ال�سحية؛ وذلك من خالل الر�سا عن اخلدمات، حيث جت�سَّ  90(
ا يف جمال  اأمَّ  ،)%  65 %، وبقية الدول العربية بن�سبة تراوحت ما بني )19 -   90 اإلى  الدول اخلليجية، بِن�سب ت�سل 
ع؛ فقد ارتفع من )54( �سنة للفرتة )1970 - 1975(، اإلى )70.2( �سنة عام )2013(، وموؤ�سر الإنفاق  العمر املتوقَّ
على اخلدمات ال�سحية؛ حيث و�سل الإنفاق ال�سحي اإلى م�ستويات مرموقة، مع وجود فوارق هائلة ما بني الدول العربية، 
ر باأن هناك )83(  ر �سبكات ال�سرف ال�سحي؛ حيث يقدِّ وا�ستخدم التقرير موؤ�سر احل�سول على املياه الآمنة، ومدى توفُّ
مليون ن�سمة يف البلدان العربية ممن يحتاجون اإلى اإمدادهم مبياه نظيفة، و)96( مليون ن�سمة ل زالوا ِبحاجة ل�سرف 

�سحي. 

بح�سب  اجلن�سني”،  بني  الــفــوارق  “دليل  حتليل  خــالل  من  الجتماعي؛  النوع  فجوة  حتديات  التقرير  ناق�ض  كما 
اأهمِّ  واحد من  العربية يف حتقيق  التحديات  ُيربز حجم  والذي   ،2014 لعام  العاملي  الب�سرية  التنمية  تقرير  اإح�ساءات 
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على  د  و�أكَّ �ل�سكانية،  بالرتكيبة  �ملتعلِّقة  �لأخرى  �مل�ؤ�سر�ت  وبع�ض  �لإعالة  ن�سب  �رتفاع  �إلى  بالإ�سافة  �لتنمية،  م�ؤ�سر�ت 
�أهمية �مل�س�ؤولية �لجتماعية لل�سركات. 

م�ساهمة  تر�جع  �إلى  �لتقرير  �أ�سار  حيث  �لعامة؛  و�ملنافع  و�ل�سناعة،  �لزر�عة،  قطاعات:  حتديات  �لتقرير  وناق�ض 
�لعربي،  �مل�ست�ى  %( عام )2012( على  �إلى )5.1  %( عام )2000(  �لإجمايل من )8.3  �ملحلي  �لناجت  �لقطاع يف 
مقابل �رتفاع �لعمالة �لزر�عية من )24.7( ماليني �إلى )27.5( ماليني تباًعا، مع تفاوت �لعالقة ما بني معدلت �لنم� 
�لزر�عي ومعدلت من� ق�ة �لعمل �لزر�عية، وتباين �لإنتاجية يف �لقطاع �لزر�عي، بالإ�سافة �إلى ق�سايا �لري �لزر�عي، 
والفاقد، واأ�سار التقرير اإلى اأهمية الرثوة احليوانية وال�سمكية، مع انت�سار ن�ساط اال�ستزراع املائي وال�سمكي يف جمهورية 
م�سر �لعربية )ميثِّل �لإنتاج �ل�سمكي �مل�سري يف �ملز�رع ح��يل 92 % من �لإنتاج �لعربي خالل �لفرتة 2000 - 2012(، 
وبالرغم من ط�ل �متد�د �ل�س��حل �لعربية )23 �ألف كيل�مرت( �إلَّ �أن حجم �لإنتاج �ل�سمكي �لعربي مل يتجاوز )51 %( 

لة يف �نخفا�ض �لإنتاجية.  ق �إلى �أحد �أهمِّ حتديات �لقطاع �لزر�عي؛ و�ملتمثِّ من �ملخزون �ل�سمكي، كما متَّ �لتطرُّ

�إلى ح��يل  و�لتي و�سلت  �لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  �لتح�يلي يف  �ل�سناعي  �لقطاع  ت���سع م�ساهمة  �لتقرير  وبنيَّ 
�أن كانت ح��يل )9.6( عام )2000(، وظلَّت م�ساهمات �لدول �لعربية يف �لت�زيع  %( عام )2013(، بعد   9.2(
�لن�سبي للقيمة �مل�سافة �ل�سناعية مت���سعة قيا�ًسا بامل�ساهمات �لدولية، وتت���سع م�ساهمة �ل�سادر�ت ذ�ت �ملحت�ى 

�لتكن�ل�جي �ملرتفع و�ملت��سط يف �ل�سادر�ت �لعربية، وكذلك يف جمال �لبتكار �لعاملي. 

ويف �إطار تناول و�قع �ملنافع �لعامة يف �لدول �لعربية؛ �أ�سار �لتقرير �إلى �أن ح��يل )12( دولة عربية تعاين من �سعف 
ا يزيد عن �لقدرة  م��رد �ملياه؛ مما يعيق �لنم� �ل�سامل، كما �أ�سار �لتقرير �إلى تز�يد �لطلب على �لطاقة �لكهربائية؛ ممَّ
ر �إقليم �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا  ت �لإ�سارة �إلى دعم �لطاقة؛ حيث يت�سدَّ �لإنتاجية يف بع�ض �لدول �لعربية، وقد متَّ
م�ست�ى �لدعم �لعاملي، ليتجاوز )236( مليار دولر )9 % من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(، وينق�سم هذ� �لدعم �إلى ثالثة 
�أق�سام: دعم �ملحروقات وميثِّل ح��يل )50 %(، ودعم �لكهرباء وميثِّل ح��يل )26 %(، ثم دعم �لغاز �لطبيعي وميثِّل 
ز �لإد�رة �لقت�سادية �ملالية على �أهمية تر�سيد �لدعم  ح��يل )23 %(، وذلك يف عام )2011(، �لأمر �لذي يجب �أن يحفِّ
م للبنزين، و�لديزل، و�لغاز  ه للطاقة؛ خدمًة لعتبار�ت �لنم� �ل�سامل، علًما باأن �ل�سر�ئح �لأغنى ت�ستاأثر بالدعم �ملقدَّ �مل�جَّ
�مل�سال، و�لكهرباء! وتناول �لتقرير �سمن �ملنافع �لعامة قطاع �لإ�سكان؛ باعتبار �أن �مل�سكلة �لإ�سكانية هي �أحد �أهمِّ �مل�ساكل 
�لتي ت��جه �لقطاعات �لعائلية �لعربية؛ بخا�سة ذوي �لدخل �ملنخف�ض، وتع�د �أ�سباب �مل�سكلة �لإ�سكانية �إلى عدة ع��مل؛ 
عف �لعر�ض، و�لهجرة �إلى �ملدن،  منها ما يرتبط بالنم� �ل�سكاين، ومنها ما يرتبط مبعدلت �لنم� �ل�سكاين يف �ملدن، و�سَ
ت �لإ�سارة يف هذ� �لإطار �إلى عدد من �ملقرتحات للحدِّ من هذه �مل�سكلة، مثل: ممار�سة �مل�سارف �لتجارية ل�ظيفتها  ومتَّ

�لجتماعية. 

�لدخل  من�  يعادل  و�لذي  �لت�سغيلي”،  �ل�سامل  “�لنم�  منهجية  �لتقرير  �عتمد  �لتحديات؛  من  م  تقدَّ ما  على  وبناًء 
ر بيانات عن ت�زيع �لدخل  بالإ�سافة �إلى عد�لة ت�زيع �لدخل، و�لقائمة على ح�ساب د�لَّة �لرفاه �لجتماعي، ونظًر� لعدم ت�فُّ
�أ�سارت  ر فيها بيانات ت�زيع �لإنفاق، وقد  جلميع �لدول �لعربية، فقد �عتمد �لف�سل على بيانات ثماين دول عربية تت�فَّ
يْن �لنم� �ل�سامل �سهد� خالل فرتة �لتحليل ما بني عامْي  نتائج هذه �ملنهجية يف �لدول �لثماين �لعربية �إلى �أن جمم�ع مك�ِّ

)1985 - 2011( نتائج �سالبة و�أخرى م�جبة، للدول �لعربية �مل�سم�لة. 
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�أهد�ف  �أهم  �أحد  �إن ت�فري فر�ض عمل ه�  بالت�سغيل، وحيث  �لغني  �لنم�  �لت�سغيلي” �أو  “�لنم�  لقيا�ض  ويف حماولة 
�لنم� �ل�سامل؛ فقد قام �لتقرير بربط �لنم� بُفر�ض �لت�سغيل؛ ولتحقيق ذلك �فرت�ض �لتقرير �أن ت�فري فر�ض �لعمل يرتبط 
مب�ست�ى �لإنتاج، وذلك من خالل ح�ساب مرونة �لت�سغيل، و�لتي تعك�ض �لزيادة يف فر�ض �لعمل بفعل زيادة �لإنتاج بن�سبة 
عات �لنم� يف �لبلد�ن �لعربية لغاية عام )2020(، و�ل�سادرة �سمن  )1 %(، وخدمًة لهذ� �لغر�ض متَّ �لعتماد على ت�قُّ

تقرير �سندوق �لنقد �لدويل ح�ل �آفاق �لقت�ساد �لعاملي ل�سهر �أبريل )2015(.

ط، يربط �لت�سغيل بالنم� ب���سطة مرونة �لإنتاج/ �لعمل، وبافرت��ض �أن ق�ة �لعمل  و�عتماًد� على من�ذج قيا�سي مب�سَّ
ع، وبناء  تنم� بِن�سب �لنم� �لتاريخية نف�سها.. متَّ تقدير معدل من� �لبطالة �مل�ستقبلي �لناجم عن �آفاق �لنم� �مل�ستقبلي �ملت�قَّ
على ذلك؛ قام �لتقرير بعمل �سيناري�هني لتحقيق �لت�سغيل �لكامل، �عتمد �لأول منها على �لنم� �مل�ستقبلي �لالزم لتحقيق 
�لت�سغيل �لكامل يف ظلِّ بقاء �س�ق �لعمل على حالها، و�عتمد �ل�سيناري� �لثاين و�ملهمُّ على حتديد مقد�ر �لنم� بافرت��ض 

ي �إلى زيادة مرونة �لعمل �أو �لت�سغيل.  �نتهاج �إ�سالحات باأ�س��ق �لعمل، ت�ؤدِّ

وبناًء على هذه �ملنهجية؛ �أ�سار �لتقرير �إلى �ل��سع �ل�سعب لأ�س��ق �لعمل �لعربية غري �خلليجية، و�لناجم عن �رتفاع 
معدلت �لبطالة �إلى م�ست�ى )15 %( عام )2020( )وبعدد عاطلني ي�سل �إلى 11 ملي�ن(، مع �رتفاع معدل من� عر�ض 
ق�ة �لعمل عربيًّا )�لذي و�سل �إلى 4 % كمت��سط خالل �لفرتة 1990 - 2013(، بالرغم من �سيادة ظاهرة �نخفا�ض 
معدل �لنم� �ل�سكاين يف بع�ض �لدول �لعربية، و�عتمد �لتقرير على �ملعدلت �ل�سابقة لنم� ق�ة �لعمل �مل�سار �إليها �أعاله، 
كاأ�سا�ض لتحديد �أعد�د ق�ة �لعمل ما بني عامْي )2014 - 2020( )من 122 ملي�ن �إلى 159 ملي�ن تباًعا(، �لأمر �لذي 
�لر�سمية، بح�سب  �لأن�سطة غري  �لعمل تعمل يف  باأن ن�سف ق�ة  اأكرث من )37( ملي�ن فر�سة عمل )علًما  يتطلَّب توفري 
تنح�سر فقط يف م�سكلة  �لت�سغيلي” ل  �ل�سامل  “�لنم�  ة  فاإن مهمَّ �لتقرير؛  ُي�سري  وكما  وعليه،  �لبيانات(،  بع�ض  �إ�سارة 

�لبطالة، بل يف ت�فري فر�ض عمل تليق بالعاملني غري �لر�سميني. 

ع معدل من� عربي و�سطي خالل �لفرتة )2014 - 2020( يبلغ ح��يل )4.7 %(، وبافرت��ض مت��سط  ويف ظلِّ ت�قُّ
ر  مرونة عمل تبلغ )0.7(؛ فمعنى ذلك �أن ق�ة �لعمل �ستنم� يف حدود )%3.4(، وه� �أقلُّ من معدل من� ق�ة �لعمل �ملقدَّ
بـ)4 %(، وعليه؛ فال بدَّ من رفع معدل النمو باأكرث من )4.7 %(، �أو ت�فري مزيٍد من فر�ض �لعمل �جلديدة، بالإ�سافة 
عدد  يرفع  �لذي  �لأمر   ،)2013 عام  ملي�ًنا  بـ14  عددهم  ر  )�ملقدَّ و�لعاطلني  �لعمل  ل�س�ق  �جُلدد  �لد�خلني  ل�ستيعاب 

�لد�خلني ل�س�ق �لعمل عام )2020( �إلى )46( ملي�ن عامل. 

ع �رتفاع هذه �لأعد�د من )14( ملي�ًنا يف  ونظًر� لعدم كفاية معدل �لنم� �لعربي ل�ستيعاب �أعد�د �لعاطلني؛ فاإنه ُيت�قَّ
ق معدل بطالة  عام )2013(، �إلى )18( ملي�ًنا يف عام )2020(، وعليه؛ فلن يك�ن معدل �لنم� ت�سغيليًّا )مبعنى �أن يحقِّ
طبيعيًّا يف حدود 5 %(، �لأمر �لذي يتطلَّب �إعادة �سياغة �لنم� �لعربي ليت�سق مع �لهدف �لت�سغيلي، ويف ظلِّ عدم و�قعية 
رفع معدالت النمو اإلى معدالت بعيدة املنال؛ فاإن البديل االأف�سل هو تطبيق �سيا�سة عمل اأكرث فعالية يف جمال تخفي�ض 
ر  معدل �لبطالة، ويف ظلِّ بقاء معدلت �لنم� �ل�سائدة بدون تغيري، وعليه؛ فاإن حتقيق معدل من� يف حدود )5 %( قد ي�فِّ
حالًّ مل�سكلة �لبطالة، يف ظلِّ مرونات عمل مرتفعة، بحيث تك�ن معدلت �لبطالة يف حدود �ملعدل �لطبيعي، ويف ظلِّ �خلربة 
�لتاريخية ل�سع�بة رفع معدلت �لنم� �لعربية �أكرب من )5 %(؛ فاإن �لبديل �لأن�سب ه� �إ�سالح �س�ق �لعمل و�سيا�ساته 
ال�سائدة تاريخيًّا؛ قلَّت احلاجة الإ�سالح �سوق العمل، بهدف  الت�سغيلي، وكلُّما ارتفعت مرونة العمل  بهدف حتقيق النمو 

حتقيق �لنم� �لت�سغيلي. 
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ثمَّ �نتقل �لتقرير-فيما بعد -�إلى عر�ض متطلَّبات �لإد�رة �لقت�سادية و�لجتماعية �لالزمة لتحقيق متطلبات �لنم� 
�لإد�رة �لقت�سادية ومتطلَّبات  بالتمييز ما بني متطلَّبات  �لتقرير  �لت�سغيلي، وبناًء على ذلك �هتمَّ  �ل�سامل ذي �ملحت�ى 

�لإد�رة �لجتماعية يف �لدول �لعربية، وبقدر تعلُّق �لأمر مبتطلَّبات �لإد�رة �لقت�سادية؛ فقد متت �لإ�سارة �إلى ما يلي:

ه للفقر�ء، وذلك من  ع يف �ل�ستثمار �لعام �مل�جَّ ت �لإ�سارة هنا �إلى �أهمية �لت��سُّ �أوًل: متطلَّبات �ل�سيا�سة �ملالية؛ فتمَّ
خالل مقارنة معدلت �ل�ستثمار �لعام �إلى �لإنفاق �لعام يف عدد من �لدول �لعربية، بالإ�سافة �إلى مقارنة �ملعدل �لإقليمي 
م املرتفعة،  الت�سخُّ التخوُّف من معدالت  اأهمية عدم االإفراط يف  التقرير على  د  واأكَّ اأخرى،  اإقليمية  العربي مع معدالت 
املبا�سرة  ة  وبخا�سَّ ال�سرائب،  تعبئة  على  االعتماد  اإلى  باالإ�سافة  موا�سعها،  يف  لها  االإ�سارة  ت  متَّ �سروط  ظلِّ  يف  وذلك 
و�لت�ساعدية منها، كاأ�سا�ض لزيادة �لإير�د�ت �لعامة، وذلك من خالل مقارنة ن�سبة �لإير�د�ت �ل�سريبية/ �لناجت �ملحلي 
�ل�سيا�سة  ت�جيه  �إعادة  �لعمل على  �أهمية  �لتقرير على  د  و�أكَّ �أخرى،  دول  �ل�سائدة يف  تلك  مع  �لعربية  بالدول  �لإجمايل 
باع “�لق��عد �ملالية” �لتي تق�م على حتديد حدٍّ  �ملالية نح� �ل�سيا�سة �ملالية غري �لدورية بدًل من �لدورية، بالإ�سافة �إلى �تِّ
ْين �لعام، وتقييد �لعجز كن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، وحتديد �سقف �أعلى لالإنفاق �جلاري، وحدٍّ �أدنى  �أق�سى للدَّ
د �لتقرير على �أهمية عدم �لنظر �إلى �سيا�سة عجز �مل��زنة على  لالإير�د�ت، ب�سكل يخدم �أهد�ف �لنم� �ل�سامل، كما �أكَّ
ق يف  ت االإ�سارة اإليها، ومتَّ التطرُّ ة االأحوال، حيث ميكن متويل املوازنة بالعجز يف ظلِّ �سروط متَّ اأنها خيار مرفو�ض يف كافَّ
ا لأهمية �إعادة ��ستخد�م �أد�ة �لدعم بال�سكل �لذي يخدم �لنم� �ل�سامل، ومن خالل �ل�ستفادة من بر�مج  هذ� �لإطار �أي�سً

م�ستخدمة دوليًّا؛ مثل: برامج التحويل النقدي امل�سروط وغري امل�سروط.

�إعادة �لنظر يف �أهد�ف �لبن�ك �ملركزية �لعربية لت�سمل  ثانًيا: متطلَّبات �ل�سيا�سة �لنقدية، وذلك من خالل �أهمية 
�لنم� �ل�سامل؛ حيث �أظهرت �مل�س�ح �أن هناك عديًد� من �لبن�ك �ملركزية �لتي تدمج مثل هذ� �لهدف �سمن �أهد�فها؛ مثل 
جتارب: بنغالدي�ض، و�ل�سني، و�لهند، وماليزيا، ونيبال، وباك�ستان، وفيتنام، كما �أن �إعادة �لنظر بال�سيا�سة �لنقدية يعدُّ 

ا من �لناحية �مل�ؤ�س�سية، �لتي يهتمُّ بها �لتقرير.  �أمًر� مهمًّ

ثالًثا: عالقة �ل�سيا�سة �لتجارية بالنم� �ل�سامل؛ وذلك من خالل �أهمية �إعادة �لنظر بتكاليف �لتجارة، بالعتماد 
على عدد من �مل�ؤ�سر�ت يف هذ� �ملجال، بالإ�سافة �إلى �أهمية �لعمل يف ظلِّ �تفاقية جتارة دولية؛ مثل �تفاقية تكن�ل�جيا 
ق يف هذ� �لإطار �إلى �لعالقة ما بني �ل�سيا�سة  �ملعل�مات لعام )1997(، �لقائمة على جتزئة �لإنتاج دوليًّا، كما متَّ �لتطرُّ
�لتجارية و�لطلب على �لعمالة؛ من خالل قيا�ض �لعالقة ما بني �لنفتاح �لتجاري �لإجمايل وعلى م�ست�ى �ل�سادر�ت 
دة  د �لتقرير على �أهمية �لدور �ملحتمل لل�سيا�سة �لتجارية من خالل �لتفاقية متعدِّ و�ل��رد�ت و�لطلب على �لعمالة، و�أكَّ
مة لدمج  مة �لتجارة �لعاملية، و�لنم� �ل�سامل، وذلك من خالل �ملقرتحات �ملقدَّ لة يف �تفاقيات منظَّ �لأطر�ف، و�ملتمثِّ
د �لتقرير �أخرًي� على �أهمية �لت�ساق  مة يف حماور �أهد�ف �لألفية بعد عام )2015(، و�أكَّ �ل�سيا�سة �لتجارية، و�ملنظَّ
هاتني  بني  ما  للتن�سيق  �لالزمة  �لأدو�ت  بع�ض  د  وحدَّ �ل�سامل،  �لنم�  خدمة  بهدف  و�لنقدية  �ملالية  �ل�سيا�سة  بني  ما 

�ل�سيا�ستني.

ة ملكافحة �لفقر، ومعاجلة  ويف جمال �ملتطلَّبات �لجتماعية �لالزمة للنم� �ل�سامل؛ متَّ �لتمييز ما بني �ملتطلَّبات �خلا�سَّ
واأهمية احلراك االجتماعي  االأمان االجتماعي،  �سبكات  وتفعيل  والتعليمية،  ال�سحية  للخدمات  النفاذ  وزيادة  البطالة، 
وَدْور �لطبقة �ل��سطى، بالإ�سافة �إلى دمج �ل�سباب يف �أ�س��ق �لعمل، من خالل عديد من �ملقرتحات؛ �س��ء �لقائمة على 

اخلامتة
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نيا للحماية االجتماعية، وهي املطلوب توفريها  اال�سرتاك اأم عدم اال�سرتاك، واإدارة احلماية االجتماعية، واحلدود الدُّ
د اأهمية االت�ساق ما بني  للح�سول على احلدِّ االأدنى من الرعاية ال�سحية والتعليمية والدخل االأ�سا�سي، االأمر الذي يوؤكِّ

ة للم�س�ؤولية �لجتماعية لل�سركات.  متطلبات �لإد�رة �لقت�سادية و�لجتماعية، بالإ�سافة �إلى �أهمية خا�سَّ

�مل�ؤ�س�سي  �جلانب  لأهمية  �أ�سار  حيث  �لعربي؛  �ل�سامل  للنم�  �لالزمة  �مل�ؤ�س�سية  �ملتطلبات  �أهمية  على  �لتقرير  د  و�أكَّ
مات دولية؛ مثل: موؤ�سر احلرية  يف احلياة االقت�سادية، وعر�ض عدًدا من املوؤ�سرات املوؤ�س�سية الكلية ال�سادرة من منظَّ
ق �لتقرير مل�ؤ�سر  ح ت�سنيف دول عربية معيَّنة باعتبارها تنعم بحرية �قت�سادية �أف�سل، ثم تطرَّ �لقت�سادية، و�لذي ي��سِّ
ممار�سة �لأعمال �ل�سادر من �لبنك �لدويل، بعد ذلك �أ�سار �لتقرير لنتائج �لدليل �لدويل للمخاطر �لُقْطرية )�ل�ستقر�ر، 
الف�ساد،  ي  وتف�سِّ واخلارجية،  الداخلية  وال�سراعات  اال�ستثمار،  وبيئة  واالجتماعية،  االقت�سادية  واالأو�ساع  واحلكومة، 

ل �لع�سكري، و�ل�سطر�بات �لإثنية و�لدينية، و�سيادة �لقان�ن، و�لتعبري و�مل�ساءلة، وج�دة �لدميقر�طية(.  و�لتدخُّ

ة بالبنك الدويل )التعبري وامل�ساءلة، واال�ستقرار ال�سيا�سي، وغياب العنف،  كما ناق�ض نتائج موؤ�سرات احلوكمة اخلا�سَّ
�ض التقرير اأخرًيا لنتائج موؤ�سرات �سوق العمل، باالإ�سافة اإلى  وفعالية احلكومة، و�سيادة القانون، وحماربة الف�ساد(، وتعرَّ

م�ؤ�سر�ت �لتعليم و�ملعرفة. 
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