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  �سيا�سات العدالة 

جتماعية الإ



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�شع �شريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

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

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

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

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �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�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

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

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

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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التطبيق  من  ون�شف  عقدين  بعد 

�شالحات الهيكلية، خ�شو�شًا  املتعاقب لربامج الإ

يف الدول النامية، عاد البنك الدويل ل�شتك�شاف 

عملية  يف  الدخل  توزيع  عدالة  ق�شايا  اأهمية 

اإطار تقريره عن التنمية يف  التنمية، وذلك يف 

ن�شاف  العامل لعام 2006 ، الذي حمل عنوان “الإ

والتنمية”. 

�شالح  الإ لربامج  املحوري  الهدف  اإن 

الهيكلي التي فر�س تطبيقها على الدول النامية، 

يف ثمانينات وت�شعينات القرن املا�شي، قد متّثل 

يف اإعادة هيكلة اقت�شاديات هذه الدول لتحقق 

معّدلت مرتفعة من النمو القت�شادي بالعتماد 

على اآلية ال�شوق يف تخ�شي�س املوارد القت�شادية 

املتاحة، عو�شًا عن العتماد على نهج التخطيط 

ودور الدولة يف مثل هذا التخ�شي�س. 

جتماعية �سيا�سات  العدالة الإ

اإعداد : وليد عبد موله

ال�شيا�شات اأوًل: مقدمة �شياغة  عملية  رّكزت  ثم 

املالية  التوازنات  حتقيق  على  التنموية 

التجميعي،  القت�شاد  م�شتوى  على  والنقدية 

�شر  الأُ م�شتوى  على  يحدث  عمّا  النظر  بغ�س 

فراد يف خمتلف الدول، خ�شو�شًا يف ما يتعلق  والأ

بحالة الرفاه بتعريفه العري�س، الذي يّت�شق مع 

مفهوم التنمية على اأنها عملية لتو�شيع احلريات 

احلقيقية التي يتمتع بها الب�شر.
 

قد  النامية  الدول  من  العديد  كانت 

حّققت خالل الفرتة 1960 – 1973 معدلت منو 

دارة  لإ للتخطيط  نهج  ظل  يف  ن�شبيًا  مرتفعة 

اقت�شادياتها لعبت فيه دولة ما بعد ال�شتقالل 

القت�شادية،  املعامالت  جمريات  يف  ن�شطًا  دورًا 

يف  توزيعية  تنموية  �شيا�شات  فيه  و�شاغت 

بن�شر  مر  الأ تعلق  عند  خ�شو�شًا  �شا�س،  الأ

التعليم وتوفري العناية ال�شحية وتوفري الغذاء 

باأ�شعار يف متناول خمتلف �شرائح املجتمع، ودعم 

نتاجية،  الإ القطاعات  خمتلف  يف  املنتجني 

و�شفت  وقد  وقد  املنتج.  العمل  فر�س  وتوفري 

ال�شيا�شات التوزيعية التي اتبعتها الدول النامية 

الهيكلي  ال�شالح  برامج  حتت  ا�شتقاللها  ُبعيد 

باأنها قد كانت “�شيا�شات رديئة”.

عدالة  بني  التكامل  اأن  ويالحظ 

التوزيع والنمو القت�شادي ين�شاأ عن جمموعتني 

املجموعة  تتعلق  العتبارات.  من  عري�شتني 

وجود  مبالحظة  العتبارات  هذه  من  وىل  الأ

اإلصالح  لبرامج  احملوري  الهدف  أن 
على  تطبيقها  فرض  التي  الهيكلي 
الدول النامية ، في ثمانينات وتسعينات 
القرن املاضي، قد متّثل في إعادة هيكلة 
اقتصاديات هذه الدول لتحقق معّدالت 
مرتفعة من النمو االقتصادي باالعتماد 
على آلية السوق في تخصيص املوارد 
االقتصادية املتاحة عوضاً عن االعتماد 
في  الدولة  ودور  التخطيط  نهج  على 

مثل هذا التخصيص.
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ثانيًا:العالقة بني التنمية وعدم عدالة التوزيع

باأن  تقول  اأطروحة   )1955( كوزنتز  طّور 

املراحل  يف  امل�شاواة  عدم  نحو  ينزع  الدخل  توزيع 

عدالة  نحو  يتجه  اأن  قبل  ذلك  للتنمية،  وىل  الأ

فيها  توؤدي  للتنمية  املتقدمة  املراحل  يف  التوزيع 

انخفا�س  اإىل  املطاف  نهاية  يف  التنموية  العمليات 

م�شتوى  على  الدخل  توزيع  يف  العدالة  عدم  درجة 

قت�شاد.  مبعنى اآخر، هناك عالقة غري خطية بني  الإ

التنموية(  للمرحلة  )كموؤ�شر  الفرد  دخل  متو�شط 

وموؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الدخل. 

“العديد من اإخفاقات ال�شوق يف الدول النامية، 
را�شي  ول �شيما يف اأ�شواق الئتمان، والتاأمني، والأ

فاإنه ميكن  الب�شري. ونتيجة لذلك،  املال  وراأ�س 

اأن ل تتدفق املوارد اإىل حيث يوجد اأعلى عائد”، 

عادة  لإ ب�شيا�شات  الدولة  تدخل  يتطلب  مما 

التوزيع يكون من �شاأنها زيادة كفاءة القت�شاد. 

وتتعلق املجموعة الثانية من العتبارات 

امل�شاواة  عدم  م�شتويات  ارتفاع  “اأن  مبالحظة 

اإىل  يوؤدي  وال�شيا�شي  القت�شادي  ال�شعيد  على 

والرتتيبات  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  انحياز 

نفوذ  لهم  من  م�شالح  اإىل  منهجيًا  الجتماعية 

اأكرب من غريهم”، ويتكرر مثل هذا النحياز مع 

�شّماها  ظاهرة  يف  جيال  الأ وعرب  الوقت  مرور 

حالت  مبعنى  امل�شاواة«  عدم  »�شراك  التقرير 

اجتماعية م�شتقرة من عدم امل�شاواة، كلما انفك 

املجتمع من اإ�شارها عاد ليقع فيها مرة اأخرى . 

الجتماعية،  العدالة  فهم  يف  للبدء 

الدخل.  من  الفرد  ن�شيب  معرفة  يكفي  ل  فاإنه 

ومتو�شط  معينة  دولة  يف  الفقراء  عدد  ويعتمد 

الدخل، ومعرفة  فيها على توزيع  نوعية احلياة 

مدى كونه عادل اأم ل ونوعية العالقة القائمة 

بقية  تتكون  التوزيع.  وعدالة  التنمية  بني 

العدد من خم�شة  اأجزاء يتم تناول العالقة بني 

التنمية وعدالة التوزيع يف اجلزء الثاين، ويركز 

اجلزئني الثالث والرابع على اجتاه توزيع الدخل 

يف العامل ثم يف الدول العربية. يف حني يتطرق 

القت�شادية  ال�شيا�شات  اإىل  اخلام�س  اجلزء 

التوزيع. ويتم  اأكرث عدالة يف  حداث  الهادفة لإ

خري. تلخي�س النتائج يف اجلزء الأ

مت في عام )1955( تطوير أطروحة تقول 
بأن توزيع الدخل ينزع نحو عدم املساواة 
وذلك  للتنمية،  األولى  املراحل  في 
في  التوزيع  عدالة  نحو  يتجه  أن  قبل 
تؤدي فيها  للتنمية،  املتقدمة  املراحل 
املطاف  نهاية  التنموية في  العمليات 
في  العدالة  عدم  درجة  انخفاض  إلى 
توزيع الدخل على مستوى اإلقتصاد.  

خالل  كوزنتز،  اأطروحة  اإختبار  مت 

�شبعينات  القرن الع�شرين، بعد اأن توفرت املعلومات 

قت�شاد  املطلوبة، وذلك عن طريق تقدير مناذج لالإ

عدم  درجة  فيها  املعتمد  املتغري  يكون  القيا�شي 

 ،
)1(

جيني معامل  يف  عادة  ممثلة  التوزيع  عدالة 

الدخل  متو�شط  فيها  امل�شتقل  املتغري  يكون  بينما 

احلقيقي للفرد على �شكل دالة غري خطية. 

الدرا�شات  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 

كمتغري  جيني  معامل  ا�شتخدمت  قد  التطبيقية 

اأن�شبة  ا�شتخدم  قد  منها  الكثري  اأن  اإل  معتمد، 

معتمدة،  كمتغريات  الدخل  يف  ال�شكانية  ال�شرائح 

وكذلك ن�شبة ن�شيب اأغنى 20٪ من ال�شكان لن�شيب 

اأفقر 20٪ منهم. 
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كوزنتز  باأطروحة  هتمام  الإ اأعيد 

اإطار  يف  الع�شرين(  القرن  ت�شعينات  )خالل 

النامية،  الدول  التنموية يف  ال�شيا�شات  �شياغة 

�شاأن  ذلك  يف  �شاأنها  للنقد  طروحة  الأ وتعر�شت 

العديد من اأطروحات اإقت�شاديات التنمية.

واإ�شكوير  ورافاليون  فقد ت�شدى برونو 

جابة  طروحة يف اإطار اإهتمامهم بالإ )1998( لالإ

ال�شيا�شات  كانت  اإذا  ما  يف  ال�شوؤال  على 

طويل  قت�شادي  الإ للنمو  املحفزة  قت�شادية  الإ

اخل�شو�س  وجه  وعلى  بالفقراء،  ت�شر  املدى 

التي تفر�شها  قت�شادية  الإ ال�شيا�شات  منها تلك 

الدول  على  للعون  املانحة  الدولية  املوؤ�ش�شات 

النامية. 

وعلى الرغم من �شعي برونو ورافاليون 

هذه  وجود  عدم  ثبات  لإ  )1998( واإ�شكوير 

اأن  اإل  كوزنتز،  طروحة  لأ املوؤيدة  ال�شواهد 

اأو�شحت  قد  النظرية  امل�شاهمات  من  العديد 

التنمية  بني  العالقة  هذه  مثل  وجود  اإحتمال 

الرتتيبات  اأنواع  خمتلف  من  التوزيع  وعدالة 

ترتب  الذي  مر  الأ والجتماعية،  القت�شادية 

التي  الهيكلية  للعوامل  اأعمق  اإ�شتك�شاف  عليه 

ميكن اأن تف�شر العالقة.

النظرية  امل�شاهمات  عن  النظر  بغ�س 

منحنى  وجود  اإحتمالت  اأو�شحت  التي  املعمقة 

من  الرغم  وعلى  التنمية،  عملية  خالل  كوزنتز 

النتائج التطبيقية التي اأوردها برونو ورافاليون 

التطبيقية  دبيات  الأ تذخر   )1998( واإ�شكوير 

بني  اخلطية  غري  العالقة  وجود  توؤيد  بنتائج 

دخل  متو�شط  يلخ�شها  كما  التنمية،  عملية 

الفرد، ودرجة عدم عدالة توزيع الدخول.

الدرا�شات  اأن  ال�شدد،  هذا  يف  ويالحظ 

تعلق  عند  بينها  ما  يف  اختلفت  قد  التطبيقية 

مر بقواعد املعلومات امل�شتخدمة، وموؤ�شر عدم  الأ

عدالة التوزيع، وم�شدر متو�شط الدخل احلقيقي 

للفرد وتعريفه، و�شكل العالقة ال�شببية.

ُتوؤكد درا�شة بارو )2008( نتائج الدرا�شات 

متاحة  م�شاهدات  اأحدث  على  اعتمادًا  ال�شابقة 

لـ 92 قطر، وتخل�س اإىل ال�شتنتاجات التالية:

وىل  الأ املراحل  يف  الالم�شاواة  تتزايد  	•
ن�شيب  ازدياد  مع  تنخف�س  ثم  للتنمية 

الفرد من الدخل.

 1960 عام  من  كوزنتز  منحنى  اإ�شتقرار  	•
ي�شمح  ل  فاإنه  ذلك  مع   ،2000 عام  اإىل 

بني  الفروقات  من  كبري  جزء  بتف�شري 

اأو  قطار  الأ العدالة بني  م�شتويات عدم 

على مر الزمن.   

على  اإيجابي  التجارية  العوملة  تاأثري  	•
التجارية  العوملة  ن  لأ امل�شاواة،  عدم 

ب�شفة  اأو  القت�شادي  النمو  حتفز 

اإرتفاع  طريق  عن  مبا�شرة   غري 

م�شتويات ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 

جمايل. الإ

على  امل�شاواة  لعدم  �شلبي  تاأثري  هناك   •
�شعيف  كونه  مع  القت�شادي  النمو 

اأن  كاد  )اأو  الغنية  للبلدان  بالن�شبة 

يكون اإيجابي(.   

ظل  يف  اأ�شرع  الفقرية  الدول  تنمو  	•
متو�شط  ارتفاع  مع  جتاري،  انفتاح 

العمر املتوقع، مع حت�شن م�شتوى �شيادة 

القانون وانخفا�س معدل اخل�شوبة.   



�

ثالثًا:اإجتاهات توزيع الدخل يف العامل

هل ازدادت درجة عدم عدالة التوزيع 

جابة على هذا ال�شوؤال،  على م�شتوى العامل ؟ لالإ

م�شوحات  من  م�شحية  معلومات  ا�شتخدام  مت 

نفاق لعامي 1988 و 1993  مق�شمة على  الدخل والإ

خم�شة اأقاليم. كما متت اإ�شافة اأحدث معلومات 

متاحة لعينة �شمت 140 قطر مع اإ�شافة اأمريكا 

ال�شمالية والدول العربية ل�شنة 2007.

الع�شريات  دخل  متو�شط  تقدير  مت  لقد 

قطر  كل  يف  للدولر  ال�شرائي  باملكافئ  ال�شكانية 

قطار  لكل اقليم، كما مت ترتيب الع�شريات لكل الأ

دنى اإىل  قليم ح�شب م�شتوى الدخل من الأ داخل الإ

غنى ، وكذلك احلال بالن�شبة للعامل. وعلى هذا  الأ

�شا�س، فقد مت تقدير معامل جيني  لكل اإقليم  الأ

على حدة وللعامل. ح�شب هذه التقديرات، يو�شح 

جمايل  الإ املحلي  الناجت  متو�شط  التايل  اجلدول 

للفرد يف كل اإقليم .

جمايل للفرد ح�شب اأقاليم العامل )دولر باملكافئ ال�شرائي( جدول رقم )1(: متو�شط الناجت املحلي الإ

2007 1993 1988 قليم الإ

1349 1757 1320 اأفريقيا

3550 2972 1970 اآ�شيا

19774 4522 6355 اأوروبا ال�شرقية

34635 19952 14713 اأوروبا الغربية

6681 5923 4829 اأمريكا اجلنوبية

40070 23011 19461 اأمريكا ال�شمالية

9128 5074 4471 البلدان العربية

8257 5642 4442 العامل

.www.worldbank.org ،امل�شدر: البنك الدويل )2010(، قاعدة بيانات تقرير التنمية يف العامل              

يت�شح من اجلدول اأنه يف ما عدا اإقليم 

كل  �شجلت  فقد    1993 ل�شنة  ال�شرقية  اأوروبا 

قاليم منوَا يف دخل الفرد. كذلك فاإنه ميكن  الأ

العامل  اأقاليم  اأغنى  بني  الهام�س  اأن  مالحظة 

قد  )اأفريقيا(  واأفقرها  ال�شمالية(  )اأمريكا 

ارتفع من 14 �شعفًا اإىل 30 �شعفًا. كما �شهد توزيع 

الدخل على م�شتوى العامل اجتاها ملحوظا نحو  

يقي�شها  كما  التوزيع  عدالة  عدم  درجة  زيادة 

معامل جيني الوارد يف اجلدول التايل.

سجلت كل أقاليم العالم منواً في دخل 
الهامش بني  أن  الفرد، وميكن مالحظة 
أغنى أقاليم العالم )أمريكا الشمالية( 
وأفقرها )أفريقيا( قد ارتفع من 14 ضعفاً 
إلى 30 ضعفاً. كما شهد توزيع الدخل 
ملحوظا  اجتاها  العالم  مستوى  على 

نحو زيادة درجة عدم عدالة التوزيع.  
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قاليم العامل  جدول رقم )2(: معامالت جيني لأ

)ن�شب مئوية(

قليم 2007 19881993الإ
)اأو اأحدث �شنة متاحة(

42.747.245اأفريقيا

343538اآ�شيا

25.646.433اأوروبا ال�شرقية

37.136.631اأوروبا الغربية

57.155.651اأمريكا اجلنوبية

37--اأمريكا ال�شمالية

البلدان العربية
36

)متو�شط ل�شبع دول فقط(
-40

394042العامل

.www.worldbank.org ،امل�شدر: البنك الدويل )2010(، قاعدة بيانات تقرير التنمية يف العامل           

يالحظ على هذه النتائج ما يلي :

اأمريكا  اإقليم  كان   1988 عام  يف  	•
عدم  العامل  اأقاليم  اأكرث  الالتينية 

مبعامل  )بلغ  التوزيـــع  يف  عدالة 

جـــاء  املائة(  يف   57 حوايل  جيني 

بعده اإقليم اأفريقيا )%43( .

يف عام 1988 كان اإقليم اأوروبا ال�شرقية  	•
اأكرث اأقاليم العامل عدالة يف التوزيــع 

جاء   )%26 حوايل  جيني  )مبعامل 

بعده اإقليـم اآ�شيا )%34(

اأمريكا  اإقليم  ظل   1993 عام  يف  	•
عدم  العامل  اأقاليم  اأكرث  اجلنوبية 

عدالة يف التوزيـــع )بلغ مبعامل جيني 

اآ�شيا  اإقليم  اأ�شبح  بينما   )%56 حوايل 

التوزيع  يف  عدالة  العامل  اأقاليم  اأكرث 

)مبعامل جيني حوايل %35(. 

اأوروبا  يف  العدالة  عدم  درجة  حت�شنت  	•
واأمريكا  واأفريقيا  والغربية  ال�شرقية 

اجلنوبية بني عامي 1993 و 2007، يف حني 

�شاءت يف اآ�شيا . بينما �شهد متو�شط الدول 

يجدر   .40 اإىل   36 من  ارتفاعًا  العربية 

اإذا   38 اأن هذا الرقم ينخف�س اإىل  الذكر 

من  ت�شكو  التي  جزرالقمر  جتاهل  مت  ما 

حالة عدم م�شاواة مرتفعة جدًا )46.4(.

تفاقمت حالة توزيع الدخل على م�شتوى  	•
معامل  ارتفاع  ذلك  عن  يعرب  كما  العامل  

لعام   40 اإىل   1998 عام  يف   39 من  جيني 

1993 اإىل 42 لعام 2007.

اإجتاهات توزيع الدخل يف الدول  رابعًا: 

العربية 

حدثت  التي  التطورات  على  للتعرف   

نفاق ال�شتهالكي مع الزمن،  على حالة توزيع الإ

فاإنه ميكن ا�شتخدام نتائج اجلدول رقم )3( وذلك 
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لعينة الدول العربية التي توفرت لها معلومات 

لل�شنتني  1990 و 2000 . يلخ�س اجلدول التايل 

املعلومات املالئمة، حيث مت احت�شاب ُمعدل التغري 

ال�شنوي ملوؤ�شري عدم العدالة يف التوزيع.

جدول رقم )3(: تغري عدم امل�شاواة مع الزمن يف عينة من الدول العربية

موريتانيا املغرب م�سر الكويت اجلزائر تون�س ردن الأ موؤ�شر عدم عدالة التوزيع

42.5 39.1 32.0 37.5 39.1 40.2 40.7  معامل جيني 1990 )%(

39.1 39.7 37.7 39.1 35.1 40.8 37.6  معامل جيني 2000 )%(

-0.83 0.15 1.65 0.42 -1.07 0.15 -0.79  معدل التغري ال�شنوي )%(

نفاق يف الدول العربية، �شل�شلة اجتماعات اخلرباء )ب(،   امل�شدر:  علي عبدالقادر علي )2006(، اجتاهات توزيع الإ

املعهد العربي للتخطيط بالكويت.

نفاق  يت�شح من اجلدول اأن حالة توزيع الإ

ال�شتهالكي، كما يلخ�شها معامل جيني، قد �شجلت 

امل�شاواة، يف  انخفا�س درجة عدم  نًا، مبعنى  حت�شُّ

ردن )مبعدل انخفا�س �شنوي بلغ حوايل  كلٍّ من الأ

0.8 يف املائة(؛ واجلزائر )مبعدل اإنخفا�س �شنوي 

)مبعدل  وموريتانيا  املائة(؛  يف   1.1 حوايل  بلغ 

املائة(. وُيعد  0.8 يف  انخفا�س �شنوي بلغ حوايل 

يفوق  مبعدل  اجلزائر  يف  جيني  معامل  اإنخفا�س 

واحد يف املائة �شنوياًّ انخفا�شًا ُيعتد به. 

حالة  اأن  اجلدول  يو�شح  احلال،  كذلك 

مبعنى  تدهورت،  قد  ال�شتهالكي  نفاق  الإ توزيع 

تون�س  من  كلٍّ  يف  امل�شاواة،  عدم  درجة  ارتفاع 

املائة(؛  0.2 يف  �شنوي بلغ حوايل  ارتفاع  )مبعدل 

إن حالة توزيع اإلنفاق االستهالكي، كما 
سجلت  قد  جيني،  معامل  يلخصها 
مبعنى   ،2000 إلى   1990 من  ناً  حتسُّ
انخفاض درجة عدم املساواة، في كلٍّ من 
األردن واجلزائر وموريتانيا، وتدهوراً مبعنى 
من  في كل  املساواة،  عدم  درجة  ارتفاع 

تونس والكويت ومصر.

املائة(؛  يف   0.4 بلغ حوايل  �شنوي  والكويت )مبعدل 

املائة(.  يف   1.7 حوايل  بلغ  �شنوي  )مبعدل  ومـ�شـر 

يفوق  مبعدل  م�شر  يف  جيني  معامل  ارتفاع  ويعد 

واحد يف املائة �شنوياًّ ارتفاعًا ُيعتد به. 

لتفكيك معامل جيني لعدٍد من املكونات، يلخ�س 

اجلدول رقم )4( النتائج التي مت التو�شل اإليها. 

جدول رقم )4(: مكونات معامل جيني وتغريها مع الزمن يف الدول العربية )ن�شب مئوية(

التـغريُّ 2000 1990 مكون معامل جيني

- 0.51 8.60 9.11 عدم امل�شاواة داخل الدول

- 4.75 18.12 22.87 عدم امل�شاواة ما بني الدول

+ 9.35 17.23 7.88 املكون املتطابق

+ 4.09 43.95 39.86 معامل جيني

نفاق يف الدول العربية، �شل�شلة اجتماعات اخلرباء )ب(،  املعهد العربي للتخطيط بالكويت.            امل�شدر:  علي عبدالقادر علي )2006(، اجتاهات توزيع الإ
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عدم  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�شح 

حوايل  �شكلت  العربية  الدول  يف  امل�شاواة 

عام  يف  فيها  امل�شاواة  عدم  اإجمايل  من   %23

2000. من جانٍب  20% يف عام  1999 وحوايل 

بني  امل�شاواة  عدم  مكـون  �شكل  فقد  اآخر، 

الدول حوايل 57.4% من اإجمايل عدم امل�شاواة 

يف عام 1999، اإنخف�س بعد ذلك لي�شكل حوايل 

فقد  املتطابق،  اأما املكون   .2000 عام  يف   %41

امل�شاواة  عدم  اإجمايل  من   %20 حوايل  �شكل 

يف عام 1999، اإرتفع بعد ذلك،  لي�شكل حوايل 

جمايل يف عام 2000. 39% من الإ

التطورات  هذه  اجلدول  يلخ�س 

توزيع  يف  امل�شاواة  عدم  درجة  مكونات  يف 

العربية،  الدول  يف  ال�شتهالكي  نفاق  الإ

حيث يالحظ اأن ارتفاع معامل جيني بحوايل 4.1 

نقاط مئوية قد تاأتى من ارتفاع املكون املتطابق 

9.4 نقاط مئوية وانخفا�س مكون عدم  بحوايل 

0.5 نقطة  التوزيع داخل الدول بحوايل  عدالة 

ما  التوزيع  عدالة  عدم  مكون  وانخفا�س  مئوية 

بني الدول بحوايل 4.8 نقطة مئوية.  

خام�شًا:ال�شيا�شات الجتماعية

على  ال�شيا�شات  اأثر  ا�شتجالء  لغر�س 

درجة عدم عدالة التوزيع، فاإنه ميكن العتماد 

منظمة  جمموعة  يف  العدالة  عدم  درجة  على 

كمجموعة  والتنمية  القت�شادي  التعاون 

مرجعية، ومن ثم ميكن مالحظة التفاوت التايل 

يف درجة عدم العدالة، كما يت�شح يف اجلدولني 

رقمي )5( و )6(.

جدول رقم )5(: ال�شيا�شات وعدم عدالة التوزيع : اإح�شائيات و�شفية

دخل الفرد 
)دولر(

ن�شبة التفاوت 
القت�شادي 

القليمي

ن�شيب 
التحويالت 
للناجت )%(

ن�شيب العمالة 
يف قطاع 

الدولة )%(
معامل جيني قطار عدد الأ قليم الإ

12501 1.8 22.6 21.2 31.2 22 دول منظمة التعاون القت�شادي

6234 2.5 17.2 90.0 24.8 8 اأوروبا ال�شرقية

1778 4.8 5.7 11.3 52.3 16 اأفريقيا

4851 3.3 6.8 12.6 41.0 17 اآ�شيا

4156 7.0 7.6 19.3 49.2 17 اأمريكا الالتينية

امل�شدر: ميالنوفيت�س، )1994(

)5( ما يلي  يالحظ من خالل رقم 

اجلدول:

التوزيع  عدالة  عدم  درجة  تقل  	•
عن  ال�شرقية  اأوروبا  اإقليم  يف 

يعادل  مبا  املرجعية  املجموعة 

6.4 نقاط مئوية .

التوزيع  تزيد درجة عدم عدالة  	•
يف اأفريقيا عن املجموعة املرجعية 

مبا يعادل 21.1 نقطة مئوية.

يف  التوزيع  عدالة  عدم  درجة  تزيد  	•
اآ�شيا عن املجموعة املرجعية مبا يعادل 

9.8 نقاط مئوية .

التوزيع  عدالة  عدم  درجة  تزيد  	•
املجموعة  عن  الالتينية  اأمريكا  يف 

املرجعية مبا يعادل 18 نقطة مئوية .

م�شتويات  بني  الفرق  على  باحل�شول  	•
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اإقليم  كل  يف  املف�شرة  العوامل  خمتلف 

فاإنه  املرجعية،  باملجموعة  مقارنة 

ميكن ح�شاب تاأثري خمتلف العوامل يف 

تف�شري الختالف امل�شاهد . وميكن تلخي�س 

هذه الفروقات يف اجلدول رقم )6(:

 جدول رقم )6(:   العوامل املف�شرة للفرق يف درجة عدم عدالة التوزيع بني اأقاليم العامل

 وجمموعة منظمة التعاون القت�شادي والتنمية 

اأمريكا 
الالتينية

اآ�شيا اأفريقيا
اأوروبا 

ال�شرقية
اأثر العوامل املف�شرة

0.4+ 2.0+ 2.3+ 15.8- 1. ن�شيب العمالة يف قطاع الدولة

7.7+ 8.1+ 8.7+ 2.8+ 2. حجم التحويالت الجتماعية

- 7.1- - - 3. دمية اآ�شيا

8.1+ 3.0+ 11.0+ 13.0- 4.اإجمايل تاأثري عوامل ال�شيا�شات الجتماعية )3+2+1(

2.6+ 0.8+ 1.5+ 0.4+ 5. التفاوت القت�شادي القليمي

5.5+ 5.1+ 5.8+ 4.4+ 6. م�شتوى الدخل

8.1+ 5.9+ 7.3+ 4.8+ �شا�شية )6+5( 7. العوامل الأ

16.2+ 8.9+ 18.3+ 8.2- 8. اجمايل التاأثري )7+4(

18.0+ 9.8 21.1 6.4- 9. الفرق امل�شاهد

1.8+ 0.9 2.8+ 1.8+ 10. الفرق غري املف�شر

              امل�شدر: ميالنوفيت�س، )1994(.

يالحظ على نتائج اجلدول رقم )6( ما 

يلي :

اأوروبا  عدا  ما  يف  الثالثة  قاليم  لالأ 	•
عدم  م�شببات  اأهم  فاإن   ، ال�شرقية 

مبجموعة  مقارنة  املرتفعة  العدالة 

التحويالت  تدين  هي  املقارنة 

املحلي  الناجت  من  كن�شبة  الجتماعية 

زيادة  عليها  يرتتب  )والتي  جمايل  الإ

7.7 نقاط  يف معامل جيني ترتاوح بني 

نقاط   8.7 و  الالتينية  مريكا  لأ مئوية 

الدخل  وم�شتوى  فريقيا(  لأ مئوية 

معامل  يف  زيادة  عليه  يرتتب  )الذي 

مئوية  نقاط   5.1 بني  ترتاوح  جيني 

فريقيا( .  �شيا و 5.8 نقاط مئوية لأ لآ

التحويالت  ن�شبة  تدين  على  يرتتب   •
جمايل  الجتماعية من الناجت املحلي الإ

الثالثة  قاليم  وعلى تدين الدخل يف الأ

تـكون  اأن  ال�شرقية  اأوروبا  با�شتثناء 

اأكرب  فيها  امل�شاهدة  العدالة  عدم  درجة 

املقارنة  جمموعة  يف  امل�شاهدة  تلك  من 

مبا يرتاوح بني 13 اإىل 14 نقطة مئوية. 

خرى  الأ الختالفات  من  الرغم  وعلى 

بني اأفريقيا واأمريكا الالتينية اإل اأنهما 

يتعلق  ما  يف  ملحوظا  ت�شابها  يظهران 

بالعوامل املف�شرة لعدم عدالة التوزيع .

اأن  ال�شرقية، يت�شح  باأوروبا  يف ما يتعلق  	•
قطار  الأ هذه  اإن�شاف  يف  املهيمن  العامل 

بدرجة عدم عدالة يف التوزيع اأقل منها 
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يف املجموعة املرجعية هو عامل ن�شيب 

العامل  وهو  العمالة،  يف  الدولة  قطاع 

معامل  انخفا�س  يف  يت�شبب  الذي 

مئوية  نقطة   15.8 بحوايل  جيني 

اأن  من  الرغم  وعلى  باملرجع.  مقارنة 

بقية العوامل الفرعية توؤدي كلها اإىل 

باملرجع،  مقارنة  جيني  معامل  ارتفاع 

ل  جمتمعة  العوامل  هذه  تاأثري  اأن  اإل 

لقطاع  العمالة  ن�شيب  تاأثري  ي�شاهي 

عدم  درجة  من  قالل  الإ يف  الدولة 

عدالة التوزيع.

مقارنة مبجموعة دول منظمة التعاون  	•
القت�شادي والتنمية، فاإن درجة عدم 

من  كل  يف  املرتفعة  التوزيع  عدالة 

اإىل  تعزي  الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا 

تدين التحويالت الجتماعية كن�شبة 

جمايل واإىل تدين  من الناجت املحلي الإ

م�شتوى الدخل، ويف اآ�شيا يتمثل ال�شبب 

الدخل،  م�شتوى  تدين  يف  �شا�شي  الأ

تدين  يعزى  ال�شرقية  اأوروبا  يف  بينما 

درجة عدم عدالة التوزيع اإىل ارتفاع 

ن�شيب الدولة يف ت�شغيل العمال .

من  العديد  خل�شت  فقد  كذلك 

الدرا�شات اإىل وجود عالقة بني العمق التمويلي 

وتكت�شب  التوزيع.  عدالة  وعدم  لالقت�شاديات 

هذه العالقة  اأهميتها يف ظل توجه العديد من 

الدول النامية اإىل حترير قطاعاتها التمويلية، 

�شالح الهيكلي التي  كامل�شارف ، يف اإطار برامج الإ

بداأت منذ اأوائل ثمانينات  القرن املا�شي .

اعتمادًا  العالقة  هذه  تربير  وميكن 

على  اأطروحة كوزنتز )جرينوود وجوفا نوفيك 

ولية  الأ املراحل  يف  باأنه  تقول  التي   ))1990(

اأو  تعمقه  )مبعنى  التمويلي  القطاع  لتطور 

حتريره( تزداد درجة عدم عدالة التوزيع قبل 

اأن تبداأ يف النخفا�س مع زيادة التعمق . 

كذلك فاإنه ميكن القول باأن القت�شاديات 

التي تت�شف بت�شوهات كبرية يف اأ�شواق راأ�س املال 

)مبعنى وجود معوقات اأكرب لالقرتا�س لتمويل 

كال�شتثمار  للتجزئة  قابلة  غري  ا�شتثمارات 

الرثوة  توزيع  ينزع  الب�شري(  املال  راأ�ٍس  يف 

البتدائي  فيها نحو ال�شتمرار يف امل�شتقبل ومن 

ثم تت�شف هذه القت�شاديات  بتوزيع اأكرث عدم 

كان  كلما  اأنه  العتبارات  هذه  وتعني   . عدالة 

قطاع التمويل متطورا )اأقل معوقات( كلما كان 

توزيع الدخل اأكرث عدالة .

الذي  التمويل  طبيعة  اإىل  �شارة  بالإ

خ�شو�شا   ، نتاج  الإ تقنيات  خمتلف  حتتاجه 

قطاعات  يف  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات 

ال�شناعة واخلدمات مقابل التقنيات التقليدية 

التي ت�شتخدم يف قطاع الزراعة، فاإنه يتوقع اأن 

نتاج يف الطريقة التي يتفاعل بها  يوؤثر هيكل الإ

التوزيع.  عدالة  عدم  درجة  مع  التمويل  قطاع 

عالقة  وجود  يتوقع  فاإنه  �شا�س  الأ هذا  وعلى 

التوزيع  عدالة  عدم  درجة  تعزى 
املرتفعة في كل من أفريقيا وأمريكا 
التحويالت  تدني  إلى  الالتينية 
االجتماعية كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وإلى تدني مستوى الدخل، 
األساسي  السبب  يتمثل  آسيا  وفي 
في  بينما  الدخل،  تدني مستوى  في 
أوروبا الشرقية يعزى تدني درجة عدم 
نصيب  ارتفاع  إلى  التوزيع  عدالة 

الدولة في تشغيل العمال.
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اإيجابية بني القطاع احلديث والعمق التمويلي.

�شاأن  من  اأنه  النتيجة  هذه  تعني 

ال�شيا�شات القت�شادية الرامية اإىل زيادة العمق 

التمويلي يف خمتلف القت�شاديات اأن توؤدي اإىل 

حت�شني يف حالة توزيع الدخل .

من  التقارير  من  عدد  ا�شتعر�س  وقد 

ميكن  التي  التوزيعية  العام  نفاق  الإ جمالت 

تنميتها  مرحلة  ح�شب  تبنيها  الدول  ملختلف 

هذه  اأهم  ا�شتملت  املحلية،  ظروفها  وح�شب 

القدرات  تنمية  على  نفاق  الإ على:  املجالت 

�شول  الأ لتوزيع  اأنظمة  وعلى  الب�شرية، 

ولية، وكذلك على خلق الوظائف  نتاجية الأ الإ

املنتجة للراغبني يف العمل.

نفاق على التعليم، فاإن  �شافة اإىل الإ بالإ

نفاق على تنمية املوارد الب�شرية ي�شتمل  جمال الإ

املتعلق  خ�شو�شًا  ال�شحة،  قطاع  على  نفاق  الإ

تنت�شر  التي  ال�شحية  اخلدمات  بتقدمي  منه 

بها،  املبا�شرين  املنتفعني  يتخطى  ملا  املنافع  فيها 

ال�شحية  املياه  واإمدادات  باللقاحات  كالتح�شني 

وال�شرف ال�شحي وتوفري املعلومات حول ال�شحة 

طفال.  ال�شخ�شية ورعاية الأ

العام  نفاق  الإ فاإن  ذلك،  اإىل  �شافة  بالإ  

فر�س  تو�شيع  اأي�شًا  ي�شتمل  ال�شحة  قطاع  على 

خالل  من  العالجية  اخلدمات  على  احل�شول 

امل�شت�شفيات العامة وتلك املتخ�ش�شة اأو من خالل 

وعلى  ال�شحي.  للتاأمني  مالئمة  اأنظمة  تاأ�شي�س 

لقطاعي  امل�شتهدف  نفاق  الإ اأهمية  من  الرغم 

التعليم وال�شحة، اإّل اأن تنمية القدرات الب�شرية 

ن�شاف وعدالة التوزيع  خلدمة اأغرا�س تعميق الإ

نفاق العام لتاأ�شي�س �شبكات  يف املجتمع تتطلب الإ

متكنهم  فراد  والأ �شر  لالأ الجتماعية  للحماية 

كان  مهما  الجتماعية  ال�شدمات  مقابلة  من 

م�سدرها. 

يعترب التوظيف يف القطاع العام من اأجنع 

يف  مثله  البطالة،  من  للحد  الرامية  ال�شيا�شات 

نفاق العام، ل تتوفر معلومات ر�شمية  ذلك مثل الإ

يف  العام  القطاع  يف  التوظيف  حول  بها  ُيعتّد 

الدول العربية. كذلك احلال، ل تتوفر املعلومات 

املطلوبة يف قواعد املعلومات العربية، كتلك التي 

اأو   ، تاأ�شي�شها  على  العربية  العمل  منظمة  ُتثابر 

منظمة  ت�شدرها  التي  الدولية  املعلومات  قواعد 

العمل الدولية. ويتمّثل ال�شتثناء يف هذا ال�شدد 

يف حماولة البنك الدويل )2003( لتوفري معلومات 

الدرا�شة  ويف  العربية  الدول  من  لعينة  مقطعية 

استعرض عدد من التقارير من مجاالت 
ميكن  التي  التوزيعية  العام  اإلنفاق 
مرحلة  حسب  تبنيها  الدول  خملتلف 
احمللية.  ظروفها  وحسب  تنميتها 
على  اجملاالت  هذه  أهم  اشتملت 
اإلنفاق على تنمية القدرات البشرية، 
وعلى أنظمة لتوزيع األصول اإلنتاجية 
، وكذلك على خلق الوظائف  األولية 

املنتجة للراغبني في العمل.

تنمية  على  نفاق  بالإ يتعلق  ما  يف 

نفاق على  القدرات الب�شرية ُي�شار اإىل اأهمية الإ

�شباب بديهية تتعلق  تنمية الطفولة املبكرة )لأ

طفال با�شتعدادهم للتعلم(؛  بارتباط �شحة الأ

والنفاق ل يقت�شر فقط على زيادة عدد املدار�س 

“زيادة  اأي�شًا  واإمنا  التعليم،  يف خمتلف مراحل 

�شا�شية  الأ النوعية  للمعلمني، وتعزيز  احلوافز 

املنح  وتقدمي  للمدار�س”،  التحتية  للبنية 

الدرا�شية امل�شروطة باملواظبة على الدرا�شة. 
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معلومات  توفر  التي   )2007( للعي�شوي  ال�شاملة 

يف �شكل �شل�شلة زمنية مل�شر.

لن�شيب  املرجح  املتو�شط  اأن  ويت�شح 

القوى  من  كن�شبة  العام  القطاع  يف  الت�شغيل 

2000 قد  العاملة يف الدول العربية املتاح لعام 

يفوق  متو�شط  وهو  املائة،  يف   24 حوايل  بلغ 

للمقارنة  القابلة  العامل  اأقاليم  ملختلف  ذلك 

ن�شيب  ويتفاوت  العربية.  الدول  جمموعة  مع 

القوى  من  كن�شبة  العام  القطاع  يف  الت�شغيل 

�ُشّجل  العربية، حيث  الدول  ما بني  العاملة يف 

اأعلى ن�شيب مل�شر بلغ حوايل 35 يف املائة، بينما 

بلغ اأدنى ن�شيب للمغرب بلغ حوايل 8 يف املائة.

القطاع  يف  امل�شتغلني  اأن  يت�شح  كذلك 

من  ارتفعت  قد  العمل  قوة  من  كن�شبة  العام 

متو�شط بلغ حوايل 34% للفرتة 1974-1980 اإىل 

 ،1990-1981 للفرتة   %39 حوايل  بلغ  متو�شط 

متو�شط  اإىل  ذلك  بعد  بالنخفا�س  بداأت  ثم 

بلغ حوايل 32% للفرتة 1991 – 2000، ثم اإىل 

متو�شط بلغ حوايل 30% للفرتة 2004-2001. 

اأن  املتغري  لهذا  الزمنية  التطورات  هذه  وتعني 

احلفاظ  مفاتيح  اأحد  تفقد  اأخذت  قد  م�شر 

توزيع  يف  املتو�شطة  امل�شاواة  عدم  درجة  على 

الدخل، مما يتوقع اأن تعك�شه املعلومات املعنية 

يف امل�شتقبل.

�شاد�شًا:اخلامتة

الهيكلية  �شالحات  الإ برامج  ف�شل  اأدى 

خا�شة يف الدول النامية اإىل اإعادة النظر يف ق�شايا 

عدالة توزيع الدخل يف عملية التنمية، وذلك نظرًا 

على  الجتماعية  العدالة  عدم  م�شتويات  لرتفاع 

غرار  على  املناطق  من  العديد  ويف  العامل  م�شتوى 

و�شط و�شمال اأفريقيا. منطقة ال�شرق الأ

ينق�س  ما  باأن  قرار  الإ من  بد  ول 

اإجماع  بها  جاء   التي  الع�شرة  �شالحات  الإ

الالم�شاواة  ت�شحيح  اإىل  احلاجة  هو  وا�شنطن 

)كوزي�شكي  الدول  بع�س  ت�شيب  التي  املفزعة 

�شيا�شات  طريق  عن    ))2003( وويليام�شون 

اجتماعية.  عدالة  اأكرث  و�شع  حداث  لإ تهدف 

العام  النفاق  مبجالت  ال�شيا�شات  هذه  تت�شدر 

التحويالت  على  ت�شتمل  والتي  التوزيعية، 

القدرات  تنمية  على  نفاق  والإ الجتماعية 

الب�شرية كالتعليم وال�شحة والوقاية احلمائية. 

بالتوظيف  احلكومي  نفاق  الإ يتعلق  كذلك 

خا�شة  البطالة،  من  للحد  الرامي  احلكومي 

�شافة  بالإ اخلا�س.  القطاع  انح�شار  �شوء  يف 

املايل  بالقطاع  النهو�س  �شيا�شة  تربز  ذلك،  اإىل 

حداث اأكرث  اأبرز ال�شيا�شات الهادفة لإ كاأحدى  

عرتاف باأن  عدالة اجتماعية. ولكن ل بد من الإ

ا�شتدامة هذه ال�شيا�شات تبقى رهينة لن�شق منو 

اقت�شاديات هذه الدول.

الهوام�س

نفاق، ويعتمد على ح�شاب امل�شاحة املح�شورة يبني منحنى لورنز وبني خط  كرث �شيوعًا يف قيا�س عدالة توزيع الدخل اأو الإ )1(  من املقايي�س الأ

امل�شاواة. وينح�شر معامل جيني بني 0 والواحد، حيث يكون �شفرًا عندما يكون توزيع الدخل مت�شاويًا وبينما يكون م�شاويًا لواحد عندما يكون 

توزيع الدخل يف اأ�شواأ اأحواله.
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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

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

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



1�

ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

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

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  زمة  الأ تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

�شواق املالية إدارة املخاطر يف الأ ا

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

�سيا�سات العدالة الجتماعية

العدد املقبل

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






