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اأهداف  »ج�شر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�ص  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�ص  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�ص  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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اأ�شا�شيا  ركنا  الأخ�شر  القت�شاد  ميثل 

للتوجه نحو التنمية امل�شتدامة ال�شامنة بدورها 

للرفاه على املدى الطويل، وذلك لدوره املحوري 

يف احلفاظ على الجنازات املحققة تنمويا على 

جتنب  يف  ولدوره  واملجتمعات،  الدول  م�شتوى 

ال�شيناريو ال�شلبي لبقاء الأمور على حالها فيما 

يخ�ص مقايي�ص ال�شتدامة على م�شتوى البعاد 

الجتماعية وكذلك البعاد واملتغريات البيئية 

ريرّ املناخ وانبعاثات غازات الدفيئة.  مثل تغرّ

�شوب  التوجه  خيار  تبني  ويفر�ص 

واملجتمعات  الدول  على  الأخ�شر  القت�شاد 

اإعادة  يف  توؤثر  مت�شقة  �شيا�شات  اتباع  �شرورة 

مبا  وال�شتهالك،  النتاج  امناط  وحتول  هيكلة 

البيئية،  وال�شرتاطات  املتطلبات  مع  يتوافق 

القت�شادية  والقدرات  الطاقات  تطوير  بهدف 

ي�شمن  الذي  التوجه  وهو  الكربون،  منخف�شة 

خلق  املت�شمن  وال�شامل  امل�شتدام  النمو  حتقيق 

والالئقة،  امل�شتدامة  العمل  فر�ص  من  املزيد 

ويف  منتجة  خ�شراء  عمل  فر�ص  خلق  مبعنى 

ظروف من احلرية والإن�شاف والأمن والكرامة«. 

)منظمة العمل الدولية: 2011(. 

القت�شاد  نحو  التوجه  يت�شمن  حيث   

الأخ�شر تبني وتنفيذ ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات 

القت�شاد  قطاعات  ت�شكيل  لعادة  الرامية 

على  اأف�شل  عائدات  لتقدمي  التحتية  والبنية 

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل 
يف الدول العربية

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د.نواف اأبو �شمالة

والب�شرية  الطبيعية  موال  الأ روؤو�ص  ا�شتثمارات 

والقت�شادية، ويف الوقت نف�شه خف�ص انبعاثات 

موارد  وا�شتخدام  وا�شتخراج  الدفيئة  غازات 

طبيعية اأقل واإنتاج قدر اأقل من النفايات واحلد 

.)UNEP: 2012( .»من الفوارق الجتماعية

املتخ�ش�شة  واملنظمات  العاملي«  الأخ�شر  النمو 

للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  مثل  املتحدة  لالأمم 

ال�شناعية ،والإ�شكوا ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة 

وغريها،  الدويل،  والبنك  الدولية،  العمل  ،ومنظمة 

املبادرات  من  متنوعة  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

الثنائية واملتعددة الأطراف و�شناديق التمويل التي 

ميكن اأن تدعم التخطيط لالقت�شاد الأخ�شر يف كافة 

دول العامل مبا فيه الدول العربية.

ويف الوقت الذي يرى فيه البع�ص ان التحول 

اإ�شايف  عبء  مبثابة  هو  الأخ�شر  القت�شاد  �شوب 

ارتبطت  التي  العربية،  للدول  التنموي  امل�شار  على 

اأمناط النمو فيها �شواء لالإنتاج او ال�شتهالك  - وان 

ال�شرتاطات  مراعاة  بعدم   - متفاوتة  مبعدلت  كان 

الأخ�شر،  القت�شاد  ملتطلبات  املوؤاءمة  واملعايري 

واأي�شا  والقوانيني،  الت�شريعات  م�شتوى  على  وذلك 

على م�شتوى اخلطط وال�شيا�شات والأن�شطة املنفذة، 

بقيود  املرتبطة  الأخرى  للتحديات  اإ�شافة  هذا 

النفتاح على القت�شاد العاملي ومتطلبات التناف�شية 

وال�شتحقاقات  ال�شيا�شية  وال�شطرابات  الدولية، 

الدول  من  العديد  تواجهها  التي  الجتماعية 

التحول  هذا  مثل  ان  يرى  البع�ص  ان  ال  العربية. 

القت�شادي،  للنمو  فقط  لي�ص  وا�شعا  افقا  ميثل  قد 

والقدرات الإنتاجية والت�شديرية للدول، بل وللنمو 

الت�شغيلي امل�شتدام، وذلك يف حال التمكن من الربط 

القت�شاد  �شوب  القت�شادي  التحول  عمليات  بني 

اخل�شراء،  الوظائف  على  الطلب  وتنمية  الأخ�شر، 

امل�شتويات  كافة  على  ا�شتدامة  اأكرث  بذلك  لت�شبح 

 ILO, UNEP( .القت�شادية والجتماعية والبيئية

)&others: 2008

ثانيًا: العباء القت�شادية والجتماعية 

لق�شور الت�شغيل يف الدول العربية

اأكرب  من  البطالة  م�شتوى  تخفي�ص  ُيعد 

بلغ  حيث  العربية،  الدول  يف  التنموية  التحديات 

عاطل  مليون   14.3 نحو  العمل  عن  العاطلني  عدد 

العمل  قوة  من   % 11.9 نحو  ميثل  ومبا   ،2013 عام 

اأقاليم  بني  الأعلى  املعدل  بذلك  لي�شبح  العربية، 

العامل ومبا يقارب �شعف املتو�شط العاملي، وتباينت 

معدلت البطالة ب�شورة وا�شعة بني الدول العربية، 

اعلى  ولتبلغ  والكويت  قطر  يف  معدلتها  اقل  لتبلغ 

معدلتها يف موريتانيا وفل�شطني )�شكل1(.

املتوقعة  املزايا  اهم  حتديد  ميكن 
يرتبط  كونه  في  األخضر  لالقتصاد 
واستدامة  حماية  مبفهوم  أساسا 
القادمة،  لألجيال  الطبيعية  املوارد 
خالل  من  التنموية  لعوائده  إضافة 
ومؤسساتها  الدولة  ألجهزة  حتفيزه 
لتعزيز  اخلاص  القطاع  وكذلك 
وتوجيه االستثمارات لتدعيم االبعاد 
العمل اخلضراء  البيئية وخلق فرص 
متكاملة  نتائج  بذلك  ليحقق   ،
االجتماعية  املنافع  بني  ما  جتمع 

واالقتصادية والبيئية. 

ماأ�ش�شة  يف  وا�شحا  زخما  العامل  وي�شهد 

وتاأطري “القت�شاد الأخ�شر” وخيارات ال�شيا�شة 

وكذلك  به،  اخلا�شة  املمار�شات  واأف�شل  العامة 

يف  للدول  والتمويلي  التقني  الدعم  اليات  توفري 

ب�شاأن  العمل  اأجل  من  “ال�شراكة  مثل  جمالته، 

“ومنتدى املعرفة   ،”)PAGE( القت�شاد الأخ�شر

“واملبادرة   ،”)GGKP( الأخ�شر  النمو  حول 

النمو  جمال  يف  املثلى  املمار�شات  حول  العاملية 

حول  العاملية  “وال�شراكة   ،”)GGBP( الأخ�شر 

“ومعهد  اإ�شرتاتيجية للتنمية قليلة النبعاثات”، 

�شكل )1(

امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل -2015
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)�شكل )3(

امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل -2015

العاطلني  من  الأكرب  العدد  تركز  وقد 

واليمن،  والعراق  وال�شودان  م�شر  يف  العمل  عن 

والكويت  قطر  يف  الأقل  العداد  وبقيت 

)�شكل2(.

التوظيف  منط  ملواجهة  اإ�شافة  هذا 

من  عالية  م�شتويات  العربية  العمل  ا�شواق  يف 

والتوظف،  النتاجية  بني   Trade-off املقاي�شة 

– التوظف  الناجت  تنامى فجوة  يوؤدي بدوره اىل 

يعني  ما  وهو   ،Output – Employment Lag

والدخول  والت�شغيل،  النمو،  م�شارات  تالزم  عدم 

احلقيقية. ورغم انه قد يكون من املقبول واملنطقي 

نتاجية والت�شغيل يف بع�ص  وجود مقاي�شات بني الإ

ميكن  ل  ذلك  ان  ال  الق�شري،  املدى  يف  القطاعات 

بحيث  ت�شحيحه  يجب  حيث  ا�شتمراره،  قبول 

نتاجية.   يرتافق منو الناجت والتوظف والإ

يف  الت�شغيل  ق�شور  خطورة  فان  كذلك 

معدلت  ارتفاع  يف  فقط  تكمن  ل  العربية  الدول 

البطالة، بل يف نوعية وخ�شائ�ص الت�شغيل، وياتي 

اىل  التقديرات  فيه  ت�شري  الذي  الوقت  يف  ذلك 

توقع تنامي هذا التحدي خالل ال�شنوات القادمة، 

حيث قدرت منظمة العمل الدولية عدد الوظائف 

خلف�ص  العربية  الدول  يف  توفريها  يتوجب  التي 

معدلتها  ن�شف  اإىل  احلالية  البطالة  معدلت 

اىل  اإ�شافة  العاملي(،  املتو�شط  مع  فقط  )للتقارب 

حتى  العمل  لقوة  اجلدد  الداخلني  كلرّ  ا�شتيعاب 

عمل  وظيفة/فر�شة  مليون   63 بنحو   ،2020 عام 

وذلك بواقع 35 مليون فر�شة عمل خلف�ص معدلت 

البطالة لن�شف معدلتها، وعدد 28 مليون فر�شة 

عمل ل�شتيعاب الداخلني اجلدد ترتكز نحو 50  % 

ما ميثل  واليمن،  والعراق  وال�شودان  منها يف م�شر 

حتديًا كبريًا لكل الدول العربية خا�شة واأن توفري 

هذا العدد الهائل من الوظائف يحتاج اإىل معدلت 

منو اأكرب بكثري مما حتقق خالل ال�شنوات الع�شرين 

املا�شية بل اأي�شا اإىل منط تنمية خمتلف عن ذلك 

الذي �شاد يف العقود ال�شابقة، لي�شبح اأكرث ا�شتمال 

وخلقا لفر�ص العمل الالئقة وامل�شتدامة. 

لالقت�شاد  التنموي  امل�شار  تقييم  ثالثًا: 

العربي �شوب القت�شاد الخ�شر

التوجهات  من  عدد  ر�شد  الواقع  يظهر 

العربية �شوب تنمية اأن�شطة القت�شاد الأخ�شر، 

والتقدم بخطوات ملمو�شة يف جمال و�شع واإقرار 

يف  كما  ب�شاأنه،  وطنية  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات 

�شكل )2(

       امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل -2015

ارتباط  العربي  العمل  �شوق  واظهر 

باختاللت  بعيد-  حد  اىل   - البطالة  ظاهرة 

ما  وبخا�شة  جوهرية،  وتنموية  اجتماعية 

وما  الجل  طويلة  البطالة  بظاهرة  يتعلق 

يرتبط بها من خماطر النعزال وفقدان املهارة 

وارتفاع كلفة اإعادة الدماج والتاهيل، وظاهرة 

العاطل املتعلم حيث ارتفاع معدلت البطالة بني 

الفئات الأكرث تعليما )للتعليم الثانوي والعايل(، 

وثقافيا  واجتماعيا  اقت�شاديا  خلال  متثل  والتي 

التوظف  حجم  زيادة  وكذلك  الأثر،  ممتد 

القت�شاد  حجم  بتنامي  بدوره  املرتبط  الذاتي 

ي�شع  الذي  المر  وهو  املنظم،،  غري  والتوظف 

قيودا حول ا�شتدامة القت�شاد واملجتمع، وميثل 

العربي،  العمل  �شوق  اجتاهات  فهم  اأمام  حتديًا 

حيث يقدر حجم العمالة يف القطاع غري املنظم 

بنحو 67 % من القوى العاملة يف الدول العربية. 

)�شكل 3( ، )ملحق رقم 1(

اإ�شافة لق�شور التوظف وارتفاع معدلت 

البطالة بني ال�شباب )15 – 24 عام( ب�شكل يتجاوز 

باقى ال�شرائح العمرية، والتي ي�شل متو�شطها اىل 

نحو 25.0 % وهو ما ميثل اأكرث من �شعف املتو�شط 

العاملي، ل�شميا وان تلك الظاهرة حتديدا ترتبط 

التنموي  امل�شار  تهدد  متعددة  م�شتقبلية  مبخاطر 

امل�شتدام للدول واملجتمعات العربية. وترتفع تلك 

املعدلت يف حالت الدول العربية الفقرية، وتلك 

وال�شطرابات،  النزاعات  حالت  تواجه  التي 

ظل  يف  ياأتي  التحدي  هذا  ان  العتبار  يف  اخذا 

يف  العاملة  القوى  يف  للمراأة  م�شاركة  معدل  ادين 

العامل، حيث  اأقاليم  م�شتوى  العربية على  الدول 

قدره  عاملي  متو�شط  مقابل  فقط   % 26 نحو  يبلغ 

56 %.  ما يعني انه يف حال هذا املعدل فان  نحو 

يف  حدة  �شيزداد  بالت�شغيل  املرتبط  التحدي 

 )ILO; 2013( .الدول العربية
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من  عدد  اإطالق  خالل  من  واملغرب  المارات 

الطاقة  انتاج  جمالت  يف  الرائدة  امل�شاريع 

املتجددة/ امل�شادر  على  املعتمدة  الكهربائية 

ن�شاط  وفل�شطني من خالل  ال�شم�شية،  الطاقة 

وكالت المم املتحدة يف جمال البناء اعتمادا 

املتوفر  امل�شغوط  الطني  من  كتل  اإنتاج  على 

الف   19 ا�شتحداث  عنه  جنم  ما  وهو  حمليا، 

امل�شروعات  من  العديد  اإ�شافة اىل   ، يوم عمل 

�شوب  التوجه  بدعم  املت�شلة  واملبادرات 

القت�شاد الأخ�شر يف عدد من الدول العربية 

الخرى .)ال�شكوا 2014(

الإيجابية  التوجهات  تلك  ورغم    

العربي  القت�شاد  هيكل  حتليل  ان  ال 

على  اعتماده  ا�شتمرارية  يظهر  عام  ب�شكل 

الن�شطة كثيفة ال�شتخدام للطاقة، والعلى 

الن�شطة  تزال  ل  حيث  لالنبعاثات،  توليدا 

ال�شتخراجية وال�شناعات املرتبطة بها متثل 

ومثلت   ، العربي  الناجت  لهيكل  ال�شا�شي  الركن 

الإجمايل  الناجت  من   % 37.2 نحو  م�شاهمتها 

الإنتاج  هياكل  تظهر  كما   ،2013 للعام  العربي 

والت�شدير وكذلك املزايا التناف�شية اعتمادها 

غري  ال�شناعات  منتجات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 

اخل�شراء مثل ال�شناعات الكيماوية الع�شوية 

وامل�شروبات  والأغذية  الع�شوية  وغري 

والأ�شمدة،  الألبان،  منتجات  و�شناعات 

اجللود،  ودباغة  و�شناعة  والبال�شتيك، 

ومنتجات  والأملنيوم،  املالب�ص،  ومنتجات 

و�شناعات  والتعدين،  وال�شهر،  التكرير، 

واحلجارة،  والبالط،  والرخام،  ال�شمنت، 

تت�شم  التي  الأن�شطة  وهي  وغريها،  والرمل، 

وغري  )الع�شوية  امللوثات  بكثافة  معظمها  يف 

لكونها  اإ�شافة  عنها،  الناجمة  الع�شوية( 

 High Energy( للطاقة  ال�شتخدام  كثيفة 

Consuming Industry(، ما يجعلها يف املح�شلة 

املرتبطة  البيئية  املعايري  مع  ات�شاقا  اقل 

بدورها با�شتدامة امل�شار التنموي للدولة. 

تظهره  ما  التحليل  ذلك  مع  ويتفق 

للقوائم  التكنولوجي  التعقيد  م�شتويات 

ال�شلعية الت�شديرية يف عدد من الدول العربية 

التي تت�شم بالهمية الن�شبية للقطاع ال�شناعي 

ال�شعودية  مثل  القت�شادية  هياكلها  �شمن 

مقارنتها  عند  ل�شيما  والأردن،  واملغرب  وم�شر 

على  اأخرى  �شناعية  ومتقدمة  �شاعدة  بدول 

والرنويج.  واليابان  ال�شني  مثل  العامل  م�شتوى 

�شمن  املدرجة  املوؤ�شر  هذا  بيانات  تظهر  حيث 

من  الأكرب  اجلانب  تركز   )1( رقم  اجلدول 

ال�شادرات  نطاق  يف  العربية  الدول  �شادرات 

اإ�شافة  الأولية  واملواد  الطبيعية  املوارد  من 

املحتوى  منخف�شة  املنتجات  من  لل�شادرات 

نحو  املجموعة  تلك  مثلت  حيث  التكنولوجي، 

95 % يف ال�شعودية، ونحو 81 % يف م�شر ونحو 

77 % يف الأردن، ونحو %62 يف املغرب، اخذا 

يف العتبار ان النفط الذي ميثل حجر الزاوية 

امل�شدرة  وملواردها  العربية  القت�شادات  ملعظم 

التعقيد  قائمة  يف  تاأخرا  الأكرث  املوقع  يحتل 

التكنولوجي لل�شلع واملنتجات وذلك وفقا لنتائج 

 )4-Digits(- للمنتجات  الدويل  الت�شنيف 

)جدول1(.

الدول  مواكبة  عدم  يظهر  حيث 

التعقيد  م�شتويات  لتطوير  العربية 

فعلى  الت�شديرية،  ملنتجاتها  التكنولوجي 

ممن  العامل  م�شتوى  على  دولة   124 م�شتوى 

املوؤ�شر،  ذلك  لحت�شاب  بيانات  لهم  توفرت 

يف  وال�شني  الأول،  الرتتيب  يف  اليابان  جاءت 

الرتتيب 22، والرنويج )ذات املوارد النفطية( 

يف الرتتيب )24(، يف حني جاء ت الدول العربية 

الرتتيب  من  املدى  يف  الت�شنيف  هذا  يف  متاخرة 

42 اىل الرتتيب 88 عامليا.  

جدول )1( التعقيد التكنولوجي)ECI( ل�شادرات عدد من الدول العربية ودول مقارنة على م�شتوى العامل )%(

 للعام 2013

التطور 

التكنولوجي /

الدولة

�شادرات 

عالية 

التكنولوجي

�شادرات 

منخف�شة 

التكنولوجي

�شادرات 

متو�شطة 

التكنولوجي

منتجات 

اأولية

موارد 

طبيعية

اإجمايل 

ال�شادرات 

موؤ�شر التعقيد القت�شادي 

)الرتتيب/124   ECI 2013
– قيمة املوؤ�شر(

)0.15-(12218302910068م�شر

332301817100510.21الأردن

)0.6-(62032162610088املغرب

1148410100420.38ال�شعودية

35332138100220.96ال�شني

21115431110012.29اليابان

54126514100240.95الرنويج

    امل�شدر: مت اعداد هذا البيان ا�شتنادا اىل قواعد بيانات:  

       -     http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Results/Queryview/QueryView.  

- Economic complexity Index – ECI: http://atlas.media.mit.edu/en/  rankings/ 

 country. 

كما انه يف الوقت الذي لزال فيه القطاع 

22 % من العمالة  الزراعي العربي ي�شتوعب نحو 

 % 49 نحو  اىل  ت�شل  التي  الن�شبة  وهي  العربية، 

)�شكل  وموريتانيا،  ال�شودان  مثل  الدول  بع�ص  يف 

رقم 4(،  فانه يواجه �شيادة امناط غري م�شتدامة 

ا�شتخدامات  جمالت  يف  وبخا�شة  كفوؤءة،  وغري 

واحل�شاد  الت�شميد  وعمليات  الري  وامناط  املياه 

من  ذلك  غري  اىل  والتوزيع،  والنقل  والتخزين 

الزراعية،  للمنتجات  القيمة  �شل�شلة  عنا�شر 

العاملية  املناخية  التغريات  لتبعات  اإ�شافة  هذا 

املنطقة ممثلة يف ظواهر اجلفاف والت�شحر  على 

خماطر  من  متثله  وما  الرتبة  ملوحة  وارتفاع 

الزراعية  العمالة  على  ثم  ومن  الإنتاج  على 

�شال�شل  على  العالية  ملخاطرها  اإ�شافة  العربية، 

التي تعتمد على  العربية  للدول  العاملية  التوريد 

من  احتياجاتها  من   % 50 نحو  توفري  يف  اخلارج 

ال�شعرات احلرارية، اخذا يف العتبار ان العديد 

قد  العربية  الدول  ان  اىل  ت�شري  الدرا�شات  من 

ت احلدود الإيكولوجية احلرجة التي  تكون تخطرّ

ل�شعوبها.  والرفاه  العمل  ن   وتوؤمرّ بالنمو  ت�شمح 

)UNDP; 2014(

http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Results/Queryview/QueryView.%20(March
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country.%20
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country.%20
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�شكل )4(

    امل�شدر: التقرير القت�شادي العربي املوحد-2014 نقال عن تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية وتقديرات منظمة                 
      العمل الدولية.

يف  الثاين،  الرتتيب  اىل  ع�شر  احلادي  الرتتيب 

الكلية  التناف�شية  موؤ�شر  قيمة  تراجعت  حني 

ت�شمينها  اإثر  العام  لذات  الماراتي  لالقت�شاد 

ملتطلبات البعاد البيئية للتنمية من 5.30 نقطة 

املركز  من  ترتيبه  تراجع  مع  نقطة(،   5.16( اىل 

التنموية القائمة على البتكارات، ا�شافة لوقوع 

العلي  الدول  قائمة  �شمن  القت�شادين  كال 

الب�شرية  للتنمية  الدويل  املوؤ�شر  يف  ت�شنيف 

كال  يف  ال�شوق  حجم  تقارب  على  عالوة   ،HDI

وكذلك   ،)51  ،50 الدويل  )الرتتيب  القت�شادين 

الناجت  يف  امل�شاهمة  يف  القت�شادين  كال  ت�شاوى 

قدره  م�شاهمة  مبعدل  العاملي  الجمايل  املحلي 

فان  ذلك  كل  من  الرغم  على  فانه   ،%0.33 نحو  

ذلك  ا�شتدامة  مدى  يف  وا�شحا  تفاوتا  هناك 

الوقت  ففي  القت�شادين،  لكال  التنموي  امل�شار 

الكلية  التناف�شية  موؤ�شر  قيمة  فيه  بلغت  الذي 

 2015  –  2014 للعام   GCI الرنويجي   لالقت�شاد 

ملتطلبات  ادى ت�شمينه  نقطة(، فقد  معدل )5.40 

 Environmental للتنمية    البيئية  البعاد 

Sustainability adjusted GCI اىل ارتفاع معدله 

من  الدويل  ترتيبه  تطور  مع  نقطة(،   6.14( اىل 

12 اىل املركز 19 دوليا. وهو احلال الذي واجهته 

كافة الدول العربية حمل الر�شد حيث تراجعت 

قيمة املوؤ�شر اخلا�ص بالتناف�شية الكلية لالقت�شاد 

اإثر ت�شمينه البعاد اخلا�شة بال�شتدامة البيئية 

)جدول 2(.  

جدول )2( الرتتيب املقارن لعدد من الدول العربية ودول العامل يف موؤ�شرات ال�شتدامة والتناف�شية

التناف�شية الدولية معدلة 

بالبعد البيئي

 GCI  التناف�شية 

الدولية  

EPI موؤ�شر ال�شتدامة البيئية املوؤ�شر/

الدولة

الرتتيب 

)لجمايل 113 

دولة(

القيمة الرتتيب 

)لجمايل 

144 دولة( القيمة

الرتتيب 

)لجمايل 178 

دولة(

القيمة

2 6.14 11 5.40 10 78.04 الرنويج

19 5.16 12 5.30 25 72.91 المارات

28 4.74 24 5.10 35 66.66 ال�شعودية

68 3.89 72 4.20 81 51.89 املغرب

91 3.58 79 4.10 92 50.08 اجلزائر

90 3.58 87 4.00 52 58.99 تون�ص

102 3.26 119 3.60 50 61.11 م�شر

107 2.95 113 3.70 91 50.15 لبنان

108 2.79 126 3.50 120 42.72 ليبيا

113 2.37 142 3.00 157 30.16 اليمن

Source: 

-       World economic Forum – WEF- “Global Competitiviness index – anuul report, 
      WEF 2014/2015.  

-     Yale Center for Enviromental law & policy, Yale University;”Enviromental  
       Performance Index  – EPI 2014”, WEF, Genva, 2014.

حتى ان بع�ص القت�شادات العربية التي 

الت�شنيقات  من  العديد  يف  النخراط  من  متكنت 

جمل�ص  دول  مثل  متقدمة  مواقع  �شمن  الدولية 

التعاون اخلليجي وبخا�شة ال�شعودية والمارات، 

مل تتمكن من حتقيق معدلت مماثلة يف موؤ�شرات 

من  بو�شوح  ذلك  ويظهر  التنموية،  ال�شتدامة 

عربي  و�شناعي  تنموي  منوذج  مقارنة  خالل 

م�شابه  منوذج  مع  المارات(،  حالة  يف  )ممثال 

الرنويج(،  حالة  يف  )ممثال  املتقدمة  الدول  يف 

فرغم ت�شابه كال القت�شادين يف ارتفاع الأهمية 

ت�شاركهما  وكذلك  النفطية،  للموارد  الن�شبية 

التنموية  املوؤ�شرات  يف  التميز  مواطن  من  العديد 

التناف�شية  موؤ�شرات  اظهرت  حيث  الدولية، 

العاملي حول  املنتدى  لتقرير  GCI طبقا  الدولية 

�شمن  القت�شادين  كال  وقوع  الدولية  التناف�شية 

املرحلة  انخراطا يف  قائمة  القت�شادات الكرث 

ربط  يف  العربي  الق�شور  ذلك  يوؤكد  كما 

التنموية،  بال�شتدامة  ال�شناعية  التنمية  م�شار 

الخ�شر  لالقت�شاد  الدويل  املوؤ�شر  يظهره  ما 

 -  Environmental Performance Index(

يف  املنجز  التقدم  مبتابعة  املعني   ،)EPI 2014(

على  العامل  دول  يف  ال�شائد  التنموي  النمط  اثر 

النظام  حيوية  على  وكذلك  البيئية،  ال�شحة 

فرعي،  موؤ�شر   22 لقيا�ص  ا�شتنادا  وذلك  البيئي، 

الرنويجي  القت�شاد  متكن  البيانات  تظهر  حيث 

من حتقيق  الرتتيب  العا�شر عامليا مبعدل 78.04 % 

للموؤ�شر الكلي لال�شتدامة البيئية، مقابل حتقيق 

اخلام�ص  الدويل  الرتتيب  الماراتي  القت�شاد 

الذي  الداء  وهو   ،%  72.9 مبعدل  والع�شرون 

ان�شحب اأي�شا على باقي الدول العربية.



11 10

للدول  الراهن  الو�شح  ويو�شح 

املورد  على  العتماد  ا�شتمرارية  العربية 

الأنظمة  على  �شغطا  )الأعلى  النفطي 

مقابل  للطاقة،  كم�شدر  اليكولوجية( 

الطاقة  على  العتماد  م�شتويات  تدين 

البديلة او الطاقة النظيفة، وذلك على العك�ص 

وكذلك  العامل  يف  ال�شائدة  الأمناط  من  متاما 

مرتفعة  الأقاليم  م�شتوى  على  ال�شائدة  بتلك 

ومتو�شطة الدخل يف العامل.  )�شكل 5(.

الفرد  ن�شيب  متو�شط  ان  ورغم  انه  كما 

من النبعاثات لغاز ثاين اأك�شيد الكربون يت�شاوى 

4.6 طن لكل فرد  مع املتو�شط العاملي املقدر بنحو 

�شكل رقم )5(

امل�شدر: الأمم املتحدة – الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة – تقرير التنمية الب�شرية – امل�شي يف التقدم – 

2014. ا�شتنادا لقاعدة بيانات البنك الدويل. 

اأو�شاع  تف�شيل  م�شتوى  على  اما 

الدول العربية يف جمال التحرك نحو مزيد 

املتجددة  التوظيف وال�شتخدام للطاقة  من 

هذا  م�شتويات  اأف�شل  ان  على  البيانات  فتدل 

التوظيف )ن�شبيا( قد حتققت يف عدد حمدود 

واملغرب  تون�ص  يف  ممثلة  العربية  الدول  من 

يف  ال�شهامات  تاأخذ  ثم  ولبنان،  وم�شر 

الرتاجع والتدين يف باقي الدول العربية، حيث 

التقليدية/ للطاقة  كثافة  الأكرث  ال�شتخدام 

ان  هو  املوؤكد  المر  فان  ذلك  ومع  الحفورية، 

حجم الطاقة املتجددة يف كافة الدول العربية 

دون ا�شتثناء هو اقل من املتو�شط ال�شائد عامليا 

)�شكل6(.

�شكل رقم )6( 

امل�شدر: الأمم املتحدة – الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة – تقرير التنمية الب�شرية – امل�شي يف التقدم – 

2014. ا�شتنادا لقاعدة بيانات البنك الدويل. 

تتجاوز  العربية  الدول  من  العديد  ان  ال  �شنويا، 

هذا املتو�شط العاملي ل�شيما الدول النفطية اأع�شاء 

جمل�ص التعاون اخلليجي وليبيا. )�شكل 7( 

�شكل رقم )7(

امل�شدر: الأمم املتحدة – الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة – تقرير التنمية الب�شرية – امل�شي يف التقدم – 

2014. ا�شتنادا لقاعدة بيانات البنك الدويل. 
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جدول )3(: الوظائف اخل�شراء يف عدد من دول العامل: التمويل وفر�ص العمل

الدولة

ن�شبة 

ال�شندوق 

الأخ�شر اىل 

الناجت املحلي 

الإجمايل )%(

الإنفاق 

املوجة اىل 

الطاقة 

والبيئة 

)مليار دولر(

جمالت العمل

0.872.5ا�شرتاليا

التوجه نحو قطاعات البناء والنقل والطاقة، واإقرار برامج حمددة الأهداف 

ت�شتهدف خلق وظائف خ�شراء لل�شباب العاطل عن العمل ملدة طويلة واملهم�شني 

اجتماعيًا، عرب اإقرار برنامج بتمويل قدره 94 مليون دولر خللق عدد 50 األف 

الوظائف  على  التدريب  برنامج  احلكومة  اقرت  كما  خ�شراء،  عمل  فر�شة 

اخل�شراء )ملدة 26 اأ�شبوع( للح�شول على املهارات املوؤهلة للح�شولعلى وظيفة 

خ�شراء يفامل�شتقبل.

5.24218.0ال�شني

احلديدية  لل�شكك  التحتية  البنية  وان�شطة:  قطاعات  نحو  التوجه  اأولوية 

املنخف�شة  واملركبات  املباين  يف  الطاقة  ا�شتخدام  وكفاءة  الكهرباء  و�شبكة 

الكربون ومعاجلة املياه امل�شتعملة واحلراجة.

0.7412.3اليابان

ت�شمل املبادرات اخل�شراء تكنولوجيات ادخار الطاقة وتكنولوجيات الطاقة 

اإن�شاء �شكك حديدية عالية ال�شرعة؛ ال�شتثمار يف ادخار الطاقة  اجلديدة؛ 

والطاقة اجلديدة؛ البحث والتطوير؛ مبا يف ذلك احتجاز ثاين اأك�شيد الكربون 

وتخزينه، ويقدر عدد الوظائف املتوقعة يف هذا املجال بنحو 1 مليون وظيفة.

جمهورية 

كوريا
6.9937.0

األف   960 نحو  خللق  اجلديدة”  اخل�شراء  “ال�شفقة  ا�شتثمارية  خطة  اإقرار 

فر�شة عمل خ�شراء، واولوية ال�شتثمار يف جمالت الطاقة املتجددة وحفظ 

 7.1 نحو  بقيمة  الغابات  ا�شالح  وان�شطة  دولر،  مليار   5.8 نحو  بقيمة  الطاقة 

690 مليون دولر، وعمليات ا�شالح  مليار دولر، واإدارة موارد املياه بقيمة نحو 

الأنهار بقيمة نحو 10 مليار دولر.

0.7-�شنغافورة 

واملياه  البيئة  تكنولوجيا  جمالت  يف  البيئية  لال�شتدامة  خا�ص  دعم  تقدمي 

األف   19 نحو  يولد  مبا  النظيفة،  الطاقة  اإطار  �شمن  امل�شتخدمة  وال�شناعات 

فر�شة عمل جديدة

--تايلند

ا�شتهداف مزيج من الطاقة البديلة بن�شبة 20 يف املائة من الطلب على الطاقة 

حمطات  وبناء  الحيائي  الوقود  جمال  يف  وظائف  واإن�شاء   ،2022 �شنة  بحلول 

40 األف  توليد م�شرتك من الكتلة الحيائية والغاز الحيائي، ومبا يوفر نحو 

فر�شة عمل جديدة.

1.0-اندوني�شيا

ان�شاء �شندوق للمناخ بقيمة مليار دولر، يهدف اىل احلد من انبعاثات الكربون 

تدابري  واعتماد  املتجددة.  والنهو�صبالطاقة  الغابات  اإزالة  الناجتةعن 

واخلدمات  املنتجات  و�شراء  اخل�شراء،  للمن�شاآت  فوائد  بدون  الئتمانات  مثل 

ال�شكك  مثل  الكربون  لنبعاثات  املخف�شة  التحتية  البنية  ودعم  اخل�شراء، 

يفجمايل  والتطوير  للبحث  ال�شريبية  واحلوافز  ال�شرعة  عالية  احلديدية 

�شيا�شات  بني  الفعال  الربط  عرب  وذلك  اجلديدة،  والطاقات  الطاقة  ادخار 

العمالة واحلماية الجتماعية والوظائف اخل�شراء.

امل�شدر: قام الباحث باعداد هذا البيان ا�شتنادا اىل جمموعة التقارير الدورية ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية، 

ل�شنوات الفرتة 2008 – 2015، وتقرير البنك الدويل حول التنمية يف العامل – 2013

 - غري متاح

العادل  النتقال  خماطر  رابعًا: 

للوظائف اخل�شراء يف الدول العربية 

من  ال�شابق  العر�ص  يظهره  ما  رغم 

يف  العربية  الدول  لتاخر  متعددة  جوانب 

حتقيق متطلبات القت�شاد الخ�شر، ال انه 

للعمل  ومتاح  وا�شع  افق  وجود  اأي�شا  يظهر 

الأن�شطة  تلك  توجيه  لعادة  والجناز 

وهو  الأخ�شر،  القت�شاد  متطلبات  �شوب 

ارتفاع  يف  اعباءه  تتمثل  قد  الذي  المر 

القت�شاد  هيكل  ملوؤاءمة  التحول  هذا  كلفة 

ومن ثم هيكل العمالة املرتبطة به، ما ميثل 

وان  العربية  الدول  لكافة  حقيقيا  حتديا 

ظل  يف  وبخا�شة  متفاوتة،  بدرجات  كان 

الرتاجعات امل�شتمرة يف ا�شعار النفط وتراجع 

احتياطيات معظم الدول العربية.    

القطاعات  من  علىجمموعة  تركيزها  واإعادة 

مثلالتكنولوجيات النظيفة والطاقات املتجددة 

خ�شر واإدارة النفايات  وخدمات املياه والنقل الأ

دارة  واملبايناخل�شراء والزراعة امل�شتدامة والإ

امل�شتدامة للغابات واملراعي، وقد قدرت الكلفة 

�شوب  العاملي  التحول  ان�شطة  لتمويل  العاملية 

يف   1 نحو  تبلغ  با�شتثمارات  القت�شاد  تخ�شري 

ومن  العاملي،  جمايل  الإ املحلي  الناجت  من  املائة 

وخططمالية  اقت�شاديةخمتلفة  و�شائل  خالل 

)ILO; 2011( .ابتكارية

االمناط  حتول  أثر  موضوع  نال  وقد 
االقتصاد  صوب  االقتصادية 
اهتماما  العمالة  على  االخضر 
واضحا من العديد من املؤسسات 
العمل  منظمة  السيما  الدولية 
 2007 عام  أطلقت  التي  الدولية، 
“مبادرة الوظائفاخلضراء” كرد على 
اخملاوف العاملية بشأن تغير املناخ. 
الى  تهدف بشكل اساسي  والتي 
متوازي  وبشكل  العادل  االنتقال 
التقليدي  االقتصاد  من  للعمالة 

الى االقتصاد األخضر.

القت�شاد  مبادرة  �شممت  حيث 

»تخ�شري«  على  احلكومات  مل�شاعدة  خ�شر  الأ

معامل  ر�شم  اإعادة  عرب  اقت�شاداتها 

وال�شتثمارات  نفاق  الإ وخطط  ال�شيا�شات 

من جانب اخر، دلت الدراسات 
من  عدد  وجود  على  التطبيقية 
الواعدة،  الصناعية  القطاعات 
مبا  النامية عموما  للدول  ميكن  التي 
عليها  التعويل  العربية  الدول  فيها 
األخضر،  االقتصاد  صوب  للتحول 
العمل،  فرص  وخلق  النمو،  ودفع 
االستثمار  تدفقات  واستقطاب 
الشركات  ونشاط  املباشر  االجنبي 
بشكل  تتركز  والتي  الوطنية،  عبر 
-الطاقة  قطاعات:  في  أساسي 
تاثيرات  من  والتخفيف  املتجددة، 
الغذائي،  واالمن  املناخية،  التغيرات 
املعلومات  تكنولوجيا  وصناعات 

UNCTAD 2011((  .واالتصاالت

لقيام  الإ�شارة  جتدر  الإطار  هذا  ويف 

وال�شاعدة  )املتقدمة  العامل  دول  من  العديد 

الطر  من  العديد  بتخ�شي�ص  والنامية( 

المتام  لت�شهيل  واملالية  والتنظيمية  املوؤ�ش�شية 

�شوب  والعمالة  لالقت�شاد  ال�شل�ص  والتحول 

الأن�شطة اخل�شراء. )جدول3(.
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العمل  فر�ص  خلق  متطلبات  خام�شًا: 

اخل�شراء: البعاد التمويلية واملوؤ�ش�شية  

�شرائب  اأن  الدرا�شات  اكدت  وقد 

امل�شتويات  حتديد  وخطط  الكربون 

الق�شـوى لالنبعاثات والتِّجار بها، اإذا كانت 

مثل  الوظائف  لدعمخلق  بتدابري  م�شحوبة 

جور، ميكنها  خف�صتكاليف العمل من غري الأ

على مدى خم�ص �شنوات زيادة عدد الوظائف 

يف البلدان املتقدمة بنحو 2.6 مليون وظيفة، 

 11.7 بنحو  وال�شاعدة  النامية  الدول  ويف 

مليون وظيفة.  )ILO;2011(، كما ميكن اإعادة 

املخ�ش�شة  املالية  املوارد  تر�شيد  او  توظيف 

العربية  الدول  ملعظم  املالية  املوازنات  يف 

او  الحفوري  الوقود  لدعم  كمخ�ش�شات 

لتوفري املبيدات غري الع�شوية، وذلك حتقيقا 

التحول  متويل  قضية  متثل 
األخضر  االقتصاد  صوب  االقتصادي 
إمتام  في  الراغبة  للدول  إضافيا  حتديا 
هذا التحول، وقد دلت التجارب الدولية 
األنشطة  تدفع  اليات  عدة  وجود  على 
متطلبات  استيفاء  صوب  االقتصادية 
االقتصاد األخضر، وتدعم في الوقت ذاته 
املوازنات املالية للحكومات، ملساعدتها 
املنصف  التحول  عمليات  تطبيق  في 
واهمها  التشغيل،  والسواق  للعمالة 
وفرض  لالنبعاثات  قصوى  حدود  وضع 
معدالت  تربط  التي  الكربون  ضرائب 
االنبعاثات  املفروضة مبعدالت  الضرائب 
الكربونية لالنشطة االقتصادية، حيث 
سلوك  لتغيير  التدابير  هذه  تاثير  ميتد 
واملستهلكني  اإلنتاجية  املؤسسات 
ميكن  عائدات  توفير  في  لدوره  إضافة 
استثمارها في التكنولوجيات املتجددة 
التي ميكن بدورها أن تولّد مزيداً من فرص 

العمل اخلضراء.

لذت الأغرا�ص ال�شابقة، مع مراعاة خ�شو�شية 

التي  ه�شا�شة  الأكرث  املجتمعية  ال�شرائح  كافة 

قد تت�شرر جراء تلك ال�شيا�شات.

وخلق  العادل  التحول  عمليات  وتبقى 

بعيد  حد  اىل  مرتهنة  اخل�شراء  الوظائف 

وطبيعة  القت�شادي  النمو  ومرتكزات  باقطاب 

كل  يف  املوؤ�ش�شي  والبنيان  الجتماعي  الهيكل 

واملتو�شط  املنخف�ص  الدخل  ذات  فالبلدان  دولة، 

تولد  اأن  ميكن  العاملة  اليد  يف  بوفرة  تتمتع  التي 

الربامج  منخالل  اخل�شراء  الوظائف  من  الكثري 

يف  ول�شيما  اخلا�شة،  اأو  العامة  ال�شتثمارية 

املياه  ا�شتخدامات  وتر�شيد  مثلحفظ  جمالت 

وال�شدود  للري  التحتية  البنية  وم�شروعات 

واملباين امل�شتدامة ومراقبة الفي�شانات واحلماية 

را�شي واملراعي،  منها ومقاومة اجلفاف وتنمية الأ

وهو  ا�شا�شي  حمدد  اإطار  يف  ذلك  يكون  ان  على 

العمل  مبتطلبات  اجلديدة  الوظائف  تلك  التزام 

– الرقى  دخال  العلى  للدول  ميكن  كما  الالئق. 

عمل  فر�ص  خلق   – الب�شرية  التنمية  جمال  يف 

جديدة من خالل النخراط يف القطاعات املت�شلة 

التقنية  عالية  وال�شناعات  املتجددة  بالطاقة 

وهو  القت�شادي،  املعريف/التعقيد  املحتوى  كثيفة 

حتديات  اهم  احد  اأي�شا  �شيواجهه  الذي  التوجه 

الت�شغيل يف الدول العربية الأعلى دخال )ل�شيما 

عدم  يف  املتمثل  اخلليجي(  التعاون  جمل�ص  دول 

القطاع  يف  ال�شائدة  الأجور  م�شتويات  تناف�شية 

القطاع  يوفرها  التي  بنظريتها  مقارنة  اخلا�ص 

احلكومي، حيث ان القطاعات الأعلى تعقيدا تت�شم 

ي�شمح  ما  وهو  اإنتاجية،  اعلى  بكونها  بطبيعتها 

تناف�شية  من  ترفع  اعلى  حقيقية  اأجور  بتقدمي 

العمل يف القطاع اخلا�ص، وت�شلح بذلك احد اهم 

اختاللت �شوق العمل والت�شغيل يف تلك الدول.

نطاق  وتو�شيع  خلق  عمليات  وتتطلب 

حزم  تطوير  وتبني  اخل�شراء،اقرار  الوظائف 

املوائمة  املهارات  وتنمية  املهني  للتدريب  برامج 

تنمية  ميثل  حيث  اخل�شراء،  الأن�شطة  ملتطلبات 

حتدي  اخل�شراء  الوظائف  يف  املطلوبة  املهارات 

القت�شاد  اإىل  لالنتقال  ال�شتعداد  عند  اأ�شا�شي 

الأخ�شر املراعي للبيئة وا�شتحقاقات ال�شتدامة، 

العمالعلى  تدريب  اإعادة  بعدي  خالل  من  وذلك 

املطلوبة  املهارات  جمموعات  وا�شتكمال  املهارات 

للتحول يف املن�شاآت وال�شناعات املختلفة، ل�شيما يف 

القطاعات الأكرث تاثريا بيئيا مثل البناء والت�شييد 

الزراعية، وهو  اإ�شافة لالن�شطة  والنقل  والطاقة 

تف�شيلية  بيانات  قواعد  توفري  بدوره  يتطلب  ما 

متطلباتها  وحتديد  القائمة  الأن�شطة  كافة  حول 

ومدى  املهارات(،  )فجوة  واملعارف  املهارات  من 

لتلك  املتوفرة  للمهارات  القائم  املخزون  منا�شبة 

تنمية  ا�شرتاتيجيات  ت�شبح  بحيث  املتطلبات، 

وغري  الكربون  اأ�شا�صخف�ص  على  الب�شرية  املوارد 

طر  ذلك من الق�شايا البيئية جزءًا ليتجزاأ من الأ

التفاو�ص  يجري  واأن  املهارات،  لتنمية  الوطنية 

ترت�شخ  واأن  الجتماعيني،  ال�شركاء  �شاأنهامع  ب 

التغريات  جمال  يف  الوطنية  ال�شيا�شات  يف  كذلك 

للبعد  اإ�شافة  هذا   .)2014 )ال�شكوا:  املناخية. 

اخلا�ص ب�شمان اكت�شاب اجليل القادم املهارات التي 

خ�شر  يحتاجها لإمتام التحول �شوب القت�شاد الأ

وان�شطته، وذلك عرب ت�شمني تلك املهارات يف امل�شار 

الطبيعي للمناهج التعليمية، مبا ميكنه تلقائيا من 

النخراط الفوري )النتقال ال�شل�ص( يف الوظائف 

اخل�شراء يف الدول العربية. 

نطاق  تو�شيع  العربية  للدول  ميكن  كذلك 

تنمية  برامج  تبنى  خالل  من  اخل�شراء،  الوظائف 

امل�شروعات  ول�شحاب  للعاملني  املوجهة  املهارات 

من   % 90 نحو  متثل  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية 

من  العديد  م�شتوى  على  وذلك  العاملة،   املوؤ�ش�شات 

ال�شم�شية  لواح  الأ ت�شنيع  مثل  اخل�شراء  الأن�شطة 

وتثبيتها و�شيانتها، واإعادة جتهيز املباين املوجودة، 

اإ�شافة   ، الطاقة  ا�شتخدام  يف  الكفاءة  وحت�شني 

وكذلك  الع�شوية  الزراعة  وان�شطة  قطاعات  اىل 

وبرامج  الر�شيدة،  الزراعية  التجارية  عمال  الأ

خ�شر، وال�شياحة امل�شتدامة،  ال�شكن الجتماعي الأ

والنتقال اإىل حمركات تعمل بالغاز الطبيعي امل�شال 

وتركيبها،وتكنولوجيا  املعدات  وت�شنيع  و�شيانتها، 

املياه  تدوير  واإعادة  الذكية،  والتربيد  التدفئة 

ا�شتخدامها، و�شناعة وتركيب  وحتقيق الكفاءة يف 

وبناء  الت�شجري  وان�شطة  العازلة،  وال�شقف  املواد 

والربية.  البحرية  البيئة  على  واحلفاظ  املمرات 

)ILO 2011, 2013( هذا اإ�شافة للعديد من الأن�شطة 

والتي  املوارد  وا�شتدامة  البيئة  مت�ص  التي  املتعددة 

يف  املهنية  العمالة  بهياكل  بعيد  حد  اىل  ترتبط 

والتي   Traditional blue-collar العربية  الدول 

يندرج معظمها �شمن اإطار العمل الذاتي والقت�شاد 

غري املنظم. )UNEP, ILO &others 2013(، حيث 

اأهمها  اأ�شا�شية  مبزايا  الأن�شطة  هذه  معظم  تت�شم 

التكنولوجيا  على  والعتماد  املحلي  المداد  وفرة 

املنخف�شة او املتو�شطة، وهي املعطيات التي تتنا�شب 

الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  واقع  مع 

العربية. 
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atlas.media.mit.edu/en/rankings/hs92(
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=916&menu=35

�شاد�شًا: اخلامتة 

العمل  ا�شواق  واقع  حتليل  اظهر 

ان  العربية  الدول  يف  القت�شاد  وهياكل 

الخ�شر  القت�شاد  متطلبات  بني  التوفيق 

تاأ�شي�ص م�شار  العمل يكمن يف  ا�شواق  وحتفيز 

ا�شرتاتيجي يقوم على ت�شجيع النمو امل�شرتك 

ال�شليم  التوازن  اإر�شاء  على  وال�شاملالقائم 

جور  والأ العاملة،  واليد  التكنولوجيا  بني 

اطار  يف  والعمالة،  وال�شتثمار  نتاجية،  والإ

النتاجي  وهيكلها  الدولة  طبيعة  مراعاة 

والدميغرايف ، و�شرورة تطوير وتنويع هياكل 

الإنتاج �شوب القيمة امل�شافة الأعلى، مبا يدفع 

لتطوير وتنويع الطلب على العمالة العربية، 

م�شتويات  تطوير  وكذلك  انتاجيتها،  وزيادة 

واإيجاد  العاملي  الإنتاج  �شال�شل  يف  النخراط 

م�شتويات اأرقي من التعاون بني الدول العربية 

العربية  الدول  تقوم  بحيث  املتقدمة،  والدول 

باعادة تعديل �شيا�شاتها الداخلية لت�شتمل على 

خلق فر�ص الوظائف اخل�شراء كهدف اقت�شادي 

املتقدمة  الدول  التزام  مع  رئي�شي،  واجتماعي 

للنمو  املي�شرة  الوطنية  �شيا�شتها  بتعديل 

والت�شغيل يف الدول العربية ل�شيما يف جمالت 

والفنية  القت�شادية  وامل�شاعدات  التجارة 

املواكبة  التكنولوجيا  بنقل  يتعلق  ما  ل�شيما 

ملتطلبات القت�شاد الأخ�شر. 

وهو ما يفر�ص على احلكومات العربية 

بالفاعلية  التحول  هذا  قيادة  يف  حموريا  دورًا 

والكفاءة املطلوبتني، حيث يتوجب عليها تهيئة 

الأخ�شر  لال�شتثمار  متكينية  وطنية  بيئة 

حتديد  عرب  وذلك  اخل�شراء.  والوظائف 

ال�شيا�شات املحفز لنمو العمال  واختيار مزيج 

التكاليف والعوائد اخلا�شة  وتعديل م�شتويات 

بالن�شطة اخل�شراء.
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ملحق رقم )1( : البطالة وحتدياتها القت�شادية والجتماعية )الراهنة وامل�شتقبلية( يف الدول العربية – 

موؤ�شرات وبيانات ل�شنوات خمتارة للفرتة 2003 -2013  

الدولة/املوؤ�شر

الت�شغيل غري 
املنظم 

متو�شط الفرتة 
 )%( 2013-2003

اللتحاق 
بالتعليم الثانوي 
متو�شط الفرتة 

 )%( 2013- 2003

معدل 
البطالة 
)%(2013

عدد 
العاطلني 

)2013( -األف

معدل البطالة 
بني ال�شباب 

كمتو�شط 
للفرتة 2008-
*)%( 2012

البطالة 
طويلة 
الجل 
 )2013(
*)%(

ن�شبة 
العاطلني 

اجلامعيني 
*% )2013(

عدد الوظائف 
املطلوبة عام 
2020 ملنا�شفة 

معدلت 
البطالة /األف

عدد الوظائف 
املطلوبة عام 

2020 ل�شتيعاب 
الداخلني اجلدد 

/األف

1145.6634.228.341.349.222001946--ال�شعودية 

4.611251019--3.8237.512.1--1.0الإمارات

0.41120.69.41.334.639.8456454قطر 

446246----10419.6455.1--ليبيا

62.815.1482467--2.21003.153.2الكويت

29.5989.81217.722.460.814.323231825اجلزائر 

126115--2.0967.454.75.0البحرين 

948.0144.564.010.016.510511014--ٌعمان

28.89113.2526.742.371.932.9644373تون�ص 

9.78912.7225.829.344.617.8654585الأردن

26.78323.3240.038.854.138.5366265فل�شطني 

32.665135068--23.17612.63503.124.8م�شر

33.9746.7113.216.833.036.6420360لبنان

9.429322380--32.97410.8697.019.2�شورية

8264-------73--القمر 

50.7699.11095.518.666.818.922581794املغرب

31463123------5316.11362.1--العراق

33272500----33.7 4717.41241.1--اليمن

474349------31.0389.1----موريتانيا

39973358------15.11808.7----ال�شودان

11855--301.4--44--جيبوتي 

1312967-------ال�شومال

3445128327----7611.914310.024.6--الدول العربية

---------49.2747.5املتو�شط العاملي

امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل – اأكتوبر 2015. منظمة العمل الدولية – 2015، راجع اأي�شا: 

-الأمم املتحدة – برنامج الأمم املتحدة الإمنائي: »تقرير التنمية الب�شرية – امل�شي يف التقدم: بناء املنعة لدرء املخاطر – 2014”. 

- �شندوق النقد العربي: “التقرير القت�شادي العربي املوحد” التقرير ال�شنوي – المارات – ابوظبي -يناير 2015.

بيانات غري متاحة.- 

قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية
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