مسـح التطورات
االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا

2011 -2010

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا امل�سح ،وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمنها ،على الإعراب
عن �أي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأي بلد من البلدان� ،أو �أي
�إقليم �أو �أية مدينة �أو �أية منطقة� ،أو �أية �سلطة من �سلطات �أي منها� ،أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
ال يعني ذكر �أ�سماء �رشكات �أو منتجات جتارية �أن الأمم املتحدة تدعمها.
جرى تدقيق املراجع كلما �أمكن.
تت�ألف رموز وثائق الأمم املتحدة من حروف و�أرقام باللغة الإنكليزية ،واملق�صود بذكر �أي من هذه
الرموز الإ�شارة �إىل وثيقة من وثائق الأمم املتحدة.
يق�صد بالدوالر دوالر الواليات املتحدة الأمريكية.

E/ESCWA/EDGD/2011/8
ISSN. 0255-5123
11-0383
UNITED NATIONS PUBLICATION

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

حملة عامة

حملة عامة
يعك�س م�سح التطورات االقت�صادية واالجتماعية يف منطقة اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي
العقدين الأول
�آ�سيا (الإ�سكوا) للفرتة  2011-2010التغريات الدراماتيكية التي �شهدتها املنطقة بني
ْ
والثاين من القرن احلادي والع�رشين .ويت�ضمن هذا امل�سح جمموعة من املالحظات والبيانات ،كما ي�سعى
�إىل فهم وتف�سري ديناميات االجتاهات االجتماعية واالقت�صادية الإقليمية ،ودون الإقليمية ،والوطنية� .أما
التحليالت املعمقة �أكرث فهي واردة يف مطبوعات رئي�سية �أخرى ت�صدرها الإ�سكوا .ويهدف هذا امل�سح �إىل
تقدمي ملحة عن الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي الراهن والتوقعات لعام  2012لفائدة اجلهات املعنية من
القراء ،واحلكومات ،واجلمهور ب�شكل عام.
وو�سط م�شهد يعرتيه الكثري من التقلبات والتغريات عقب االنتفا�ضات العربية ،بات من �شبه
امل�ستحيل فهم احلا�رض يف �ضوء املا�ضي القريب وا�ست�رشاف امل�ستقبل يف املدى املنظور .فكافة القواعد
الأ�سا�سية لالقت�صادات العربية التي كانت �سائدة خالل العقود املا�ضية قد ُو�ضعت على املحك ،ومنذ
بداية عام  ،2010يخ�ضع االقت�صاد ال�سيا�سي للعقد االجتماعي ال�سابق ملراجعة دراماتيكية و�ضعته
مو�ضع �شك ال بل اعرتا�ض �رصيح من ِقبل ح�شود املحتجني يف العديد من املدن العربية .وبالتايل ،يعطي
هذا امل�سح يف الدرجة الأوىل ملحة تقنية عن العوامل واملتغريات الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على االقت�صادات
العربية ،مع حماولة لردم الفجوة الهائلة بني الدائرتني االجتماعية واالقت�صادية عرب تخ�صي�ص ف�صل
لل�سيا�سة االجتماعية والرتكيز على االجتاهات الأ�سا�سية الراهنة يف جماالت ال�صحة ،والتعليم ،واحلماية
االجتماعية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
ويف �ضوء الدور املركزي لالقت�صادات القائمة على النفط يف املنطقة ،يدر�س هذا امل�سح عن كثب
االجتاهات احلالية واملتوقعة لأ�سعار النفط و�آثارها على احليز املايل ،وبالتايل على الإنفاق على ر�أ�س املال
االجتماعي والإنتاجي.
وي�ستعر�ض امل�سح �أمناط منو الناجت املحلي الإجمايل وعالقته بتوفري فر�ص العمل .ويف عام ،2010
�شهدت البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا يف املنطقة عام ًا �آخر من النمو املت�سق� ،إذ ُقدر متو�سط منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بـ  3.8يف املائة .وعقب التح�سن الذي �شهدته اقت�صادات منطقة اليورو
وجمل�س التعاون اخلليجي ،ا�ستفادت البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا من هذا املناخ اخلارجي
الإيجابي لناحية التحويالت وارتفاع م�ستويات ال�سياحة واال�ستثمارات بني بلدان املنطقة .وتختلف �آفاق
النمو يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا من بلد �إىل �آخر ،وهي تت�أثر مبوجة التحركات االجتماعية
التي انت�رشت يف املنطقة .فعلى �سبيل املثال� ،سجل االقت�صاد امل�رصي منو ًا بن�سبة تفوق الـ  5يف املائة يف
الربعينْ الأولينْ من ال�سنة املالية  2011/2010قبل �أن ي�شهد انكما�ش ًا بن�سبة  3.8يف املائة يف الربع الثالث
من ال�سنة نتيجة اال�ضطرابات االجتماعية .غري �أن عام  2011ي�شهد بع�ض الرتاجع يف �أرقام النمو جراء
الو�ضع ال�سيا�سي الذي ُيعترب رهن ًا باالنكما�ش املتوقع يف اجلمهورية العربية ال�سورية واليمن وبت�أثري هذا
الرتاجع على �آفاق النمو يف الأردن ولبنان ،وتباط�ؤ النمو يف م�رص .ونتيجة لذلك ،يبدو �أن توقعات النمو
على املدى القريب جد ًا �سلبية ،خا�صة و�أن �أجواء الريبة ال�سيا�سية ُتثقل كاهل االقت�صاد� .أما التوقعات
على املدى البعيد فتب�رش باخلري ،ما �إن تنعم هذه البلدان باال�ستقرار من جديد.
هـ
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ويبني امل�سح �أن منو الناجت املحلي الإجمايل يف املنطقة العربية بطبيعته ال ي�سمح بتوفري فر�ص عمل
كثرية .فمنذ عام  ،2003وبا�ستثناء عام  ،2009مل ي�ؤد منو الناجت امل�ستمر على �صعيد املنطقة ككل �إال �إىل
تخفي�ض طفيف يف معدالت البطالة املرتفعة .و ُتع ّد البطالة ،ال �سيما يف �صفوف ال�شباب ،م�سبب ًا رئي�سي ًا
لال�ضطرابات االجتماعية التي جتتاح �شمال �أفريقيا وغربي �آ�سيا� ،إىل جانب �أنظمة احلماية االجتماعية
غري الفعالة والقمع ال�سيا�سي .فمعدالت البطالة يف �صفوف ال�شباب يف املنطقة تبلغ �ضعفي �أو ثالثة �أ�ضعاف
ويعزى الفائ�ض يف اليد العاملة �إىل عوامل عديدة ،وهي�( :أ) النمو املت�سارع
معدالت البطالة الإجماليةُ .
لل�سكان والقوى العاملة؛ (ب) ارتفاع ن�سبة م�شاركة الن�ساء؛ (ج) عدم مالءمة �أمناط العر�ض والطلب يف
جمال العمل؛ (د) ت�ش ُّبع القطاعات العامة؛ (ﻫ) هجرة ق�سم كبري من القوى العاملة ،ال �سيما �إىل بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي.
ومن املفرت�ض �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يوفر فر�ص العمل بحيث ي�ساهم بطريقة غري مبا�رشة
يف حت�سني م�ستويات املعي�شة ونوعية احلياة .وهو ي�ساهم يف تعزيز التكنولوجيا ،واملهارات الإدارية،
والقدرات الإنتاجية ،وغريها؛ وهذه الأمور بدورها ت�سمح باحلد من الفقر بطرق مبا�رشة وغري مبا�رشة.
غري �أن اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف منطقة الإ�سكوا تتوخى مبعظمها الربح وال تعزز بال�رضورة
توفري فر�ص العمل ب�شكل كبري .وبالتايل ،ف�إن تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل الداخل لي�ست
دلي ًال على ارتفاع معدالت الت�شغيل .وقد �أظهرت التجارب التي مرت بها بلدان عدة �أن ت�أثري اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة يف التخفيف من وط�أة الفقر �أمر يعود ب�شكل كبري �إىل ال�سيا�سات التي تعتمدها البلدان
واملكونة للقيمة.
امل�ضيفة والرامية �إىل تعزيز وتوجيه الأموال نحو القطاعات ذات العمالة الكثيفة
ِّ
وكانت عمليات نقل التكنولوجيا حمدودة ،ذلك �أن معظم تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل
الداخل ت�ستهدف قطاع العقارات �أو قطاع التعدين .ففي اململكة العربية ال�سعودية على �سبيل املثال ،مت
ا�ستثمار  40يف املائة من �إجمايل التدفقات يف عام  2009يف ا�ستخراج النفط وقطاع العقارات .ويف م�رص،
مت ا�ستثمار  53يف املائة من �إجمايل التدفقات يف ال�سنة املالية  2010/2009يف قطاع النفط .ويف اليمن ،مت
ا�ستثمار  10يف املائة فقط من �إجمايل التدفقات يف عام  2009يف قطاعات ال�صناعة ،وال�سياحة ،والزراعة،
بينما مت توجيه التدفقات الباقية نحو قطاع اخلدمات.
وتوفر التحويالت م�صدر ًا هام ًا لر�ؤو�س الأموال اخلارجية بالن�سبة �إىل العديد من البلدان النامية .وقد
تخطت التحويالت �إىل البلدان النامية ،والبالغ حجمها الإجمايل  308مليارات دوالر �أمريكي يف عام ،2009
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املقدرة بـ  120مليار دوالر .وبح�سب البيانات املتوفرة لدى البنك الدويل،
�شكلت اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف عام  2010ن�سبة
 3يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني �شكلت التحويالت  4يف املائة .وت�شري الأبحاث والدرا�سات
�إىل �أن التحويالت تتمتع مبناعة �أكرث من بقية �أنواع التدفقات ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
وامل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ،ال �سيما خالل فرتة الأزمات ،لأن التحويالت تر�سلها �أفواج من املهاجرين
خالل عدد من ال�سنوات .كما ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن تدفقات التحويالت �إىل البلدان النامية انخف�ضت
بن�سبة  5.4يف املائة يف عام  ،2009لكنها عادت وارتفعت بن�سبة  5.6يف املائة يف عام  .2010ويتوقع �أن
ت�ستمر التحويالت يف النمو خالل الأعوام  2011و 2012و 2013بن�سبة  ،7.3و ،7.4و 7.9يف املائة على
التوايل.
و
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ويف املنطقة دليل قاطع لوجود رابط قوي بني تلقي التحويالت واحلد من الفقر .كما �أن درا�سة
التجارب التي مرت بها البلدان الأع�ضاء ُتثبت �أن ظروف معي�شة عدد كبري من الأ�شخا�ص قد حت�سنت
نتيجة التحويالت التي تتلقاها الأ�رس الفقرية.
يقو�ض التنويع والقدرة
�إن �ضعف البنى التحتية يف منطقة الإ�سكوا يح ّد من �أداء نظامها املايل مما ّ
التناف�سية .كما �أن احل�صول على التمويل يف هذه املنطقة حم�صور للغاية .فبح�سب البنك الدويل ،تلقى
عدد �صغري من امل�ؤ�س�سات الكبرية ح�صة غري متجان�سة من �إجمايل القرو�ض .ومن جهة �أخرى ،متلك
 20يف املائة من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة خطوط اعتماد متثّل  8يف املائة فقط من �إجمايل القرو�ض
يف املنطقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعود التمويل ال�صغري بالفائدة على  1.8يف املائة فقط من ال�سكان الرا�شدين،
ذلك �أن القرو�ض ال�صغرية امل�ستحقة ت�ساوي  0.2يف املائة فقط من الناجت املحلي الإجمايل يف املنطقة� .أما
متويل الإ�سكان فال يزال يف بداياته �إذ ي�شكل �أقل من  10يف املائة من �إجمايل حافظات الأوراق املالية يف
املنطقة.
ومن املوا�ضيع الرئي�سية التي يعاجلها هذا امل�سح �أوجه التكامل املمكنة بني املجموعات الثالث من
البلدان يف املنطقة :البلدان امل�صدرة للنفط ،والبلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،و�أقل البلدان منواً،
ال �سيما على �صعيد احليز املايل.
لقد �ساعد ارتفاع �أ�سعار النفط يف عام  2011يف احلد من الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
يف منطقة الإ�سكوا� ،إذ انخف�ض من  34.4يف املائة يف عام � 2010إىل  26.2يف املائة .ويف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ،تدنت هذه الن�سبة من  14.3يف املائة �إىل  10.8يف املائة ،ويف البلدان غري التابعة ملجل�س التعاون
اخلليجي انخف�ضت من  75.9يف املائة �إىل  62.5يف املائة .وبينما ي�سلك الدين العام اجتاه ًا ت�صاعدي ًا� ،ساهم
ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل يف احلد من �آثار هذا الت�صاعد.
وبعد التدهور احلاد الذي وقع يف عام  2009نتيجة الأزمة العاملية ،بد�أ ميزان احل�ساب اجلاري
للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا باالنتعا�ش يف عام  .2010وقد ت�أثرت البلدان امل�ستوردة للنفط يف املنطقة �سلب ًا
بظروف �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية يف العامل .وبالتايل ،مُيكننا �أن نلحظ وجود اجتاهني خمتلفني يف املنطقة
هما�( :أ) بلدان جمل�س التعاون اخلليجي تتمتع حالي ًا بفوائ�ض كبرية يف ميزان احل�ساب اجلاري ،وهي
فوائ�ض مل يقابلها عجز يف ح�سابات ر�أ�س املال ،ما �أدى �إىل ارتفاع االحتياطات الأجنبية؛ (ب) البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ت�سجل عجز ًا متزايد ًا يف احل�ساب اجلاري.
وبعد النجاح الذي �أحرزته التدابري املالية التي اعتمدتها البلدان الأع�ضاء ملواجهة الآثار االنكما�شية
التي خلفتها الأزمة املالية العاملية� ،سمح ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام يف عام  2010لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي بالإبقاء على ال�سيا�سات املالية التو�سعية التي بدورها �أبقت هذه البلدان مبن�أى عن االجتاه
العاملي القا�ضي باعتماد تدابري التق�شف املايل؛ �أما البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا فكانت مق َّيدة
�أكرث يف ح ِّيزها املايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اع ُتمدت �سيا�سات مالية حتفيزية على �صعيد احل�سابات اجلارية
وح�سابات ر�أ�س املال يف املنطقة يف عام  ،2011ف�ض ًال عن دعم امليزانيات العادية عرب اتخاذ تدابري اجتماعية
ا�ستن�سابية ،وهي حماولة من قبل احلكومات لعزل �شعوبها عن االنتفا�ضات العربية .هذه اخلطط
االجتماعية ال�سخية التي تت�ضمن زيادة التحويالت االجتماعية وم�ستويات الأجور ،وتوفري فر�ص عمل
ز

حملة عامة

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

جديدة يف القطاع العام ،وزيادة م�ساعدات الإ�سكان اخلا�ص ،قد �أتت عالوة على نفقات �سبق تخ�صي�صها
يف امليزانية يف �إطار خطط وا�سعة للتنمية بد�أ العمل بها يف الفرتة .2011-2010
�إن امل�شاكل االجتماعية التي تواجهها منطقة الإ�سكوا حالي ًا ،واملرتبطة بارتفاع معدالت البطالة يف
�صفوف ال�شباب ،وارتفاع معدالت النمو ال�سكاين ،والهجرة الع�شوائية من الريف �إىل املدينة ،ترتافق مع
حتديات بيئية خطرية منها �شح املياه ،واجلفاف ،والت�صحر .وي�شكل هذا الو�ضع عقبة كبرية �أمام حتقيق
التنمية امل�ستدامة وال�شاملة بركائزها الثالث االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .وبالتايل ،ي�ستعر�ض هذا
امل�سح الآفاق احلالية مل�سار التنمية امل�ستدامة يف املنطقة ،وي�سلط ال�ضوء على التحديات التي تقف يف وجه
حتقيق الأمن الغذائي.
ونظر ًا �إىل املناخ اجلاف ال�سائد يف منطقة الإ�سكوا وحمدودية �إمكانات الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
و�شح املوارد املائية ،ال ُتعترب الزراعة عادة من املجاالت ذات الأولوية يف هذه املنطقة .ولكن ،مع بلوغ عدد
ال�سكان ما يقدر بـ  260مليون ن�سمة وتخطي معدل النمو  2.5يف املائة ،والتفاوت امل�ستمر بني �إنتاج الغذاء
وا�ستهالكه ،والتقلب املتزايد يف �أ�سعار الغذاء ،وتدهور الو�ضع االقت�صادي والبيئي يف معظم املناطق
الريفية ،باتت م�سائل الزراعة والأمن الغذائي من الق�ضايا الأ�سا�سية والتحديات الكبرية يف بلدان املنطقة.
وللأ�سف ،من غري املتوقع �أن يتح�سن الو�ضع قريب ًا يف ظل تعدد الأزمات العاملية الراهنة ،مبا فيها الأزمة
املالية واالقت�صادية ،وتقلبات �أ�سعار النفط ،والأزمة البيئية (تغيرّ املناخ وا�ستنزاف املوارد) ،ف�ض ًال عن
الأزمات االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة على امل�ستوى الإقليمي يف �إطار االنتفا�ضات العربية.
وب�شكل عام� ،إن الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة يف عام  2011والتحديات االقت�صادية امل�ستقبلية يف
منطقة الإ�سكوا هي �إىل حد كبري نتيجة للديناميات االجتماعية غري امل�سبوقة التي غيرّ ت نظرة العامل �إىل
الدور الذي ميكن �أن يقوم به ال�شعب العربي .فقد انطلقت موجة احلراك ال�شعبي التي انت�رشت ب�رسعة
يف املنطقة من دوافع تغيري داخلية و�أ�سا�سية .ولكن هذه الدوافع كانت مت�شابهة للغاية يف التحركات
االجتماعية التي �شهدتها بلدان عربية خمتلفة وقد �أتت نتيجة تراكم الإخفاقات على م�ستوى التنمية
ل�سنوات عديدة.
و َيظهر الإق�صاء االقت�صادي واالجتماعي يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف ارتفاع معدالت البطالة
والعمل غري الر�سمي ،والفقر املتعدد الأبعاد ،و�أ�شكال خمتلفة لعدم امل�ساواة ،والتمييز �ضد الن�ساء
وال�شباب وجمموعات م�ست�ضعفة �أخرى .وقد �شكل عام  2010نهاية عقد مو�صوم بغياب التح�سن املن�شود
على كل هذه اجلبهات.
وتفوق ن�سبة البطالة يف �صفوف ال�شباب ن�سبة البطالة الإجمالية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
ولي�ست هذه امل�شكلة دورية ،بل هي عبارة عن حتد هيكلي متجذر مينع البلدان من اال�ستفادة من قدراتها
الإنتاجية الكاملة .وا�ستناد ًا �إىل بيانات تغطي فرتة  20عام ًا� ،أظهرت منظمة العمل الدولية �أن ن�سبة بطالة
ال�شباب ما زالت حواىل  1لكل � 4شباب من الذين هم يف �سن العمل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،على الرغم من التقدم املحرز على م�ستوى التعليم للإناث والذكور(.)1
وترتافق البطالة يف املنطقة مع م�شاكل �أخرى مثل العمالة الناق�صة والعمل يف القطاع غري النظامي
وهي م�شاكل ُيعترب قيا�سها �أكرث �صعوبة .وبح�سب معظم الدرا�سات ،يعمل ما بني ثلث ون�صف عدد
ح
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العاملني الإجمايل يف البلدان امل�ستوردة للنفط يف املنطقة يف القطاع غري النظامي .وهذه التقديرات تختلف
بح�سب تعريف القطاع غري النظامي� ،إذ �إن هذا املفهوم مطاطي جداً .وبح�سب �صندوق النقد الدويل،
ُيع ّد حجم االقت�صاد غري النظامي يف البلدان امل�ستوردة للنفط يف منطقة الإ�سكوا كبري ًا باملقارنة مع بقية
البلدان النامية يف العامل� ،إذ ي�شكل ثلث الناجت املحلي الإجمايل على الأقل يف كل من الأردن ،واجلمهورية
العربية ال�سورية ،ولبنان ،وم�رص .ويف مثل هذه الظروف ،تحُ رم �رشيحة كبرية من ال�سكان من �أي �شكل
من �أ�شكال احلماية االجتماعية.
ويعود الرتاجع ال�ضئيل يف ن�سبة الفقراء العاملني خالل فرتة � 10سنوات �إىل تدين معدالت منو �إنتاجية
العمل يف املنطقة .كما �أن الفقراء العاملني ال ي�شكلون �سوى جانب واحد من جوانب الفقر الأكرث تعقيد ًا
يف املنطقة.
و ُيظهر تقييم معدالت الفقر يف املنطقة العربية ا�ستناد ًا �إىل خط الفقر  1.25دوالر �أمريكي يف اليوم نتائج
�ضئيلة� ،أي �أقل من  5يف املائة خالل العقد املا�ضي .لكن ،عند رفع العتبة �إىل  2.75دوالر يف اليوم ،ت�صل هذه
الن�سبة �إىل  40يف املائة( .)2وهذا يعني �أن جزء ًا كبري ًا من ال�سكان يتجمع حول اخلط الأدنى للفقر ،وهو �أمر
ال يلقى اهتمام �صانعي ال�سيا�سات يف بع�ض الأحيان .وعالوة على ذلك ،قد تنحدر هذه ال�رشيحة من ال�سكان
ب�سهولة �إىل خط الفقر املدقع ،ال �سميا يف �أوقات الأزمات ،كما هو احلال يف الوقت الراهن.
وت�شكل ال�سيا�سة االجتماعية حلقة �أ�سا�سية يف ن�ش�أة وا�ستدامة �أنظمة �سيا�سية اجتماعية واقت�صادية يف
املنطقة ميكنها �أن تكون دميقراطية وتنموية يف �آن .وال بد لأنظمة ال�سيا�سات االجتماعية اجلديدة املحتمل
ظهورها �أن تنبثق عن حوار اجتماعي دقيق بني جمموعات امل�صالح املختلفة.
ويعترب �إ�صالح التعليم يف منطقة الإ�سكوا حاجة اجتماعية واقت�صادية وعن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف �أي نظام
ُ
دميقراطي وتنموي م�ستقبلي لل�سيا�سات االجتماعية ،وذلك لثالثة �أ�سباب على الأقل .فالتعليم� ،أوالً،
ال ي�ساهم �سوى ب�شكل حمدود يف احلراك االجتماعي يف املنطقة .وثاني ًا ،ف�شل التعليم �إىل حد كبري يف
امل�ساعدة على التخفيف من م�شاكل البطالة يف املنطقة نظر ًا لعدم التطابق بني املهارات املطلوبة يف �سوق
العمل وتدريب اخلريجني .وثالث ًا ،يحرم تدين نوعية التعليم املنطقة من القاعدة ال�صلبة التي ت�شكلها
املهارات والتي ُتعترب �رضورية لك�سب القدرة التناف�سية يف االقت�صاد الدويل.
وميكن ا�ست�رشاف ذلك يف البلدان القائمة على ال�صناعات الهيدروكربونية والتي متر مبرحلة انتقالية
نحو هيكليات �أكرث تنوع ًا مبوازاة تراجع ثروتها النفطية .ولكن ،خارج منطقة جمل�س التعاون اخلليجي
�أي�ض ًا ،جاءت م�ستويات التح�صيل العلمي يف بلدان املنطقة املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل �أدنى بكثري من
امل�ستويات املتوقعة قيا�س ًا مل�ستويات ن�صيب الفرد من الدخل.
ويحدد م�سح �أجراه م�ؤخر ًا البنك الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية يف منطقة الإ�سكوا
بو�ضوح النق�ص يف مهارات العمل ،مبا فيها تلك املرتبطة بالتوا�صل وحل امل�شاكل وعمليات الإدارة
والتنظيم ،ك�أحد العوائق الأ�سا�سية لتوظيف ال�شباب .فقد ا�شتكى �أرباب العمل من عدم مالءمة مهارات
اخلريجني ال�شباب الحتياجات �سوق العمل نظر ًا لقدم املناهج �أو النق�ص يف التدريب املهني ،ف�ض ًال عن
تدين نوعية املهارات امل�شرتكة بني الوظائف ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص التفكري النقدي ،وحل
امل�شاكل املعقدة واملتعددة التخ�ص�صات ،واال�ستخدام املبتكر للمعرفة ،و�آداب العمل.
ط
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�إن �إخفاقات التعليم و�أوجه الت�صلب يف �سوق العمل يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يعزز بع�ضها
البع�ض الآخر وهي تكمن وراء م�شاكل البطالة يف املنطقة .ومما يزيد امل�شكلة تفاقم ًا الدور املهيمن للقطاع
العام باعتباره امل�ستخدم الأ�سا�سي.
وتعميم التعليم اجليد �رشط من ال�رضوري توافره لتح�سني النوعية وتزويد الطالب باملهارات الالزمة
للعمالة املنتجة ،مما ي�ساهم �أي�ض ًا يف تعزيز الكفاءة وامل�ساواة .ويف حال مواجهة قيود مالية �أو قيود
مرتبطة مبوارد �أخرى ،يجب �أن يقوم التقنني يف توفري التعليم العايل على �أ�سا�س قدرة الطالب ال خلفيته.
ويف �إطار ت�صحيح بلدان منطقة الإ�سكوا ل�سيا�ساتها االجتماعية ،يتوجب عليها جتديد �أنظمتها
التعليمية خلدمة �إمكاناتها الب�رشية على نحو �أف�ضل وحت�سني الو�صول �إىل التعليم .وعلى هذا امل�ستوى،
تبقى الأولوية لنوعية التعليم والقدرة على حتمل تكاليفه .وقد ت�شكل زيادة املوارد واال�ستثمارات يف البنى
التحتية املادية و�سيلة للحد من جلوء املدار�س �إىل نظام الفرتتني .و ُتعترب التحوالت النوعية حاجة ما�سة يف
هذا الإطار حيث ال بد من توفري التدريب احلديث واملتقدم للمدر�سني .كما �أن حتويل الرتكيز �إىل اكت�ساب
املهارات ،مبا فيها تلك املرتبطة بالتحليل وحل امل�شاكل والتوا�صل ،والتدريب على اجلهوزية للعمل ،يجب
�أن يكون �أكرث انت�شار ًا من �أجل حتقيق م�ستوى �أف�ضل من املواءمة بني املهارات واحتياجات �سوق العمل.
وبعبارات �أخرى ،حتتاج املنطقة �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات «التعليم من �أجل الت�شغيل» .وبح�سب ما ي�شري
�إليه ماكنزي و�رشكا�ؤه ( ،)McKinsey and Company, 2011يعني ذلك تطوير و�/أو تعزيز التدريب
املهني ،و�إدخال معايري ل�ضمان اجلودة لكافة اجلهات املوفرة لهذا التدريب ،مع �إيالء املدار�س واجلامعات
يف القطاع العام مهمة تعميم الو�صول �إىل التعليم العايل اجلودة للجميع ،وبحيث يكون معيار االختيار
قائم ًا على القدرة الفطرية للطالب( .)3ورغم �أن حل م�شكلة البطالة يعتمد على قدرة االقت�صادات على توليد
فر�ص عمل جديدةُ ،تعترب هذه التح�سينات يف قطاع التعليم والفائدة التي تعود بها على التنمية الب�رشية
حاجة ملحة.
و ُتظهر م�ؤ�رشات ال�صحة العامة يف املنطقة العربية تفاوت ًا كبري ًا بني البلدان ،مما يعني �أن ال�صورة
ال�شاملة ال تعرب عن الواقع �إال ب�شكل جزئي .ومن غري املفاجئ ارتباط هذا التفاوت مبعدالت الدخل
املختلفة يف املنطقة .ففي حني ت�سعى بلدان جمل�س التعاون اخلليجي جاهد ًة ليكون �أدا�ؤها ناجح ًا يف القطاع
ال�صحي ،مل ُت�سجل �أقل البلدان منواً� ،أي ال�سودان واليمن ،تقدم ًا يذكر على هذا امل�ستوى .وب�شكل عام ،مت
�إحراز تقدم منذ ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الع�رشين يف م�ؤ�رشات �أ�سا�سية يف جمال ال�صحة مثل
العمر املتوقع ،ومعدالت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�س ،ومعدالت وفيات الر�ضع ،ويف حت�سني تغطية
املرافق ال�صحية وجممل معدالت الإنفاق احلكومي على ال�صحة .لكن التدقيق يف التحليالت اخلا�صة بكل
بلد تربز �رضورة و�ضع ت�صور جديد لدور الدولة وامل�ؤ�س�سات العامة يف �إتاحة فر�ص �أف�ضل لتح�سني
م�ؤ�رشات ال�صحة على نحو مت�ساو يف كل �أنحاء املنطقة.
ويف عام  ،2009بلغت ن�سبة الإنفاق احلكومي على ال�صحة  1.6يف املائة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
و 1.5يف املائة يف اليمن و 1.3يف املائة يف ال�سودان ،مما يدل على تنمية ب�رشية منخف�ضة (بح�سب م�ؤ�رش
التنمية الب�رشية املنخف�ضة املحدد بـ  1.8يف املائة �أو �أقل)� .أما الأردن فقد حقق ن�سبة �إنفاق بلغت 5.4
يف املائة وهي الأعلى يف املنطقة وتتخطى م�ستويات الإنفاق يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كافة ،مثل
الإمارات العربية املتحدة (1.9يف املائة) ،وقطر ( 2.9يف املائة) ،واململكة العربية ال�سعودية ( 2.7يف
ي

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

حملة عامة

املائة( .)4وب�شكل عام ،ف�إن النق�ص يف الإنفاق احلكومي يتجلى يف الإنفاق املحدود لل�ضمان االجتماعي على
ال�صحة والإنفاق الفائ�ض من الأموال اخلا�صة.
ويف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ،يعاين ال�سكان من عدم امل�ساواة يف فر�ص
الو�صول �إىل الرعاية الطبية نتيجة لعدم توفر ال�ضمان االجتماعي املالئم ،مما يجعلهم �شديدي الت�أثر يف
حاالت املر�ض والإ�صابة .وتظهر التقارير �أن النق�ص يف الأولوية املعطاة للرعاية ال�صحية يف املنطقة قد �أثر
�سلب ًا على اجلانب التكنولوجي الذي بقي مت�أخر ًا من حيث النوعية واملالءمة .عالوة على ذلك ،ف�إن فر�ض
ر�سوم اال�ستخدام وا�ستعادة الكلفة قد زاد من ال�ضغوطات على الفئات التي تعاين من الفقر ال�شديد.
ويفيد �صاحلي�-أ�صفهاين ( )Salehi-Isfahani, 2010ب�أنه بعد �أن باتت فرتات االنتظار �أطول واخلدمات
�أقل توفر ًا يف املرافق ال�صحية العامة ،يجد امل�ستخدمون �أنف�سهم م�ضطرين �أكرث ف�أكرث �إىل اللجوء �إىل
القطاع اخلا�ص الأكرث كلفة.
وتتوزع الأنظمة العامة للرعاية ال�صحية على نحو غري مت�ساو يف املنطقة .ففي حني تتوفر الأنظمة
العامة للرعاية ال�صحية يف كافة البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ،ال تغطي هذه الأنظمة
جميع ال�سكان ،مهملة ب�شكل خا�ص املناطق الريفية والفئات ذات الدخل املتدين .فهذه الأنظمة تتوفر
عادة يف املدن ،وتركز ن�شاطها على الرعاية املتقدمة التي غالب ًا ما تكون �ضئيلة اجلودة ،وهي تعاين من
التجزئة(.)6
�إن االعرتاف بالرعاية ال�صحية الأ�سا�سية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على �أنها حق �شامل لكل
املواطنني مل يتحقق بعد .وال يزال هناك الكثري من العمل املطلوب لتوفري مرافق الرعاية ال�صحية املجانية
�أو بتعرفة مدعومة ب�شكل كبري .فغالب ًا ما يقت�رص الو�صول �إىل املرافق العامة للرعاية ال�صحية على موظفي
القطاع العام .وبالتايل ،ال ي�ستفيد �سوى � 30إىل  40يف املائة من ال�سكان من �أنظمة الرعاية ال�صحية العامة،
وهي ن�سبة العاملني يف القطاع العام� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الأنظمة جمز�أة لأن التمويل و�إدارة املخاطر
يتوزعان بني ال�صناديق العامة والوكاالت العامة املعنية ،مما يجعل الأداء يف هذا املجال يفتقد �إىل الفعالية
وم�شوب ًا ب�شوائب كبرية(.)7
ويف حني ميكن لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي �أن تتباهى بتمتع �سكانها ب�أنظمة �أف�ضل للرعاية
ال�صحية مقارنة مع باقي منطقة الإ�سكوا ،ف�أدا�ؤها غري ُم ٍ
ر�ض فيما يتعلق بتوفري التغطية ال�صحية لغري
املواطنني ،ال �سيما العمال املهاجرين.
ومن الظواهر الأخرى اجلديرة باالهتمام اللجوء امل�ستمر واملكثف �إىل الرعاية الطبية يف اخلارج ،مما
يدل على غياب احلافز املالئم لتعزيز البحث والتطوير يف �أنظمة الرعاية ال�صحية النا�شئة.
وقد تطورت الرعاية االجتماعية يف بلدان منطقة الإ�سكوا انطالق ًا مما كانت عليه يف �إطار النظام
ال�سلطوي القدمي الذي تهيمن عليه جماعات امل�صلحة والذي تبلور يف اخلم�سينيات وال�ستينيات .فقد مت
اعتماد مكونات �شعبوية ال تزال قائمة حتى اليوم مثل دعم املواد الغذائية والطاقة .وقد تكون �إجراءات
الدعم املذكورة القت �شعبية و�ساعدت يف احلفاظ على النظام ال�سيا�سي يف هذه البلدان� ،إال �أنها مل تكن
مالئمة لأ�سواق العمل يف املنطقة ،ال �سيما يف الإطار العاملي .و َيظهر هذا اخللل جلي ًا يف عدم حتقيق
اال�ستخدام الأمثل لإحدى مزايا املنطقة الأكرث قيمة� ،أال وهي القوة العاملة ال�شابة واملتعلمة.
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واملنافع االجتماعية مثل معا�شات التقاعد وبدالت املر�ض والإ�صابة متاحة للعاملني يف القطاع احلكومي
�أو يف امل�ؤ�س�سات النظامية الوا�سعة النطاق يف القطاع اخلا�ص ،لكنها غري متاحة خارج هذا الإطار.
ويحاول هذا امل�سح ،من خالل ت�سليط ال�ضوء على نواحي العجز االجتماعي املبينة �أعاله� ،إقامة «رابط
على م�ستوى ال�سيا�سات» يدمج ما بني �سيا�سات االقت�صاد الكلي وال�سيا�سات االجتماعية .فقد كان الف�صل
ما بني ال�سيا�سات املذكورة انعكا�س ًا لل�سيا�سة االقت�صادية القائمة على الإق�صاء ،حيث �شكل حتقيق
احلد الأق�صى من الأرباح بد ًال من حتقيق اال�ستفادة الق�صوى على امل�ستوى الإن�ساين الإطار املرجعي
لالقت�صادات العربية.
وبعد عام ا�ستثنائي من الثورات والتغريات امل�صريية ،ف�إن حتليل البيانات حول الو�ضع االقت�صادي
واالجتماعي يف املنطقة قد �أدى �إىل ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات الرئي�سية التالية:
(�أ) مل يعد بالإمكان احلفاظ على ال�سيا�سة االقت�صادية القائمة على الإق�صاء التي كانت �سائدة يف العقد
املا�ضي .فقد �أدى التعويل على االقت�صاد باعتباره املحرك الوحيد ،وعلى ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل باعتباره �أداة القيا�س الوحيدة� ،إىل �إخفاء العجز الهيكلي يف نظام احلكم واملجتمعات
يف منطقة الإ�سكوا؛
(ب) ت�شكل عوامل التنوع االقت�صادي ،واملناف�سة ،والتكامل الإقليمي ،وتعميق الأ�سواق املالية ،م�صحوبة
ب�أجندة اجتماعية �شاملة ،التوجهات الأ�سا�سية لل�سيا�سات التي ينبغي �أن تبا�رش املنطقة يف اعتمادها
على الفور؛
(ج) ت�شري الإح�صاءات ذات ال�صلة بو�ضوح �إىل ف�صل �شبه ف�صامي بني ال�سيا�سات االقت�صادية
وال�سيا�سات االجتماعية يف املنطقة ،مما يعمق الطابع الإق�صائي للعقد االجتماعي للدولة الريعية؛
(د) ت�شري البيانات بو�ضوح �إىل �أن املنطقة تتمتع بقدرة فريدة على مواجهة التحديات التي تعرت�ضها عرب
تعزيز التكامل الإقليمي ،حيث �أوجه التكامل عديدة بني بلدان الفائ�ض وبلدان العجز على م�ستوى
العمل ،ور�أ�س املال ،والأرا�ضي ،والأ�سواق ،واملعرفة؛
(ﻫ) ت�شكل اال�ضطرابات االجتماعية حتدي ًا ق�صري الأمد ميكن حتويله �إىل فر�صة طويلة الأمد من خالل
اعتماد احلزمة املالئمة من االقت�صاد الكلي واالقت�صاد اجلزئي وال�سيا�سات االجتماعية يف �إطار
من احلكم ال�شامل للجميع والدميقراطي .وحتتاج املنطقة �إىل ال�رشوع يف اعتماد خطة عمل ق�صرية
الأمد خللق الوظائف با�ستخدام احليز املايل املتاح ،وذلك عرب اال�ستثمار يف البنية التحتية االجتماعية
والإنتاجية �إىل جانب التدخالت املوجهة بح�سب املناطق؛
(و) ت�سجل املنطقة �أداء مقبو ًال يف معظم م�ؤ�رشات االقت�صاد الكلي مقارنة مع نظرياتها حول العامل ،مما
يعطي انطباع ًا �إيجابي ًا يجب اال�ستفادة منه لتعزيز اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش دعم ًا لتوليد الوظائف
على املدى الق�صري و�إحداث التغيريات التحولية على املدى الطويل؛
(ز) تعترب املنطقة قابلة للت�أثر بيئي ًا ،ال �سيما ل�شح املياه و�صدمات �أ�سعار الأغذية .ومن �ش�أن التعاون
الإقليمي يف اعتماد الإدارة امل�ستدامة للمياه والقطاع الزراعي �أن ي�ساهم يف تعزيز الأمن الغذائي،
وتوليد وظائف خ�رضاء ،واحلد من الفقر يف املناطق الريفية.
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آخر التطورات االجتماعية
واالقتصادية والسياسيـة
يعتمد النمو في
منطقة غربي آسيا
بشكل كبير على
الطلب اخلارجي على
النفط وعلى السلع
املص ّنعة

والبالغ  4يف املائة� ،إال �أنهما ميثالن تعافي ًا كبري ًا بعد
�ألف .ال�سياق العاملي
الرتاجع البالغ  2.4يف املائة الذي �سجل يف عام .2009
يعتمد النمو يف منطقة اللجنة االقت�صادية ويف �سيناريو ت�شا�ؤمي ،قد يرتاجع منو االقت�صاد
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ب�شكل كبري على العاملي حتى  0.5يف املائة يف عام  2012و 2.2يف املائة
الطلب اخلارجي على النفط وعلى ال�سلع امل�ص ّنعة( .)8يف عام .)9(2013
وبالتايل ،من ال�رضوري فهم الديناميات االقت�صادية
العاملية لتف�سري االقت�صادات العربية .لقد وا�صل  -1العامل املتقدم
االقت�صاد العاملي االنتعا�ش ببطء خالل عام  2011يف
ُيتوقع �أن يتباط�أ النمو يف الواليات املتحدة
ظل ا�ستمرار املخاوف ب�ش�أن ارتفاع معدالت البطالة
و�ضعف الثقة لدى امل�ستهلك وغريها من الأمور .الأمريكية ،و�أوروبا ،واليابان .فالواليات املتحدة
ونظر ًا �إىل �ض�آلة الفر�ص املتاحة �أمام التو�سع املايل ،تعاين من الركود الأطول والأعمق منذ احلرب العاملية
و�إىل ه�شا�شة النظام املايل الدويل و�ضعف �إجمايل الثانية .ويف عام  ،2010بلغ معدل النمو يف الواليات
الطلب ،كانت التوقعات الأولية للأمم املتحدة ب�ش�أن املتحدة  3يف املائة ،غري �أن معدل البطالة بقي مرتفع ًا
معدل منو الناجت العاملي الإجمايل  2.8يف املائة لعام و�سوق العقارات يف ركود ،بينما ظل معدل الإنفاق
ويتوقع �أن ي�شهد النمو
 ،2011و 2.6يف املائة لعام ( 2012اجلدول  .)1اخلا�ص �ضعيف ًا .هذا ُ
هذان املعدالن �أدنى من ذلك الذي ُ�س ّجل يف عام  2010االقت�صادي يف الواليات املتحدة املزيد من الرتاجع
اجلدول .1

منو الناجت العاملي( 2012-2006 ،ن�سبة التغري ال�سنوي)

الناجت العاملي
ويت�ضمن:
االقت�صادات املتقدمة
منطقة اليورو
اليابان
الواليات املتحدة
االقت�صادات النامية
�أفريقيا
جنوب و�رشق �آ�سيا
ال�صني
الهند
منطقة الإ�سكوا
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الربازيل
�أقل البلدان منواً

2006
4.0

2007
3.9

2008
1.6

2009
2.4-

2010
4.0

2011
2.8

2012
2.6

2.8
3.0
2.0
2.7
7.3
5.9
8.6
11.6
9.6
..
5.6
4
7.6

2.5
2.8
2.4
1.9
7.6
6.1
9.3
13
9.4
6.3
5.6
6.1
8.1

0.1
0.5
1.20
5.4
5
6.2
9.6
7.5
7.4
4
5.1
6.7

4.04.36.33.52.4
0.8
5.2
9.2
7.0
1.7
2.10.65.2

2.7
2.0
4.0
3.0
7.5
3.9
8.8
10.4
9.0
4.1
6.0
7.5
5.6

1.3
1.6
0.51.7
6.0
2.7
7.1
9.3
7.6
5.2
4.3
3.7
4.9

1.3
0.7
2.0
1.5
5.6
5.0
6.8
8.7
7.7
4.7
3.3
2.7
6.0

املصدر.United Nations DESA (2012). World Economic Situation and Prospects, 2012 :
مالحظة :عالمة النقطتني ( )..تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.
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يُتوقع أن حتافظ البلدان
النامية على أدائها
القوي وأن تبقى احملرك
األساسي النتعاش
االقتصاد العاملي

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

فيتدنى �إىل  1.7يف املائة يف عام  ،2011ويتدهور �أكرث
ليهبط �إىل  1.5يف املائة يف عام .2012
يف اليابان ا�ستمر انتعا�ش النمو االقت�صادي
يف عام  2010بف�ضل الطلب الكبري على ال�سلع
الر�أ�سمالية من ِقبل البلدان النا�شئة والبلدان
النامية .غري �أن ارتفاع قيمة الني ،وا�ستمرار
االنكما�ش ،والدين العام هي عوامل ت�شكل تهديد ًا
كبري ًا لنمو االقت�صاد الياباين الذي ُيتوقع �أن ي�صل
�إىل  0.5-يف املائة يف عام  2011و 2يف املائة يف عام
 .2012بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد كان لزلزال توهوكو
الذي وقع قبالة �سواحل املحيط الهادئ والذي
جنمت عنه موجات ت�سونامي يف �آذار/مار�س 2011
�أثر بالغ على االقت�صاد الياباين وكذلك على الأ�سواق
الدولية ب�سبب �سال�سل الإمدادات املتكاملة.
�أما يف االحتاد الأوروبي فقد كانت التطورات
متنوعة .ففي حني وا�صلت �أملانيا م�سرية االنتعا�ش
بثبات� ،أ�شارت التوقعات �إىل انخفا�ض يف معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل لالحتاد من  2يف املائة
يف عام � 2010إىل  1.6يف املائة يف عام .2011
و�ست�ؤدي التخفي�ضات ال�رضيبية الكبرية الناجمة
عن تدابري التق�شف عقب �أزمة الديون ال�سيادية
التي �شهدتها بلدان �أوروبية عدة ال �سيما اليونان،
و�آيرلندا ،و�إيطاليا ،والربتغال ،و�إ�سبانيا� ،إىل تفاقم
م�شكلة ارتفاع معدالت البطالة وتراجع الإنفاق من
جانب القطاع اخلا�ص .وقد ارتفعت الديون العامة
ب�شكل كبري ب�سبب الآثار املرتتبة عن الأزمة املالية
التي قل�صت عائدات احلكومات وزادت الإنفاق
االجتماعي.

 -2العامل النامي
ُيتوقع �أن حتافظ البلدان النامية على �أدائها
القوي و�أن تبقى املحرك الأ�سا�سي النتعا�ش
االقت�صاد العاملي .ومع ذلك ،من املتوقع �أن ينخف�ض
منو الناجت يف هذه البلدان الذي بلغ  7.5يف املائة يف
عام � 2010إىل  6يف املائة يف عام  2011و 5.6يف املائة
يف عام .2012
يف �آ�سيا ،ال يزال �أداء ال�صني والهند الأف�ضل
4

جلهة النمو ،لكن يتوقع �أن ينخف�ض قلي ًال معدل
النمو االقت�صادي يف هذين البلدين �أو يدخل يف ركود
يف عامي  2011و .2012ومن املتوقع �أن ي�سجل
االقت�صاد ال�صيني منو ًا بن�سبة  9.3يف املائة يف عام
 2011بعد �أن بلغت هذه الن�سبة  10.4يف املائة يف عام
 ،2010و�أن ي�سجل االقت�صاد الهندي منو ًا بن�سبة
 7.6يف املائة يف عام  2011بعد �أن بلغت هذه الن�سبة
 9يف املائة يف عام  .2010وتواجه اخلطة االقت�صادية
يف ال�صني م�شكلة تفاوت الطلب اخلارجي ،وبالتايل
عليها التعويل �أكرث على الطلب املحلي� .أما الهند،
فقد ا�ستفادت من تزايد دخول ر�ؤو�س الأموال
و�سيا�سات االقت�صاد الكلي الداعمة.
�أما يف �أمريكا الالتينية ،ف ُيتوقع �أن ينخف�ض
معدل النمو �إىل  4.3يف املائة يف عام  ،2011بعد �أن
كان معدل منو الناجت املحلي الإجمايل مق ّدر ًا بـ 6
يف املائة يف عام  .2010وال تزال الربازيل ت�شكل
املحرك الأ�سا�سي للنمو الإقليمي ،ذلك �أن الطلب
املحلي القوي يحفز النمو الذي تقوده ال�صادرات
يف البلدان املجاورة.
ويبدو �أن معظم االقت�صادات الأفريقية ت�سجل
�أدا ًء �أف�ضل من نظرياتها حول العامل .غري �أن النمو
االقت�صادي يف معظم بلدان هذه القارة يظل دون ما
ويتوقع �أن يبلغ معدل منو
تنطوي عليه من �إمكاناتُ .
الناجت املحلي الإجمايل يف �أفريقيا  2.7يف املائة يف عام
 2011و 5يف املائة يف عام ( 2012مقارن ًة بـ  3.9يف
املائة يف عام  .)2010وقد �ساهم يف حتفيز االنتعا�ش
االقت�صادي يف �أفريقيا ارتفاع الطلب على ال�سلع
الأولية وارتفاع �أ�سعارها وزيادة اال�ستثمارات
العامة يف البنى التحتية واال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة.
لقد حت�سن النمو االقت�صادي يف �أقل البلدان
منو ًا يف عام  2010نتيجة ارتفاع �أ�سعار العديد من
ال�سلع الأ�سا�سية ،وانتعا�ش التجارة اخلارجية،
وارتفاع الإنفاق احلكومي .فقد ارتفع معدل منو
الناجت املحلي الإجمايل يف هذه البلدان من  5.2يف
املائة يف عام � 2009إىل  5.6يف املائة يف عام .2010
وخالل امل�ؤمتر الرابع للأمم املتحدة حول �أقل
البلدان منو ًا الذي ُعقد يف �إ�سطنبول ،يف �أيار/مايو
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

� ،2011أجرى �صانعو ال�سيا�سات تقييم ًا لنتائج
خطة العمل الع�رشية لأقل البلدان منو ًا التي اع ُتمدت
خالل امل�ؤمتر الثالث للأمم املتحدة حول �أقل البلدان
منو ًا الذي عقد يف بروك�سل يف عام  ،2001وتوافقوا
على اعتماد تدابري وا�سرتاتيجيات جديدة من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف �أقل البلدان منو ًا خالل
العقد املقبل.
وتختلف �آثار هذه التطورات على كل من
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،وذلك بح�سب بنية كل
اقت�صاد ومدى اندماجه مع منطقة اليورو وبقية
العامل .ولكن ،بالإجمالُ ،يتوقع �أن ت�ستفيد املنطقة
من ارتفاع �أ�سعار النفط على ال�صعيد الدويل ،الأمر
الذي �سيح ّد من الآثار ال�سلبية للو�ضع االقت�صادي
العاملي.

 -3ا�ستمرار ارتفاع البطالة
ال يزال االقت�صاد العاملي بحاجة �إىل توفري 22
مليون فر�صة عمل جديدة من �أجل بلوغ م�ستوى
الت�شغيل نف�سه الذي كان �سائد ًا قبل وقوع
الأزمة( .)10وبح�سب توقعات منظمة العمل الدولية،
ف�إن االقت�صاد العاملي يحتاج �إىل � 5سنوات من �أجل
ا�سرتجاع م�ستوى الت�شغيل نف�سه الذي كان �سائد ًا
ما قبل الأزمة ،هذا �إذا بقيت م�سرية االنتعا�ش
تتقدم بوترية التقدم احلالية .وبالنظر �إىل التنمية
االجتماعية ،ف�إن نتائج التباط�ؤ يف انتعا�ش االقت�صاد
العاملي املرتتبة على البلدان املتقدمة والأقل تقدم ًا
عميقة الأثر و�أكرث و�ضوح ًا يف معدالت البطالة
الآخذة يف االرتفاع .وب�شكل عام ،ال يزال الت�شغيل
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وغريها من البلدان
النامية م�صاب ًا بركود حاد.

منظمة البلدان امل�صدرة للنفط (الأوبك) ،بلغ
متو�سط الطلب العاملي  86.9مليون برميل يف اليوم
يف عام  ،2010يف حني بلغ متو�سط العر�ض العاملي
للنفط اخلام  86.2مليون برميل يف اليوم(.)11
وبني عامي  2009و ،2010ارتفع �إجمايل الطلب
العاملي للنفط اخلام بن�سبة  1.8مليون برميل يف
اليوم .وبينما ال يزال الطلب يف البلدان الأع�ضاء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
( )OECDيتقل�ص قلي ًال نظر ًا �إىل �أجواء الريبة
املحيطة بالو�ضع املايل ،ال يزال الطلب يف البلدان
النامية �آخذ ًا يف االرتفاع .لقد رفعت بلدان الإ�سكوا
الأع�ضاء يف الأوبك م�ستويات �إنتاجها ب�شكل معتدل
منذ كانون الثاين/يناير  ،2009وذلك بعد �أن كانت
قد خ ّف�ضت الإنتاج مبعدل  4.2مليون برميل يف
اليوم كردة فعل على الركود االقت�صادي العاملي.
�أما يف بلدان الإ�سكوا غري الأع�ضاء يف الأوبك ،فقد
بقي �إنتاج النفط اخلام م�ستقر ًا ن�سبي ًا� ،إذ �إن هذه
البلدان تتمتع بقدرة حمدودة على تو�سيع عمليات
التنقيب عن النفط و�إنتاجه .كما �أن الأزمة يف
اليابان ،وانعدام اال�ستقرار االجتماعي يف البلدان
العربية ،واالختالالت املالية يف منطقة اليورو هي
كلها عوامل �أدت �إىل تباط�ؤ النمو االقت�صادي
العاملي .ونتيجة لذلكُ ،يتوقع �أن يت�ساوى العر�ض
والطلب على النفط اخلام عند م�ستوى  87.8مليون
الشكل .1
برنت

ال يزال االقتصاد العاملي
بحاجة إلى توفير 22
مليون فرصة عمل
جديدة من أجل بلوغ
مستوى التشغيل
نفسه الذي كان سائدا ً
قبل وقوع األزمة

�أ�سعار النفط2011-2008 ،
السلة املرجعية لألوبك

ويست تكساس إنترميدييت

باء -تط ّور قطاع النفط
للتطور يف قطاع النفط دور بالغ الأهمية لدى
ويتوقع �أن
�إجراء �أي حتليل القت�صادات املنطقةُ ،
يظل الأمر على هذا النحو ،وذلك بف�ضل الإيرادات
الكبرية التي يولدها هذا القطاع .فبح�سب تقديرات

املصادر :قاعدتا بيانات األوبك وإدارة معلومات الطاقة األمريكية.
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اجلدول .2

ال�سنة
2008
2009
2010
2011
2012

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

التقديرات والتوقعات ب�ش�أن النفط اخلام:
ال�سعر املرجعي ل�سلة الأوبك2012-2008 ،

(بالدوالر الأمريكي للربميل)
توقعات املتو�سط ال�سنوي
تقديرات �أ�سعار النفط اخلام
لعامي  2011و2012
احلد
املتو�سط
احلد الأدنى الأق�صى ال�سنوي الأدنى املتو�سط الأعلى

33.36
38.14
68.21

140.73
78
90.73

94.45
61.06
77.45

104
70

106
95

املصادر :قاعدة بيانات األوبك 2010-2008؛ وتوقعات اإلسكوا لعامي  2011و.2012

الشكل .2

جمموع �إيرادات �صادرات النفط اخلام

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻲ

(مبليارات الدوالرات الأمريكية)
�ألف -منطقة الإ�سكوا

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻣﻲ

باء -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي2012-2005 ،

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﻗﻄﺮ

ﻋﹸ ﻤﺎﻥ

املصادر :بيانات من مصادر وطنية ،وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.
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ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

108
100

برميل تقريب ًا يف اليوم يف عام � ،2011أي ما ميثل
ارتفاع ًا بن�سبة  1يف املائة مقارنة مع عام .2010
لقد �أدت التقلبات الكبرية على �صعيد �أمناط
الطلب اجلغرافية والإقليمية �إىل الف�صل ما بني معايري
املقارنة العاملية الأ�سا�سية فيما يتعلق بالأ�سعار الآنية
وامل�ستقبلية (ال�شكل  .)12()1وقد �سجل �سعر ال�سلة
املرجعية للأوبك ارتفاع ًا بن�سبة  50يف املائة منذ
�أوا�سط عام  ،2010متخطي ًا  100دوالر �أمريكي
يف �شباط/فرباير  2011للمرة الأوىل منذ �أيلول/
�سبتمرب � ،2008إذ بلغ متو�سط هذا ال�سعر 118
دوالر ًا يف ني�سان�/أبريل  2011لينخف�ض بعد ذلك
على نحو طفيف خالل بقية العام .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن ارتفاع ت�أمينات املخاطر ال�سيا�سية املرتبطة
بالتطورات الأمنية يف املنطقة هو من العوامل التي
�أُخذت باحل�سبان ،كما �أن الأ�سواق بدورها قد �أخذت
بعني االعتبار التطورات يف اليابان وتداعياتها على
ظروف العر�ض والطلب العامليني� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
التطورات الأمنية يف ليبيا التي تنتج حواىل  2يف املائة
من جمموع الإنتاج العاملي للنفط اخلام ( 1.5مليون
برميل يف اليوم)� ،أدت �إىل �إعادة توجيه الإنتاج ب�شكل
غري ر�سمي بني البلدان الأع�ضاء يف الأوبك متا�شي ًا
مع القدرات االحتياطية لهذه البلدان .وقد حافظت
الأوبك ،منذ كانون الثاين/يناير  ،2009على �سقف
للإنتاج بلغ متو�سطه  24.8مليون برميل يف اليوم
لأن االجتماع الذي عقد يف حزيران/يونيو 2011
والذي طال انتظاره مل يف�ض �إىل �أي اتفاق حول
زيادة ر�سمية لهذه احل�ص�ص (اجلدول  .)2ونتيجة
اال�ضطرابات االقت�صادية واالجتماعية املتزايدة على
ال�صعيد العاملي واالنخفا�ض احلاد يف الإنتاج الليبي،
�أ�صبح هناك تفلت من قيد احل�ص�ص وقامت البلدان
الأع�ضاء يف الأوبك ب�إعادة توجيه �إنتاجها ب�شكل غري
ر�سمي وفق ًا للقدرات االحتياطية لكل منها .فعمدت
الإمارات العربية املتحدة والعراق والكويت واململكة
العربية ال�سعودية �إىل زيادة م�ستويات �إنتاجها.
ُق ِّدر جمموع �إنتاج النفط اخلام يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا بـ  18.5مليون برميل يف اليوم،
�أي ما ميثل زيادة بن�سبة واحد يف املائة مقارنة مع
عام  .2009فقد �أنتجت بلدان جمل�س التعاون
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و ُيتوقع �أن حتافظ بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي يف عام  2011على جمموع �إنتاج يبلغ
 15.75برمي ًال يف اليوم ،وذلك عقب اال�ستثمارات
املكثفة التي قامت بها بع�ض هذه البلدان يف ال�سابق
من �أجل رفع القيود التي حتد من قدراتها.
كما ُيتوقع �أن ينخف�ض الإنتاج يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا بن�سبة  1يف املائة تقريب ًا
ليبلغ  4ماليني برميل يف اليوم يف عام  .2011وقد
عاد �إنتاج النفط يف م�رص �إىل م�ستوياته ال�سابقة بعد
ا�ستقرار الو�ضع الأمني� .أما يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وال�سودان ،واليمن فقد كان للتطورات
الأمنية �أثر بالغ على م�ستويات الإنتاج ،حتى بعد �أن
جنحت هذه البلدان يف و�ضع حد للرتاجع يف الإنتاج
عامي  2009و( 2010اجلدول  3وال�شكل .)2

اخلليجي ما ُيق َّدر بـ  14.5مليون برميل يف اليوم،
يف حني �أنتجت البلدان الأخرى املنتجة للنفط اخلام
يف منطقة الإ�سكوا �أي اجلمهورية العربية ال�سورية،
وال�سودان ،والعراق ،وم�رص ،واليمن  4ماليني
برميل يف اليوم.
نتيجة لذلكُ ،يتوقع �أن يرتفع جمموع �إنتاج
النفط اخلام يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بن�سبة
 6.7يف املائة تقريب ًا يف عام  2011لي�صل متو�سط
الإنتاج �إىل  19.8مليون برميل يف اليوم (اجلدول
 .)3لقد ُقدر جمموع �إيرادات ال�صادرات النفطية
يف منطقة الإ�سكوا يف عام  2010بـ  477مليار
دوالر ا�ستناد ًا �إىل توقعات متو�سط �سعر ال�سلة
ويتوقع
املرجعية للأوبك  77.45دوالر ًا للربميلُ .
�أن ترتفع هذه الإيرادات بن�سبة  43يف املائة يف
عام  2011لت�صل �إىل  683مليار دوالر ا�ستناد ًا
�إىل توقعات متو�سط �سعر ال�سلة املرجعية للأوبك جيم -ديناميات النمو والت�ضخم
 106دوالرات ،بينما يتوقع �أن ت�سجل البلدان ذات
لقد حت�سنت الآفاق االقت�صادية يف منطقة
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا املنتجة للنفط معد ًال �أدنى
لنمو الإيرادات النفطية يبلغ  36يف املائة يف �إطار الإ�سكوا يف عام  2010بعد الت�شا�ؤم الذي �ساد يف
العامني  2008و .2009وال يزال النمو احلقيقي يف
الزيادة يف م�ستويات الإنتاج والأ�سعار مع ًا.
اجلدول .3

�إنتاج النفط اخلام يف منطقة الإ�سكوا2012–2007 ،

البلد
2008 2007
البحرين
185
185
الكويت
2 676 2 575
ُعمان
669
653
قطر
843
845
ال�سعودية
العربية
اململكة
9 198 8 816
الإمارات العربية املتحدة
2 572 2 529
اخلليجي
بلدان جمل�س التعاون
16 143 15 603
م�رص
523
501
العراق
2 281 2 035
ال�سودان
500
484
اجلمهورية العربية ال�سورية
377
380
اليمن
286
313
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 3 966 3 713
جمموع منطقة الإ�سكوا
20 109 19 315

�آالف الرباميل يف اليوم
2010
2009
180
182
2 312
2 262
758
713
733
733
8 166
8 184
2 324
2 242
14 473 14 315
534
523
2 358
2 336
515
510
386
377
265
283
4 058
4 030
18 531 18 345

2011
180
2 400
770
750
9 200
2 450
15 750
522
2 580
400
350
170
4 022
19 772

ن�سبة التغري
12/2011 11/2010 10/2009 2012
1.0180
0.0
0.1.8
3.8
2.2
2
42
0
0
3.9
1.5
6.4
800
2.3
750
0.0
0.1
3.312.7
0.2- 8 900
2.0
5.4
3.7
2 500
1.38.8
1.1 15 550
1.5
2.32.1
530
12.4
9.4
2 900
0.9
12.5
22.31.0
450
11.4
9.32.4
390
17.6
35.86.6200
11.1
.9.7
4
47
0
0
0
1.3
6.7
1.0 20 020
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متو�سط النمو احلقيقي العاملي يف مناطق
خمتارة( 2012-2007 ،بالن�سبة املئوية)
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

املصادر :بيانات من مصادر وطنية ،وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.

املنطقة قوي ًا ،كما �أن معدل النمو الإقليمي يتخطى
املعدل العاملي ومعدالت البلدان النامية (ال�شكل .)3
وقد جنحت املنطقة يف تفادي املخاطر الأ�سا�سية
التي فر�ضتها الأزمة املالية على القطاعات العقارية،
والنقدية ،واملالية ،واخلارجية .لكن ،وعقب موجة
التحركات االجتماعية الأخرية التي �شهدها العامل
العربي ،تواجه املنطقة حالي ًا جمموعة جديدة من
التحديات اخلا�صة بها ،ذلك �أن ترتيبات احلوكمة
ال�سيا�سية واالقت�صادية القائمة تخ�ضع �أكرث ف�أكرث
ل�ضغوطات ال�شباب.
وب�رصف النظر عن نظم احلماية االجتماعية غري
الفعالة والقمع ال�سيا�سيُ ،تع ّد البطالة ،وال �سيما
يف �صفوف ال�شباب� ،سبب ًا رئي�سي ًا لال�ضطرابات
االجتماعية التي جتتاح �شمال �أفريقيا وغربي �آ�سيا
يف الوقت الراهن .ومل ي�سهم منو الناجت الذي ُ�سجل
على �صعيد املنطقة ككل منذ عام  - 2003با�ستثناء
عام � - 2009إال ب�شكل هام�شي يف تقلي�ص معدالت
البطالة املرتفعة .ويعود الفائ�ض يف اليد العاملة �إىل
النمو املت�سارع لل�سكان وللقوى العاملة ،وارتفاع
ن�سبة م�شاركة الن�ساء ،وعدم كفاية مناذج العر�ض
والطلب يف جمال العمل ،وت�شبع القطاعات العامة،
وهجرة ق�سم كبري من القوى العاملة ال �سيما �إىل
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .ففي هذه البلدان
حيث ي�شكل املواطنون معظم العاملني يف القطاع
العام ،ي�شكل الأجانب �أكرث من  70يف املائة من اليد
8

العاملة يف القطاع اخلا�ص .و ُتعد فجوة البطالة بني
املواطنني والأجانب م�صدر ًا للمزيد من التوترات
االجتماعية ،مما دفع باجتاه جتديد �سيا�سات العمل
وتطبيق ا�سرتاتيجيات �أكرث �رصامة لإحالل العمالة
الوطنية حمل الأجنبية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تبلغ معدالت البطالة يف
�صفوف ال�شباب يف املنطقة �ضع َفي �أو ثالثة �أ�ضعاف
متو�سط معدالت البطالة ،وينت�رش العمل غري
النظامي ،والعمالة الناق�صة ،والأعمال ذات اجلودة
املتدنية ب�شكل وا�سع يف املنطقة ،وال يزال القطاع
العام م�شبع ًا بالعمالة وال يتيح �إال حيز ًا �ضيق ًا جد ًا
من حرية التو�سع .كما �أن اال�ضطرابات ال�سيا�سية
والأمنية ت�ؤثر ب�شكل حاد على توفري فر�ص العمل
يف االقت�صادات املعر�ضة جد ًا للت�أثر مثل اقت�صادات
العراق وفل�سطني ولبنان� .إن ت�رسيح العمال �آخذ
يف االرتفاع يف الأردن ولبنان حيث ي�ؤثر انعدام
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف الوقت احلايل ب�شكل كبري على
قطاعي البناء وال�سياحة؛ �أما يف اجلمهورية العربية
ال�سورية واليمن فمن املرجح �أن ترتفع معدالت
البطالة والفقر ب�شكل كبري يف العامني  2011و2012
ب�سبب انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي ،و�سي�ستمر
الو�ضع على هذا النحو �إىل �أن ت�ستقر الأمور.
ويتوقع �أن تكون املنطقة قد �سجلت منو ًا بن�سبة
ُ
 4.1يف املائة يف عام  ،2010و�أن ت�سجل منو ًا بن�سبة
 5.2يف املائة يف عام ( 2011اجلدول  ،)1وذلك نظر ًا
�إىل الأداء االقت�صادي اجليد الذي حققته اململكة
العربية ال�سعودية والنمو املتوقع �أن ي�سجله العراق
وقطر مبعدل يق َّدر �أن يكون �أكرث من  10يف املائة.
ويتناق�ض هذا الو�ضع ب�شكل �صارخ مع االنكما�شات
االقت�صادية التي ت�شهدها اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وال�سودان ،واليمن .ويف ظل ارتفاع
�أ�سعار النفط اخلام وم�ستويات الإنتاجُ ،يتوقع �أن
حتقق بلدان جمل�س التعاون اخلليجي معدل منو
يبلغ  6.1يف املائة يف عام  2011ويكون ثمرة الأداء
اجليد يف القطاعات املتعلقة بالطاقة ،وارتفاع �إيرادات
الهيدروكربون ،واعتماد ال�سيا�سات الكلية املحفزة
والداعمة� .أما يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا ،ف ُيتوقع �أن يبلغ متو�سط النمو  2.7يف املائة يف
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عام  ،2011مرتاجع ًا عن امل�ستوى الذي كان عليه يف
عام  2010والذي ُيقدر بـ  3.8يف املائة ،وذلك ب�سبب
التطورات الأمنية وال�سيا�سية ذات التداعيات ال�سلبية
يف معظم تلك البلدان.

 -1ا�ستجابة احلكومة
لقد تعززت �آفاق النمو بفعل الإنفاق االجتماعي
الكبري الذي حاولت احلكومات يف املنطقة من خالله
احتواء اال�ستياء ال�شعبي وتلبية عدد من مطالبهم
االجتماعية .فعلى �سبيل املثال� ،أن�ش�أت بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي �صندوق ًا قدره  20مليار
دوالر ل ُعمان والبحرين ( 10مليارات دوالر لكل
منهما) بهدف توفري فر�ص عمل وحت�سني الإ�سكان
والبنى التحتية .ويف البحرين ،تبينّ للحكومة �أن
الإ�سكان لدى ذوي الدخل املنخف�ض ي�شكل الق�ضية
الأكرث �إحلاح ًا ،وملعاجلة هذا الأمر ،و�ضعت خطة
لبناء  50000وحدة �سكنية .كما وزعت منح ًا بقيمة
 2650دوالر ًا تقريب ًا لكل عائلة ورفعت بدالت
الإ�سكان .بدورها ،رفعت ُعمان احلد الأدنى للأجور
بن�سبة  40يف املائة� .أما املبادرة الأكرب ف�أعلنت عنها
اململكة العربية ال�سعودية بتخ�صي�ص رزمة بقيمة
 500مليار ريال �سعودي (�أي ما ي�ساوي 133
مليار دوالر تقريب ًا) ،وهي تت�ضمن عالوة على احلد
الأدنى للأجور وعلى تكلفة املعي�شة للعاملني يف
القطاع العام ،وتعوي�ضات البطالة ،وزيادة قرو�ض
الإ�سكان والإنفاق على ال�صحة.
وب�شكل عام ،ويف ظل االجتاهات نحو الركود يف
الواليات املتحدة و�أوروبا التي ت�ؤدي �إىل انقبا�ض
الطلب اخلارجيُ ،يتوقع �أن ت�سجل املنطقة منو ًا
بن�سبة  4.7يف املائة يف عام  2012من خالل اعتماد
�سيا�سة مالية تو�سعية لتعزيز اال�ستيعاب املحلي.
ويتوقع �أن ت�ستمر التقلبات احلالية يف �أ�سواق النفط
ُ
خالل عام  2012و�سط �أجواء الريبة التي تخيم على
�آفاق النمو والطلب على النفط على ال�صعيد العاملي،
�إىل جانب املخاوف املحيطة بالقدرة االحتياطية
وم�ستويات العر�ض مع عودة النفط الليبي اخلام
�إىل ال�ساحة .ومع �أن الأ�سعار �ستخ�ضع لبع�ض

الت�صحيحات على املدى الق�صري� ،سي�ؤدي الطلب
اجليد من االقت�صادات النا�شئة والإجراءات التي
تتخذها الأوبك لإدارة العر�ض �إىل دعم �سعر ال�سلة
املرجعية للأوبك بحيث يفوق متو�سطه الـ 95
دوالر ًا للربميل ،وهو �سعر يتخطى الأ�سعار التي
حتقق تعاد ًال مالي ًا يف معظم بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي( .)13هذه التطورات الإيجابية ن�سبي ًا على
�صعيد الأ�سعار �سيكون لها �أثر �إيجابي على قطاع
الأعمال ب�شكل عام وعلى ثقة امل�ستهلك ،مما ي�ؤدي �إىل
حتقيق معدل منو يبلغ  4.6يف املائة يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي� .أما البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا ف�ست�ستفيد من الآثار غري املبا�رشة
املتمثلة يف ارتفاع التحويالت ،وزيادة فر�ص التجارة
وتدفقات اال�ستثمارات بني بلدان املنطقة.
ومبا �أن خطر الوقوع يف دوامة من الدين
واالنكما�ش ال ينفك يلوح يف الأفق ،ال تزال الكيانات
التجارية واملالية يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي
جتري ت�سويات مليزانياتها اخلتامية و�سط تقلبات
�أ�سواق ر�ؤو�س الأموال املحلية .و�سيكون على
ال�سلطات النقدية ومنظمي القطاع العام وامل�رشفني
عليه اال�ستمرار يف ر�صد ظروف ال�سيولة الداخلية
واخلارجية من �أجل ا�ستكمال عملية تخفي�ض
مديونية امليزانية العامة و�إعادة تنظيمها ب�سال�سة.
وقد �أثبتت �أ�سواق الأ�سهم يف الإمارات العربية
املتحدة والكويت واململكة العربية ال�سعودية �أنها
متقلبة للغاية منذ بداية موجة التحركات االجتماعية
يف املنطقة يف بداية عام  ،2011فقد هوت ،مبطل ًة �إىل
حد ما املكا�سب املحرزة منذ عام .2009
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تعززت آفاق النمو بفعل
اإلنفاق االجتماعي
الكبير الذي حاولت
احلكومات في املنطقة
من خالله احتواء
االستياء الشعبي
وتلبية عدد من
مطالبهم االجتماعية

 -2الت�ضخم
لقد مت التحكم ب�شكل ن�سبي بت�ضخم �أ�سعار
اال�ستهالك منذ الذروات التي ُ�سجلت يف الربع
الثاين من عام ( 2008ال�شكل  .)4وت�شري الأرقام
لعامي  2010و� 2011إىل تنوع التطورات على
م�ستوى الت�ضخم يف املنطقة .ففي بلدان جمل�س
التعاون اخلليجيُ ،ق ّدر متو�سط الت�ضخم بـ 3.1
يف املائة يف عام  ،2010ب�سبب هيمنة ال�ضغوطات
9
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االنكما�شية يف الإمارات العربية املتحدة وقطر .وقد
�أدى م�ستوى الت�ضخم الذي فاق الع�رشة يف املائة
يف ال�سودان وم�رص والناجم عن القيود الهيكلية
املفرو�ضة على العر�ض� ،إىل و�صول متو�سط
الت�ضخم يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
�إىل  8.0يف املائة .ويف عام  ،2011مت الت�صدي لآثار
ارتفاع �أ�سعار الطاقة واملواد الغذائية من خالل
دعم الأ�سعار ب�شكل كبري .وعلى وجه التحديد،
مل ُيرتجم ارتفاع الإنفاق االجتماعي والنفقات
اجلارية الأخرى �إىل ت�ضخم ،الأمر الذي ُيثبت
جناح احلكومات يف املنطقة يف كبح التوقعات ب�ش�أن
ح�صول ت�ضخم .ويف الواقع ،لقد مت قلب االجتاهات
االنكما�شية التي لوحظت يف الأردن ،والإمارات
الشكل .4

معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
ومعدالت الت�ضخم يف منطقة الإ�سكوا،
2012-2007
�ألف -معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﹰ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ

باء -معدالت الت�ضخم
ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﹰ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ

املصادر :بيانات من مصادر وطنية ،وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.
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العربية املتحدة ،والعراق ،وقطر يف العامني 2009
و� .2010أما يف اململكة العربية ال�سعودية ،فقد
ازداد الت�ضخم نتيجة ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية
والنق�ص على م�ستوى الإ�سكان ،مع �أن الت�رشيع
اجلديد املتعلق بالرهون العقارية ُيتوقع �أن يخفف
من وط�أة ال�ضغوطات املتعلقة بالت�ضخم على املدى
املتو�سط .ويف اليمن� ،أدى ارتفاع �أ�سعار ال�سلع،
و�شح املواد الغذائية ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية
�إىل م�ستوى من الت�ضخم فاق الع�رشة يف املائة.
لكن هذه االجتاهات الت�ضخمية تخفي �ضغوطات
انكما�شية يف قطاع العقارات ،مع تدين �إيجارات
امللكيات يف كافة بلدان املنطقة تقريب ًا با�ستثناء
لبنان واململكة العربية ال�سعودية .ويف هذا الإطار،
قد ي�صاب االقت�صاد يف البحرين باالنكما�ش يف عام
 2011ويف الن�صف الأول من عام  2012جراء
ال�ضعف الذي يعرتي �أ�سواق الإ�سكان؛ �أما يف لبنان
فيتوقع �أن يزداد الت�ضخم بعد الزيادة التي �أدخلت
على م�ستويات الأجور م�ؤخراً.
ويتوقع �أن يتقل�ص متو�سط الت�ضخم يف املنطقة
ُ
يف عام � 2012إىل  4.7يف املائة (اجلدول  ،)4وذلك
بفعل جمموعة متنوعة من العوامل ،مبا فيها
االعتدال املتوقع يف �أ�سعار خمتلف ال�سلع على
ال�صعيد العاملي ،والإعانات ال�شاملة يف جمايل الطاقة
واملواد الغذائية ،و�أ�سواق الإ�سكان ال�ضعيفة،
والنمو االئتماين الفاتر ،والآفاق الإيجابية للدوالر
الأمريكي� ،إىل جانب االنخفا�ض املطرد لقيمة
العمالت يف االقت�صادات النا�شئة الكربى .ومتثل
التداعيات ال�سلبية لزيادة الأجور وغريها من
التدابري االجتماعية خماطر الرتاجع الرئي�سية
التي قد تهدد هذه املنطلقات.

 -3منو الناجت املحلي الإجمايل
�شه���دت البل���دان ذات االقت�ص���ادات الأك�ث�ر
تنوع��� ًا عام��� ًا �آخر من املناع���ة يف ع���ام � 2010إذ ُق ّدر
متو�سط منو ناجتها املحلي الإجمايل بـ  3.8يف املائة
(اجل���دول  .)5و�شكل التح�سن الذي �شهدته منطقة
اليورو واقت�صادات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

الفصل األول

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

مناخ��� ًا خارجي ًا �إيجابي ًا ا�ستف���ادت منه البلدان ذات
االقت�ص���ادات الأك�ث�ر تنوع��� ًا لناحي���ة التحوي�ل�ات
وارتف���اع م�ستوي���ات ال�سياح���ة واال�ستثمارات بني
بلدان املنطقة .كما ا�ستفادت البلدان امل�صدرة للنفط
م���ن بني البل���دان ذات االقت�ص���ادات الأك�ث�ر تنوع ًا،
وه���ي اجلمهوري���ة العربي���ة ال�سوري���ة ،وال�سودان،
والع���راق ،وم�رص ،واليمن من ارتفاع �أ�سعار النفط
وا�ستقرار �إيرادات ال�ص���ادرات النفطية الإجمالية.
و�شه���د الأردن انتعا�ش��� ًا على م�ست���وى ال�صادرات،
حت�س���ن ح�ساب���ه اجل���اري .وعلى الرغم من
�أدى �إىل ّ
حمدودية حيزها املايل متكنت احلكومة الأردنية من
حتقي���ق من���و يقدر بن�سب���ة  3.1يف املائ���ة على �صعيد
�إدارة الطل���ب .ويف لبن���ان ،يع���ود الف�ض���ل يف النم���و
�إىل قطاع���ي البناء وال�سياح���ة �إذ مت حتقيق فوائ�ض
كبرية يف مي���زان املدفوعات وبلغت ن�سبة النمو  7يف
اجلدول .4

املائة� .أما يف اليمن ،ومع �أن تو�سيع عمليات ت�صدير
الغ���از الطبيعي امل�سيل التي بد�أ تنفيذها منذ ت�رشين
الثاين/نوفم�ب�ر  2009قد �ساع���د يف تخفيف القيود
عل���ى القط���ع الأجنبي ،فق���د تعر�ض الري���ال اليمني
ل�ضغوطات ب�سبب انخفا�ض قيمته ب�شكل حاد مقابل
ال���دوالر الأمريكي .ونتيج���ة لذلك ،ا�ضطر امل�رصف
املركزي اليمني للتدخ���ل ب�شكل كبري حلماية العملة
الوطنية .و ُتق َّدر ن�سبة النمو يف اليمن بـ  3.5يف املائة
لع���ام � .2010أم���ا االقت�ص���اد الفل�سطيني فقد �سجل
من���و ًا بن�سب���ة  9.3يف املائة بف�ض���ل ا�ستئناف تزويد
قط���اع غ���زة بامل�ساع���دات التنموي���ة ،واال�ستق���رار
الن�سب���ي يف ال�ضف���ة الغربي���ة ،وت�أث�ي�رات �أ�سا�سي���ة
�إيجابي���ة .ويف م��ص�ر ،تراجع معدل النم���و من 5.1
يف املائة خالل ال�سن���ة املالية � 2010/2009إىل 1.9
يف املائ���ة خ�ل�ال ال�سن���ة املالي���ة  2011/2010حيث

معدالت الت�ضخم اال�ستهالكي يف منطقة الإ�سكوا( 2012-2007 ،بالن�سبة املئوية)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
ُعمان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
فل�سطني
لبنان
م�رص
اليمن
ً(ب)
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعا
(ب)
جمموع منطقة الإ�سكوا

2007
11.1
3.3
5.9
13.8
5.5
4.1
7.1
4.7
4.5
8.1
30.8
1.9
6.7
9.5
7.9
11.7
8.4

2008
12.3
3.5
12.6
15.2
10.6
9.9
11.1
13.9
15.2
14.9
2.7
9.9
10.0
17.1
19.0
13.4
11.8

2009
1.6
2.8
3.5
4.74.0
5.1
2.9
0.72.8
11.2
2.82.8
1.2
11.8
5.4
6.0
3.8

(�أ)

2010
0.8
2.0
3.4
2.44.0
5.3
3.1
5.0
4.4
13.2
2.4
3.8
4.5
11.3
8.5
8.0
4.4

2011
2.0
0.54.2
2.5
5.5
5.5
4.1
5.4
6.0
14.0
6.0
3.5
6.0
11.5
17.0
9.7
5.7

2012
2.0
3.0
3.5
2.0
4.0
4.0
3.3
5.5
4.5
11.0
5.0
4.0
6.0
11.0
12.0
8.5
4.7

املصدر :مصادر وطنية ،ما لم يُذكر خالف ذلك.
(أ) تقديرات وتوقعات منذ تشرين األول/أكتوبر .2011
(ب) األرقام العائدة إلى مجموعات البلدان هي عبارة عن املتوسطات املرجحة ،وقد أعدت ال ِنسب لكل عام استنادا ً إلى أرقام الناجت احمللي اإلجمالي محسوبة بأسعار الصرف لعام .2005
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كان االقت�ص���اد امل��ص�ري ق���د انتع�ش بن�سب���ة تفوق
ال���ـ  5يف املائة خ�ل�ال الن�صف الأول م���ن العام ،لكنه
�شه���د بعد ذلك انكما�ش��� ًا بن�سب���ة  3.8يف املائة خالل
الرب���ع الثالث ب�سبب اال�ضطرابات االجتماعية التي
ع�صفت بالبالد.
تختلف توقعات النمو لالقت�صادات الأكرث
تنوع ًا من بلد �إىل �آخر ،ومن املتوقع �أن تت�أثر
مبوجة التحركات االجتماعية التي جتتاح املنطقة.
ففي م�رص ،التي متر مبرحلة انتقالية وحتوالت
كبرية على �صعيد احلوكمة ال�سيا�سية ،يبدو �أن
الو�ضع على املدى الق�صري جد ًا غري م� ٍ
ؤات ،خا�صة
و�أن �أجواء الريبة على امل�ستوى ال�سيا�سي ترهق
االقت�صاد .غري �أن التوقعات على املدى البعيد
تب�رش باخلري ،ما �إن ي�ستعيد هذا البلد ا�ستقراره .يف
اجلدول .5

املقابل ،ويف البلدان حيث اتخذت موجة التحركات
االجتماعية طابع العنف ،ال �سيما يف اجلمهورية
العربية ال�سورية واليمن ،ت�ؤثر التطورات الأمنية
الداخلية ب�شكل �سلبي على �آفاق النمو ،وال تزال
التوقعات مبهمة.
ً
ويعاين اليمن حاليا من التفكك االقت�صادي
و�شبح احلرب الأهلية يقرتب �أكرث ف�أكرث؛ �أما
يتوقع �أن تهد�أ
اجلمهورية العربية ال�سورية فال ّ
اال�ضطرابات الأمنية فيها قبل الن�صف الثاين من
عام  .2012وقد ا�ستفاد هذان البلدان املنتجان
للنفط من ارتفاع �أ�سعار النفط يف عام ،2010
لكن االنخفا�ض اجلزئي يف �إيرادات �صادرات
الهيدروكربون الناجم عن اال�ضطرابات التي
تعرتي �إنتاج النفط اخلام والغاز من �ش�أنه �أن

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف منطقة الإ�سكوا2012-2007 ،

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
ُعمان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
(ج)
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
فل�سطني
لبنان
(د)
م�رص
اليمن
ً(ج)
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعا
(ج)
جمموع منطقة الإ�سكوا

2007
6.2
8.4
6.8
26.8
4.5
2.0
6.3
8.5
5.7
10.2
1.5
5.4
7.5
7.2
4.7
6.3
6.3

2008
7.4
6.3
12.8
25.4
5.5
4.2
7.9
7.6
4.3
6.0
9.5
5.9
9.3
4.7
4.5
6.2
7.4

2009
1.63.1
3.6
8.6
4.60.6
0.5
2.3
5.9
4.5
4.2
6.8
8.5
5.1
4.7
5.1
1.7

(�أ)

2010
1.4
4.5
3.8
13.4
2.0
4.1
4.1
3.1
5.5
5.5
4.0
9.3
7.0
1.9
3.5
3.8
4.1

(ب)

2011
4.2
2.5
4.5
16.0
5.0
5.5
6.1
3.0
2.01.010.0
5.0
2.5
3.0
2.52.7
5.2

(ب)

2012
3.5
3.5
4.0
7.0
5.5
4.5
4.6
4.0
3.0
2.0
10.5
5.0
4.5
3.5
3.5
4.8
4.7

املصدر :مصادر وطنية ،ما لم يُذكر خالف ذلك.
(أ) التقديرات لإلمارات العربية املتحدة والسودان والكويت حتى تشرين األول/أكتوبر .2011
(ب) التوقعات حتى تشرين األول/أكتوبر .2011
(ج)األرق��ام العائ��دة إل��ى مجموعات البلدان هي متوس��طات مرجحة ،وقد أعدت ال ِنس��ب لكل عام اس��تنادا ً إل��ى أرقام الناجت احمللي اإلجمالي محس��وبة بأس��عار الصرف لع��ام  .2005التوقعات
حتى تشرين األول/أكتوبر .2011
(د) معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي ملصر اح ُتسبت وفق السنة املالية لهذا البلد والتي متتد من متوز/يوليو إلى حزيران/يونيو املقبل.
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ي�ؤدي �إىل خ�سارة م�صدر هام للعمالت ال�صعبة،
وبالتايل عرقلة النمو ،و�إخ�ضاع ميزان املدفوعات
لل�ضغوط ،وفر�ض قيود على احل�سابات اجلارية
وح�سابات ر�ؤو�س الأموال.
ويتوقع �أن ي�صاب االقت�صاد يف اجلمهورية
ُ
العربية ال�سورية بانكما�ش بن�سبة  2يف املائة يف
ظل التطورات الأمنية التي تعطّ ل نوع ًا ما الأن�شطة
االقت�صادية .لكن التطبيق اجلزئي مل�شاريع البنى
التحتية العامة املقررة ،واملناعة التي يت�سم بها
القطاع الزراعي ،والقاعدة اال�ستهالكية اخلا�صة
هي عوامل من �ش�أنها احلد من التداعيات ال�سلبية
لال�ضطرابات االجتماعية على االقت�صاد .ومع
عودة الأو�ضاع �إىل طبيعتها يف الن�صف الثاين
من عام  ،2012بح�سب التوقعات ،وما �سيحمله
ذلك من ت�أثريات �أ�سا�سية �إيجابية ،والزيادة
املقررة لنفقات احلكومة ،وتوقع ارتفاع �إيرادات
يتح�سن النمو يف
الهيدروكربونُ ،يتوقع �أن
ّ
اجلمهورية العربية ال�سورية .ويف الواقع ،لقد جنح
هذا البلد يف و�ضع حد النخفا�ض �إنتاج النفط اخلام،
كما عمل على تطوير قطاع الغاز �أكرث ف�أكرث� .أما
يف الأردن ولبنان ،ف ُيتوقع �أن يتباط�أ النمو حيث قد
ي�ؤثر انعدام اال�ستقرار املحلي والإقليمي �سلب ًا على
التحويالت ،و�إيرادات قطاع ال�سياحة ،ودخول
ر�ؤو�س الأموال.
يف حال���ة ال�س���ودان ،التوقع���ات لع���ام 2011
ره���ن بالعوام���ل التالي���ة :التطبيق ال�سلم���ي التفاقية
ال�س�ل�ام ال�شام���ل الت���ي �أت���ت عق���ب اال�ستفت���اء الذي
ج���رى يف كان���ون الثاين/يناي���ر 2011؛ والإدارة
الفعال���ة لإنت���اج النف���ط وال�صناع���ات التكريري���ة بني
احلكومت�ي�ن اجلديدتني لل�سودان وجنوب ال�سودان؛
وم���ا �ستخل����ص �إلي���ه املناق�ش���ات ح���ول تخفي���ف
الدي���ن مع ن���ادي باري�س للبل���دان ال�صناعي���ة الدائنة
()Paris Club of Industrial Country Creditors

وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية .وحني ت�ؤتي اتفاقية
ال�سالم ال�شامل ثمارها املتمثلة يف االتفاق على تقا�سم
الإيرادات النفطية منا�صفةً ،يتحول بالتايل دور النفط
من دافع نحو النزاعات �إىل دافع نحو التعاون .فبعد
ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف متوز/يوليو ،2011

كان يتوجب عقد اتفاق جديد ،ذلك �أن �إدارة املوارد
النفطية متثل �أحد �أخطر التحديات التي تواجه
الدولتني نظر ًا �إىل دور الإيرادات النفطية يف جتميع
الأ�صول اخلارجية وامل�ساهمة يف حتقيق الإيرادات
املالية.
ويف بلدان جمل�س التعاون اخلليجيُ ،ق ِّدر متو�سط
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بـ  4.1يف املائة
يف عام  ،2011بعد �أن كانت هذه الن�سبة  0.5يف
املائة يف عام  .2009وقد �شكلت الزيادات اجليدة يف
الإيرادات النفطية والنمو املطرد يف الطلب املحلي
الدوافع الأ�سا�سية للنمو يف عام  .2010كما وا�صلت
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي جهودها الرامية �إىل
تنويع اقت�صاداتها القائمة على الهيدروكربون من
خالل �إجراء �إ�صالحات رئي�سية ترمي �إىل حتويل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة نحو قطاع الأعمال
غري املرتبط بالنفط وقطاع ال�صناعات التحويلية.
ويف الواقع ،كانت اململكة العربية ال�سعودية وراء
االنتعا�ش الذي �شهدته هذه املنطقة� ،إذ ُق ّدر معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل فيها بـ  4.1يف املائة يف
عام  ،2010وهو �إجناز كبري نظر ًا �إىل حجم اقت�صاد
هذا البلد .وكان منو الطلب املحلي يف اململكة العربية
ال�سعودية م�ستقراً� ،أما قطاع العقارات فقد �سجل
منو ًا جيداً .ويف الكويت ،كان منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي مدعوم ًا ب�صايف ال�صادرات يف
ظل طلب حملي �ضئيل وانتعا�ش �ضعيف يف القطاع
املايل .ويف الإمارات العربية املتحدة� ،ساهم االنتعا�ش
ال�رسيع الذي �شهده �صايف ال�صادرات املتعلقة بالطاقة
والطلب املحلي املطرد يف حتقيق النمو ،يف حني بقي
قطاع العقارات �ضعيف ًا ب�سبب االنخفا�ض امل�ستمر يف
الإيجارات التجارية وال�سكنية.
ويتوقع �أن يبلغ متو�سط منو الناجت املحلي
ُ
الإجمايل احلقيقي يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي  6.1يف املائة يف عام  ،2011وهو متو�سط
يقارب امل�ستويات اجليدة التي كان ي�سجلها قبل
الأزمة .وا�ستمرت ال�سيا�سات املالية النا�شطة
تدعم الطلب املحلي� ،إىل جانب التح�سن املتوا�ضع
ويتوقع �أن يبلغ النمو يف
يف الإنفاق اخلا�صُ .
الكويت  5يف املائة ،و�أن ي�ستمر البلد يف ت�سجيل
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حني تؤتي اتفاقية
السالم الشامل ثمارها
املتمثلة في االتفاق
على تقاسم اإليرادات
النفطية مناصفةً،
يتحول بالتالي دور
النفط من دافع نحو
النزاعات إلى دافع نحو
التعاون
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�أعلى ميزانية وفوائ�ض يف احل�سابات اجلارية يف
املنطقة .ف�ض ًال عن ذلك� ،سي�سمح ارتفاع الإيرادات
النفطية للحكومة بدعم الطلب املحلي من خالل
م�شاريع البنى التحتية الهامة و�إعادة توزيع
الرثوات� .أما بالن�سبة �إىل البلدان غري الأع�ضاء يف
الأوبك يف املنطقة� ،أي البحرين و ُعمان ،فقد حجبت
موجة التحركات االجتماعية الأخرية �آفاق النمو
ويتوقع �أن ت�سجل
يف الن�صف الأول من ال�سنةُ .
البحرين منو ًا بن�سبة  2.5يف املائة نتيجة تباط�ؤ
الشكل .5

�صايف احل�ساب املايل يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا(2010-2009 ،مباليني الدوالرات الأمريكية)
�ألف -بع�ض بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

الأن�شطة يف قطاع ال�سياحة والقطاع املايل ،يف حني
ي�سري الطلب املحلي يف نف�س االجتاه الت�صاعدي
الذي ت�سلكه التحويالت واال�ستثمارات الإقليمية.
من جهتها ،قامت ُعمان ب�إعادة �إر�ساء اال�ستقرار
�إىل حد ما من خالل زيادة التحويالت االجتماعية
ويتوقع �أن يبلغ
وزيادة الت�شغيل يف القطاع العامُ .
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  3.5يف املائة� ،أما
الطلب املحلي فال يزال �ضعيف ًا ن�سبي ًا على الرغم من
التدخالت املالية النا�شطة.
وي�شكل التنوع االقت�صادي ،واملناف�سة ،والتكامل
الإقليمي ،وتعزيز الأ�سواق التجارية� ،إىل جانب
الأجندة االجتماعية ال�شاملة ،االجتاهات الأ�سا�سية
التي يجب �أن ت�رشع املنطقة �إىل اعتمادها لدى و�ضع
ال�سيا�سات الالزمة.

دال -تدفقات ر�ؤو�س الأموال،
واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة،
والتحويالت

 -1تدفقات ر�ؤو�س الأموال

()14

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻋﹸ ﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

باء -بع�ض البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻟﺒﻨﺎﻥ

املصدر .International Monetary Fund (2011) :
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ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﺼﺮ

يف عام � ،2009شهدت البلدان النامية �أول
تراجع يف دخول اال�ستثمارات الدولية �إليها،
وا�ستمر هذا الو�ضع يف عام  .2010ونظر ًا �إىل
التدابري احلمائية املتنوعة التي اعتمدتها البلدان
يف الأ�سواق العاملية اله�شة ،قد ي�ستمر دخول
اال�ستثمارات الدولية بالرتاجع .وعلى الرغم من
االنتعا�ش املعتدل الذي �شهده االقت�صاد العاملي
يف البلدان املتقدمة والنامية ،فقد عانت منطقة
الإ�سكوا من تراجع تدفقات ر�ؤو�س الأموال يف عام
 ،2011ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل اال�ضطرابات
ال�سيا�سية وبيئة الأعمال غري امل�ستقرة يف العديد من
البلدان الأع�ضاء.
وقد �أدى ارتفاع �أ�سعار النفط �إىل فوائ�ض
جتارية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.
وبالتايل� ،شهدت كل هذه البلدان ،با�ستثناء
الإمارات العربية املتحدة ،عجز ًا يف ح�ساباتها
املالية� .أما الإمارات العربية املتحدة ،فقد نعمت
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بفائ�ض يف ح�سابها املايل بف�ضل ارتفاع ما تدخله
الكيانات الأجنبية �إليها من ا�ستثمارات ،على
�شكل ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة وا�ستثمارات
يف حافظات الأوراق املالية (ال�شكل  .)5وكانت
الإمارات العربية املتحدة قلّ�صت حجم �أوراقها
املالية وعمالتها الأجنبية �إىل ال�صفر عقب الأزمة
املالية التي وقعت يف عام  ،2008لكنها عادت
وا�ست�أنفت عمليات ال�رشاء يف �أيار/مايو .2010
ويكمن ال�سبب الرئي�سي وراء العجز يف
احل�سابات املالية لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي
يف ارتفاع اال�ستثمارات يف اخلارج على �شكل
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة وا�ستثمارات يف
حافظات الأوراق املالية .فعلى �سبيل املثال� ،أدى
ارتفاع اال�ستثمارات ال�سعودية املبا�رشة يف اخلارج
وانخفا�ض اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف
اململكة العربية ال�سعودية �إىل عجز يف ح�سابها املايل
يف عام  ،2010بعد الفائ�ض الذي �سجلته يف عام
 .2009كذلك الأمر بالن�سبة �إىل البحرين ،و ُعمان،
والكويت �إذ �شهدت هذه البلدان عجز ًا يف ح�سابات
ر�أ�س املال نتيجة ارتفاع ا�ستثماراتها يف اخلارج.
ويعزى ارتفاع اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
ُ
لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف اخلارج �إىل
عوامل عدة منها تراكم فوائ�ض كبرية نتيجة ارتفاع
�أ�سعار النفط ،وانخفا�ض �أ�سعار الفائدة ،وزيادة
التقلبات يف �أ�سواق الأ�سهم .واعتماد ًا ل�سيا�سات
التنويع التي تق�ضي باال�ستثمار يف ال�صناعات التي
ُتعترب ا�سرتاتيجية لتنمية وتنويع االقت�صادات
الوطنية ،قامت الإمارات العربية املتحدة واململكة
العربية ال�سعودية باال�ستثمار يف الأرا�ضي الزراعية
يف باك�ستان وال�سودان.
من جهة �أخرى� ،شهد كل من الأردن وم�رص
زيادة يف فوائ�ض احل�سابات املالية يف عام .2010
فقد ت�أثر تدفق ر�ؤو�س الأموال �إىل م�رص باالنخفا�ض
احلاد يف تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
واال�ستثمارات يف حافظات الأوراق املالية ،ف�ض ًال
عن تدين اال�ستثمارات امل�رصية يف اخلارج(� .)15أما
لبنان ،فقد �شهد انخفا�ض ًا كبري ًا يف ح�سابه املايل
نتيجة تقل�ص اال�ستثمارات املوجهة نحو اخلارج �إىل

الشكل .6

تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل منطقة
الإ�سكوا2011-2008 ،
(مباليني الدوالرات الأمريكية)

املص��ادر :مؤمتر األمم املتح��دة للتجارة والتنمي��ة (األونكتاد) ،تقرير االس��تثمار العامل��ي (،)World Investment Report
عدة إصدارات؛ وتوقعات اإلسكوا لعام .2011
* تقدير.

الشكل .7

تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل مناطق
نامية خمتلفة 2000 ،و2010
(مباليني الدوالرات الأمريكية)

ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺍﻟﺼﲔ

ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﲔ
ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ

املص��در :مؤمت��ر األمم املتحدة للتجارة والتنمي��ة (األونكتاد) ،تقرير االس��تثمار العامل��ي (،)World Investment Report
عدة إصدارات.

الن�صف واالنخفا�ض احلاد يف ا�ستثمارات حافظات
الأوراق املالية فيه( .)16ونتيجة انعدام اال�ستقرار
ال�سيا�سي الذي �شهده العديد من بلدان املنطقة يف
عام  ،2011تردد امل�ستثمرون يف اال�ستثمار �أو حتى
�سحبوا ما ا�ستثمروه من ر�ؤو�س �أموال ،ال �سيما يف
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا و�أقل البلدان
منو ًا .كما �أن غياب الأمن وال�شفافية �سي�ؤدي ،على
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا(مباليني الدوالرات الأمريكية)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
ُعمان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
العراق
فل�سطني
لبنان
م�رص
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
ال�سودان
اليمن
�أقل البلدان منو ًا
جمموع منطقة الإ�سكوا
املصدر:

2008
13 724
1 794
2 528
3 779
638 151
59 970
2 829
1 467
1 856
52
4 333
9 495
20 032
2 601
1 555
4 156
84 158

2009
4 003
257
1 471
8 125
1 114
32 100
47 070
2 430
1 434
1 452
265
4 804
6 712
17 097
2 682
129
2 811
66 978

2010
3 948
156
2 045
5 534
81
28 105
39 869
1 704
1 381
1 426
114
4 955
6 386
15 966
1 600
3291 271
57 106

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،تقرير االستثمار العالمي ( ،)World Investment Reportعدة إصدارات.

الأرجح� ،إىل املزيد من الرتاجع يف تدفقات ر�ؤو�س
الأموال التي �ساهمت م�ؤخر ًا يف عملية النمو يف
املنطقة .لهذا ال�سبب ،يحتاج معظم البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا �إىل �إعادة التفكري يف اال�سرتاتيجيات
الإمنائية وال�سعي �إىل التنويع من �أجل حتقيق منو
�أكرث ا�ستدامة ،وذلك نظر ًا �إىل ت�أثر ر�ؤو�س الأموال
اخلارجية بانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي.

 -2اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
ارتفعت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
العاملية ب�شكل معتدل يف عام � ،2010إال �أنها مل
ت�صل �إىل امل�ستويات التي كانت ت�سجلها قبل وقوع
الأزمة .ويكمن ال�سبب وراء ذلك يف املخاطر الظاهرة
و�أجواء الريبة على امل�ستوى التنظيمي� ،أكرث منه
يف القيود املالية .وقد و�صل تدفق اال�ستثمارات
16

الأجنبية املبا�رشة �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
�إىل ذروته يف عام ( 2008ال�شكل  .)6ومنذ ذلك
احلني ،اتخذ هذا التدفق اجتاه ًا تنازلي ًا م�ستقر ًا ،مع
�أنه كان �أكرث اعتدا ًال يف عام  2010مقارن ًة مع ما كان
عليه يف عام  .2009كما ُيتوقع �أن ينخف�ض �إجمايل
تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل منطقة
الإ�سكوا بن�سبة  13يف املائة يف عام  .2011و�إذا ما
�أخذت التطورات ال�سيا�سية الأخرية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية والعراق وم�رص يف احل�سبان ،ف�إن
هذه الأرقام حتتاج �إىل املراجعة (اجلدول .)6
و�شهدت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة �إىل البلدان النامية تراجع ًا حاد ًا يف العقد
ال�سابق .ففي عام  ،2010ا�ستحوذت االقت�صادات
النامية وتلك التي متر مبرحلة انتقالية على �أكرث
من ن�صف تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
العاملية� .أما اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة املوجهة
من هذه االقت�صادات �إىل اخلارج فقد �سجلت ن�سب ًا
عالية قيا�سية ،ومعظم هذه اال�ستثمارات كانت
ويبينّ ال�شكل 7
موجهة �إىل بلدان نامية �أخرىُ .
وترية تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل
بع�ض البلدان واملناطق النامية يف الفرتة املمتدة
من عام � 2000إىل عام  ،2010كما ُيظهر �أن منطقة
الإ�سكوا قد �شهدت �أعلى معدل منو مقارنة باملناطق
النامية الأخرى .ويعود هذا النمو املرتفع �إىل نقطة
البداية املنخف�ضة يف عام  2000و�إىل ارتفاع فر�ص
اال�ستثمار ،وهوام�ش الربح الكبرية ،وحت�سن
البيئة اال�ستثمارية يف املنطقة.
يف عام  ،2010بلغت ح�صة البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
العاملية  12يف املائة .وا�ستحوذت اململكة العربية
ال�سعودية على الق�سم الأكرب من �إجمايل التدفقات
كما فعلت خالل العقد املا�ضي ،وقد بلغ جمموع
ح�صتها وح�ص�ص قطر ،ولبنان ،وم�رص حواىل 80
يف املائة من �إجمايل التدفقات �إىل املنطقة .وبح�سب
ما ي�شري �إليه العديد من التقارير والدرا�سات التي
تعدها الإ�سكوا حول اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش،
تكمن امل�شكلة يف �أن اال�ستثمارات ترتكز ب�شكل كبري
يف عدد من البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة يف حني ال
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حت�صل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا على
اال�ستثمارات الالزمة يف املجاالت الأ�سا�سية لتحقيق
التنمية ،مثل البنى التحتية والزراعة.
من املفرت�ض �أن �إحدى الغايات الرئي�سية
لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش تتمثل يف توفري فر�ص
العمل بحيث ي�ساهم بطريقة غري مبا�رشة يف حت�سني
م�ستويات املعي�شة ونوعية احلياة .فاال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ي�ساهم يف تعزيز جملة جماالت،
منها التكنولوجيا ،و�إدارة املهارات ،وبناء القدرات
الإنتاجية .وت�سمح هذه املجاالت ،بدورها ،باحلد
من الفقر بطرق مبا�رشة وغري مبا�رشة .غري �أن
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف منطقة الإ�سكوا
تتوخى مبعظمها الربح وال ت�سعى بال�رضورة �إىل
توفري �أعداد كبرية من فر�ص العمل .وبالتايل ،ف�إن
تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ال ينعك�س يف
ارتفاع معدالت الت�شغيل .وقد �أظهرت جتارب بلدان
عدة �أن ت�أثري اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف
التخفيف من وط�أة الفقر �أمر يعود �إىل حد كبري �إىل
ال�سيا�سات التي تعتمدها البلدان امل�ضيفة والرامية
�إىل تعزيز وتوجيه الأموال نحو القطاعات ذات
العمالة الكثيفة واملولِّدة للقيمة.
يعطي ال�شكل  8ملحة عن تدفق اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة �إىل قطاعات خمتلفة وفر�ص
العمل التي مت توليدها بف�ضل هذه اال�ستثمارات على
م�ستوى كل قطاع .وتغطي البيانات املنطقة العربية
برمتها يف الفرتة املمتدة من عام  2003حتى عام
 ،2010لكنها تعطي يف الوقت نف�سه فكرة وا�ضحة
عن االجتاهات يف منطقة الإ�سكوا.
وقد مت توجيه حواىل ثلثي �إجمايل تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف الفرتة املمتدة من
عام  2003حتى عام  2010نحو قطاعي العقارات
والتعدين .وبلغت ح�صة هذين القطاعني من جمموع
فر�ص العمل التي ولدتها اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة  12يف املائة فقط ،وبالتحديد  5يف املائة يف
قطاع التعدين و 7يف املائة يف قطاع العقارات� .أما
القطاعان اللذان مت توليد العدد الأكرب من فر�ص العمل
فيهما بف�ضل اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة فهما
ال�صناعات التحويلية واخلدمات الأخرى� ،إذ بلغت
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل
قطاعات خمتلفة يف املنطقة العربية وفر�ص
العمل التي ولّدها2011-2003 ،

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﹼﺪﺗﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

املصدر.World Bank (2011( :

ح�صة قطاع ال�صناعات التحويلية �أكرث من ن�صف
فر�ص العمل التي مت توفريها يف الفرتة املحددة.
وقد مت توجيه معظم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
يف قطاع ال�صناعات التحويلية نحو معاجلة املواد
الغذائية ،واملنتجات اال�ستهالكية ،و�صناعة الأقم�شة.
وكانت عمليات نقل التكنولوجيا حمدودة ،ذلك
�أن معظم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة موجهة
�إىل قطاعي العقارات والتعدين .فعلى �سبيل املثال،
يف اململكة العربية ال�سعودية ،مت ا�ستثمار  40يف املائة
من �إجمايل التدفقات يف عام  2009يف ا�ستخراج النفط
وقطاع العقارات .ويف م�رص ،مت ا�ستثمار  53يف املائة
من �إجمايل التدفقات يف ال�سنة املالية 2010/2009
يف قطاع النفط( .)17ويف اليمن ،مت ا�ستثمار  10يف املائة
فقط من �إجمايل التدفقات يف عام  2009يف قطاعات
ال�صناعة ،وال�سياحة ،والزراعة ،بينما مت ا�ستثمار
التدفقات الباقية يف قطاع اخلدمات.

 -3التحويالت
توفر التحويالت م�صدر ًا هام ًا لر�ؤو�س الأموال
اخلارجية بالن�سبة �إىل العديد من البلدان النامية.
وقد تخطت التحويالت �إىل البلدان النامية ،والبالغ
17
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حجمها الإجمايل  308مليارات دوالر يف عام  ،2009اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف منطقة ال�رشق
امل�����س��اع��دات الإمن��ائ��ي��ة الر�سمية امل��ق��درة ب��ـ  120الأو�سط و�شمال �أفريقيا  3يف املائة من الناجت املحلي
مليار دوالر .وبح�سب بيانات البنك ال��دويل ،بلغت الإج��م��ايل يف ع��ام  ،2010يف حني بلغت التحويالت
 4يف امل��ائ��ة .وت�شري الأب��ح��اث وال��درا���س��ات �إىل �أن
التحويالت تتمتع بدرجة من املناعة تفوق بقية �أنواع
ن�صيب الفرد من حتويالت املهاجرين،
الشكل .9
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التدفقات ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
وامل�����س��اع��دات الإمن��ائ��ي��ة الر�سمية ،ال �سيما خالل
ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺁﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
الأزمات ،كما �أن التدفقات من املهاجرين ازدادت على
مر ال�سنوات .وت�شري الإح�صاءات املتوفرة �إىل �أن
تدفق التحويالت �إىل البلدان النامية انخف�ض بن�سبة
 5.4يف املائة يف عام  2009وارتفع بن�سبة  5.6يف املائة
ويتوقع �أن ي�ستمر تدفق التحويالت
يف عام ُ .2010
يف النمو خ�لال الأع���وام  ،2011و ،2012و2013
بن�سبة  7.3يف املائة ،و 7.4يف املائة ،و 7.9يف املائة على
التوايل.
املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى.World Bank (2011( :
وعلى ال�صعيد العاملي ،ي�شري اجتاه التحويالت
�إىل تراجع يف عام  ،2009ومن ثم انتعا�ش يف عام
التحويالت �إىل جمموعة خمتارة من بلدان
الشكل .10
 ،2010ومن املتوقع �أن ترتفع هذه التحويالت
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خالل ال�سنوات الثالث املقبلة .ففي عام ،2010
�ألف -ن�سبة التحويالت من الناجت املحلي الإجمايل
بلغت حتويالت املهاجرين يف العامل  445مليار
دوالر ،ومنها  322مليار دوالر �إىل البلدان النامية.
ﻟﺒﻨﺎﻥ
وبح�سب تقديرات البنك الدويلُ ،يتوقع �أن ت�صل
ﺍﻷﺭﺩﻥ
التحويالت �إىل  468مليار دوالر ،و 499مليار دوالر،
ﻣﺼﺮ
و 536مليار دوالر يف الأعوام  ،2011و،2012
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
و 2013على التوايل .وخالل العقد املا�ضي (-2001
 ،)2010كانت ن�سبة تدفق التحويالت من الناجت
املحلي الإجمايل ترتاوح بني  3و 5يف املائة .وت�شري
الإح�صاءات �إىل �أن منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،مقارنة مع نظرياتها حول العامل� ،سجلت
باء  -التحويالت مبليارات الدوالرات الأمريكية
�أعلى ن�سبة من ن�صيب الفرد من حتويالت املهاجرين
خالل الفرتة .2010-2001
وعقب االنتعا�ش االقت�صادي يف عام ،2010
�شهدت كافة املناطق منو ًا يف تدفق التحويالت .فقد
�سجلت التحويالت يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ارتفاع ًا بن�سبة  5.3يف املائة بعد االنكما�ش
الذي ح�صل يف عام  .2009وكان الرتفاع �أ�سعار
ﻣﺼﺮ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
النفط والنمو االقت�صادي يف بلدان جمل�س التعاون
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
اخلليجي ت�أثري �إيجابي على تدفق التحويالت �إىل
املصدر.World Bank (2011( :
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جنوب �آ�سيا يف عام  ،2010فحققت هذه املنطقة
�أعلى ن�سبة منو ( 8.2يف املائة) تليها منطقة �رشق
�آ�سيا ( 7.4يف املائة) .ويف املقابل ،ف�شلت تدفقات
التحويالت �إىل �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ( 1.7يف املائة) ،و�رشق �أوروبا و�آ�سيا
الو�سطى ( 1.3يف املائة) يف ت�سجيل معدل منو مرتفع،
وذلك ب�سبب الأزمات التي ت�شهدها الواليات املتحدة
ومنطقة اليورو .ويف عام  ،2010تلقت املنطقة العربية
 33.3مليار دوالر من التحويالت ،وكان ن�صيب لبنان
وم�رص منها  39يف املائة.
وبح�سب توقعات البنك الدويل� ،سي�سجل تدفق
التحويالت �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا منو ًا بن�سبة  3.4يف املائة يف عام ،2011
و 5.5يف املائة يف عام  ،2012و 5.6يف املائة يف عام
 .2013وقد تتغري هذه التوقعات نتيجة اال�ضطرابات
االجتماعية وامل�شاكل الأمنية يف البلدان امل�ستفيدة من
التحويالت ،ما قد يزيد من امل�شاكل التي تواجهها
ال�شعوب ال�ضعيفة.
ويف عام  ،2009تراجعت التحويالت يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( 6.8يف املائة)
بوترية �أبط�أ من الرتاجع الذي �شهدته �أوروبا
و�رشق �آ�سيا ( 12.3يف املائة) ،و�أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ( 22.7يف املائة) .ويعمل
معظم املهاجرين من منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي
كانت �إىل حد ما مبن�أى عن االنكما�ش االقت�صادي.
وقد بلغت التحويالت �إىل م�رص  5مليارات دوالر
يف عام  2006وارتفعت �إىل  8مليارات دوالر يف عام
 ،2008ثم انخف�ضت �إىل  7.7مليارات دوالر يف
عام � .2010أما يف لبنان ،فقد بلغ تدفق التحويالت
ذروته 7.5 ،مليارات دوالر يف عام  ،2009ثم
انخف�ض �إىل  5.1مليارات دوالر يف عام .2010
وت�سمح التحويالت بتعزيز التنمية يف املنطقة من
خالل ت�شجيع االدخار ،واال�ستثمار ،والنمو ،واحلد
من الفقر ،وتوزيع الدخل بطريقة �أكرث �إن�صاف ًا .فقد
�أ�صبحت التحويالت م�صدر ًا للموارد املالية للأ�رس
يف بلدان املن�ش�أ ،ولها ت�أثري �إيجابي يف احلد من
الفقر ،والتعليم ،وحت�سني الرعاية ال�صحية.

ا�ستخ���دم ر�ش���دي ( )Roushdy, 2009البيانات
ال���واردة يف م�س���ح ظ���روف �س���وق العم���ل يف م��ص�ر
لع���ام  ،2006من �أجل درا�سة �آث���ار التحويالت على
رفاهي���ة الأ�رس .وقد وجدت التحلي�ل�ات رابط ًا قوي ًا
ب�ي�ن التحوي�ل�ات الت���ي تتلقاه���ا البل���دان واحلد من
الفق���ر .كم���ا �أثبت���ت الدرا�س���ة �أن التحوي�ل�ات التي
تتلقاها الأ�رس �ساهمت يف تخفيف وط�أة الفقر بن�سبة
 8يف املائة.
�إن ر�صد اجتاهات الهجرة والتحويالت
�أمر �رضوري لأنه ي�شكل �أداة هامة ي�ستخدمها
�صانعو ال�سيا�سات التخاذ القرارات املنا�سبة .غري
�أن عدم توافر البيانات الدقيقة حول املهاجرين
والتحويالت ،مبا يف ذلك البيانات حول احلركة
غري امل�رشوعة للمهاجرين والتحويالت ،يبقى عائق ًا
�أ�سا�سي ًا يف �صياغة ال�سيا�سات.

هاء -الأ�سواق املالية
�إن �ضعف البنى التحتية يف منطقة الإ�سكوا
يقو�ض �أداء نظامها املايل الذي ،بدورهُ ،ي�ضعف
التنويع والقدرة التناف�سية .كما �أن احل�صول على
التمويل يف هذه املنطقة حم�صور للغاية .فبح�سب
البنك الدويل ،تلقى عدد قليل من امل�ؤ�س�سات الكبرية
ح�صة كبرية جد ًا من �إجمايل القرو�ض ،بينما متلك
 20يف املائة من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
خطوط اعتماد متثل  8يف املائة فقط من �إجمايل
القرو�ض .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعود التمويل البالغ
ال�صغر بالفائدة على  1.8يف املائة فقط من ال�سكان
الشكل .11

�أ�صول امل�ؤ�س�سات املالية� 2009 ،أو �آخر
عام توفرت فيه البيانات
(الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)

ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﳋﺎﺻﺔ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﺮ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

املصدر.Rocha )2011( :
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�إجمايل الدين العام( 2011-2006 ،الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
ُعمان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�رص
اليمن
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

2006
6.8
23.6
9.6
13.1
8.3
27.3
17.2
73.5
48.5
89.3
219.6
179.9
98.8
40.8
112.2
41.9

2007
7.8
19.2
7.5
8.8
6.7
18.5
12.6
71.1
44.1
82.3
181
167.7
87.1
40.4
99.3
36.3

2008
12.5
14.6
5.1
8.9
5.6
13.2
11.2
58.4
38.2
69.8
110.5
156.4
74.7
36.4
79.1
30.2

2009
22.5
25.4
8
28.7
7
16
18
61.8
31.2
78.9
143.1
146.4
75.6
49.9
83.8
39.5

2010
21
32
5.9
20
5.8
10.8
14.3
61.4
27.5
68
112.3
136.7
73.8
40.6
75.9
34.4

(2011تقديري)
16.4
24.8
4.1
13.7
4.5
8.3
10.8
62.8
24.3
63.4
38.9
133.8
74.9
42
62.5
26.2
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الرا�شدين ،وت�ساوي القرو�ض ال�صغرية امل�ستحقة
 0.2يف املائة فقط من الناجت املحلي الإجمايل� .أما
متويل الإ�سكان فال يزال يف بداياته �إذ ي�شكل �أقل
من  10يف املائة من �إجمايل حافظات الأوراق املالية
يف املنطقة.
وبح�سب البنك الدويل ،ت�شكل �أ�صول امل�صارف
كمتو�سط  130يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا؛ و145
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي؛ و 140يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل يف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي حيث تهيمن امل�صارف اخلا�صة؛ و65
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف البلدان غري
الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي حيث تهيمن
امل�صارف التابعة للدولة .كما متثل القرو�ض التي
متنحها امل�صارف �إىل القطاع اخلا�ص  70يف املائة،
و 40يف املائة ،و 12يف املائة يف جمموعات البلدان
الثالث املذكورة ،على التوايل.
20

بالإجمالُ ،تعترب القرو�ض اخلا�صة يف املنطقة
مرتفعة مقارن ًة مع مناطق �أخرى يف العامل .غري
�أن القرو�ض حم�صورة وتعود بالفائدة على
جزء �صغري ن�سبي ًا من القطاع اخلا�ص .وال تزال
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�رصفية متوا�ضعة� ،إذ متثل
�صناديق الت�أمني وال�صناديق امل�شرتكة �أقل من  5يف
املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،والتمويل البالغ
ال�صغر �أقل من  0.2يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل ،و�صناديق التقاعد اخلا�صة ن�سبة ال ُتذكر
(ال�شكل .)11
وخالل الأزمة املالية يف عام  ،2008ت�أثرت
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �سلب ًا بالنق�ص يف
ال�سيولة الذي �شهدته الأ�سواق الدولية وبانخفا�ض
�أ�سعار النفط .ولفت �سوق ال�سندات النا�شئ انتباه
هذه احلكومات كم�صدر متويل بديل قادر على �أن
يحل حمل التمويل اخلارجي املكلف وغري امل�ؤكد.
وتتمتع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي مبخزون
كبري من ال�سندات التقليدية التابعة للحكومات
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الشكل .12

�ألف -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

باء -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً و�أقل البلدان منو ًا

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ولل�رشكات ومن ال�صكوك (ال�سندات الإ�سالمية)،
جممع وحم ّدد
غري �أن ثالثة �أرباع هذا املخزون ّ
ويعترب
بالدوالر الأمريكي على ال�صعيد الدويلُ .
متويل ال�سندات نادر ًا يف هذه املنطقة التي تتمتع
بالرثوات والعائدات النفطية ،حيث ي�ؤمن النظام
امل�رصيف التمويل الالزم على املدى الق�صري.
وقد �ساعد ارتفاع �أ�سعار النفط يف خف�ض الدين
العام كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل يف منطقة
الإ�سكوا من  34.4يف املائة يف عام � 2010إىل 26.2
يف املائة يف عام  .2011فقد تدنت هذه الن�سبة من
 14.3يف املائة �إىل  10.8يف املائة يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي ،ومن  75.9يف املائة �إىل 62.5
يف املائة يف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي .ويف حني ي�سلك �إجمايل الدين العام اجتاه ًا
ت�صاعدي ًا� ،ساهم ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل يف
احلد من �آثار هذا الت�صاعد.
وال تزال العمالت املحلية ت�سيطر على الدين
يقو�ض
العام يف الأردن ،ولبنان ،وم�رص ،الأمر الذي ّ
قرارات ال�سيا�سات النقدية ب�ش�أن �أ�سعار الفائدة.
ومن �ش�أن رفع �أ�سعار الفائدة �أن يرفع من تكلفة
خدمة الدين يف هذه البلدان الثالثة ،و�أن ي�شكل بالتايل
عبئ ًا على املوازنات املالية ويجرب احلكومات على
االقرتا�ض �أكرث �أو اعتماد �سيا�سات مالية انكما�شية.

ميزان احل�ساب اجلاري يف منطقة الإ�سكوا،
(2010-2007مبليارات الدوالرات الأمريكية)

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﳕﻮﺍ ﹰ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

املصدر.World Economic Outlook 2011 (September 2011( :

ميزان احل�ساب اجلاري يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً وبلدان جمل�س
التعاون اخلليجي 2009 ،و(2010الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)

الشكل .13

�ألف -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً

باء -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻋﹸ ﻤﺎﻥ

ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

مالحظة :انطالقاً من الو�سط ،املقيا�س من � 0إىل .15-

ﻗﻄﺮ

مالحظة :انطالقاً من الو�سط ،املقيا�س من � 5 -إىل .30
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ميزان احل�ساب اجلاري وقيمة ال�صادرات النفطية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
(2010-2007مبليارات الدوالرات الأمريكية)

الشكل .14

�ألف -البحرين
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

باء -الكويت

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

دال -قطر
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

جيم -عُ مان
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

هاء -اململكة العربية ال�سعودية

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

واو -الإمارات العربية املتحدة

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
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واو -امليزان اخلارجي

ميزان احل�ساب اجلاري
بد�أ ميزان احل�ساب اجلاري يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا باالنتعا�ش يف عام  2010بعد االنخفا�ضات
احلادة التي ُ�سجلت يف عام  2009نتيجة الأزمة
العاملية .وقد ت�أثرت منطقة الإ�سكوا على نحو
متفاوت بالظروف التي �شهدتها �أ�سواق ال�سلع
العاملية .ويف هذا الإطار ،مُيكن مالحظة اجتاهني
خمتلفني يف املنطقة هما�( :أ) تتمتع بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي بفوائ�ض كبرية يف ميزان احل�ساب
اجلاري ،وهي فوائ�ض مل يقابلها عجز يف احل�سابات
املالية ،ما �أدى �إىل ارتفاع احتياطي العمالت
الأجنبية؛ (ب) ت�سجل البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا عجز ًا متزايد ًا يف احل�ساب اجلاري.
وقد �شهدت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي فوائ�ض
يف احل�ساب اجلاري ،ومتثل �إيراداتها النفطية
22

حواىل  80يف املائة من جمموع �إيرادات �صادراتها.
�أما يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،فقد
اتخذ عجز احل�ساب اجلاري اجتاه ًا ت�صاعدي ًا نتيجة
ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية يف عام  2010وانتعا�ش
�أ�سعار النفط (ال�شكل .)12
وارتفع فائ�ض احل�ساب اجلاري املرتاكم يف
اقت�صادات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة
 150يف املائة بني عامي  2009و 2010فبلغ 163
مليار دوالر .وخالل الفرتة نف�سها ،ارتفع عجز
احل�ساب اجلاري يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا بن�سبة  16يف املائة (� .)18أما يف ال�سودان
واليمن ،فقد تراجع هذا العجز بن�سبة  41يف املائة
تقريب ًا يف ظل ارتفاع �أ�سعار النفط واالكت�شافات
احلديثة (ال�شكل .)13
وت�شكل �إيرادات ال�صادرات النفطية التي
ارتفعت بن�سبة  30يف املائة و�أكرث الدافع الرئي�سي
لتزايد الفوائ�ض يف التجارة يف بلدان جمل�س التعاون
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اخلليجي ،يف حني مل ي�شهد �صايف التجارة يف اخلدمات
تغري ًا ُيذكر وبقي �سلبي ًا يف عام ( 2010ال�شكل .)14
لطاملا كانت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
تنعم بفوائ�ض يف احل�ساب اجلاري يرافقها عجز
يف احل�ساب املايل .وقد ا�ستمر هذا االجتاه حتى
يف عام  ،2010با�ستثناء الإمارات العربية املتحدة
التي كان نظامها امل�رصيف �آنذاك يدفع من الفوائد
والأرباح على ا�ستثماراته الأجنبية �أكرث مما يتلقى.
وكان ذلك ب�سبب الأزمة التي �شهدتها دبي يف عام
 2009حني افتقرت �إمارة دبي �إىل املوارد الالزمة
لت�سديد ديونها ،فقام البنك املركزي وامل�صارف
املتمركزة يف �أبو ظبي ب�رشاء احل�ص�ص الأكرب من
الديون .وب�شكل عام ،حققت بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي فوائ�ض يف ميزان املدفوعات �أعقبها
ارتفاع يف احتياطيها من العمالت الأجنبية.
ويعزى ارتفاع عجز احل�ساب اجلاري يف البلدان
ُ
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا يف منطقة الإ�سكوا
ب�شكل كبري �إىل ارتفاع تكاليف اال�سترياد ،وركود
ال�صادرات ،وبالتايل تفاقم العجز التجاري ،ف�ض ًال
عن انخفا�ض �إيرادات اال�ستثمارات(.)19
ُتظهر الأ�شكال  14و 15و 16بو�ضوح العالقة
بني االقت�صادات املختلفة يف املنطقة وقدرتها على
معاجلة الق�ضايا احليوية مثل الأمن الغذائي،
والتنويع االقت�صادي ،والبطالة حيث �إن التعاون
ي�ؤمن املكا�سب للجميع يف املناطق الفرعية.

زاي -ال�سيا�سة املالية والنقدية

الشكل .15

ميزان احل�ساب اجلاري وقيمة الواردات النفطية
والتحويالت �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوعاً(2010–2007 ،مبليارات الدوالرات الأمريكية)

�ألف -م�صر
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

باء -الأردن
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

جيم -لبنان

دال -اجلمهورية العربية ال�سورية
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

املصادر.International Monetary Fund (2011) and World Bank (2011( :
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ميزان احل�ساب اجلاري وقيمة ال�صادرات النفطية
والتحويالت �إىل �أقل البلدان منو ًا 2010-2007
(مبليارات الدوالرات الأمريكية)

�ألف -ال�سودان
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ

باء -اليمن
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ

ال تزال ال�سيا�سة النقدية يف املنطقة مقيدة
برتتيبات �أ�سعار ال�رصف .ف�أنظمة ربط �أ�سعار
ال�رصف هي ال�سائدة ،والدوالر الأمريكي هو العملة
املرجعية املهيمنة ،ما عدا يف الكويت واجلمهورية
العربية ال�سورية()20؛ �أما العراق واليمن فيوا�صالن
املصادر.International Monetary Fund (2011) and World Bank (2011( :
�إدارة عملتهما ب�إحكام مقابل الدوالر .وبالتايل ،ف�إن
ال�سيا�سة النقدية يف املنطقة رهن بتوجهات البنك ال�سليمة .وهذا الأمر ي�ضع ال�سلطات النقدية يف
املركزي الأمريكي ،علم ًا ب�أن �أي فروق مفرطة يف املنطقة �أمام خيارات حمدودة ملواجهة ال�ضغوطات
ارتفاع يف املعرو�ض
�أ�سعار الفائدة ت�شجع على عمليات املناقلة غري اخلارجية .كما ُيالحظ يف الكويت
ٌ
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

�أ�سعار الفائدة املحددة مبوجب ال�سيا�سات النقدية يف عدد من البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا2011–2008 ،
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�ألف -البحرين
ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ« ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ

باء -م�صر
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ

دال -الكويت
ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ« ﻷﺳﺒﻮﻉ

املصدر:

جيم -الأردن

ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ

هاء -قطر

ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻔﻀﺔ

ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ«

ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ )ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(

واو -اململكة العربية ال�سعودية
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ

متو�سط ح�ساب امليزانية يف منطقة الإ�سكوا،
(2012-2010الن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل)

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﹰ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ

بيانات من مصادر وطنية ،وتوقعات وتقديرات اإلسكوا.

النقدي� ،إىل جانب ارتفاع طفيف يف الإقرا�ض
نق�ص يف الزخم يف البحرين
امل�رصيف ،يف حني ُيالحظ ٌ
و ُعمان ب�سبب اال�ضطرابات االجتماعية التي
�شهدها هذان البلدان يف بداية عام  .2011ويف هذا
الإطار ،ف�إن البحرين التي يعتمد اقت�صادها ب�شكل
24

ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ«

ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ«

السلطات النقدية في كل بلد.
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املصدر:

ﻓﺎﺋﺪﺓ »ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ« ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ

كبري على اخلدمات وميثل قطاعها املايل ربع الناجت
املحلي الإجمايل ،معر�ضة خل�سارة دورها كمحور
مايل �إقليمي ل�صالح الإمارات العربية املتحدة.
وبرزت يف عام  2010بع�ض التغريات على
�صعيد �إدارة �سيا�سات �أ�سعار الفائدة ،مع �أن
الأردن والكويت قد خف�ضا �سعر الفائدة يف �شباط/
فرباير ،تلتهما قطر يف �آب�/أغ�سط�س .ويف عام
� ،2011أجرى امل�رصف املركزي القطري تخفي�ض ًا
�آخر على �سعر الفائدة لتحفيز الإقرا�ض امل�رصيف يف
�إطار ارتفاع ال�سيولة ،وحماولة منه لل�سماح للقطاع
اخلا�ص بتعزيز موقعه حت�سب ًا لتباط�ؤ النمو املتوقع
يف عام  .2012وبعد تخفي�ض �أ�سعار الفائدة يف بداية
العام لتعزيز االنتعا�ش االقت�صادي ،قام امل�رصف
املركزي يف الأردن بزيادة ودائعه ورفع �سعر فائدة
«الريبو» (�إعادة ال�رشاء) يف حزيران/يونيو خوف ًا
من الزيادات املقلقة يف �أ�سعار املواد الغذائية .ويف
اململكة العربية ال�سعودية ،مت تغيري �أ�سعار فائدة
«الريبو» و«الريبو العك�سي» للمرة الأخرية يف
كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيو 2009

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

على التوايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بقي �سعر الفائدة
ال�سائد بني امل�صارف يف الكويت واململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة �أعلى من �سعر
الفائدة ال�سائد بني امل�صارف يف لندن ()LIBOR
واملحدد كل ثالثة �أ�شهر ،وذلك طوال العام .وقد
كان الفرق هام�شي ًا حتى بداية عام  .2008ويف
الن�صف الأول من عام � ،2008أ�ضحى الفرق �سلبي ًا
عندما كانت املنطقة مغمورة بال�سيولة .ويف ظل
التوقعات ب�أن تظل �أ�سعار الفائدة املحددة وفق ًا
ل�سيا�سة البنك املركزي الأمريكي قريبة من ال�صفر
وب�أن تبقى �سيا�سة التي�سري الكمي قائمة حتى بداية
عام  ،2013ت�ستطيع ال�سيا�سات النقدية املت�ساهلة
دعم الطلب املحلي وكذلك منو االئتمان على �صعيد
امل�ستهلكني وال�رشكات ،يف مناخ خارجي ي�سوده
الركود .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ست�ستمر امل�صارف
املركزية يف املنطقة يف التخل�ص من �أي فائ�ض يف
ال�سيولة من خالل �إ�صدار ال�سندات املالية وفر�ض
�رشوط �صارمة على االحتياطي.
وبعد النجاح الذي �أحرزته التدابري املالية التي
اعتمدتها البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ملواجهة الآثار
االنكما�شية التي خلفتها الأزمة املالية العاملية� ،سمح
ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام يف عام  2010لبلدان
جمل�س التعاون اخلليجي بالإبقاء على ال�سيا�سات
املالية التو�سعية التي بدورها �أبقت هذه البلدان
مبن�أى عن االجتاه العاملي القا�ضي باعتماد تدابري
التق�شف املايل؛ �أما البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا فكانت مق َّيدة �أكرث يف حيزها املايل .ويف عام
 ،2011اعتمدت املنطقة �سيا�سات مالية تن�شيطية
على �صعيد احل�ساب اجلاري وح�ساب ر�أ�س املال،
ف�ض ًال عن دعم امليزانيات العادية عرب اتخاذ تدابري
اجتماعية ا�ستن�سابية ،يف حماولة من ِقبل احلكومات
لعزل �شعوبها عن االنتفا�ضات العربية .هذه اخلطط
االجتماعية ال�سخية التي تق�ضي بزيادة التحويالت
االجتماعية وم�ستويات الأجور ،وتوفري فر�ص عمل
جديدة يف القطاع العام ،وزيادة م�ساعدات الإ�سكان
اخلا�ص ،قد �أتت عالوة على نفقات �سبق تخ�صي�صها
يف امليزانية يف �إطار خطط وا�سعة للتنمية بد�أ العمل
بها يف الفرتة .2011-2010
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تتمتع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ب�سهولة
املناورة على ال�صعيد املايل (ال�شكل  ،)18بف�ضل
عائدات الهيدروكربون املرتفعة التي ت�سمح لها
باحلفاظ على ن�شاطها املايل مع ت�سجيل فوائ�ض
مريحة وتقلي�ص م�ستويات الديون .ولدى و�ضع
امليزانية ،حتدد هذه البلدان الإيرادات العامة على
�أ�سا�س افرتا�ضات معتدلة لأ�سعار النفط ،مما ي�ساهم
يف توليد فوائ�ض جوهرية وذات �أثر رجعي على
النفقات املقررة .ويف هذا الإطار ،من املفرت�ض �أن
حتقق قطر والكويت فوائ�ض مالية لل�سنة احلادية
ع�رشة على التوايل ،يف حني ُيتوقع �أن يتحول العجز
يف امليزانية يف الإمارات العربية املتحدة �إىل فائ�ض يف
عام  .2011كما �ست�سجل اململكة العربية ال�سعودية
فائ�ض ًا على الرغم من امل�ساعدات التي تقدمها مل�رص
والقرو�ض املي�رسة واملنح التي تقدمها �إىل البحرين،
واجلمهورية العربية ال�سورية ،و ُعمان ،واملغرب.
ويف عام ُ ،2012يتوقع �أن يتقل�ص احلاجب
الواقي من ال�صدمات الذي توفره الفوائ�ض املالية
الراهنة ،وذلك عقب االلتزامات الكبرية بالإنفاق من
امليزانية ومن خارجها على م�شاريع البنى التحتية،
بالإ�ضافة �إىل النفقات املتكررة ،وانخفا�ض �إيرادات
الهيدروكربون ب�شكل معتدل .مهما يكن ،ف�إن حجم
الأ�صول اخلارجية الر�سمية ،ووفرة ال�سيولة على
ال�صعيدين املحلي والإقليمي ،و�إمكانية اللجوء
�إىل �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال الدولية ،وا�ستمرار
قوة اجلدارة االئتمانية رغم الرتاجع الب�سيط
الذي �أ�صابها ،كلها عوامل �ست�سمح مل�صدري
النفط بتغطية �أي عجز مايل م�ؤقت و�إدارة املخاطر
املرتبطة بتقلب �أ�سعار النفط اخلام.
ويف حالة البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً،
ال تزال حمدودية احليز املايل تقيد عملية �إدارة
املالية العامة .ويف ظل التحول عن تدابري التق�شف
التي كانت مقررة يف الأردن والعراق واليمنُ ،يتوقع
�أن ت�سجل امليزانيات عجز ًا قيا�سي ًا ب�سبب ارتفاع
الإنفاق العام وتباط�ؤ النمو االقت�صادي ،وذلك رغم
الدعم الذي ميكن �أن تقدمه لها بلدان املنطقة على
�شكل معونات .ويف لبنان ،تفر�ض �أجواء الريبة
ال�سيا�سية خماطر كبرية لعامي  2011و،2012
25
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إن الوضع االقتصادي
لعام  2011والتحديات
االقتصادية املستقبلية
في منطقة اإلسكوا
تأثرت إلى حد
كبير بالديناميات
االجتماعية غير
بدلت
املسبوقة التي ّ
نظرة العالم إلى دور
الشعوب العربية .فقد
كانت دوافع التغيير
الداخلية واألساسية
وراء موجة التحركات
االجتماعية التي
انتشرت بسرعة في
املنطقة

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

كما �أن االعتدال املتوقع يف الن�شاط االقت�صادي
�سي�ؤثر �سلب ًا على امليزانية.
ونظر ًا �إىل االرتباط ال�ضعيف بني العجز املايل
والت�ضخم ،ف�إن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا مدعوة
�إىل ا�ستثمار حيزها املايل (حتى ولو كان هذا احليز
حمدود ًا جد ًا يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا) ،من �أجل متويل عملية توليد فر�ص العمل
وتعزيز اال�ستثمارات التي لها �أثر حتويلي مثل
اال�ستثمار يف البنى التحتية ،وال�صحة ،والتعليم،
واالبتكار .وهي مدعوة �أي�ض ًا �إىل اعتماد و�سائل
مبتكرة يف التمويل ،ومنها ال�رشاكات بني القطاعني
العام واخلا�ص ،لتحقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد
املالية ،مع �إيالء االعتبار لقدرتها على موا�صلة
حتمل الدين العام يف املدى الطويل.

وحتالفاته .غري �أن الدوافع التي كانت وراء الق�سم
الأكرب من التحركات االجتماعية يف العامل العربي
مت�شابهة للغاية وقد �أتت نتيجة تراكم الإخفاقات
على م�ستوى التنمية طوال �سنوات عديدة.
وكانت تداعيات الأزمات االقت�صادية واملالية
والغذائية التي �رضبت ال�سكان الأكرث �ضعف ًا يف
املنطقة هي ال�رشارة التي �أ�شعلت فتيل الثورات.
فالأعباء املرتتبة عن ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية
يف نهاية عام � 2010أ ّزمت الو�ضع �أكرث ف�أكرث يف هذه
املنطقة التي تعتمد ب�شكل كبري على املواد الغذائية
امل�ستوردة .لكن هذه التطورات مل تكن �سوى غي�ض
من في�ض ،لأن تراكم حاالت الإق�صاء االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي لعقود طويلة هو ما دفع
ال�شعوب للنزول �إىل ال�شوارع وتنظيم االحتجاجات.

حاء -الديناميات االجتماعية

 -2الإق�صاءات االقت�صادية واالجتماعية:
دوافع نحو التغيري

 -1ديناميات التغيري االجتماعية
ب�شكل عام ،ميكن القول �إن الو�ضع االقت�صادي
لعام  2011والتحديات االقت�صادية امل�ستقبلية يف
منطقة الإ�سكوا ت�أثرت �إىل حد كبري بالديناميات
االجتماعية غري امل�سبوقة التي ب ّدلت نظرة العامل
�إىل دور ال�شعوب العربية .فقد كانت دوافع التغيري
الداخلية والأ�سا�سية وراء موجة التحركات
االجتماعية التي انت�رشت ب�رسعة يف املنطقة.
وقد �أظهرت حالتا تون�س وم�رص على نحو
خا�ص �أن �شعوب املنطقة العربية قادرة على اللجوء
�إىل القوة غري املرتكزة على العنف للتعبري عن
خماوفها ،وحتقيق الغايات الطموحة ،وح�شد الدعم
العاملي� .أما يف البلدان العربية الأخرى ،فقد اتخذت
التحركات اجتاهات مغايرة ال تزال ت�سفر عن نتائج
خمتلفة ،مبا يف ذلك الإ�صالحات ال�سيا�سية ،وتغيري
النظام ،والنزاعات العنيفة ،و�أ�شكال متنوعة من
التدخالت الأجنبية .ويعود التنوع يف �أ�شكال هذه
التحركات �إىل عوامل خا�صة بكل بلد ،مثل درجة
التما�سك االجتماعي ،وممار�سة ال�سلطة داخل
الأنظمة املعينة ،والعالقات اخلارجية لكل بلد
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َتظهر الإق�صاءات االقت�صادية واالجتماعية يف
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف ارتفاع ن�سبة البطالة،
والعمل غري النظامي ،والفقر املتعدد الأبعاد،
وخمتلف �أ�شكال عدم امل�ساواة ،والتمييز �ضد الن�ساء
وال�شباب وغريهم من املجموعات امل�ست�ضعفة .وقد
�شكّل عام  2010نهاية عقد مو�صوم بغياب التح�سن
املن�شود على كل هذه اجلبهات.
ولي�س من ال�سهل �إيجاد �أرقام عن ن�سبة البطالة
يف كافة البلدان الأع�ضاء .لكن منظمة العمل الدولية
حددت معدل البطالة يف عام  2010بحواىل 10.0
يف املائة ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
وهي ن�سبة مل تتغري تقريب ًا خالل ال�سنتني 2009
و 2010وهي من �أعلى الن�سب يف العامل( .)21وقد
�أدت االختالالت الناجمة عن التحركات االجتماعية
�إىل ارتفاع هذه الن�سب يف بداية عام  .2011ففي
الأردن مث ًال ،كانت ن�سبة البطالة  13.2يف املائة
خالل الربع الأول من عام  ،2011مقارنة بـ 12.2
يف املائة خالل الفرتة نف�سها من عام  .)22(2010ويف
م�رص �أي�ض ًا ،ارتفعت هذه الن�سبة من � 9إىل  12يف
املائة خالل الربع الأول من ال�سنة( .)23كما يتوقع
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اخلرباء �أن ت�سلك بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
االجتاه نف�سه �إذ من امل ُتوقع �أن ت�صل ن�سبة البطالة
يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل  10.5يف املائة يف
عام .)24(2011
وتفوق ن�سبة البطالة يف �صفوف ال�شباب ن�سبة
البطالة الإجمالية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
وامل�شكلة لي�ست دورية بل هي م�شكلة هيكلية
متجذرة متنع البلدان من اال�ستفادة من كامل
قدراتها الإنتاجية .وا�ستناد ًا �إىل بيانات تغطي فرتة
 20عام ًا� ،أظهرت منظمة العمل الدولية �أن حواىل
 1من �أ�صل � 4شباب من الذين هم يف �سن العمل
عاطل عن العمل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،على الرغم من التقدم املحرز على م�ستوى
التعليم للإناث والذكور(.)25
وترتافق البطالة يف املنطقة مع م�شاكل �أخرى
مثل العمالة الناق�صة والعمل يف القطاع غري النظامي
وهي م�شاكل تزداد �صعوبة قيا�سها .وبح�سب معظم
الدرا�سات ،يعمل ما بني ثلث ون�صف عدد العاملني
الإجمايل يف البلدان امل�ستوردة للنفط يف املنطقة يف
القطاع غري النظامي .وهذا يختلف بح�سب تعريف
القطاع غري النظامي� ،إذ �إن هذا املفهوم مطاطي
للغاية .وبح�سب �صندوق النقد الدويلُ ،يع ّد حجم
االقت�صاد غري النظامي يف البلدان امل�ستوردة للنفط
يف منطقة الإ�سكوا كبري ًا باملقارنة مع بقية البلدان
النامية يف العامل� ،إذ ي�شكل ثلث الناجت املحلي
الإجمايل على الأقل يف كل من الأردن ،واجلمهورية
العربية ال�سورية ،ولبنان ،وم�رص .ويف مثل هذه
الظروف ،تحُ رم �رشيحة كبرية من ال�سكان من �أي
�شكل من �أ�شكال احلماية االجتماعية.
وبح�سب �أحدث م�ؤ�رشات عاملية للتنمية و�ضعها
البنك الدويل ،ف�إن  62يف املائة من اليد العاملة يف
الأردن ،و 67يف املائة يف لبنان ،و 43يف املائة يف
م�رص ،ال ت�ساهم يف خطط معا�شات التقاعد .ويف
اجلمهورية العربية ال�سورية� ،أكرث من  70يف املائة
من اليد العاملة ال يح�صلون على معا�شات تقاعدية.
وت�ؤدي هذه االجتاهات �إىل تفاقم الإق�صاءات
االجتماعية واالقت�صادية وزيادة الالم�ساواة،
خا�صة يف �أوقات الأزمات.

م�شاركة اجلن�سني يف القوى العاملة2010 ،
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املصدر.International Labour Organization (2010( :

وت�شري منظمة العمل الدولية �إىل �أن الوجه
الآخر للعمل غري النظامي هو العمالة اله�شة.
فانخفا�ض معدل العمالة اله�شة بن�سبة  3يف املائة
يف ال�رشق الأو�سط بني عامي  2000وُ 2009يع ّد
حت�سن ًا متوا�ضع ًا� ،سيما �إذا ما قورن بالإمكانات
االقت�صادية يف املنطقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وا�ستناد ًا
�إىل امل�صدر عينه ،ال تزال ن�سبة الفقراء العاملني
الذي يتقا�ضون دوالرين �أمريكيني يف اليوم مرتفعة،
�إذ بلغت  18.7يف املائة يف عام  .2009وخالل العقد
املا�ضي ،اقت�رص الرتاجع يف ن�سبة الفقراء العاملني
على �أقل من واحد يف املائة .وهذا الرتاجع الذي
ال ُيذكر يف ن�سبة الفقراء العاملني خالل فرتة 10
�أعوام يعود �إىل تدين معدالت منو �إنتاجية العمل
يف املنطقة .وال ميثل الفقراء العاملون �سوى جانب
واحد من واقع الفقر الأكرث تعقيد ًا يف املنطقة.
�إن تقييم معدالت الفقر يف املنطقة العربية
ا�ستناد ًا �إىل خط الفقر البالغ  1.25دوالر �أمريكي
يف اليوم ُيظهر نتائج �ضئيلة� ،أي �أقل من  5يف املائة
خالل العقد املا�ضي .ولكن ،عند رفع العتبة �إىل
 2.75دوالر يف اليوم ،ت�صل هذه الن�سبة �إىل نحو 40
يف املائة( .)26وهذا يعني �أن جزء ًا كبري ًا من ال�سكان
يجانب خط الفقر وال يحظى �أحيان ًا باهتمام
�صانعي ال�سيا�سات .عالوة على ذلك ،هذه ال�رشيحة
من ال�سكان قد تنحدر ب�سهولة �إىل م�ستوى الفقر
املدقع ،ال �سيما يف �أوقات الأزمات ،كما هو احلال يف
الوقت الراهن.
27
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ي�ساهم ه��ذا ال��ن��وع م��ن التهمي�ش وال�ضعف
االقت�صاديني ب�شكل كبري يف تفاقم الالم�ساواة.
فهو بحد ذات���ه نتيجة ال�لام�����س��اواة يف احل�صول
على امل��وارد والعمل ،وغريها من اخلدمات العامة
كالتعليم وال�صحة .ويبدو �أن م�ستويات الالم�ساواة
يف الأجر ،وغريه من �أ�شكال الالم�ساواة قد ارتفعت،
غري �أن الإح�صاءات ذات ال�صلة قليلة يف املنطقة.
و ُت��ظ��ه��ر ُم��ع��ام�لات جيني (� )Giniأن م�ستويات
الالم�ساواة معتدلة يف املنطقة العربية .ولكن هذه
النتائج قد تبدو مثرية للجدل ب�سبب امل�شاكل على
م�ستوى نوعية البيانات ،وطرق و�أدوات القيا�س،
وع��دم توافقها م��ع الت�صورات العامة ،ومطالب
ال��ن��ا���س ،والأه���م م��ن ذل��ك االح��ت��ج��اج��ات املتزايدة
واملنددة بالالم�ساواة والتي عربت عنها االنتفا�ضات
التي اندلعت يف املنطقة.

طاء -التطورات على �صعيد احلوكمة
لقد دعت االنتفا�ضات العربية �إىل املزيد من
امل�شاركة ال�سيا�سية واحلوكمة ال�شاملة للجميع.
الشكل .20
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ

التطورات على �صعيد احلوكمة يف منطقة
الإ�سكوا2010-2000 ،
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ/ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى المؤشرات العالمية للحوكمة (.)WGI
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ولطاملا كان هذا البعد من التنمية مغف ًال يف املا�ضي،
ال �سيما يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا حيث
ركزت معظم التقارير على م�ؤ�رشات كلية مثل
النمو االقت�صادي� .إن درا�سة الأداء على م�ستوى
احلوكمة والتنمية يف منطقة الإ�سكوا ي�ساعد يف
فهم االنتفا�ضات التي �شهدها العديد من البلدان
الأع�ضاء ب�شكل �أف�ضل.
و ُتعترب امل�ؤ�رشات العاملية للحوكمة ()WGI
الأكرث �شمولية فيما يتعلق باحلوكمة ،فهي ت�صنف
البلدان يف �إطار �ستة جماالت خمتلفة عرب ا�ستخدام
عدد كبري من امل�ؤ�رشات والتقييمات املتوفرة.
وبح�سب هذه امل�ؤ�رشات ،ال تزال منطقة الإ�سكوا
مت�أخرة عن املناطق الأخرى ومل يتح�سن �أدا�ؤها
ال�ضعيف خالل ال�سنوات الأخرية .وبا�ستثناء بع�ض
التقدم الهام�شي على �صعيد جودة الت�رشيعات
والقوانني وفعالية احلكومة ،مل يحدث �أي تقدم
ُيذكر على م�ستوى � ّأي من املجاالت ال�ستة التي
تغطيها امل�ؤ�رشات العاملية للحوكمة (ال�شكل .)20
بالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك� ،شهد العق���د الأخري تراجع ًا
وا�ضح ًا عل���ى �صعيد اال�ستق���رار ال�سيا�سي ،وحرية
التعبري وامل�ساءلة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .ويف
غي���اب توافق عاملي حول مكون���ات مفهوم احلوكمة،
حتدد الإ�سكوا �سبعة �أبعاد ُيعتقد �أنها متثل اجلوانب
الأكرث �أهمية ،وهي امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية،
والإق�ص���اء والقمع على ال�صعيد ال�سيا�سي ،و�سيادة
القانون ،والف�ساد ،ونوعية البريوقراطية ،والتدخل
الع�سك���ري يف ال�ش����ؤون ال�سيا�سي���ة ،وال�سيا�س���ات
االقت�صادي���ة املق ِّي���دة( .)27وامل�ؤ�س�س���ات ال�سيا�سي���ة
الر�سمية م�شمولة يف العديد من امل�ؤ�رشات ،من بينها
م�ؤ��ش�ر الدميقراطي���ة ال�صادر عن وح���دة املعلومات
التابع���ة ملجل���ة «االقت�ص���ادي» (ذي �إيكونوم�س���ت)
( ،)Economist Intelligence Unit-EIUوم�ؤ��ش�ر
حري���ة التعب�ي�ر وامل�ساءلة املندرج �ضم���ن امل�ؤ�رشات
العاملي���ة للحوكم���ة ،وم�ؤ��ش�ر �ش���كل احلك���م ()4
( Polity IVال�شكل .)21
وغالب ًا ما ترتبط احلوكمة الر�شيدة بزيادة
ح�صة اال�ستثمارات اخلا�صة وزيادة تدفق
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،يف حني ترتبط
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ثالثة م�ؤ�شرات للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية
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�ألف -م�ؤ�شر الدميقراطية ال�صادر عن وحدة
املعلومات التابعة ملجلة «االقت�صادي» (ذي
�إيكونوم�ست))(EIU
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املصادر:

باء -م�ؤ�شر حرية التعبري وامل�ساءلة
املندرج �ضمن امل�ؤ�شرات العاملية للحوكمة

جيم -م�ؤ�شر �شكل احلكم ()Polity IV( )4

وحدة المعلومات التابعة لمجلة «االقتصادي» (ذي إيكونومست) ()EIU؛ والشبكة المتكاملة لألبحاث حول النزاعات المجتمعية (التابعة لمركز السالم الشامل)

()INSCR؛ والمؤشرات العالمية للحوكمة (.)WGI
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العالقة بني �أبعاد احلوكمة الثالثة ون�صيب الفرد من الناجت املحلي

�ألف -ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل وم�ؤ�شر الدميقراطية ال�صادر عن
وحدة املعلومات التابعة ملجلة
(ذي �إيكونوم�ست) )(EIU

باء -ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل وم�ؤ�شر مفاهيم الف�ساد

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ EIU

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ EIU

ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

جيم -ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل وم�ؤ�شر �أداء الأعمال

ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

املصادر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى بيانات صادرة عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة (ذي إيكونومست) ( ،)EIUومنظمة الشفافية الدولية ،والبنك الدولي.

احلوكمة ال�سيئة يف معظم الأحيان بانخفا�ض
عائدات ال�رضائب ،وانحراف الإنفاق العام،
وانعدام فعالية اال�ستثمارات العامة .وقد حتول
هذه امل�سائل جمتمعة دون تنمية القطاع اخلا�ص،
وت�ؤدي �إىل تفاقم الفوارق ،وعدم توفر فر�ص العمل

يف البلدان حيث احلوكمة �أقل فعالية و�شمولية وال
تخ�ضع للم�ساءلة .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كانت
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية �شاملة للجميع ميكن
�أن يكون لها ت�أثري على الأداء االقت�صادي من خالل
تعزيز م�ساءلة �صانعي ال�سيا�سات ،ما يجربهم على
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اعتماد اخليارات التي تعود بالفائدة على غالبية
ويكن �إثبات ذلك مبجرد القيام بتحليل
ال�سكان .مُ
مقارن بني البلدان مل�ؤ�رشات احلوكمة ون�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل .فالرابط قوي بني
م�ستوى احلوكمة وم�ستوى التنمية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مُيكن تقييم الو�ضع يف
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ا�ستناد ًا �إىل موقع
كل بلد بالن�سبة �إىل خط االجتاه .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن كافة البلدان الأع�ضاء ،با�ستثناء فل�سطني
ولبنان ،ترزح حتت خط االجتاه ،بح�سب ال�شكل
�-22ألف الذي يتناول العالقة بني امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية الر�سمية ون�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل .وي�شري ذلك �إىل �أن م�ستوى
الدميقراطية يف البلدان الأع�ضاء �أقل من ذلك الذي
يفرت�ضه م�ستوى التنمية يف هذه البلدان .كما �أن
م�ستوى الف�ساد الذي تعاين منه معظم البلدان
�أعلى من امل�ستوى الذي يفرت�ضه ن�صيب الفرد
من الناجت املحلي الإجمايل (ال�شكل -22باء)� .أما
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فيما يتعلق مب�ؤ�رشات �أداء الأعمال ،ف�أداء بع�ض
البلدان مثل البحرين ،وم�رص ،واململكة العربية
ال�سعودية ،واليمن� ،أعلى من املتوقع؛ يف حني �أداء
البع�ض الآخر من البلدان �أقل من املتوقع ،ال �سيما
العراق ،والكويت ،ولبنان ،وهي بلدان تقع حتت
خط االجتاه بكثري (ال�شكل -22جيم).
وخالل العقد الأخري� ،شكل حتقيق النمو
االقت�صادي يف منطقة الإ�سكوا الهدف البارز،
وغالب ًا ما كان ي�أتي ذلك على ح�ساب تعزيز
امل�ساواة وامل�شاركة يف املجتمعات .وقد �ساهم
�إغفال اجلانب االجتماعي وامل�ؤ�س�سي للتنمية يف
�إثارة اال�ضطرابات التي ت�شهدها بلدان عدة يف
املنطقة .فاالنتفا�ضات التي اندلعت م�ؤخر ًا يف
املنطقة العربية تدعو �إىل زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية،
وتعزيز احلرية االقت�صادية ،واحلد من الف�ساد،
وت�أمني فر�ص �أف�ضل ،وتوزيع املوارد ب�شكل �أكرث
عدالة .وبالتايل ،يجب �أن يكون �إ�صالح احلوكمة يف
�صلب االهتمامات خالل ال�سنوات املقبلة.
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الفصل الثاني

االقتصاد األخضر
أداة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
والتخفيف من وطأة الفقر
�ألف -منوذج تنموي
قائم على االقت�صاد الأخ�ضر
تواجه منطقة الإ�سكوا حتديات اقت�صادية
و�سيا�سية واجتماعية خطرية ت�ؤثر على قدراتها يف
التقدم نحو حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
ال�شاملة للجميع .وترتافق الق�ضايا االجتماعية
التي تواجهها املنطقة حالي ًا ،واملرتبطة بارتفاع
معدالت البطالة يف �صفوف ال�شباب ومعدالت النمو
ال�سكاين ،والهجرة غري املنظمة من الريف �إىل املدينة،
مع حتديات بيئية خطرية منها �شح املياه ،واجلفاف،
والت�صحر .وي�شكل هذا الو�ضع عقبة كبرية �أمام
حتقيق التنمية امل�ستدامة وال�شاملة بركائزها الثالث
االقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية.
ويتطلب تقييم الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي يف منطقة الإ�سكوا �إعطاء ملحة موجزة عن
مفهوم النمو الأخ�رض �أو االقت�صاد الأخ�رض.
ويعرف برنامج الأمم املتحدة للبيئة االقت�صاد
ّ
الأخ�رض ب�أنه «االقت�صاد الذي ي�سمح بتح�سني
رفاهية الإن�سان واحلد من الالم�ساواة على املدى
الطويل دون �أن تتعر�ض الأجيال القادمة �إىل خماطر
بيئية وندرة �إيكولوجية خطرية»( .)28بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكن تعريف االقت�صاد الأخ�رض من خالل
مكوناته التي «ت�شمل �سل�سلة كاملة من الو�سائل
والأدوات املتوفرة لدى �صانعي ال�سيا�سات ،بدء ًا من
ال�رضائب والر�سوم ،و�إزالة �أ�شكال الدعم ال�ضارة
بالبيئة ،وو�صو ًال �إىل املعايري والقوانني ،والتعليم
وتطوير املهارات ،وبناء امل�ؤ�س�سات ،وتطوير
املعرفة ،وبناء القدرة على جمع البيانات وتقييمها،
وحت�سني التخطيط واحلوكمة»(� .)29إن االنتقال �إىل
االقت�صاد الأخ�رض �أو جمرد �إدراج �آلياته يف التنمية

االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة يوفر ،بح�سب
برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،فر�صة جيدة العتماد
مناذج تنموية متنح الأولوية لبناء امل�ؤ�س�سات واعتماد
النهج القائم على امل�شاركة يف �سبيل حتقيق التنمية.
ومن �ش�أن النموذج التنموي الذي يرتكز على
ي�رسع وترية النمو الذي بدوره
االقت�صاد الأخ�رض �أن ّ
ي�سمح باملحافظة على ر�أ�س املال الطبيعي وجتديده،
وتعزيز الإن�صاف االجتماعي ،وتوليد فر�ص العمل،
وتعزيز كفاءة ا�ستخدام املوارد والطاقة ،ف�ض ًال عن
توفري �أمناط معي�شة �أكرث ا�ستدامة ،خا�صة يف املناطق
الريفية .لكن حتقيق انتقال ناجح �إىل االقت�صاد
الأخ�رض يتطلب توفري �سيا�سات بيئية داعمة ،و�إدماج
القطاع اخلا�ص ،وتعزيز املجتمع املدين ،وت�شجيع
بناء ال�رشاكات ،وت�رسيع وترية التكامل الإقليمي،
وبلورة �أنظمة البحث والتطوير ،وحت�سني الربامج
الرتبوية ،واال�ستفادة من الآليات املالية اجلديدة
الرامية �إىل ت�سهيل نقل التكنولوجيا.
و�إذا ما مت التخطيط لأن�شطة االقت�صاد الأخ�رض
على النحو ال�سليم ،تتوفر الفر�ص للحد من الفقر
وحتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل زيادة النمو
االقت�صادي ،وتوليد فر�ص العمل ،وحت�سني
احلوكمة .لكن يبدو �أن التحدي الأكرب الذي يقف يف
وجه البلدان العربية يكمن يف حتديد نقاط الولوج
نحو االقت�صاد الأخ�رض التي يجب �أن تعتمدها
الدول وامل�ؤ�س�سات املعنية ل�ضمان �أن تكون الأعمال
والربامج مكيفة وطني ًا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االنتقال �إىل النموذج
التنموي القائم على االقت�صاد الأخ�رض يتطلب
�إ�صدار جمموعة جديدة من الت�رشيعات ،وو�ضع
خمططات لل�رضائب ولتقدمي الإعانات تكون قائمة
على الإن�صاف فتوفر احلد الأق�صى من املكا�سب �إىل
كافة �رشائح املجتمع.

إذا ما مت التخطيط
ألنشطة االقتصاد
األخضر على النحو
السليم ،تتوفر الفرص
للحد من الفقر وحتقيق
التنمية املستدامة
من خالل زيادة النمو
االقتصادي ،وتوليد
فرص العمل ،وحتسني
احلوكمة
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باء -االقت�صاد الأخ�ضر
يف قطاعات املياه والطاقة واملواد الغذائية
حولت الأزمات املالية والغذائية واملناخية
لقد ّ
م�سار املناق�شات الدولية �إذ بات الالعبون
الأ�سا�سيون يكت�شفون كيف �أن الهواج�س املتعلقة
باال�ستدامة قد توفر ال�سبل الالزمة لتحقيق النمو
االقت�صادي .وت�شهد منطقة الإ�سكوا �أزمات تتعلق
باملياه ،والطاقة ،والأمن الغذائي ،وهي مرتابطة فيما
بينها وت�ؤثر على الأ�س�س الثالث للتنمية امل�ستدامة،
مما ي�ضعها يف مقدمة خطة حتقيق االقت�صاد الأخ�رض
يف املنطقة.
ولطاملا �شكّلت ندرة املياه �أحد التحديات الكربى
يف منطقة الإ�سكوا وهو عامل ي�ؤثر ب�شكل كبري على
التقدم نحو حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية
�أكرث �شمولية وا�ستدامة و�إن�صاف ًا .وقد ازداد الأمر
�سوء ًا خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب النمو ال�سكاين
املت�سارع ،و�أمناط اال�ستهالك غري امل�ستدامة ،وتغيرّ
املناخ .ففي عام  ،2009كان  11بلد ًا من �أ�صل البلدان
الـ  14الأع�ضاء يف الإ�سكوا يرزح حتت عتبة الفقر
املائي ،يف حني تعاين �ستة بلدان من ندرة حادة يف
املياه( .)30وتقو�ض ندرة املياه والنفاذ غري الكايف �إىل
خدمات املياه امل�أمونة يف املناطق الريفية واحل�رضية
القدرة على حتقيق الأمن الغذائي ،كما ت�ؤخر بلوغ
الأهداف الإمنائية للألفية ،ال �سيما تلك املتعلقة
بالفقر واجلوع ،وال�صحة ،وامل�ساواة بني اجلن�سني،
والتعليم ،والبيئة.
بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ت�ستخدم كميات كبرية من
الطاقة لإنتاج ،ومعاجلة ،ونقل املياه �إىل امل�ستخ ِدمني،
ال �سيما يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي تعتمد
ب�شكل كبري على حتلية مياه البحر لتوفري مياه �صاحلة
لل�رشب� .أما البلدان الأخرى يف املنطقة فتعاين من
انقطاع التيار الكهربائي ،ما يحول دون �ضخ املياه
من خالل �شبكات التوزيع .والفقراء هم �أكرث من
يعاين من خدمات املياه املتقطعة �إذ يجدون �أنف�سهم
جمربين على �رصف ن�سبة كبرية من مداخيلهم
وهدر وقت طويل لت�أمني مياه ال�رشب من جهات
خا�صة مز ِّودة خلدمات املياه �أو من خالل احللول
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التكنولوجية على نطاق �صغري (ومنها وحدات تنقية
واملر�شحات) .كما �أن غياب ال�صيانة ال�سليمة
املياه،
ِّ
يزيد من خطر الإ�صابة بالأمرا�ض التي تنتقل عن
طريق املياه.
وقد بد�أت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف تطبيق
�أن�شطة االقت�صاد الأخ�رض يف قطاع املياه .فعلى
�سبيل املثال� ،أحرزت املنطقة العربية تقدم ًا لناحية
حت�سني الكفاءة يف ا�ستخدام املياه ،ال �سيما من خالل
م�شاريع جتميع مياه الأمطار يف املناطق الريفية.
وجل�أت الإمارات العربية املتحدة والبحرين �إىل قيا�س
ا�ستخدام املياه بوا�سطة احلا�سوب وتوزيع �أجهزة
ادخار املياه جمان ًا ،وهما بالتايل مثا ًال يحتذى بالن�سبة
�إىل بقية بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .ومن �ش�أن
زيادة البحث والتطوير بهدف تكييف ا�سرتاتيجيات
توفري املياه املبتكرة مع الظروف املحلية �أن ت�سهل
ن�رش �أف�ضل املمار�سات ،كما �أن وجود قائمة ب�أف�ضل
املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة قد يزيد من فر�ص
تبادل املعلومات.
و�ساهم التزايد ال�رسيع يف عدد ال�سكان ،والنمو
االقت�صادي ،وانت�شار الإعانات يف زيادة الطلب على
الطاقة يف املنطقة العربية منذ بداية الت�سعينيات؛ هذا
وتربز فوارق بني البلدان العربية على م�ستوى ن�صيب
الفرد من الطاقة وكثافة الطاقة .وعلى الرغم من
الدور احليوي لقطاع الطاقة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف البلدان العربية ،يواجه هذا القطاع
العديد من التحديات ،مبا يف ذلك �إمكانية احل�صول
على الطاقة لبع�ض �رشائح املجتمع من الفقراء
و�سكان الريف يف بع�ض البلدان العربية ،والتفاوت
الكبري بني البلدان يف ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
الطاقة وكثافة الطاقة ،والتعويل الكبري على الوقود
الأحفوري لتلبية احلاجات من الطاقة .و�إدراك ًا
منها لهذه التحديات ،تقوم بلدان املنطقة با�ستمرار
مبراجعة �إطار �سيا�ساتها الرامية �إىل تعزيز الإدارة
امل�ستدامة لقطاع الطاقة .وقد مت ت�سجيل م�ستويات
خمتلفة من النجاح على هذا ال�صعيد ،ال �سيما يف جمال
حت�سني كفاءة الطاقة عرب ا�ستخدام الوقود الأنظف،
وتعزيز الطاقة املتجددة ،وتعزيز التكامل الإقليمي يف
جمال الطاقة� ،سيما و�أن البلدان العربية تتمتع بقدرة
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كبرية على توفري الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية،
وطاقة الرياح ،والطاقة املائية(.)31
بع�ض البلدان الأع�ضاء بد�أ تطبيق �أن�شطة
االقت�صاد الأخ�رض يف جمال الطاقة املتجددة،
ال� سيما ا�ستخدام �سخانات املياه بالطاقة ال�شم�سية،
والتطبيقات الكهر�ضوئية على نطاق �صغري ،حيث
مت �إن�شاء العديد من مراكز �إنتاج وجتميع �سخانات
املياه بالطاقة ال�شم�سية والأنظمة الكهر�ضوئية
على ال�صعيد الوطني .وقد �أحرز بع�ض البلدان
والأرا�ضي تقدم ًا ملحوظ ًا ،ومنها الأردن ،وتون�س،
وفل�سطني ،ولبنان ،وم�رص ،واملغرب .و ُت�ستخدم
�سخانات املياه بالطاقة ال�شم�سية ب�شكل كبري يف
القطاعات املحلية وال�سكنية بينما غالبية التطبيقات
الكهر�ضوئية هي عبارة عن �أنظمة م�ستقلة لكهربة
املناطق الريفية والنائية ،و�ضخ املياه ،واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،والإعالنات التجارية(.)32
وقد اعتمدت غالبية البلدان العربية �سيا�سات
ب�ش�أن تعزيز ا�ستخدام الطاقة املتجددة ،ال �سيما يف
جمال توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح على املديني املتو�سط والطويل( .)33وبالتايل،
ف�إن �إنتاج الطاقة من الرياح �أ�صبح �صناعة نامية يف
بلدان مثل تون�س ،وم�رص ،واملغرب ،خا�صة من حيث
املحطات الكبرية لطاقة الرياح املو�صولة ب�شبكات،
والت�صنيع املحلي لبع�ض مكونات توربينات الريح،
ف�ض ًال عن ال�رشكات الوطنية املخت�صة بتقدمي
ويتوقع �أن تنمو �صناعة
امل�شورة ،و�رشكات البناءُ .
طاقة الرياح يف بع�ض البلدان ،ومنها م�رص ،حيث
تقوم �رشكات من القطاع اخلا�ص حالي ًا ب�صناعة
مكونات توربينات الريح(.)34
ويتم يف الوقت احلايل �إدخال تقنيات الطاقة
ال�شم�سية املركزة �إىل املنطقة العربية من خالل
تنفيذ وت�شغيل ثالثة م�شاريع يف اجلزائر ،وم�رص،
واملغرب ،وهي م�شاريع ترتكز على تكنولوجيا
القطع الدائري املدجمة بدورة مركبة واملدعمة
بالوقود الأحفوري خالل الليل( .)35وتتوفر
�إمكانات وطنية لتطوير �صناعة بع�ض مكونات
الطاقة ال�شم�سية املركزة على ال�صعيد املحلي ،وهي
م�رشوطة بالطلب وبحجم امل�شاريع .وقد �أعلنت

بلدان عربية �أخرى ومنها الأردن ،والإمارات
العربية املتحدة ،وقطر ،والكويت عن خطط لتنفيذ
م�شاريع الطاقة ال�شم�سية املركزة( .)36و�أطلقت
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي م�ؤخر ًا عدد ًا من
املبادرات لتخفي�ض الكربون ،على الرغم من وفرة
مواردها الهيدروكربونية .ومن �أبرز هذه املبادرات
مدينة م�صدر اخلالية من الكربون يف �أبو ظبي،
و�إدماج الطاقة املتجددة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة
يف مدينة الطاقة يف قطر(.)37
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ح�صة م�صادر الطاقة
املتجددة يف قطاع الطاقة يف املنطقة العربية ال تزال
بحاجة �إىل كثري من الرتويج على امل�ستوى التجاري.
ويتوقع �أن ي�ضطلع القطاع اخلا�ص بدور ريادي يف
بلوغ الأهداف املحددة لتعزيز الطاقة املتجددة يف
امل�ستقبل.
وفيم���ا يتعل���ق بالأم���ن الغذائ���ي ،مُيك���ن لنم���و
االقت�ص���اد الأخ��ض�ر �أن يثب���ت نف�س���ه كعن��ص�ر
�أ�سا�س���ي يف منطق���ة الإ�سك���وا ،حي���ث متطلب���ات
الغ���ذاء والتغذي���ة للأجي���ال القادم���ة معر�ض���ة
لتهدي���دات خط�ي�رة .وبح�س���ب من�ش���ورات �صادرة
حديث��� ًا ع���ن منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف املي���دان
االقت�ص���ادي (« ،)OECDيجب رفع من���و الإنتاجية
بطريق���ة م�ستدام���ة ،وعل���ى الأ�س���واق ذات الأداء
اجلي���د توف�ي�ر م�ؤ��ش�رات �أ�سع���ار وا�ضح���ة تعك�س
قيم���ة ن���درة امل���وارد الطبيعي���ة ،كم���ا يج���ب حتديد
حق���وق امللكي���ة بطريق���ة ت�شجع اال�ستخ���دام الأمثل
للم���وارد على امل�ستوي�ي�ن الف���ردي واجلماعي»(.)38
ويتوفر �أمام �صانعي ال�سيا�سات يف منطقة
الإ�سكوا خيار ا�ستك�شاف بع�ض تطبيقات االقت�صاد
الأخ�رض املتعلقة بقطاعي الغذاء والزراعة ،مبا يف
ذلك الزراعة الأولية ،وم�صائد الأ�سماك ،و�سل�سلة
الإمدادات الغذائية .ومبا �أن الأمن الغذائي
حاجة �أ�سا�سية يف هذه املنطقة ،ف�إن �ضمان توفر
الكمية الالزمة من املواد الغذائية بطريقة فعالة
وم�ستدامة لل�سكان الآخذين يف التزايد يعني «رفع
الإنتاج و�إدارة ندرة املوارد الطبيعية يف الوقت
عينه؛ واحلد من كثافة الكربون والآثار البيئية
ال�سلبية على امتداد ال�سل�سلة الغذائية؛ وتعزيز
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بعض البلدان األعضاء
بدأ تطبيق أنشطة
االقتصاد األخضر في
مجال الطاقة املتجددة

مُيكن لنمو االقتصاد
األخضر أن يثبت نفسه
كعنصر أساسي في
منطقة اإلسكوا،
حيث متطلبات الغذاء
والتغذية لألجيال
القادمة معرضة
لتهديدات خطيرة
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توفري اخلدمات املتعلقة بالبيئة مثل عزل الكربون،
ومكافحة الفي�ضانات واجلفاف؛ واحلفاظ على
التنوع البيولوجي»(.)39

الأمن الغذائي يف منطقة الإ�سكوا
نظر ًا �إىل املناخ اجلاف ال�سائد يف منطقة الإ�سكوا
وحمدودية �إمكانات الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
و�شح املوارد املائية ،نادر ًا ما تعترب الزراعة من
املجاالت ذات الأولوية يف هذه املنطقة .ولكن ،مع
بلوغ عدد ال�سكان  260مليون ن�سمة وتخطي
معدل النمو  2.5يف املائة ،والتفاوت املتزايد بني
�إنتاج الغذاء وا�ستهالكه ،والتقلب املتفاقم لأ�سعار
الغذاء ،وتدهور الو�ضع االقت�صادي والبيئي يف
معظم املناطق الريفية ،باتت م�سائل الزراعة والأمن
الغذائي من الق�ضايا الأ�سا�سية والتحديات الكبرية
يف بلدان املنطقة .وللأ�سف ،من غري املتوقع �أن
يتح�سن الو�ضع قريب ًا يف ظل تعدد الأزمات العاملية
الراهنة ،مبا فيها الأزمتان املالية واالقت�صادية،
وتقلبات �أ�سعار النفط ،والأزمة البيئية (تغيرّ املناخ
وا�ستنزاف املوارد)؛ ف�ض ًال عن الأزمات االجتماعية
وال�سيا�سية ال�سائدة على امل�ستوى الإقليمي يف �إطار
االنتفا�ضات العربية(.)40
وتعريف الأمن الغذائي متعدد الأبعاد �إذ
ي�شمل «توافر الغذاء» ،و«الو�صول �إىل الغذاء»،
و«ا�ستخدام الغذاء» ،و«ا�ستقرار الغذاء»( ،)41مما
يعني �أنه يتوجب على البلدان تعزيز الإنتاج الزراعي
(التوافر) ،وحت�سني الظروف املعي�شية (الو�صول
واال�ستخدام) ،ف�ض ًال عن معاجلة عدد من الق�ضايا
الفنية والإدارية واللوج�ستية (اال�ستقرار) من �أجل
معاجلة و�ضعها الغذائي.
وفيما يتعلق بتوافر الغذاءُ ،يظهر تراجع ن�سب
()42
االكتفاء الذاتي على م�ستوى الزراعة واحلبوب
من  70يف املائة �إىل �أقل من  60يف املائة �أن توافر
الغذاء يف منطقة الإ�سكوا ي�شكل حتدي ًا لهذه املنطقة
التي تعتمد ب�شكل متزايد على الأ�سواق العاملية(.)43
وت�ؤكد ذلك �أي�ض ًا ن�سب الإعالة املرتبطة بالواردات
التي تظهر زيادة تدريجية يف كمية الأغذية
36

امل�ستوردة منذ عام  .2000و�ستظل املنطقة �ضعيفة
جد ًا �إزاء التقلبات يف �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية يف
امل�ستقبل القريب ،مع بقاء عدد من بلدانها بني
البلدان الأكرث ا�سترياد ًا للحبوب يف العامل� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن الت�ضخم الغذائي يتخطى ب�رسعته
التغريات احلا�صلة يف �إجمايل الت�ضخم يف عدد من
البلدان ،كما �أن التكلفة الإ�ضافية التي تتكبدها
البلدان ،ال �سيما غري امل�صدرة للنفط منها ،لت�سديد
فواتري الواردات الغذائية املتزايدة ،من �ش�أنها
الإبقاء على ال�ضغوطات املالية عليها ،ومن املتوقع
�أن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على قدرتها على الو�صول �إىل
الغذاء الذي حتتاجه �شعوبها ذات الأعداد املتنامية.
وال يزال ا�ستخدام الغذاء وا�ستقراره من
التحديات الأ�سا�سية التي تواجهها بلدان املنطقة
ح�سبما تظهره الأمثلة املبينة �أدناه يف عدد من
البلدان(.)44
ففي م�رص ،ويف حني ازداد �إنتاج القمح
بن�سبة  16يف املائة هذا العام وبن�سبة  6يف املائة
مقارنة مع معدل ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
ت�شكل اال�ضطرابات الداخلية التي ت�شهدها البالد
حالي ًا ،بالإ�ضافة �إىل الأعداد الكبرية من الالجئني
والعائدين من بلدان �أخرى� ،ضغوط ًا على �إمدادات
الغذاء .ويف العراقُ ،يتوقع �أن تبلغ واردات احلبوب
لهذا العام رقم ًا قيا�سي ًا قدره خم�سة ماليني طن
جراء انخفا�ض الإنتاج املحلي ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة
لعدم توفر مياه الري الكافية وتدهور الرتبة .ويف
لبنان� ،سيغطي �إنتاج احلبوب حواىل  20يف املائة
من الكميات امل�ستهلكة ب�سبب تدين املحا�صيل،
ويتوقع بالتايل �أن تتخطى واردات احلبوب معدل
ال�سنوات اخلم�س الأخرية بن�سبة  6يف املائة.
و�سيتدنى �إنتاج احلبوب �أي�ض ًا يف اململكة العربية
ال�سعودية نتيجة ال�ستمرار العمل باخلطة الهادفة
�إىل الإلغاء التدريجي للمحا�صيل التي حتتاج �إىل
كميات كبرية من املياه؛ ومن املتوقع �أن تبلغ كمية
احلبوب امل�ستوردة  12مليون طن .ويف ال�سودان،
تخطى �إنتاج احلبوب لعام  2011معدل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية بن�سبة  8يف املائة ،ورغم ذلك ُيتوقع
�أن يكون عدد الأ�شخا�ص الذين ال يزالون يعانون
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من انعدام الأمن الغذائي �أربعة ماليني �شخ�ص(.)45
ويف اجلمهورية العربية ال�سورية ،على الرغم من
زيادة امل�ساحات املزروعة بن�سبة  10يف املائة،
تراجع �إنتاج احلبوب بن�سبة  11يف املائة مقارنة
مع معدل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ب�سبب قلة
الأمطار .ومن املتوقع �أن ي�شهد الأمن الغذائي يف
البالد تدهوراً ،ال �سيما يف ظل اال�ضطرابات الأهلية
القائمة ،والعقوبات االقت�صادية والأعداد الكبرية
من الالجئني والنازحني .كذلك يف اليمن ،تراجع
�إنتاج احلبوب بن�سبة  16يف املائة مقارنة مع العام
املا�ضي ،جراء تراجع امل�ساحات املزروعة وتدين
املحا�صيل ب�سبب �شح املياه واحلد من ا�ستخدام
الأ�سمدة .ومن غري املتوقع �أن ي�شهد الو�ضع
حت�سن ًا نظر ًا �إىل اال�ضطرابات الأهلية القائمة،
وبالتايل تربز احلاجة �إىل ا�سترياد لغاية  2.7مليون
طن من احلبوب يف حني يبقى  7.2مليون �شخ�ص
(حواىل  32يف املائة من الأ�رس) يعانون من انعدام
الأمن الغذائي(.)46
ويف �إطار اال�ستجابة لأزمة الغذاء املتفاقمة،
عملت بلدان املنطقة على جبهات متعددة� ،إال �أنها
ركزت ب�شكل خا�ص على التدابري الق�صرية الأمد
الهادفة �إىل �ضمان الغذاء الكايف لتجاوز الأزمة
بد ًال من تعزيز مناعتها على املدى البعيد .ومن
الإجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية وتقلبها �إن�شاء و�/أو
تعزيز عدد من برامج �شبكات الأمان ،مبا فيها
توفري امل�ساعدات الغذائية للمحتاجني ،وتخفي�ض
�أ�سعار املواد الغذائية الأ�سا�سية ،ورفع احلد
الأدنى للأجور؛ وو�ضع القيود على ت�صدير ال�سلع
الغذائية؛ وزيادة احتياطي الأغذية واملخزون
الغذائي؛ و�إزالة ال�رضائب على الواردات وغريها
من الر�سوم املفرو�ضة على املواد الغذائية؛
وتوزيع املدخالت الزراعية على املزارعني.
ويهدف معظم هذه الربامج �إىل تعزيز توافر الغذاء
وت�سهيل الو�صول �إليه يف املدى املنظور� .إال �أن
قلي ًال من البلدان قد �أحرز تقدم ًا على م�ستوى
اال�سرتاتيجيات الطويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي
ومناعة النظام الغذائي ،مثل احلد من الريبة من
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خالل حت�سني املعلومات املتعلقة بال�سوق ،وتعزيز
�شفافية الأ�سواق الزراعية ،وحت�سني �آليات تن�سيق
ال�سيا�سات الإقليمية والدولية ،وتعزيز املناعة من
خالل اال�ستثمارات الهادفة (مبا يف ذلك الت�شغيل
والأن�شطة البديلة املدرة للدخل) وبناء القدرات يف
كافة املجاالت املرتبطة بالإنتاج الزراعي والنفاذ �إىل
الأ�سواق(.)47

جيم -الوظائف اخل�ضراء
�سي�سمح االنتقال نحو ال�صناعات اخل�رضاء
بزيادة فر�ص العمل يف املنطقة العربية .وقد
�سلطت منظمة العمل الدولية ال�ضوء على املو�ضوع
بتحديدها لفئة جديدة من العمال �أطلقت عليها
ت�سمية «العمال اخل�رض» الذين ي�شكلون وجوه ًا
بارزة يف اقت�صاد امل�ستقبل .وقد حدد تقرير
الوظائف اخل�رضاء الذي �صدر عام  2008طرق ًا
خمتلفة �سيت�أثر فيها الت�شغيل حني يعاد توجيه
االقت�صادات نحو مزيد من اال�ستدامة ،ال �سيما
توليد وظائف جديدة �أو ا�ستبدال بع�ض الوظائف
ب�أخرى ،مبا يف ذلك التحول من الوقود الأحفوري
�إىل الطاقة املتجددة� ،أو من ت�صنيع ال�شاحنات �إىل
ت�صنيع مركبات ال�سكك احلديدية� ،أو من طمر
النفايات وحرقها �إىل �إعادة التدوير؛ وقد يتم
التخلي عن بع�ض الوظائف من دون ا�ستبدالها
ب�أخرى ب�شكل مبا�رش.
ويف �إطار تناول ق�ضية �صناعة الطاقة ،تفيد
تقديرات املجل�س العاملي لطاقة الرياح �أنه لكل
ميغاوات من القدرة الربحية اجلديدة� ،سيتم توليد
 15فر�صة عمل بدوام يوازي عدد �ساعات عمل الفرد
يف ال�سنة ،يف عدد من الأن�شطة ترتاوح بني الت�صنيع
والتلزمي ،مما �سي�ؤدي �إىل خلق  0.33وظيفة يف
جمال دعم �أن�شطة الت�شغيل وال�صيانة املعتادة(.)48
ويف جمال الطاقة ال�شم�سية ،تفيد التقديرات ب�أنه
لكل ميغاوات جديد� ،سيتم توليد  10وظائف بدوام
كامل تتوزع ما بني الت�صنيع ،والتعاقد ،والتجهيز
والتلزمي ف�ض ًال عن توليد  0.3وظيفة يف جمال دعم
�أن�شطة الت�شغيل وال�صيانة املعتادة (.)49
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من شأن االقتصاد
األخضر أن يحفز على
توليد فرص العمل
من خالل تشجيع
ريادة األعمال على
نطاق واسع .وميكن
لرواد األعمال املواكبني
للحداثة أن يستفيدوا
من فرص إنشاء
اقتصادات مستدامة
جديدة ،مما يستوجب
التزاما ً ومبادرة ينطلقان
من املصلحة العامة

38

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

وقامت وكالة ال�ش�ؤون البيئية يف م�رص ب�إن�شاء
عد ٍد من املكاتب الإقليمية التابعة لها ف�ض ًال عن
وحدات خا�صة بالإدارة البيئية ،مما �أ ّمن الوظائف
لألفي �شخ�ص يف املحافظات يف جمال الإ�رشاف
على الق�ضايا املرتبطة بالإدارة البيئية .ويف جمال
�إدارة النفايات يف حمافظتي الإ�سكندرية والقاهرة،
تفيد التقديرات ب�أن هذه املبادرات �سمحت بتوفري
 15000وظيفة يف القطاع اخلا�ص ،فيما جرى
توليد  1000وظيفة مرتبطة بالر�صد يف القطاع
العام� .أ�ضف �إىل ذلك اخلطة الهادفة �إىل توليد
حواىل  100000وظيفة جديدة مرتبطة ب�إعادة
تدوير ق�ش الأرز وغريها من املبادرات الهادفة
�إىل �إنتاج �أنظف .و�سيتم توفري الوظائف اجلديدة
ب�شكل �أويل يف �إطار م�شاريع حزم ق�ش الأرز يف
رزم وزراعة الفطر يف  600موقع خمتلف يف منطقة
الدلتا يف م�رص .كما �أعربت احلكومة عن التزامها
بزيادة قدرة مزارع الرياح ،بحيث يتم توليد حواىل
 75000وظيفة بحلول عام .2020
ويف لبنان ،تتوفر حالي ًا حواىل  3400وظيفة
خ�رضاء يف جمال �إدارة النفايات (�إدارة النفايات
ال�صلبة ،و�إدارة النفايات اخلطرة ،ومعاجلة مياه
ال�رصف ال�صحي) .وبحلول عام  ،2020يتوقع
توليد ما بني  1900و 2500وظيفة خ�رضاء يف
جمال جمع النفايات و�إعادة التدوير ،ويف عدد من
املرافق املعنية ب�إدارة النفايات ال�صلبة املخطط

�إن�شا�ؤها بهدف فرز النفايات وحتويلها �إىل �سماد
وتوليد الغاز احليوي ،ويف املعاجلة الثانوية ملياه
ال�رصف ال�صحي املطبقة ،مبا يف ذلك ا�سرتاتيجيات
لإدارة النفايات ال�صلبة يف البلديات ،وحتويل
النفايات �إىل طاقة ،و�إغالق املكبات املفتوحة و�إعادة
ت�أهيلها .وميكن �أي�ض ًا توليد  640وظيفة دائمة
وحواىل  400وظيفة م�ؤقتة ،ف�ض ًال عن �آالف فر�ص
العمل الق�صرية الأمد يف جمال بناء مرافق جديدة
وتوفري املعدات واملواد(.)50
�إىل جانب ذلك ،من �ش�أن االقت�صاد الأخ�رض �أن
يحفز على توليد فر�ص العمل من خالل ت�شجيع
ريادة الأعمال على نطاق وا�سع .وميكن لرواد
الأعمال املواكبني للحداثة �أن ي�ستفيدوا من فر�ص
�إن�شاء اقت�صادات م�ستدامة جديدة ،مما ي�ستوجب
التزام ًا ومبادرة ينطلقان من امل�صلحة العامة.
ويعزز االقت�صاد الأخ�رض �إدماج الق�ضايا البيئية
بدء ًا من مرحلة الت�صميم الأويل لأي م�ؤ�س�سة جتارية
وذلك باعتماد عمليات وبرامج داعمة لال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني .وهو يتيح للقطاعني العام
واخلا�ص �أن ينوعا ويو�سعا �أن�شطتهما �أكان يف
جمال ال�صناعة �أم الزراعة �أم اخلدمات .ويف �إطار
اقت�صادي واجتماعي متقلب وغري م�ستقر مثل ذاك
الذي ت�شهده منطقة الإ�سكوا ،ي�شكل تنويع الأن�شطة
االقت�صادية وموارد الطاقة وديناميات التنمية ورقة
رابحة يف معادلة التخطيط االقت�صادي.
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السياسات االجتماعية في منطقة اإلسكوا
بعد االنتفاضات العربية
�ألف -مقدمة
يتناول هذا الف�صل ال�سيا�سة االجتماعية يف
منطقة الإ�سكوا يف الإطارين التاليني�( :أ) التغريات
ال�سيا�سية التي ت�شهدها بلدان عربية كربى؛ (ب)
الوقائع االقت�صادية القائمة يف املنطقة والعامل.
�أثارت االنتفا�ضات العربية ت�سا�ؤالت �أ�سا�سية
حول دور ال�سيا�سات االجتماعية يف امل�سار
امل�ستقبلي للتحوالت االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية وا�ستقرارها يف املنطقة .وقد
�رشع يف الوقت نف�سه �أبواب ًا جديدة �أمام �صنع
ّ
ال�سيا�سات االجتماعية كانت مغلقة يف ظل الأنظمة
الأوتوقراطية .ويو�ضح هذا الف�صل �أن ال�سيا�سة
االجتماعية ت�شكل حلقة �أ�سا�سية يف ن�ش�أة وا�ستدامة
�أنظمة �سيا�سية اجتماعية واقت�صادية يف املنطقة
ميكنها �أن تكون دميقراطية وتنموية يف �آن .وال بد
لأنظمة ال�سيا�سات االجتماعية اجلديدة املحتمل
ظهورها �أن تنبثق عن حوار اجتماعي دقيق بني
جمموعات امل�صالح املختلفة .وي�سلط هذا الف�صل
ال�ضوء على بع�ض هذه الق�ضايا الهامة التي ينبغي
التطرق �إليها يف املراحل الأوىل من عملية �إر�ساء
الدميقراطية.
ويتناول الق�سم التايل الظروف الأولية التي
كان لها ت�أثري على ال�سيا�سة االجتماعية يف املنطقة،
ثم يقدم ملحة وا�سعة عن تطور �أنظمة الرعاية
االجتماعية القائمة خالل العقود القليلة املا�ضية،
ف�ض ًال عن املوا�صفات واحلدود الرئي�سية لأنظمة
الرعاية ال�سلطوية التي تهيمن عليها جماعات
امل�صلحة والتي برزت يف اخلم�سينيات وال�ستينيات،
وكيف فقدت فعاليتها ب�شكل تدريجي يف زمن
العوملة والإ�صالح االقت�صادي .ويتبع ذلك نقا�ش
حول �أنظمة التعليم وال�صحة يف املنطقة ،وال�ضمان
االجتماعي و�سوق العمل ف�ض ًال عن اخلال�صات
ب�ش�أن ال�سيا�سات.

باء -تطور ال�سيا�سات االجتماعية يف
منطقة الإ�سكوا

 -1الظروف الأولية وتبعاتها
ت�شكل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا جمموعة
�شديدة التنوع من حيث الهيكليات االقت�صادية
والتنمية االقت�صادية واالجتماعية .فاملنطقة ت�ضم
من جهة اليمن وال�سودان ،وهما من �أقل البلدان
منواً ،اللذين ت�سود فيهما حالة من الفقر املعمم
والبنى التحتية االقت�صادية واالجتماعية غري
املتطورة ،ومن جهة �أخرى بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي الغنية بالنفط واملعروفة باالرتفاع الكبري
ملعدالت ن�صيب الفرد من الدخل فيها ،وقلة التنوع
االقت�صادي ،ووفرة املوارد املالية من �أجل ت�أمني
اخلدمات االجتماعية� .أما البلدان الأخرى الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ما بني هذين النقي�ضني ،ال �سيما البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،فترتاوح بني بلدان
ذات دخل متو�سط منخف�ض و�أخرى ذات دخل
متو�سط مرتفع وتعي�ش فيها �أغلبية �سكان املنطقة.
فما يزيد عن  80يف املائة من ه�ؤالء يعي�شون يف بلدان
ذات دخل متدن �إىل متو�سط ،وبالتايل ،تت�شابه
معظم امل�شاكل املرتبطة باحلماية االجتماعية يف
هذه البلدان� ،إال �أنه القت�صادات جمل�س التعاون
اخلليجي املرتفعة الدخل والغنية بالنفط مزايا
وم�شاكل خمتلفة يف جمال التنمية االجتماعية.
وك���ان للمزايا ال��دمي��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي تتمتع بها
اق��ت�����ص��ادات منطقة الإ���س��ك��وا ت��ب��ع��ات ه��ام��ة� ،إىل
ج��ان��ب الهيكليات االق��ت�����ص��ادي��ة وم��ع��دالت الدخل
(اجل�����دول  .)1فقد نتج ع��ن ال��ت��ح��ول ال��دمي��غ��رايف
الأخري تركيبة �سكانية فتية ن�سبي ًا وفئة �رسيعة
النمو من الأ�شخا�ص الذين يف �سن العمل ،وهذه
ميزات م�شرتكة بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
كافة ،مبا فيها بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

أثارت االنتفاضات
العربية تساؤالت
أساسية حول دور
السياسات االجتماعية
في املسار املستقبلي
للتحوالت االجتماعية
والسياسية واالقتصادية
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م�ؤ�شرات اقت�صادية
ودميغرافية يف منطقة الإ�سكوا

ال�سكان
ن�صيب الفرد من العدد الإجمايل ح�صة �سكان املدن
الناجت املحلي الإجمايل
(بالن�سبة املئوية)
(بالدوالر الأمريكي) (باملاليني)
95.8
69 512
قطر
0.8
78
4.1
49 229
الإمارات العربية املتحدة
98.4
2.3
48 783
الكويت
88.6
28 068
البحرين
0.7
71.7
2.4
21 047
ُعمان
83.6
24
20 406
اململكة العربية ال�سعودية
87.2
4.1
9 586
لبنان
42.8
74.2
4 491
م�رص
78.5
5.4
4 334
الأردن
54.9
18.5
4 133
اجلمهورية العربية ال�سورية
66.4
27.6
2 990
العراق
72.1
3.6
2 465
ال�ضفة الغربية وغزة
31.8
20.6
2 234
اليمن
45.20
38.4
1 613
ال�سودان
املصدر.World Bank (2011( :
مالحظة :بيانات الناجت احمللي اإلجمالي تعود لعام 2005؛ وبيانات السكان تعود لعام .2009

أصبحت شرعنة
سلطة الدولة
واحملافظة عليها احملفز
األساسي للسياسات
االجتماعية ،فازداد
التضارب بني
هذه السياسات
والوقائع االقتصادية
واالستراتيجيات
االقتصادية املعتمدة
حديثا ً في تلك الفترة
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الغنية بالنفط .وقد عزز ذلك �أهمية ال�سيا�سات
االجتماعية املنتجة املرتبطة بالتعليم وتكوين
ر�أ�س املال الب�رشي من جهة ،فيما خفف من جهة
�أخرى من عبء تدابري احلماية االجتماعية اخلا�صة
بامل�سنني ،مقارنة مع االقت�صادات الأكرث ن�ضوج ًا.
�إال �أن تخفيف هذا العبء عك�سه �إىل حد ما ارتفاع
معدالت الهجرة من الريف �إىل املدينة ب�رسعة
كبرية ،فا�ستبدلت �آليات احلماية التقليدية القائمة
على الأ�رسة واجلماعة ب�أخرى ذات طابع ر�سمي
مع زيادة التح�رض ،مما زاد من العبء امللقى على
كاهل �أجهزة احلماية االجتماعية.
وما يدعو �إىل القلق ارتفاع عدد البلدان التي
تواجه نزاعات اجتماعية ،ال �سيما و�أن هذه
النزاعات مبعظمها ذات طابع عرقي وديني.
وت�سود توترات مماثلة يف بلدان �أخرى �أع�ضاء يف
الإ�سكوا غري م�صنفة كبلدان نزاعات اجتماعية،

مما قد يقود �إىل نزاعات مفتوحة .ويف بع�ض البلدان
الأع�ضاء مثل العراق وفل�سطني ولبنان ،لعبت
حروب العدوان اخلارجية دور ًا مبا�رش ًا مهم ًا يف
ت�أجيج النزاعات الداخلية� .أ�ضف �إل ذلك �أن بلدان ًا
�أخرى يف املنطقة مل تتمكن من تفادي التبعات غري
املبا�رشة لهذه الت�أثريات اخلارجية.

 -2حدود �أنظمة الرعاية االجتماعية
ال�سلطوية التي تهيمن عليها جماعات
امل�صلحة
يف مقابل «ال�سيا�سات االجتماعية القائمة
على احلقوق يف الغرب والتي �شكلت نقطة الذروة
يف عملية �إر�ساء الدميقراطية»( ،)51برزت �أنظمة
الرعاية االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا يف الن�صف
الأخري من القرن الع�رشين يف ظروف خمتلفة
جداً .فعلى الرغم من وجود د�ساتري حديثة يف عدد
من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،كانت احلقوق
ال�سيا�سية حمدودة جد ًا يف ظل الأنظمة ال�سلطوية،
وعندما مل تكن احلقوق املدنية مقموعة من قبل
الأنظمة اال�ستبدادية كانت حمكومة باملعايري
الدينية بدرجات متفاوتة بح�سب البلدان.
وكانت �أنظمة الرعاية االجتماعية التي تطورت
يف منطقة الإ�سكوا منذ اخلم�سينيات وال�ستينيات من
القرن الع�رشين قد �أن�ش�أتها الدول لأهداف �أ�سا�سية
تتمثل يف بناء الأمة وتوطيد قوة الدولة واملحافظة
عليها ،ولي�س ا�ستجابة ملطالب حتركات اجتماعية
�شعبية وقوى اجتماعية معب�أة دميقراطي ًا .ولأن
ال�سيا�سات االجتماعية ُفر�ضت من ال�سلطات وكانت
بطبيعتها غري ت�شاركية على م�ستويات الت�رشيع
والت�صميم والتطبيق ،بد�أت تربز مع الوقت فجوات
�أ�سا�سية يف التنمية االجتماعية .و�أ�صبحت �رشعنة
�سلطة الدولة واملحافظة عليها املحفز الأ�سا�سي
لل�سيا�سات االجتماعية ،فازداد الت�ضارب بني هذه
ال�سيا�سات والوقائع االقت�صادية واال�سرتاتيجيات
االقت�صادية املعتمدة حديث ًا يف تلك الفرتة.
ويف ح�ي�ن كانت �سيا�سة الدول���ة املتعلقة ب�ضمان
العم���ل للخريج�ي�ن مرتبط���ة به���دف بن���اء الأم���ة،
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ا�ستف���ادت الطبق���ة الو�سط���ى النا�شئ���ة وجمموع���ة
�صغ�ي�رة م���ن املوظف�ي�ن يف احلكوم���ة والقطاع���ات
النظامي���ة اململوك���ة مبعظمه���ا م���ن الدول���ة من رزم
�سخي���ة للرعاي���ة االجتماعي���ة ،مب���ا فيه���ا الت�أم�ي�ن
ال�صح���ي ،والإ�س���كان املدع���وم ،والت�شغي���ل مل���دى
احلي���اة ،والتعليم املج���اين ،ومعا�ش���ات التقاعد� .إال
�أن التداب�ي�ر التحولي���ة مث���ل الإ�ص�ل�اح الزراع���ي،
و�إجراءات �إعادة التوزيع ،ودعم ال�سلع الأ�سا�سية،
مب���ا فيه���ا امل���واد الغذائي���ة والطاقة ،مل تك���ن �سوى
تداب�ي�ر �شعبوية تهدف �إىل تهدئة �رشيحة كبرية من
ال�س���كان .وي�شبه نظ���ام الرعاي���ة االجتماعية الأويل
يف منطق���ة الإ�سك���وا ذاك ال���ذي و�صف���ه �إ�سبين���غ-
�أن ــدر�سـ���ن ( )Esping-Andersen, 1990بـالـنـظ���ام
املحاف���ظ ال���ذي تهيم���ن علي���ه جماع���ات امل�صلحة يف
�إط���ار �أوروب���ا الغربي���ة ،م���ع ف���وارق �أ�سا�سية فيما
يتعل���ق بالقي���ود املفرو�ض���ة عل���ى احلق���وق املدني���ة
وغي���اب الدميقراطي���ة .وق���د تك���ون �صف���ة «النظام
ال�سلط���وي ال���ذي تهيمن علي���ه جماع���ات امل�صلحة»
�أك�ث�ر مالءم���ة عل���ى م�ست���وى منطق���ة الإ�سك���وا.
وكان نظام الرعاية االجتماعية يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات يتما�شى مع الوقائع االقت�صادية
للمنطقة يف تلك الفرتة عندما كانت املهمة امللحة
تق�ضي بتوفري البنية التحتية االقت�صادية
واالجتماعية الالزمة لإن�شاء اقت�صاد حديث يف ظل
ظروف غري مالئمة من حيث التنمية االجتماعية.
ففي معظم البلدان كان العمر املتوقع � 50سنة �أو
ما دون ،ومعدل وفيات الأطفال ما دون اخلام�سة
 300من �أ�صل  ،1000ومعدل الأمية �أكرث من 70
يف املائة(.)52
ومل تكن منافع التنمية االجتماعية موزعة
ب�شكل عادل .فحتى يف البلدان العربية التي ت�سمي
نف�سها «ا�شرتاكية»� ،أي اجلمهورية العربية
ال�سورية والعراق وم�رص ،مت �إق�صاء �رشائح
وا�سعة من ال�سكان يف املناطق الريفية والقطاعات
غري النظامية يف املدن .وكان ي�ؤمل �إدماج ما تبقى
من ال�سكان تدريجي ًا يف نظام الرعاية االجتماعية مع
مرور الوقت ومنو القطاع احلديث .وما كان هذا
االفرتا�ض ليعترب غري معقول خالل الفرتة الطويلة
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من النمو الكبري الذي �شهدته املنطقة بني منت�صف
اخلم�سينيات و�أواخر ال�سبعينيات.
لكن منذ الثمانينات بد�أت الت�صدعات بالظهور،
وخالل العقدين التاليني حتولت البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا تدريجي ًا �إىل اعتماد ا�سرتاتيجيات
تنموية جديدة قائمة على جتارة و�سيا�سات مالية
�أكرث حترر ًا وتطوير قطاع خا�ص �أكرث تناف�سية.
وتفاوت توقيت هذا امل�سار و�شكله النهائي بني
بلد و�آخر ،بح�سب حدة االختالالت االقت�صادية،
وطبيعة ال�ضغوطات اخلارجية من قبل الدائنني
الأجانب ،والوقائع االجتماعية واالقت�صادية على
امل�ستوى الداخلي .فقد اعتمدت بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي الغنية بالنفط �أدنى م�ستويات
تنظيم ال�سوق وحمايته ،ونظر ًا حل�صول هذه
البلدان على عائدات النفط والقرو�ض الأجنبية،
كانت مهمتها �أ�سهل يف مواجهة الوقائع االقت�صادية
اجلديدة� .أما البلدان الأخرى الأع�ضاء فقد ت�أخرت
فيها الإ�صالحات االقت�صادية ،لكن يف بداية الألفية
اجلديدة ،كانت كلها قد �أقرت باحلاجة �إىل نظام
�أف�ضل لالندماج يف االقت�صاد العاملي على �أ�سا�س
تعزيز التناف�سية ،و�أدخلت �إجراءات �إ�صالحية
�أ�سا�سية ،ال �سيما يف جمال حترير التجارة واملال،
واال�ستقرار االقت�صادي الكلي ،و�ضوابط امليزانية.
ويف حني كانت هذه اال�سرتاتيجية االقت�صادية
اجلديدة ت�ستوجب �أي�ض ًا �إجراء التعديالت املنا�سبة
يف م�صفوفة ال�سيا�سة االجتماعية� ،أهملت احلكومات
ال�سلطوية يف معظم البلدان هذا املو�ضوع ب�شكل
كبري �أو تعاملت معه على �أنه هام�شي .وعلى الرغم
من تعذر اال�ستمرار بالعمل بالعقد االجتماعي
القدمي وعدد من منافع الرعاية اخلا�صة بالطبقات
الو�سطى ،مل يتم �إجراء �أي �إ�صالحات ،ويف حاالت
نادرة حيث ر�أى املخططون اال�سرتاتيجيون
للإ�صالحات االقت�صادية احلاجة �إىل �سيا�سات
اجتماعية جديدة ،وجدوا �أنف�سهم غري قادرين على
تطبيقها يف ظل الأنظمة ال�سلطوية يف املنطقة .وبد ًال
من �إ�صالح نظام التعليم الر�سمي لتلبية االحتياجات
االقت�صادية والوقائع املالية اجلديدة� ،شهد النظام
املذكور تراجع ًا على م�ستوى النوعية واملوارد يف
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مرحلة ح�سا�سة اقت�ضت خاللها الأعداد املتزايدة
من ال�شباب تعزيز فعالية هذا القطاع .وف�ضلت
الطبقات الو�سطى وغريها من الطبقات ذات
النفوذ ال�سيا�سي وال�صوت امل�سموع على امل�ستوى
االجتماعي اال�ستغناء عن نظام التعليم الر�سمي
عرب اللجوء �أكرث ف�أكرث �إىل الدرو�س اخل�صو�صية
والتعليم اخلا�ص .وقد القت �أنظمة الرعاية ال�صحية
امل�صري نف�سه يف عدد من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
لكن بن�سب متفاوتة بح�سب املوارد املالية املتاحة
لكل دولة وقدرتها على احلد من التجزئة املتزايدة
لعملية توفري اخلدمات ال�صحية.
ومت التخلي �أي�ض ًا عن مكون �آخر من مكونات
العقد االجتماعي ال�سابق� ،أال وهو �ضمان
الدولة وظائف للخريجني ،وذلك لعدم مالءمته
ال�سرتاتيجية التنمية اجلديدة وعدم قدرة معظم
البلدان على حتمله .و�أدى عدم �إ�صالح ال�سيا�سات
االجتماعية و�سوق العمل �إىل زيادة البطالة لدى
ال�شباب ،ال �سيما املتعلمني منهم ،فتم تبديد �إحدى
�أهم مزايا البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا� ،أي خمزونها
من ال�شباب املتعلم .ويف جمال احلماية االجتماعية،
وبد ًال من اعتماد �أنظمة الت�أمني املرتبطة باملتطلبات
اجلديدة ل�سوق العمل ،مت توجيه املوارد �أكرث ف�أكرث
نحو خطط التخفيف من الفقر من خالل هيكلية
اجلدول .9

البحرين
م�صر
الأردن
الكويت
عُ مان

م�ؤ�س�سية جمز�أة �ضمن الدولة نف�سها ،وبات تطبيق
هذه اخلطط يتم �أكرث ف�أكرث من قبل املنظمات غري
احلكومية التي ازداد عددها على قدم و�ساق.
واعتربت الأنظمة الأوتوقراطية ما تبقى من هذه
الأ�شكال من التحويالت االجتماعية ،كما هو احلال
بالن�سبة لإعانات امل�ستهلكني ،كح�سنات تعطى
ل�شعوب خا�ضعة بد ًال من مقاربتها على �أنها نوع
من �آليات احلماية والت�أمني القائمة على احلقوق
يف االقت�صادات النا�شئة التي يقودها ال�سوق(.)53
وقد مت �سد الثغرات الناجمة عن عدم مالءمة نظام
الرعاية االجتماعية عرب امل�ؤ�س�سات اخلريية الدينية
والطائفية ،مما �أدى �إىل جتزئة اجتماعية تطورت
مع الوقت �إىل نزاعات اجتماعية متزايدة.
وقد �أدى عدم التناغم بني ال�سيا�سات االجتماعية
للأنظمة الأوتوقراطية يف منطقة الإ�سكوا والوقائع
االقت�صادية اجلديدة �إىل انتفا�ضات �شعبية كان
معظم من قادها من ال�شباب امل�صابني باخليبة.
ويلخ�ص الرد ال�رسيع للأنظمة على البوادر الأولية
لالنتفا�ضات يف عامي  2010و 2011بو�ضوح املنطق
الذي يقوم عليه نهج ال�سيا�سات االجتماعية للقادة
ال�سلطويني واملبني على «الهدايا» ال�سيا�سية .فما
�سمي بـ «الإعانات من �أجل ال�سالم»( )54ما هو �سوى
هدايا �سيا�سية بوجه خمتلف تقع يف �صلب عملية

الإعانات من �أجل ال�سالم يف بلدان خمتارة من منطقة الإ�سكوا
تخ�صي�ص مبلغ  100مليون دوالر للأ�رس ،مع عر�ض مبلغ  2500دوالر لكل �أ�رسة؛ وتوفري  20000وظيفة حكومية جديدة
زيادة الدعم على املواد الغذائية؛ ووعد برفع �أجور املوظفني املدنيني ورواتبهم بن�سبة  15يف املائة
زيادة رواتب املوظفني املدنيني والع�سكريني؛ وتخفي�ض ال�رضائب على الوقود واملواد الغذائية؛
وتوفري املزيد من الأموال لل�صندوق الوطني مل�ساعدة الفقراء
تخ�صي�ص مبلغ  4000دوالر لكل مواطن؛ وتوفري املواد الغذائية املجانية ملدة � 14شهر ًا
رفع احلد الأدنى للأجور من � 364إىل  520دوالر يف ال�شهر؛ وتوفري  50000وظيفة حكومية جديدة؛
وتخ�صي�ص راتب �شهري بقيمة  380دوالر للباحثني عن عمل

اململكة العربية ال�سعودية زيادة رواتب موظفي القطاع العام بن�سبة  15يف املائة؛ ومنح �إعانات البطالة؛ وتقدمي �إعانات الإ�سكان جلعل �أ�سعاره مقبولة
تخفي�ض ال�رضائب اال�ستهالكية على القهوة وال�سكر؛ وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية على الأغذية؛
اجلمهورية العربية ال�سورية وتوفري مزيد من الأموال ل�صندوق النظام االجتماعي للفقراء؛ وزيادة الأجور وبدالت التدفئة للعاملني يف اخلدمة املدنية
زيادة الإنفاق على الرعاية
اليمن

املصدر.The Economist (2011( :
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�صنع ال�سيا�سات االجتماعية يف وقت قد �آن فيه �أوان
الإ�صالح االقت�صادي ،وكان الهدف الأ�سا�سي لتلك
الهدايا احلفاظ على �سلطة الأنظمة الأوتوقراطية
(اجلدول  .)9وقد خلقت االنتفا�ضات العربية املناخ
املالئم لإعادة النظر يف ال�سيا�سات االجتماعية يف
منطقة الإ�سكوا ،بهدف ت�صميم �سيا�سات ال تتناغم
مع الوقائع االقت�صادية املحلية والدولية اجلديدة
فح�سب ،بل ت�شكل �أي�ض ًا �أحد املكونات الأ�سا�سية
لال�سرتاتيجيات االقت�صادية املطلوبة يف ظل
الظروف اجلديدة .وكما هو مبني �أدناه ،ال ميكن
تطبيق هذه ال�سيا�سات االجتماعية «التنموية» �إال يف
�إطار دميقراطي وت�شاركي ،كان مفقود ًا يف املنطقة
حتى الآن.

جيم -التعليم :نحو «نظام للرعاية
االجتماعية حمفز للإنتاجية»؟
ي�شكل �إ�صالح التعليم يف منطقة الإ�سكوا حاجة
اجتماعية واقت�صادية وعن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف �أي
نظام دميقراطي وتنموي م�ستقبلي لل�سيا�سات
االجتماعية .فالتعليم� ،أوالً ،ال ي�ساهم �سوى ب�شكل
حمدود يف احلراك االجتماعي يف املنطقة .وثاني ًا،
ف�شل التعليم �إىل حد كبري يف امل�ساعدة على التخفيف
من م�شاكل البطالة يف املنطقة نظر ًا لعدم التطابق
بني املهارات املطلوبة يف �سوق العمل وتدريب
اخلريجني .وثالث ًا ،يحرم تدين نوعية التعليم
املنطقة من القاعدة ال�صلبة التي ت�شكلها املهارات
والتي ُتعترب �رضورية لك�سب القدرة التناف�سية يف
االقت�صاد الدويل.
وفيما يتعلق ببيانات التح�صيل العلمي ،يو�ضح
تقرير �صادر حديث ًا حول الأهداف الإمنائية للألفية
ا�شرتكت الإ�سكوا يف �إعداده مع جامعة الدول
العربية �أنه يف حني ُتعترب معظم البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا على امل�سار ال�صحيح يف جمال توفري
التعليم الأ�سا�سي ل�سكانها ،ال يزال ال�سودان واليمن
مت�أخرين جداً ،فيما حتول احلروب والنزاعات
الدائرة حالي ًا يف العراق وفل�سطني ولبنان دون
�إحراز تقدم على هذا امل�ستوى( .)55ويحدد التقرير

العوائق العامة �أمام تعميم التعليم االبتدائي اجليد
يف النق�ص يف املوارد ،والتفاوت بني اجلن�سني،
وانعدام امل�ساواة بني املناطق الريفية واحل�رضية،
وتدين معايري التعليم .ويبوب اجلدول  10بع�ض
امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية للتعليم والإملام بالقراءة
والكتابة ُمظهر ًا �أن املنطقة قد �أحرزت تقدم ًا كبري ًا
خالل العقود القليلة املا�ضية .فبا�ستثناء ال�سودان
والعراق وم�رص واليمن ،تخطت البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا متو�سط معدالت الإملام بالقراءة
والكتابة اخلا�صة بالبلدان ذات الدخل املتو�سط
والبالغ  83يف املائة(.)56
�أ�ضف �إىل ذلك الزيادة الكبرية التي �شهدها
متو�سط عدد �سنوات التعليم املدر�سي منذ
الثمانينيات من القرن الع�رشين ،على نحو �أتاح
للمنطقة اللحاق باملعدل ال�سائد يف البلدان النامية.
فعلى م�ستوى منطقة الإ�سكوا ككل ،ارتفع هذا
املتو�سط ثالثة �أ�ضعاف� ،إذ انتقل من �أقل من ثالث
�سنوات يف عام � 1980إىل � 6.4سنوات بحلول عام
.2010
�إال �أن �أداء معظم البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
ال يزال مت�أخر ًا مقارنة مع البلدان النامية يف مناطق
�أخرى .كما �أن املعدل الإجمايل لاللتحاق بالتعليم
اجلامعي متدنٍ جد ًا وال يتخطى  23يف املائة(.)57
وبعبارات �أخرى ،على الرغم من التقدم املحرز يف
احلد من الأمية ،ال تزال املنطقة مت�أخرة من حيث
التعمق يف التعليم.
ويظهر العمود الأخري من اجلدول  10متو�سط
�سنوات التعليم املدر�سي كن�سبة من �سنوات التعليم
املدر�سي املتوقعة قيا�س ًا مب�ستوى ن�صيب الفرد من
الدخل يف كل من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وعلى
الرغم من التقدم ال�رسيع الذي حققته بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي يف جمال التح�صيل العلمي ،ال تزال
امل�ستويات التي بلغتها �أدنى بكثري من تلك املتوقعة.
فقد حققت الكويت  48يف املائة فقط من متو�سط
�سنوات التعليم املدر�سي املتوقع لديها ،فيما بلغت
الن�سبة التي حققتها كل من قطر واململكة العربية
ال�سعودية  58يف املائة� .أما البلد الوحيد الذي حقق
ن�سبة قريبة من امل�ستوى املتوقع للتح�صيل العلمي
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امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية للتعليم املدر�سي والإملام بالقراءة والكتابة يف منطقة الإ�سكوا
معدل الإملام بالقراءة والكتابة
لدى الكبار (ن�سبة من عمرهم 15
�سنة وما فوق)
2005 2000 1990 1980
91.1 66.8 66.8 66.8

ال�سنوات املتوقعة للتعليم
املدر�سي
(بالأعوام)
2010 2010 2005 2000 1990 1980 2010 2005 2000 1990 1980 2010
65.6 8.6 8.0 7.3 5.1 3.1 13.1 12.8 12.5 13.0 12.0 91.1
متو�سط �سنوات التعليم املدر�سي
لدى الكبار (بالأعوام)

البلد
الأردن
الإمارات
العربية املتحدة 8.6 90.0 90.0 71.2 71.2 53.5
البحرين
اجلمهورية
العربية
ال�سورية
ال�سودان
العراق
عمان
فل�سطني
قطر
الكويت
لبنان
اململكة العربية
ال�سعودية
م�رص
اليمن
املعدل

ن�سبة ال�سنوات املتوقعة

11.5 11.5 10.7 11.1

3.1

4.3

6.9

8.4

9.2

80

14.3 14.0 13.4 13.5 10.0 90.0 87.9 86.5 84.0 69.8

4.1

6.0

8.4

9.0

9.4

65.7

10.0 10.5

2.6

4.1

4.7

4.8

4.9
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4.4
9.7
11.1
13.1
12.7
12.5
13.5

1.5 0.9
2.9 1.5
..
..
..
..
5.4 4.4
5.5 4.3
..
..

2.4
4.8
..
..
6.4
6.1
..

2.8
5.3
..
..
7.0
6.0
..

65.9 2.9
57.7 5.6
..
..
..
..
57.5 7.3
48.8 6.1
..
..

13.5 13.2 10.9

5.5

6.6

7.2

7.8

57.8

3.5 2.0 11.0 11.0 11.6 9.1
..
0.3 0.1 8.6 8.6 7.9
4.0 2.8 11.4 11.4 10.9 10.0

4.7
1.1
5.4

5.6
1.8
6.0

59.1 6.5
29.1 2.5
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74.0
..
..
..
..
..
86.1
..
..
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..
78.4 74.5 67.5
..
..
..
..

60.9
74.1
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93.4
93.1
94.2
89.6

10.0

4.4 4.2 3.6 60.9
8.5 9.2 10.3 74.1
11.0 7.7 3.2 86.3
12.2
..
.. 93.8
12.5 12.8 10.5 93.1
13.6 10.9 11.1 94.5
12.1 10.5 10.9 89.6

5.9 86.7 83.6 79.4 70.8

7.5 66.4 66.4 55.6 44.4 37.4
.. 63.2 55.7 47.7
..
..
8.6 83.2 83.4 72.7
..
..

7.8

4.4
9.7
11.2
13.0
13.8
12.8
12.7

4.2

املصدر :مؤشرات التعليم املدرسي واإلملام بالقراءة والكتابة.UNESCO (2010a( ،
مالحظة :عالمة النقطتني ( )..تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.

فهو الإمارات العربية املتحدة حيث بلغت هذه الن�سبة
 80يف املائة ،على الرغم من �أنها ال تزال �أدنى من
ن�سبة متو�سط �سنوات التعليم املدر�سي املتوقع يف
هذا البلد .وميكن ا�ست�رشاف ذلك يف البلدان القائمة
على ال�صناعات الهيدروكربونية والتي متر مبرحلة
انتقالية نحو هيكليات �أكرث تنوع ًا مبوازاة تراجع
ثروتها النفطية .كذلك جاءت م�ستويات التح�صيل
العلمي يف بلدان املنطقة املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل
�أدنى بكثري من امل�ستويات املتوقعة قيا�س ًا مل�ستويات
ن�صيب الفرد من الدخل.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����س��ت��وي��ات �إمت������ام امل��رح��ل��ة
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االبتدائية ،ف�إن معظم البلدان با�ستثناء ال�سودان
والعراق واليمن ،يف طريقها نحو حتقيق الهدف
الإمنائي للألفية ذي ال�صلة(� .)58إال �أن �أداء منطقة
الإ���س��ك��وا �أك�ثر �ضعف ًا فيما يتعلق ب���إمت��ام مرحلة
وي��ظ��ه��ر ن��ظ��ام التعليم �أي�����ض�� ًا
التعليم ال��ث��ان��ويُ .
معدالت مرتفعة من املعيدين .ففي حني تقل�صت
الن�سبة املئوية املتو�سطة يف املنطقة العربية من � 8إىل
 3يف املائة بني عامي  1999و ،2007ظل متو�سط
املعيدين يف منطقة الإ�سكوا يف املرحلة االبتدائية 5.6
يف املائة يف عام  ،2007ما يفوق البلدان املتو�سطة
الدخل ذات املعدل البالغ  3.3يف املائة(.)59
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وتعود امل�شاكل املذكورة �إىل التفاوت الكبري
يف املخرجات التعليمية بح�سب النوع االجتماعي
والدخل ومكان الإقامة .ويبقى النق�ص يف التعليم
�إح��دى ال�سمات الأ�سا�سية للفئات ال�سكانية من
الفقراء والإن��اث والقاطنني يف الأري��اف يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .فال�سكان من
الفقراء والإن���اث ن���ادر ًا م��ا يلتحقون باملدار�س،
ويف ح��ال فعلوا ،غالب ًا م��ا يعانون م��ن الت�رسب
املبكر .وت�شكل الإن��اث  60يف املائة من الأطفال
غري امللتحقني باملدار�س يف منطقة الإ�سكوا ،حتى
�أن هذا املعدل تخطى  62يف املائة يف اجلمهورية
العربية ال�سورية وال�����س��ودان وال��ع��راق وم�رص
واليمن(.)60
ويظهر تقرير الأهداف الإمنائية للألفية �أنه يف
ُ
حني تقل�ص التفاوت بني اجلن�سني يف املنطقة على
م�ستوى املراحل االبتدائية ،فقد ات�سعت يف املراحل
الالحقة ،مع �إمكانية ا�ستثناء بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي والأردن ولبنان .وكذلك الأمر بالن�سبة
�إىل معدالت الت�رسب املدر�سي يف املناطق الريفية
واحل�رضية حيث بلغت يف الأوىل  30يف املائة ويف
الثانية  18يف املائة .ففي املناطق البعيدة و�/أو
الفقرية غالب ًا ما تكون املدار�س غري متوفرة �أو
ي�صعب الو�صول �إليها .وعلى �سبيل املثال ،يبلغ
معدل التعليم املدر�سي للفتاة الريفية يف م�رص �أربع
�سنوات ،وهو �أدنى بكثري من املعدل الوطني الذي
ي�صل �إىل � 10سنوات( .)61وت�ؤكد البيانات اخلا�صة
مب�رص �أنه على الرغم من التح�سن الذي �شهدته
البالد يف هذا املجال ،ي�صل فقط  43يف املائة من
ال�سكان الأ�شد فقر ًا الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
 15و� 19سنة ( 40يف املائة) �إىل ال�صف التا�سع
غنى يف
ابتدائي ،مقارنة مع  84يف املائة من()62الأكرث ً
الفئة العمرية نف�سها ( 20يف املائة)  .ويعك�س ذلك
واقع ًا عاملي ًا يكون فيه الأطفال من اخلُم�س الأ�شد
فقر ًا من ال�سكان معر�ضني للت�رسب من املدار�س
�أكرث من غريهم ب�أربعة �أ�ضعاف( .)63وبالتايل ،ف�إن
العوامل امل�ؤدية �إىل التهمي�ش� ،أي الفقر والنوع
االجتماعي واجلغرافيا ،هي عوامل مت�آزرة.
وتعرت�ض التعلي���م يف منطق���ة الإ�سكوا جمموعة

م���ن الق�ضاي���ا املرتبط���ة باجل���ودة ،ال �سيم���ا ت���دين
ج���ودة م���واد التعلي���م و�ضع���ف التدري���ب اخلا����ص
باملدر�س�ي�ن .ومقارنة مع امل�ست���وى العاملي ،ال تزال
املنطق���ة مت�أخ���رة يف جم���ال البح���ث والتطوي���ر
واالبتكار الفن���ي ،واللغ���ات ،والريا�ضيات والعلوم
من حي���ث النوعي���ة والكمي���ة .وي�ؤكد م�س���ح غالوب
( )Gallup Surveyلع���ام � 2011أن���ه يف ح�ي�ن يب���دي
ال�س���كان ر�ض ًا عن م�ست���وى التعليم يف بلدان جمل�س
التع���اون اخلليج���ي ،ال ي���زال هذا امل�ست���وى بحاجة
�إىل حت�س�ي�ن نوعيته ،ال �سيم���ا و�أن الطالب يف بلدان
املجل����س م�صنفون �ضمن الثل���ث الأخري يف العامل يف
الريا�ضيات والعلوم .و�سلط باربر ومر�شد وويالن
()Barber, Mourshed and Whelan, 2007

ال�ض���وء عل���ى �ضع���ف التدريب اخلا����ص باملدر�سني
يف معظ���م مراحل التعلي���م .وبالتايل ،لي�س���ت القيود
املالي���ة امل�شكل���ة الوحيدة يف هذا الإط���ار ،بل ي�ضاف
�إليها �ضعف الإدارة والنق�ص يف التدابري التحفيزية
لت�شجي���ع الطالب واملوظف�ي�ن� .أما يف باق���ي املنطقة
فت�ضاف �إىل م�شاكل النوعية املتعلقة بتطوير املناهج،
وتدريب املدر�سني ،واملمار�س���ات التعليمية ،م�شكلة
ع���دم مالءمة التجهيزات ونق�ص املوارد املالية .وقد
�شهد التعليم الر�سمي تراجع ًا على م�ستوى النوعية
وم���دى التوافر ،وب���ات النا�س يلج����أون �أكرث ف�أكرث
�إىل التعلي���م اخلا����ص ور�سومه و�أم�س���ى الإنفاق من
الأم���وال اخلا�ص���ة ��ض�رورة يف الأردن وم�رص(.)64
ويحدد م�سح �أجراه م�ؤخر ًا البنك الإ�سالمي
للتنمية وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية يف منطقة
الإ�سكوا بو�ضوح النق�ص يف مهارات العمل ،مبا
فيها تلك املرتبطة بالتوا�صل والعالقات بني الأفراد
وحل امل�شاكل وعمليات الإدارة والتنظيم ،ك�أحد
العوائق الأ�سا�سية لتوظيف ال�شباب .فقد ا�شتكى
�أرباب العمل من عدم مالءمة مهارات اخلريجني
ال�شباب الحتياجات �سوق العمل نظر ًا لقدم املناهج
�أو النق�ص يف التدريب املهني؛ ف�ض ًال عن تدين نوعية
املهارات امل�شرتكة بني الوظائف ،مبا يف ذلك على
�سبيل املثال ال احل�رص التفكري النقدي وحل امل�شاكل
املعقدة واملتعددة التخ�ص�صات واال�ستخدام املبتكر
للمعرفة و�آداب العمل.

الفصل الثالث

يحدد مسح أجراه
مؤخرا ً البنك اإلسالمي
للتنمية ومؤسسة
التمويل الدولية في
منطقة اإلسكوا
بوضوح النقص في
مهارات العمل ،مبا فيها
تلك املرتبطة بالتواصل
والعالقات بني األفراد
وحل املشاكل وعمليات
اإلدارة والتنظيم ،كأحد
العوائق األساسية
لتوظيف الشباب
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ويظهر ذلك ارتباط البطالة يف املنطقة بق�ضيتني
ُ
متعلقتني بالتعليم� :أوالً ،تدين م�ستويات التح�صيل
العلمي الذي ي�شكل عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا من خمزون
ر�أ�س املال الب�رشي ،مما �أدى �إىل احلد من التناف�سية
و�إمكانية توليد وظائف م�ستدامة يف الأن�شطة
الإنتاجية ،فنجمت عن ذلك البطالة الهيكلية؛
وثاني ًا ،عدم تطابق املهارات الناجتة عن النظام
التعليمي مع تلك املطلوبة يف �سوق العمل ،مما �أدى
�إىل البطالة الهيكلية والبطالة امل�ؤقتة يف �آن مع ًا.
�إن �إخفاقات التعليم من جهة و�أوجه الت�صلب
يف �سوق العمل من جهة �أخرى م�شاكل يعزز
بع�ضها بع�ض ًا يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وهي
تكمن وراء م�شاكل البطالة .ومما يزيد امل�شكلة
تفاقم ًا الدور املهيمن للقطاع العام باعتباره
امل�ستخدم الرئي�سي .ويفيد �سمان و�شدياق
( )Samman and Shediac, 2010بتدين امل�ستوى
التعليمي لق�سم كبري من الذكور العاطلني عن العمل
يف بل���دان جمل�س التع���اون اخلليجي ( 53يف املائة يف
اململكة العربية ال�سعودية ،و 69يف املائة يف الكويت)،
فيم���ا ي�ش���كل �أغلبية الذك���ور العاملني عمال���ة زائدة
يف القطاع���ات احلكومي���ة� .أم���ا الفج���وة يف ال�صناعة
والقط���اع اخلا����ص في�سده���ا العم���ال املهاج���رون،
مم���ا يدل على وجود ثغ���رة كب�ي�رة يف التعليم املهني
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن احلاجة
ونوعي���ة امله���ارات وتوافره���ا،
�إىل تطوي���ر مب���ادرة «التعليم م���ن �أج���ل الت�شغيل».
وتعتمد وظائف القطاع العام على التح�صيل
العلمي اجلامعي الذي يقوم بدوره على املعدالت
التي يتم حتقيقها يف امتحانات ر�سمية غالب ًا ما
يكون قد مر عليها الزمن .وقد يف�رس ذلك النتيجة
القائلة �إن العائدات ال�شخ�صية للتعليم �إيجابية
وتزداد مع �سنوات التعليم ،بينما يبدو ،وبح�سب
بع�ض الباحثني� ،أنه ما من �أثر للتعليم على النمو
االقت�صادي( .)65ومن تبعات هذا الواقع �أن
اخلريجني يف املنطقة ينتظرون وقت ًا طوي ًال بحث ًا عن
وظيفة حكومية �أو وظيفة ُمر�ضية تتطلب مهارات،
مما ي�ؤدي �إىل تخطي معدالت البطالة بني اخلريجني
يف املنطقة تلك امل�سجلة يف غريها من البلدان ذات
الدخل املتو�سط .وعلى العك�س ،ف�إن غري املتعلمني
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يكونون يف الغالب قد ت�رسبوا من املدار�س من �أجل
العمل لأنهم غري قادرين على متابعة درا�ستهم،
فتنخف�ض معدالت البطالة لديهم ،على الرغم من �أن
هذه املعدالت متيل نحو االرتفاع على كل م�ستويات
املهارة(.)66
وم���ن ال��ض�روري تعدي���ل عائ���دات التعلي���م
اخلا����ص املرتفع���ة نظ���ر ًا �إىل اللج���وء املتزاي���د
�إىل الدرو����س اخل�صو�صي���ة كتتم���ة للتعلي���م
الر�سم���ي وكو�سيل���ة لتعزي���ز فر����ص النج���اح يف
االمتحان���ات الر�سمي���ة .وبح�سب تان�س���ل وبريكان
( ، )Tansel and Bircan, 2004ف����إن ال�سب���ب
الكام���ن وراء ه���ذه الظاه���رة يف البل���دان النامية هو
امل���وارد غري املالئمة ،ال �سيم���ا النق�ص يف اجلامعات
�أو مقاع���د اجلامع���ات ،وارتف���اع ع���دد الط�ل�اب يف
ال�صفوف وتدين الإنفاق العام� .إال �أن الأثر النهائي
يبق���ى ت�شوي���ه املخرج���ات .وتظه���ر البيان���ات التي
يورده���ا �أ�سع���د ( )Assaad, 2010ح���ول م��ص�ر
�أن الأغني���اء ه���م الأكرث ق���درة على �إر�س���ال �أبنائهم
�إىل اجلامع���ات ،ال �سيم���ا بالنظ���ر �إىل قدرته���م عل���ى
توف�ي�ر الدع���م (امل���ادي والأكادمي���ي) له���م خ�ل�ال
عملي���ة االختي���ار( .)67بالت���ايل ،وكم���ا ه���و الو�ض���ع
حالي��� ًا ،ف����إن الأغني���اء ه���م الذي���ن ي�ستفي���دون م���ن
التعليم اجلامعي املج���اين يف م�رص .ومبوازاة ذلك،
مل ينج���ح النظ���ام التعليم���ي يف تعزي���ز امل�س���اواة �أو
احل���راك االجتماعي ،مما يزيد م�شكلة عدم امل�ساواة
يف الفر����ص القائم���ة حالي��� ًا تفاقم ًا .وي�ش�ي�ر العربي
( )El-Araby, 2010على نحو مماثل �إىل �أن « التعليم
اجلامع���ي املجاين للجميع ال ي�ضم���ن امل�ساواة»(.)68
ويف �إطار حتديد اخلطوط العري�ضة للمرحلة
املقبلة ،ر�أى بع�ض الباحثني �أن امل�شكلة الأ�سا�سية
يف النظام التعليمي تكمن يف هيمنة القطاع العام،
و�أنه ال بد من التحول الآن نحو توفري القطاع
اخلا�ص للتعليم العايل .ولكن جتدر الإ�شارة �إىل
�أن التعليم اخلا�ص �سبق له �أن ظهر من خالل
الدرو�س اخل�صو�صية و�/أو اجلامعات اخلا�صة.
ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ا�ستثمارات عامة
غري مجُ دية ،وب�شكل جزئي �إىل �سيا�سات موجهة
بهذا اخل�صو�ص .لكن يف الأردن وم�رص على �سبيل
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املثال مل ي�ؤد تدعيم الإنفاق العام على التعليم العايل
ب�إنفاق خا�ص �إىل حت�سن كبري يف القطاع اجلامعي.
فتعميم التعليم اجليد هو ما ينبغي توافره لتح�سني
النوعية وتزويد الطالب باملهارات الالزمة للعمالة
املنتجة ،وهذا ما ي�ساهم �أي�ض ًا يف تعزيز الكفاية
وامل�ساواة .ويف حال مواجهة �أي قيود مالية �أو
غريها من القيود املرتبطة باملوارد الأخرى ،يجب
�أن يقوم التقنني يف توفري التعليم العايل على �أ�سا�س
قدرة الطالب ال خلفيته.
ول���دى ق��ي��ام ال��ب��ل��دان الأع�����ض��اء يف الإ���س��ك��وا
بت�صحيح �سيا�ساتها االجتماعية ،يتوجب عليها
جت��دي��د �أن��ظ��م��ت��ه��ا التعليمية وحت�سينها خلدمة
�إمكاناتها الب�رشية على نحو �أف�ضل وتعزيز الو�صول
�إىل التعليم .وعلى ه��ذا امل�ستوى ،تبقى الأول��وي��ة
لنوعية التعليم والقدرة على حتمل تكاليفه .وقد
ت�شكل زيادة املوارد واال�ستثمارات يف البنى التحتية
املادية و�سيلة للحد من اعتماد فرتتني درا�سيتني يف
املدار�س كل يوم .و ُتعترب التحوالت النوعية حاجة
ما�سة يف هذا الإط��ار ،حيث ينبغي توفري التدريب
احلديث واملتقدم للمدر�سني ،وكذلك الرتكيز على
اكت�ساب املهارات ،مبا فيها تلك املرتبطة بالتحليل
وحل امل�شاكل والتوا�صل والتدريب على اجلهوزية
للعمل ،وهي عملية من ال�رضوري تعزيز انت�شارها
ومواءمتها على نحو �أف�ضل مع احتياجات �سوق
ال��ع��م��ل .وب��ع��ب��ارات �أخ�����رى ،حت��ت��اج امل��ن��ط��ق��ة �إىل
تطوير مبادرة «التعليم من �أجل الت�شغيل» .وهذا
يعني ،بح�سب ما �أ���ش��ار �إليه ماكنزي و��شرك��ا�ؤه
(  )McKinsey and Company, 2011تطوير
و�/أو تعزيز ال��ت��دري��ب املهني ،و�إدخ����ال معايري
ل�ضمان اجلودة لكافة اجلهات املوفرة للتعليم ،مع
�إي�لاء املدار�س واجلامعات الر�سمية مهمة تعميم
الو�صول �إىل التعليم العايل اجلودة للجميع ،وبحيث
يكون معيار االختيار قائم ًا على القدرة الفطرية
للطالب .وم��ع �أن حل م�شكلة البطالة يعتمد على
قدرة االقت�صادات على توليد فر�ص عمل جديدة،
تعترب هذه التح�سينات يف قطاع التعليم والفائدة
التي تعود بها على التنمية الب�رشية حاجة ملحة.
الفر�صة متاحة �أمام البلدان الأع�ضاء يف
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الإ�سكوا للتعاون الإقليمي يف جمال التعليم
بف�ضل ما تقدمه اللغة امل�شرتكة لهذه البلدان من
ت�سهيالت .ومن املمكن حتقيق درجات عالية من
الت�آزر على هذا امل�ستوى من خالل تخ�صي�ص املنح
وتنظيم برامج لتبادل الطالب واملدر�سني .ويجوز
على �سبيل املثال �إحياء التعاون ال�سابق يف املجال
العلمي يف ظل �أنظمة �أكرث دميقراطية.

دال -القطاع ال�صحي يف �إطار مقارن
ُتظهر م�ؤ�رشات ال�صحة العامة يف املنطقة
العربية تفاوت ًا كبري ًا بني البلدان ،مما يعني �أن
ال�صورة ال�شاملة ال تعرب عن الواقع �إال ب�شكل
جزئي .ومن غري املفاجئ �أن يكون التفاوت يف
م�ؤ�رشات ال�صحة العامة مرتبط ًا مب�ستويات الدخل
املختلفة يف املنطقة .ففي حني ت�سعى بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي جاهد ًة ليكون �أدا�ؤها ناجح ًا يف
القطاع ال�صحي� ،أظهرت �أقل البلدان منو ًا� ،أي
ال�سودان واليمن ،تقدم ًا حمدود ًا على هذا امل�ستوى.
وب�شكل عام ،مت �إحراز تقدم منذ ال�ستينيات
وال�سبعينيات يف م�ؤ�رشات �أ�سا�سية يف جمال ال�صحة
مثل العمر املتوقع ،ومعدالت وفيات الأمهات يف
مرحلة النفا�س ،ومعدالت وفيات الر�ضع ،ف�ض ًال عن
التقدم يف انت�شار املرافق ال�صحية وجمموع الإنفاق
احلكومي على ال�صحة .لكن التدقيق يف التحليالت
القطرية يعطي فكرة حول �إمكانية �إعادة ت�صور
دور الدولة وامل�ؤ�س�سات العامة يف اتخاذ الإجراءات
الالزمة من �أجل �إتاحة فر�ص �أف�ضل لتح�سني
م�ؤ�رشات ال�صحة على نحو عادل.
و ُتظهر ح�صة الإنفاق احلكومي على ال�صحة
كن�سبة من �إجمايل الإنفاق احلكومي الأولوية التي
توليها احلكومة لل�صحة .ويبني اجلدول  11جمموع
الإنفاق على ال�صحة يف منطقة �رشقي املتو�سط،
مقارن ًا مع جمموع امل�ستويات العاملية للإنفاق على
ال�صحة بني عامي  2000و .2008ويظهر بو�ضوح
يف هذا اجلدول �أن الإنفاق اخلا�ص على ال�صحة يف
ال�رشق الأو�سط يتخطى امل�ستويات العاملية ،بينما
م�ستويات الإنفاق احلكومي على ال�صحة يف املنطقة
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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
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الإنفاق على ال�صحة 2000 ،و2008
�إجمايل الإنفاق
على ال�صحة
(الن�سبة املئوية
من الناجت املحلي
الإجمايل)

الإنفاق اخلا�ص
على ال�صحة
(الن�سبة املئوية من
�إجمايل الإنفاق على
ال�صحة)

الإنفاق احلكومي
على ال�صحة
(الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإنفاق
احلكومي)

املنطقة

2000

2008

2000

2008

2000

2008

العامل

8.3

8.5

43.5

38.4

13.3

13.9

منطقة �رشق املتو�سط

4.2

4.2

52.1

46.8

7.0

6.9

املصدر.World Health Organization (2011( :

هي �أدنى بكثري من م�ستويات الإنفاق على ال�صعيد
العاملي .وقد تكون االجتاهات املذكورة داللة على
�أن �أولويات احلكم وامل�ؤ�س�سات ترتكز ،على �سبيل
املثال ال احل�رص ،على املخاوف اال�سرتاتيجية
الناجمة عن القوى الإقليمية والعاملية.
ففي فل�سطني مث ًال�« ،أدت القرارات العاملية �إىل
تقلبات يف التمويل املخ�ص�ص لوكالة الأمم املتحدة
لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى (الأونروا) ،وهي اجلهة الأ�سا�سية املعنية
بتقدمي اخلدمات ال�صحية واالجتماعية لالجئني
الفل�سطينيني .وكان للوكاالت املتعددة والثنائية
الأطراف �أي�ض ًا ت�أثريها على �صنع ال�سيا�سات العامة
يف اقت�صادات العامل العربي ،نظر ًا ملطالب الإ�صالح
ولتخفي�ض الإنفاق العام .وتركت العوامل املذكورة
�آثار ًا �أكرب على املجموعات املنخف�ضة الدخل»(.)69
ويف عام  ،2009بلغ الإنفاق احلكومي على
ال�صحة كن�سبة مئوية من الإنفاق  1.6يف املائة
يف اجلمهورية العربية ال�سورية و 1.3يف املائة
يف ال�سودان و 1.5يف املائة يف اليمن ،مما يدل على
تنمية ب�رشية منخف�ضة (املحددة بح�سب امل�ؤ�رش
بـ 1.8يف املائة �أو �أقل)� .أما الأردن فقد حقق ن�سبة
�إنفاق بلغت  5.4يف املائة وهي الأعلى يف املنطقة
وتتخطى م�ستويات الإنفاق يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي كافة ،مثل الإمارات العربية املتحدة (1.9
يف املائة) ،وقطر ( 2.9يف املائة) ،واململكة العربية
50

ال�سعودية ( 2.7يف املائة)( .)70وب�شكل عام ،ف�إن
النق�ص يف الإنفاق احلكومي يتجلى يف الإنفاق
املحدود لل�ضمان االجتماعي على ال�صحة والإنفاق
الفائ�ض من الأموال اخلا�صة (اجلدول .)12
ويو�ضح اجلدول � 13أن ارتفاع الإنفاق اخلا�ص
على ال�صحة يف منطقة الإ�سكوا يعود �إىل النق�ص يف
�إنفاق ال�ضمان االجتماعي املالئم على ال�صحة.
ف�إنفاق ال�ضمان االجتماعي على ال�صحة غائب يف
الإمارات العربية املتحدة ،والعراق ،وقطر ،وليبيا،
واململكة العربية ال�سعودية ،واليمن .وفيما يبلغ
الإنفاق من الأموال اخلا�صة  100يف املائة يف العراق
وليبيا ،ي�صل �إىل  72.7يف املائة يف قطر ،و 53.4يف
املائة يف اململكة العربية ال�سعودية ،و 66يف املائة يف
الإمارات العربية املتحدة .وتثبت �أمناط الإنفاق يف
املنطقة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي والبلدان
غري الأع�ضاء يف املجل�س �صحة �أن بلدان املجل�س،
وعلى الرغم من التمويل اجليد املتاح لأنظمتها
ال�صحية الوطنية ،هي من البلدان التي يبلغ فيها
الإنفاق على ال�صحة كن�سبة مئوية من الدخل
الوطني �أدنى املعدالت مقارنة باملعدالت العاملية
للبلدان ذات م�ستويات العي�ش املماثلة.
ويف البل���دان غ�ي�ر الأع�ض���اء يف جمل����س التع���اون
اخلليجي ،يعاين ال�سكان من عدم امل�ساواة يف فر�ص
الو�ص���ول �إىل الرعاي���ة الطبي���ة نتيج���ة لع���دم توف���ر
ال�ضم���ان االجتماع���ي املالئم ،مم���ا يجعلهم �شديدي
الت�أثر يف حاالت املر�ض والإ�صابة .و ُتظهر التقارير
�أن ع���دم �إعط���اء �أولوية كافي���ة للرعاي���ة ال�صحية يف
املنطق���ة ق���د �أثر �سلب��� ًا عل���ى نوعية و�أهمي���ة الرعاية
ال�صحي���ة اللت�ي�ن بقيت���ا مت�أخرت�ي�ن عل���ى امل�ست���وى
التكنولوج���ي(� .)71أ�ض���ف �إىل ذل���ك اعتم���اد ر�س���وم
اال�ستخدام وا�ستعادة الكلفة لعدد كبري من اخلدمات
ال�صحية ،مما زاد من ال�ضغوطات على الفئات التي
تعاين من الفقر ال�شديد .ويفيد �صاحلي�-أ�صفهاين
( )Salehi-Isfahani, 2009ب����أن امل�ستخدم�ي�ن
بات���وا يلج����أون �أك�ث�ر ف�أك�ث�ر �إىل القط���اع
اخلا����ص الأك�ث�ر كلف���ة بع���د �أن بات���ت ف�ت�رات
االنتظ���ار �أط���ول واخلدم���ات �أق���ل توف���راً.
وباخت�صار ،تبدو الأنظمة ال�صحية يف منطقة
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الإ�سكوا جمز�أة ،وهي حتتاج �إىل �إدارة �أف�ضل من
خالل توجيه �أولويات احلكومات نحو تعبئة املوارد
وتخ�صي�صها ل�ضمان احل�صول على الرعاية
ال�صحية ال�شاملة على نحو �أكرث عدالة.
ويفيد تقرير الإ�سكوا وجامعة الدول العربية
عن الأهداف الإمنائية للألفية لعام � 2010أن بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي مل تتمكن بعد من اللحاق
بالبلدان ذات الدخل املرتفع على الرغم من تدين
معدالت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�س و�سلوك
امل�سار ال�صحيح باجتاه حتقيق القيمة املتوخاة
يف �إطار الهدف الإمنائي للألفية� .أما بقية املنطقة
فقد حققت �إجنازات ملحوظة يف احلد من وفيات
الأمهات يف مرحلة النفا�س� ،إال �أنها قد ال تتمكن
من حتقيق خف�ض بن�سبة ثالثة �أرباع وهو اخلف�ض
املطلوب لتحقيق القيمة املتوخاة بحلول عام 2015
(ال�شكل .)23
ً
ً
متكنت البلدان التي حققت تقدما ملحوظا يف
احلد من معدالت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�س
من زيادة ن�سبة الوالدات التي تتم حتت �إ�رشاف
ذوي االخت�صا�ص ،مما يظهر عمق النظام ال�صحي
(ويبني ال�شكل  23الأمناط املتغرية لوفيات
الأمهات يف مرحلة النفا�س يف منطقة الإ�سكوا منذ
الت�سعينيات) .وتتوافق البيانات الواردة يف ال�شكل
 23مع تلك املتوفرة حول الوالدات التي تتم حتت
�إ�رشاف ذوي االخت�صا�ص وتغطية الرعاية ما قبل
الوالدة املبينة يف ال�شكل  ،24ومفادها �أن ارتفاع
معدالت الوالدات التي تتم حتت �إ�رشاف ذوي
االخت�صا�ص وتوفر الرعاية ما قبل الوالدة بوترية
�أعلى ي�ؤديان �إىل تراجع معدالت وفيات الأمهات
�أثناء الوالدة.
وفيما يتعلق ب�سوء التغذية ،ت�سود يف املنطقة
اجتاهات مقلقة على م�ستوى احلد من اجلوع
(وكم�ؤ�رش على ذلك ،يرجى النظر �إىل ال�شكل 25
حول توزيع الأطفال ما دون اخلام�سة الذين يعانون
من نق�ص يف الوزن بح�سب البلدان) .فعلى الرغم
من ت�سجيل عدد من البلدان العربية تدني ًا ملحوظ ًا
يف �رشائح ال�سكان التي تعاين من اجلوع منذ
ال�سبعينيات ،ال تزال املنطقة خارج امل�سار امل�ؤدي

اجلدول .12

نفقات ال�ضمان االجتماعي والنفقات من
الأموال اخلا�صة على ال�صحة 2000 ،و2008
�إنفاق ال�ضمان االجتماعي على
ال�صحة (الن�سبة املئوية للإنفاق
احلكومي على ال�صحة)

الإنفاق من الأموال اخلا�صة
على ال�صحة (الن�سبة املئوية
للإنفاق اخلا�ص على ال�صحة)

املنطقة

2000

2008

2000

2008

العامل

44.9

42.2

50.7

38.5

منطقة
�رشق املتو�سط

18.4

25.8

88.0

88.9

املصدر.World Health Organization (2011( :

اجلدول .13

البيانات القطرية حول الإنفاق على ال�صحة،
 2000و2008
�إنفاق ال�ضمان االجتماعي على
ال�صحة (الن�سبة املئوية للإنفاق
احلكومي على ال�صحة)

الإنفاق من الأموال اخلا�صة
على ال�صحة (الن�سبة املئوية
للإنفاق اخلا�ص على ال�صحة)

البلد

2000

2008

2000

2008

اجلزائر

35.5

31

96.7

94.7

البحرين

0.4

1.4

68.7

57.2

جيبوتي

11.3

8.8

98.4

98.6

م�رص

24.3

21.6

97.4

97.7

�إيران

57.8

66.6

96.2

96.6

العراق

0

0

100

100

ليبيا

0

0

100

100

قطر
اململكة العربية
ال�سعودية
ال�سودان
الإمارات العربية
املتحدة
اليمن

0

0

84.5

72.7

0

0

66.7

53.4

8.1

11.6

91.9

95.8

0

0

69.4

66

0

0

94.5

98.8

املصدر.World Health Organization (2011( :
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الأمناط املتغرية لوفيات الأمهات يف
مرحلة النفا�س يف منطقة الإ�سكوا

الشكل .23

�ألف -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
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املصدر:

البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية.

�إىل حتقيق الغاية الإمنائية للألفية بخف�ض احلرمان
من الطعام �إىل الن�صف بحلول عام .)72(2015
وبح�س���ب �أب���و ا�سماعي���ل واجلن���دي
( « ، )Abu Ismail and al-Jondi, 2011ما زالت
�أق���ل البل���دان العربية من���و ًا تعاين �أك�ث�ر من غريها
بكث�ي�ر .فق���د و�صل ع���دد الأ�شخا�ص الذي���ن يعانون
م���ن �سوء التغذية يف هذه البلدان �إىل  25يف املائة من
�إجمايل عدد ال�سكان يف عام  .2005لكن ما هو �إيجابي
يف هذه الن�سبة �أنها تعك�س تراجع ًا بن�سبة  19يف املائة
مقارن���ة مع عام ( 1990ويع���ود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل االنخفا����ض الذي حتقق يف ال�س���ودان) ،لكنها ال
تزال غري كافية لبلوغ غاية الهدف الإمنائي للألفية.
�إال �أن التف���اوت كب�ي�ر ب�ي�ن �أق���ل البلدان من���واً ،فقد
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انخف�ض احلرمان من الطعام يف جيبوتي وال�سودان
وموريتانيا ،فيم���ا ازداد يف جزر القمر واليمن .ويف
مناطق دون �إقليمية �أخرى ،بقي معدل �سوء التغذية
عل���ى حاله يف امل�رشق العرب���ي فيما انخف�ض قلي ًال يف
املغرب العرب���ي وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي».
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الأنظمة العامة للرعاية ال�صحية
تتوزع على نحو غري مت�ساو يف املنطقة .فهي متوفرة
يف كافة البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي ،لكنها ال ت�شمل جميع ال�سكان ،وتهمل
ب�شكل خا�ص املناطق الريفية والفئات ذات الدخل
املتدين .فهذه الأنظمة تتوفر عادة يف املدن ،وتركز
ن�شاطها على الرعاية املتقدمة التي غالب ًا ما تكون
ذات جودة متو�سطة وتعاين من التجزئة(.)73
وبح�سب تقرير الإ�سكوا وجامعة الدول العربية
عن الأهداف الإمنائية للألفية لعام  2010تبلغ
معدالت وفيات الأمهات يف مرحلة النفا�س يف املناطق
الريفية �أحيان ًا خم�سة �أ�ضعاف ما هي عليه يف املدن
الرئي�سية .وت�صنف خمرجات ال�صحة بح�سب
جمموعات الدخل ،بحيث َتظهر يف املجموعات
املنخف�ضة الدخل م�ؤ�رشات �أ�سو�أ بكثري من املعدالت
الوطنية .فمعدالت وفيات الأطفال يف م�رص �أعلى
بن�سبة  2.6يف املائة يف الفئات اخلُم�سية ال�سكانية
ذات الدخل الأدنى ،فيما معدل وفيات الر�ضع يبلغ
ثالثة �أ�ضعاف تلك الن�سبة( .)74وب�شكل عام ،يبلغ
م�ؤ�رش الوفيات املتوقعة نتيجة انعدام امل�ساواة
 21.3يف املائة يف املنطقة العربية ويرتاوح بني
الن�سبة الأدنى  11.1يف املائة امل�سجلة يف اجلمهورية
العربية ال�سورية ،والن�سبة الأعلى  31.2يف املائة يف
اليمن(.)75
ومل يتم االعرتاف بعد بالرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على �أنها
حق �شامل لكل املواطنني .وال يزال هناك الكثري
مما يجب عمله لتوفري الرعاية ال�صحية املجانية
�أو بتعرفة مدعومة ب�شكل كبري .فغالب ًا ما يقت�رص
الو�صول �إىل املرافق العامة للرعاية ال�صحية على
موظفي القطاع العام ،وبالتايل ال ي�ستفيد �سوى
� 30إىل  40يف املائة من �سكان منطقة الإ�سكوا من
الرعاية ال�صحية العامة ،وهي ن�سبة العاملني يف
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القطاع العام� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الأنظمة جمز�أة لأن
التمويل و�إدارة املخاطر يتوزعان بني ال�صناديق
العامة والوكاالت العامة املعنية ،مما يجعل الأداء
يف هذا املجال يفتقد �إىل الفعالية وم�شوب ًا ب�شوائب
كبرية(.)76
تتميز بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ب�أنها
توفر ل�سكانها �أنظمة للرعاية ال�صحية �أف�ضل ن�سبي ًا
من تلك املتوفرة يف باقي منطقة الإ�سكوا ،غري �أنها
مل تنجح فيما يتعلق بتوفري التغطية ال�صحية لغري
املواطنني ،ال �سيما العمال املهاجرين الذين ي�شكلون
جزء ًا كبري ًا من ال�سكان يقدر بنحو  70يف املائة.
ويبني ال�شكل  27و�ضع الرعاية ال�صحية العامة يف
باقي منطقة الإ�سكوا من خالل تبيان ح�صة الإنفاق
ال�صحي املتدنية جد ًا كن�سبة مئوية من الناجت املحلي
الإجمايل .وفيما ت�شمل �أرقام الناجت املحلي الإجمايل
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي م�ساهمة العمال
املهاجرين يف خمرجات هذه البلدان ،ما زال ه�ؤالء ال
يح�صلون �إال بقدر حمدود جد ًا على املنافع ال�صحية.
وي�شكل هذا الأمر انتهاك ًا مل�سائل قانونية دولية مثل
حقوق العمال املهاجرين .ومما ي�ستوجب االهتمام
�أي�ض ًا ظاهرة اللجوء �إىل الرعاية الطبية يف اخلارج
ب�شكل م�ستمر ومكثف ،مما يدل على غياب احلافز
الكفيل بتعزيز البحث والتطوير يف �أنظمة الرعاية
ال�صحية النا�شئة.

هاء -احلماية االجتماعية و�أ�سواق العمل
�شهدت الرعاية االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا
تطور ًا تدريجي ًا انطالق ًا من النظام ال�سلطوي
القدمي الذي تهيمن عليه جماعات امل�صلحة والذي
تبلور يف اخلم�سينيات وال�ستينيات .فقد مت اعتماد
مكونات �شعبوية ال تزال قائمة حتى اليوم ،مثل
دعم املواد الغذائية والطاقة .وقد تكون �إجراءات
الدعم تلك القت �شعبية و�ساعدت يف احلفاظ على
النظام ال�سيا�سي يف هذه البلدان� ،إال �أنها �أحدثت
خل ًال يف �آليات عمل �أ�سواق العمل يف املنطقة،
ال� سيما يف الإطار العاملي .و َيظهر هذا اخللل جلي ًا
يف عدم حتقيق اال�ستخدام الأمثل لإحدى مزايا

الوالدات التي تتم حتت �إ�شراف ذوي
االخت�صا�ص وتغطية الرعاية ما قبل
الوالدة
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�ألف -الوالدات التي
تتم حتت �إ�شراف
ذوي االخت�صا�ص

باء -تغطية الرعاية ما قبل الوالدة :زيارة
واحدة على الأقل و�أربع زيارات على الأقل
(الن�سبة املئوية)

ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﻄﺮ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻣﺼﺮ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﻄﺮ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻣﺼﺮ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ

مالحظة :يُظهر الش��كل معدل ال��والدات التي تتم حتت
إش��راف ذوي االختصاص .وق��د جرى تصنيف
البل��دان ضم��ن كل م��ن مناط��ق منظم��ة
الصح��ة العاملية بحس��ب البيان��ات األخيرة
املتوفرة من��ذ عام  .2000كما مت اس��تخالص
اخلطوط ،ق��در اإلمكان ،من مص��ادر البيانات
املتشابهة بش��كل كبير ،وذلك بهدف إظهار
اجتاهات البلدان.

1+ﺯﻳﺎﺭﺓ
4+ﺯﻳﺎﺭﺓ

مالحظة :يُظهر الشكل نسبة النساء اللواتي استفدن
م��ن الرعاي��ة ما قب��ل ال��والدة على ي��د ذوي
االختصاص ،أقله مرة واحدة وأربع مرات خالل
فت��رة احلمل .وقد جرى تصنيف البلدان ضمن
كل م��ن مناط��ق منظمة الصح��ة العاملية
بحس��ب البيان��ات األخيرة املتوف��رة منذ عام
 2000اخلاصة بتغطية زيارة واحدة على األقل.
واملع��دالت اإلقليمي��ة تتعلق أيض��ا ً بتغطية
زيارة واحدة على األقل.

املصدر.World Health Organization (2011( :

املنطقة الأكرث قيمة� ،أال وهي القوى العاملة ال�شابة
واملتعلمة.
و ُتعترب �أنظمة ال�ضمان االجتماعي يف منطقة
الإ�سكوا حمدودة من حيث تغطية براجمها
و�أ�سا�سها القانوين للربامج (اجلدول  .)14فاملنافع
االجتماعية مثل معا�شات التقاعد وتعوي�ضات املر�ض
والإ�صابة متاحة للعاملني يف القطاع احلكومي �أو
يف امل�ؤ�س�سات النظامية الوا�سعة النطاق يف القطاع
اخلا�ص .وي�شكل ه�ؤالء  30يف املائة من القوى
العاملة �أو �أقل يف البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س
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توزيع الأطفال ما دون اخلام�سة الذين يعانون
من نق�ص يف الوزن على امل�ستوى القطري

الشكل .25

ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ

املصدر.World Health Organization (2011( :
مالحظة :يُظهر الشكل التقديرات اخلاصة مبعدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة .وتدل اخلطوط الداكنة إلى االجتاهات
امللحوظة منذ عام  1990أو منذ العام األول الذي تتوفر فيه البيانات .أما اخلطوط الرفيعة فتظهر االجتاهات
املتوقعة املطلوبة خلفض معدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة بنسبة الثلثني بحلول عام  .2015وقد مت تصنيف
البلدان ضمن كل من مناطق منظمة الصحة العاملية بحسب معدالت عام .2009

الإنفاق من الأموال اخلا�صة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2005 ،
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(الن�سبة املئوية من �إجمايل الإنفاق على ال�صحة)

�ألف -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ )ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ(

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﳑﺎﺛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٥
املصدر.World Bank (2011( :
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التعاون اخلليجي� .أما يف بلدان املجل�س حيث تتخطى
تغطية املواطنني ب�أ�شواط تلك املتاحة يف البلدان
الأخرى ،فال يزال  70يف املائة �أو �أكرث من القوى
العاملة غري م�شمولني بالرعاية ال�صحية ومعظمهم
من العمال املهاجرين ،ال �سيما �أولئك الذين يعملون
يف الوظائف التي ال تتطلب مهارات.
وقد �ساهمت التغطية املحدودة لنظام ال�ضمان
االجتماعي يف منطقة الإ�سكوا يف جتزئة �سوق
العمل ،الأمر الذي يح ّد ب�شكل كبري من تنقل اليد
العاملة( .)77ومما يزيد الو�ضع �سوء ًا التغطية
املحدودة لل�ضمان االجتماعي على م�ستوى الفروع
حيث الإعانات العائلية وت�أمني البطالة غائبة متام ًا
(اجلدول .)14
يف البحرين ،بد�أ العمل م�ؤخر ًا بربنامج ت�أمني
البطالة؛ �أما يف م�رص ،البلد الوحيد الذي لديه
�أقدم نظام لت�أمني البطالة ،فالتغطية مقت�رصة على
املوظفني املميزين� ،أي حواىل � 30إىل  40يف املائة من
القوى العاملة يف القطاعني احلكومي والنظامي� ،أي
الذين قد �سددوا ما يتوجب عليهم من م�ساهمات
على امتداد فرتة من الزمن ت�ؤهلهم اال�ستفادة من
التغطية .وباملقارنة مع املجتمعات الدميقراطية التي

باء -البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وغري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي
ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ )ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ(

ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
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متتاز بقوانني عمل �أكرث مرونة ،ميكن لالحتادات ب�ش�أنها ،با�ستثناء م�رص� ،إما يالحظ غياب كلي
العمالية امل�ستقلة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �أن لت�أمني �إجازة الأمومة و�إما يقع عب�ؤه على رب
ت�ضطلع بدور �أ�سا�سي يف حماية العمال من املعاملة
غري العادلة .لكن حلقة �أ�سا�سية ال تزال مفقودة
متو�سط ح�صة ال�صحة العامة من �إجمايل
الشكل .27
هنا� ،أال وهي النق�ص يف نقابات العمال ورابطات
الإنفاق احلكومي يف البلدان الأع�ضاء يف
�أرباب العمل امل�ستقلة .فمعظم االحتادات العمالية
الإ�سكوا وغري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي( 2009-2004 ،الن�سبة املئوية)
يف املنطقة ،يف حال ُوجدت ،عبارة عن م�ؤ�س�سات ذات
مركزية عالية وتابعة للدولة.
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻟﻮﻏﺎﺭﰎ )ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ(
ومن �آثار الواقع املذكور على �أ�سواق العمل
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
تفاقم م�شكلة التجزئة التي تعاين منها هذه الأ�سواق
نظر ًا للمركزية العالية لالحتادات العمالية ،مما
يلحق �رضر ًا ب�أغلبية القوى العاملة التي ال ت�رسي
عليها هذه القوانني� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف غياب
نظام مالئم لل�ضمان االجتماعي قادر على �صون
�سبل عي�ش العاطلني عن العمل ،لن يحبذ �أرباب
العمل �إحداث فائ�ض يف العمال القدامى ،حتى يف
ظل قوانني عمل مرنة.
وي�سلط اجلدول  14ال�ضوء �أي�ض ًا على النق�ص
يف الرتتيبات القانونية املالئمة املرتبطة ب�إجازة
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الأمومة .ففي كل البلدان التي تتوفر معلومات
املصدر.World Bank (2011( :

اجلدول .14

البحرين

الكويت

عُ مان

اململكة
العربية
ال�سعودية
الإمارات
العربية
املتحدة

العراق

الإعانات العائلية

غري متوفر غري متوفر

غري متوفر

الأردن

غري متوفر

غري متوفر

لبنان

البطالة

�ضمان
اجتماعي

حاالت العجز

�سوريا

الأمومة

غري متوفر

..

غري متوفر

الناجون من املوت

اليمن

املر�ض

غري متوفر

..

غري متوفر

ال�شيخوخة

ترتيبات
�أخرى
م�س�ؤولية
امل�ستخدم
م�س�ؤولية
امل�ستخدم

..

غري متوفر

..

..

غري متوفر

م�س�ؤولية
امل�ستخدم

م�صر

الإ�صابة �أثناء العمل

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

ترتيبات
�أخرى

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

ال�سودان

ملخ�ص عن برنامج ال�ضمان االجتماعي اخلا�ص مبنطقة الإ�سكوا

غري متوفر

..

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي

غري متوفر

غري متوفر

..

..

غري متوفر

�ضمان
اجتماعي

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

�ضمان
اجتماعي

..

..

..

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
م�س�ؤولية
امل�ستخدم
م�س�ؤولية
امل�ستخدم

..
..
..

..

..

..

..

م�س�ؤولية
امل�ستخدم

�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
�ضمان
اجتماعي
غري متوفر
غري متوفر

املصادرInternational Labour Organization (2011d( :؛ و (.el-Laithy (2011
مالحظة :عالمة النقطتني ( )..تعني عدم توافر البيانات أو عدم ورودها بصورة منفصلة.
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م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل يف بلدان
الإ�سكوا وبلدان نامية �أخرى،
( 2009الن�سبة املئوية من �إجمايل

الن�ساء ممن هن يف �سن الـ 15وما فوق)

ﻟﻮﻏﺎﺭﰎ )ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ(

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
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املصدر.World Bank (2011( :

العمل ،مما يعترب معاملة غري عادلة للن�ساء اللواتي
يف �سن الإجناب� ،إذ حتد ب�شكل كبري من فر�صهن
للتوظيف نظر ًا للتكاليف العالية التي يفرت�ضها
ويو�ضح ال�شكل � 28أن
توظيفهن على رب العملُ .
م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا وغري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي هي الأدنى ،مقارنة مع غريها من البلدان
النامية �أي ًا كان م�ستوى التنمية فيها .والو�ضع
�أ�سو�أ يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،نظر ًا
�إىل �أن معظم الن�ساء العامالت يف هذه البلدان هن
من املهاجرات الآ�سيويات اللواتي ال ُيع ّد مو�ضوع
الأمومة م�شكلة بالن�سبة لهن.
وميكن عزو االرتفاع الكبري يف معدالت البطالة
بني الن�ساء يف منطقة الإ�سكوا ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
النق�ص يف ترتيبات ال�ضمان االجتماعي املالئمة.
ومن الأ�سباب الهامة الأخرى لتدين م�ستويات
م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ،القوانني العائلية
التقييدية يف عدد من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
ويف غريها من البلدان يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا( .)78وقد ت�شكل هذه امل�ستويات
املتدنية من عمالة املر�أة يف منطقة الإ�سكوا عام ًال
�أ�سا�سي ًا يف تقوي�ض فعالية اقت�صادات املنطقة
56

وقدرتها التناف�سية ،ف�ض ًال عما تلحقه من �رضر
باملكانة االجتماعية للمر�أة وا�ستقالليتها(.)79
وحتت���اج الرعاية االجتماعية �إىل �إدارة �أكرث �إن�صاف ًا
عل���ى نح���و يح���ول دون اقتط���اع الدع���م املخ�ص�ص
للم���واد الغذائية والوق���ود من الأم���وال التي ميكن
توفريها للإنفاق عل���ى الرعاية االجتماعية .وكمثال
عل���ى ما تق���دم ،ف�إن دعم امل���واد الغذائية والوقود يف
م�رص قد بلغ  8.5يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل
يف ع���ام  ،2007بينما بلغ الإنفاق العام على ال�صحة
 2.3يف املائة ( . )ESCWA, 2010bويف اجلمهورية
العربي���ة ال�سورية ،بل���غ دعم امل���واد الغذائية وحده
 2.3يف املائ���ة م���ن الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل ودع���م
الوق���ود  10.3يف املائة بينما بل���غ الإنفاق العام على
ال�صح���ة  2.1يف املائة يف ع���ام  .2007وهذه املعدالت
املرتفعة ا�ستحوذت م���ع الوقت على ح�صة متزايدة
من �إجمايل �إنفاق احلكومة على الرعاية االجتماعية.
وغالب��� ًا ما يت���م تربير اللج���وء �إىل الدع���م بحجة �أنه
يجع���ل االحتياج���ات الأ�سا�سي���ة يف متن���اول الفقراء
يف غي���اب �أي تداب�ي�ر �أخ���رى للم�ساع���دة االجتماعية
التي يت���م تقدميها بع���د اختبار الإمكاني���ات املادية،
مث���ل الإعان���ات العائلي���ة� .إال �أن ج���زء ًا كب�ي�ر ًا
م���ن الإعان���ات ي�ستفي���د منه���ا ع���ادة غ�ي�ر الفق���راء.
وخالل العقدين املا�ضيني� ،أن�ش�أت معظم البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا عدد ًا من برامج �شبكات الأمان
ملعاجلة ال�صعوبات االقت�صادية التي تعرت�ض
الفقراء نتيجة لربامج التكيف الهيكلي �أو غريها
من ال�صدمات االقت�صادية .وتعاين هذه الربامج
من �ضعف التمويل املخ�ص�ص لها وهي تفتقر
�إىل التن�سيق بني �أن�شطتها وبقية نظام الرعاية
االجتماعية� .أما امل�شكلة الأ�سا�سية يف هذا النوع
من الربامج فتكمن يف قيامه على نظرة �أحادية
للفقر مفادها �أن الفقراء جمموعة متجان�سة حتتاج
�إىل م�ساعدات خريية .ولن ينجح هذا النهج �أبد ًا يف
معاجلة الأ�سباب اجلذرية للفقر على نحو فعال،
كما �ستتخطاه دوم ًا متطلبات متويل �أخرى غالب ًا ما
تكون �أكرب من املوارد املتاحة .فمن الأف�ضل دمج
برامج دعم الدخل يف �إطار ال�سيا�سة االجتماعية
الوطنية ،مع ربطها ب�سيا�سات فعالة ل�سوق العمل.
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التوصيات العامة بشأن السياسات
�ألف -التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سة
الهيكلية و�سيا�سة االقت�صاد الكلي
ت�أثرت �سيا�سات االقت�صاد الكلي يف العامل
العربي ب�شكل كبري يف عام  2011باال�ضطرابات
االجتماعية ،وارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية،
و�أزمة الديون يف البلدان املتقدمة .فقد وقعت هذه
الأحداث يف وقت مل تكن فيه املنطقة قد تعافت
بعد ب�شكل كامل من الأزمة املالية واالقت�صادية
لعام  .2008ويف ت�رشين الأول � ،2011أ�شارت
تقديرات مركز التفكري «جيوبولي�سيتي» �إىل �أن
التكلفة االقت�صادية لال�ضطرابات العربية على
منطقة الإ�سكوا قد ت�صل بحد ذاتها �إىل �أكرث من 55
مليار دوالر �أمريكي ،علم ًا ب�أن اجلمهورية العربية
ال�سورية وليبيا وم�رص تدفع الثمن الأعلى .وما
عوامل التنوع االقت�صادي ،والتناف�سية ،والتكامل
الإقليمي ،وتعميق الأ�سواق االقت�صادية ،م�صحوبة
ب�أجندة اجتماعية �شاملة� ،سوى بع�ض من توجهات
ال�سيا�سات التي ينبغي على املنطقة اعتمادها
على وجه ال�رسعة .ويف املدى الق�صري جداً ،من
ال�رضوري �أن تعمل منطقة الإ�سكوا على حت�سني
النمو االقت�صادي بهدف تعزيز خلق فر�ص العمل.

باء -املحفزات اخلارجية للنمو
�إن �صادرات ال�سلع غري النفطية �ضمن منطقة
الإ�سكوا �أدنى من �إمكاناتها بحواىل  30يف املائة.
و ُتظهر درا�سة �ست�صدر قريب ًا �أن االتفاقات
التجارية الإقليمية مل ت�ساهم يف تعزيز التكامل
الدويل للبلدان العربية( .)80ويبدو �أي�ض ًا �أن �إزالة
عدد من العوائق التي تعرت�ض التجارة البينية ،مبا
فيها قيود النقل وعدم فعالية التخلي�ص اجلمركي،
قد ت�ؤدي �إىل حت�سن ال�صادرات البينية يف منطقة
الإ�سكوا لغاية  10يف املائة .وعلى املدى املتو�سط،
ي�ستلزم تعزيز التكامل الإقليمي ما يلي�( :أ) تعزيز

منطقة التجارة احلرة القائمة وتبني هدف �إن�شاء
احتاد جمركي عربي يف عام 2020؛ (ب) احلد من
تكاليف املعامالت؛ (ج) خف�ض تكلفة النقل من خالل
�إن�شاء ممر للتجارة والنقل بني البلدان العربية،
مع ما يتطلبه ذلك من �إجراءات لوجي�ستية و�/أو
خطوط �شحن عاملة يف املنطقة .ومن ال�رضوري
بلورة نهج متكامل ي�أخذ بعني االعتبار التبعات
البيئية ،وم�ستوى الفقر ،وانعدام امل�ساواة.
غالب ًا ما ي�شار �إىل النق�ص يف التناف�سية باعتباره
العامل الذي يف�رس �ضعف التكامل الإقليمي
والدويل يف املنطقة العربية .ومن هذا املنطلق،
حتتاج منطقة الإ�سكوا �إىل �سيا�سة �إقليمية للبحث
والتطوير واالبتكار من �أجل حت�سني القدرة
التناف�سية للبلدان العربية وتعزيز فر�ص التنوع.
ويجب �أن تركز ال�سيا�سة املذكورة على التنوع
االقت�صادي والتخ�ص�صية يف القطاعات ذات القيمة
امل�ضافة العالية .وميتاز قطاع البحث والتطوير
بارتفاع التكاليف الأولية وتزايد عائدات احلجم،
مما يعني �أنه بحاجة �إىل التكامل على امل�ستوى
الإقليمي .وعلى املديني املتو�سط والبعيد ،من �ش�أن
�إقامة م�ؤ�س�سات بحث عربية ت�شارك فيها اجلماعة
العلمية من داخل املنطقة وال�شتات �أن ت�ضمن قيام
الت�آزر ال�رضوري لتوفري منتجات املعرفة وبالتايل،
تنوع االقت�صادات العربية.
وم����ن ال��ع��ن��ا��صر الأخ������رى ال��ت��ي ق���د ت�ساهم
يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ان���ع���دام ال��ر���ض��ا االق��ت�����ص��ادي
واالج��ت��م��اع��ي ال���راه���ن��� ،ض��م��ان ���س��وق ع��م��ل �أك�ثر
تكام ًال يف منطقة الإ���س��ك��وا .فقد بلغ معدل ن�سبة
حت��وي�لات ال��ع��م��ال م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل يف
هذه املنطقة يف الفرتة  2010-2001من � 3إىل 5
يف املائة .ويتم ا�ستخدام هذه الأموال عادة لتعزيز
دورات ا�ستهالك الأ�رس ،لكن ميكن توجيهها �أي�ض ًا
لتعزيز �إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وت��ول��ي��د ف��ر���ص ال��ع��م��ل .وم���ن ال�����ض�روري ر�صد
اجتاهات الهجرة والتحويالت نظر ًا لأهميتها ك�أداة

ما عوامل التنوع
االقتصادي،
والتنافسية ،والتكامل
اإلقليمي ،وتعميق
األسواق االقتصادية،
مصحوبة بأجندة
اجتماعية شاملة،
سوى بعض من
توجهات السياسات
التي ينبغي على
املنطقة اعتمادها على
وجه السرعة
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اجلدول .15

ا�ستجابات احلكومات لأزمة الغذاء واالنتفا�ضات الأخرية:
الإ�صالحات االقت�صادية املخطط لها �أو التي مت �إطالقها وموازنة امليزانية
ا�ستجابات االقت�صاد الكلي

البلد
البحرين
م�رص
الأردن
الكويت
لبنان
ُعمان
اململكة العربية ال�سعودية
اجلمهورية العربية ال�سورية
اليمن

تعزيز دعم
خف�ض تعرفات
املواد الغذائية �أو
اال�سترياد
الطاقة
x

x

x

x

�سوق العمل والتحويالت االجتماعية

تخفي�ض
ال�ضرائب

x
x

x

x

x
x

x
x

موازنة امليزانية

زيادة الأجور يف زيادة التحويالت زيادة التحويالت ( 2010الن�سبة
االجتماعية املئوية من الناجت
القطاع العام املوجهة للفقراء
املحلي الإجمايل)
الأخرى
7.8x
x
8.1x
x
x
5.4x
17.4
x
7.2x
6.2
x
7.7
x
4.8x
x
4-

املصدر :استنادا ً إلى.Breisinger (2011( :

فيما يتعلق بالطلب
على املستوى احمللي،
ميثل السوق الداخلي
املؤلف من  260مليون
شخص تقريبا ً مصدرا ً
محتمالً هاما ً للنمو
االقتصادي وتوليد
الوظائف
60

ي�ستخدمها �صانعو ال�سيا�سات التخاذ القرارات
املالئمة� .إال �أن عدم توافر البيانات ال�سليمة حول
املهاجرين والتحويالت ،مبا يف ذلك البيانات حول
احلركة غري امل�رشوعة للمهاجرين والتحويالت،
يبقى عائق ًا �أ�سا�سي ًا يف �صياغة ال�سيا�سات.
�إن حت�سني احلوكمة وامل�ساءلة من خالل �ضمان
متثيل ال�رشيحة الأو�سع من ال�سكان وم�شاركتها
ي�ؤدي �إىل حت�سن الأداء االقت�صادي على املدى
املتو�سط .ويف �إطار دعم هذا اجلهد ،ال بد من و�ضع
خطة عمل �إقليمية للحوكمة االقت�صادية تت�سم
بالكفاية والفعالية وميكن من خاللها م�ساعدة البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف اعتماد الت�رشيعات و�آليات
املراقبة اخلا�صة بها .وعلى امل�ستوى الإقليمي ،ال بد
�أي�ض ًا من حت�سني احلوكمة يف م�سار التكامل الإقليمي.

جيم -املحفزات الداخلية للنمو
فيما يتعلق بالطلب على امل�ستوى املحلي ،ميثل
ال�سوق الداخلي امل�ؤلف من  260مليون �شخ�ص

تقريب ًا م�صدر ًا حمتم ًال هام ًا للنمو االقت�صادي
وتوليد الوظائف .لكن من امل�ؤ�سف �أن م�ستوى
توليد الوظائف من خالل التجارة والنمو
االقت�صادي ما زال متدني ًا .ففي �أف�ضل احلاالت،
ت�صل مرونة العمالة ن�سبة �إىل الناجت املحلي
الإجمايل �إىل حواىل  0.5يف املائة( .)81ومن امل�ؤكد
�أن �إ�صالحات �أ�سواق العمل حاجة ما�سة ولها
�أثر كبري على توليد الوظائف على املدى الق�صري.
وثمة �شك يف �أن تربير امل�ستوى الراهن للبطالة
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بعدم املالءمة بني
العر�ض والطلب يف �سوق العمل هو تف�سري كاف.
ومن ال�رضوري يف هذا الإطار �إجراء �إ�صالح
�شامل ل�سوق العمل ،على �أن تطال الإ�صالحات
ب�شكل خا�ص النواحي التنظيمية ونظام ال�ضمان
االجتماعي بهدف احلد من التجزئة ،و�أن تكون
م�صحوبة ب�إنفاذ فعال لقوانني العمل وتعاون
بني �أ�صحاب امل�صلحة بد ًال من التنظيم القانوين.
ومن اخليارات الأخرى املتاحة تطبيق �إجراءات
مثل ال�رضيبة االجتماعية على القيمة امل�ضافة �أو

الفصل الرابع

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

�ألف  -البلدان غري الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ

ﺇﺩﺍﺭ

ﺍ

ﺓ ﺍﻟ

ﻀﺮﺍﺋ

ﻟﻜ

ﺐ

ﻬﺮ

ﺍﻟﻨ

ﺑﺎﺀ

ﺴ

ﺃ
ﺍﻟ
ﻋ
ﺍﻟﻨ
ﺍﳌﻨ
ﻧﻈ
ﺪﻡ
ﺎﻓﺴ ﺸﻜ
ﻤﺔ ﺍﻟ ﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻴ
ﺍ
ﻘ
ﻟ
ﺔ
ﺘ
ﺘ
ﺺ
ﺠ
ﻏﻴ
ﻲ
ﲔﻓ
ﺸﺮﻳ
ﺎﺭﺓ
ﺮ ﺍﻟ
ﺍﻷ
ﻲﺍ
ﻌﻲ
ﻨﻈﺎﻣ ﻧﻈ
ﻻﻗ
ﺘ
ﻤ
ﺔ
ﺼ
ﻴﺔ
ﺎﺩ ﺍ
ﻟﻜ
ﻠﻲ

ﺍﻟﻔ

ﺐ ﺍﻟ

ﻀ

ﺴﺎﺩ

ﺮﻳﺒ

ﻮ
ﻙﻓ

ﻴﺔ

ﺍﻟ

ﺘﺮﺍ

ﺧﻴ

ﺍﻷﺭ

ﺍﳌ

ﺍﻟﺘ

ﻬﺎﺭ

ﺽ

ﻤﻮ

ﺍﺕ

ﻳﻞ

باء -بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ

�آليات ت�أمني البطالة ،مع �رضورة درا�سة تخفي�ض
م�ساهمات ال�ضمان االجتماعي وتكاليف الف�صل
من العمل على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وعلى �سبيل املثال� ،أظهرت درا�سة خا�صة
بتون�س �أن فر�ض �رضيبة اجتماعية على القيمة
امل�ضافة بن�سبة  3.5يف املائة م�صحوبة بتخفي�ض
للم�ساهمات االجتماعية بـ 15نقطة �أ�سا�س قد ي�ؤدي
�إىل خف�ض معدل البطالة �إىل الن�صف من دون �أي
تغيري يف منافع ال�ضمان االجتماعي ،كما ميكنه �أن
يعزز النمو بن�سبة واحد يف املائة(.)82
ومن ال��ض�روري تطوير الهيكلي���ات املالية وتعزيز
التناف�سي���ة م���ن �أج���ل و�ص���ول العديد م���ن الالعبني
االقت�صادي�ي�ن �إىل التموي���ل ،ال �سيم���ا امل�ؤ�س�س���ات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ،وت�شجي���ع التمويل الطويل
الأمد .وعل���ى امل�ستوى الإقليمي ،ت�ستوجب احلاجة
�إىل اال�ستثم���ار يف البني���ة التحتي���ة �إن�ش���اء م��ص�رف
تنموي ذي ت�صني���ف ائتماين ممتاز ( )AAAوقادر
عل���ى حتويل االدخ���ار الق�ص�ي�ر الأم���د �إىل ا�ستثمار
طوي���ل الأم���د .وب�سب���ب اال�ضطراب���ات ال�سيا�سية،
وج���دت حكوم���ات ع���دة يف املنطقة نف�سه���ا م�ضطرة
لزي���ادة الدعم على الوقود وامل���واد الغذائية ،ف�ض ًال
ع���ن رفع �أج���ور العاملني يف القطاع الع���ام ،وتعزيز
التحوي�ل�ات النقدي���ة ،وتخفي�ض ال�رضائ���ب� .أما يف
منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ،فمن �ش�أن الزيادة
يف �أ�سع���ار النفط واال�ستق���رار ال�سيا�س���ي �أن يتيحا
زي���ادة الإنفاق العام من دون احلاجة �إىل رفع الدين
الع���ام� .إال �أن مث���ل هذه الزي���ادات يف الإنفاق ت�شكل
حتدي��� ًا حقيقي��� ًا لالقت�ص���ادات الأك�ث�ر تنوع��� ًا حيث
املج���االت املالية حمدودة وتتم تغطي���ة العجز العام
من خ�ل�ال تراك���م الدين الع���ام .فق���د ازداد �إجمايل
الدي���ن العام يف منطقة الإ�سك���وا بن�سبة  2.5يف املائة
يف ع���ام  2010ومن املتوق���ع �أن يرتاجع بن�سبة 5.8
يف املائة يف عام  .2011وكان للزيادة يف الناجت املحلي
الإجمايل يف بل���دان جمل�س التعاون اخلليجي دور يف
التخفيف من �آثار الزيادة يف �إجمايل الدين العام� ،إذ
تراجع �إجمايل الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل م���ن  39.5يف املائة يف عام � 2009إىل 34.4
يف املائة يف عام  ،2010ومن املتوقع �أن ي�شهد مزيد ًا

الشكل .29

القيود الأ�سا�سية على ال�شركات ذات
التوجه الت�صديري يف منطقة الإ�سكوا

ﺍﻟ

ﺘﺮﺍ

ﺧﻴ

ﺍﻟﻨ
ﺺ

ﻈﺎﻡ

ﺇ
ﺍﻟﺘ

ﺩﺍﺭ

ﺸﺮﻳ

ﺓ ﺍﻟ

ﺃ

ﻌﻲ

ﻀ
ﺮﺍﺋ

ﻧﻈ

ﺐ

ﻤﺔ

ﺍ
ﺍﻟ
ﺘﺠ

ﻟﻜ

ﺎﺭﺓ

ﻬﺮ

ﺑﺎﺀ

ﺍﻟ

ﺸﻜ

ﺍﻷﺭ

ﻮ
ﻙﻓ

ﺽ

ﻲ

ﺍﻷﻧ

ﺍﳌ

ﻬﺎﺭ

ﺍﺕ

ﻋﺪ

ﻈ
ﻤﺔ

ﻡ ﺍﻟ

ﻴ
ﻘﲔ

ﺍﻟﺘ

ﺍﳌ

ﻤﻮ

ﻨﺎﻓ

ﻓ

ﻲﺍ

ﻳﻞ

ﻻﻗﺘ

ﺍﻟﻨ

ﺴ
ﺔﻏ

ﺴ

ﺼ

ﻴﺮ

ﺎﺩ ﺍ

ﻟﻜ

ﻠﻲ

ﺍﻟﻔ

ﺍﻟﻨ

ﺐ ﺍﻟ

ﻀ

ﻈ
ﺎﻣﻴ

ﺮﻳﺒ

ﺴﺎﺩ

ﺔ

ﻴﺔ

املصدر.Ianchovichina (2010( :

من الرتاجع لي�صل �إىل  26.2يف املائة يف عام .2011
ويف حني يعترب رفع الأجور ودعم ال�سلع
الغذائية وغريهما من �أ�شكال الزيادة يف الإنفاق
االجتماعي التي مت اتخاذها يف عام  2011من
الإجراءات االقت�صادية املنطقية من منطلق �سيا�سي
واجتماعي و�إن�ساين ،ف�إن ما ت�سببه من ا�ستبعاد
لأوجه الإنفاق الأخرى التي تع ِّزز النمو ،مثل
التعليم ،قد ي�ستمر طوي ًال ويزيد م�شكلة البطء يف
حتقيق االنتعا�ش وتوليد فر�ص العمل يف منطقة
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الأمن الغذائي وانعدام الر�ضا
االجتماعي يف املنطقة العربية
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻷﻗﻞ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ
ﺗﻮﻧﺲ

ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺍﻟﻌﺠﺰ

ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﹰ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ

ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

ﺃﻗﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ،
ﻣﻊ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ

ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ

ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺎﻟﻲ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

ﺍﻟﻌﺠﺰ

املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلىInternational Monetary Fund (2011( :؛ و (.World Bank (2011
متساو وهي( :أ) الشريحة
مالحظة :ميثل حجم الفقاعة مؤشر اجلوع العاملي الذي يجمع ثالثة مؤشرات ذات ثقل
ٍ
التي تعاني من سوء التغذية كنسبة من السكان؛ (ب) عدد األطفال ما دون اخلامسة الذين يعانون نقصا ً
في الوزن؛ (ج) معدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة.

الإ�سكوا تفاقم ًا .وقد بات مثبت ًا �أن نوعية القوى
العاملة وقدرة االقت�صاد على التكيف مع املناف�سة،
على �سبيل املثال ال احل�رص ،واال�ستفادة من فر�ص
النمو اجلديدة املتاحة تعتمدان ب�شكل كبري على
�إنفاق الدولة على ال�صحة والتعليم واال�ستثمار.
فتعميم الو�صول �إىل التعليم العايل اجليد �رشط
�أ�سا�سي لتح�سني النوعية وتزويد الطالب باملهارات
الالزمة لعمالة منتجة .و�سي�ساهم ذلك �أي�ض ًا يف
تعزيز الكفاية وامل�ساواة .ويف حال مواجهة �أي
قيود مالية �أو غريها من القيود املرتبطة باملوارد
الأخرى ،يجب �أن يقوم التقنني يف توفري التعليم
العايل على �أ�سا�س قدرة الطالب ال خلفيته.
ونظر ًا �إىل االرتباط ال�ضعيف بني العجز املايل
والت�ضخم ،ف�إن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا مدعوة
�إىل ا�ستثمار حيزها املايل (حتى ولو كان هذا احليز
62

حمدود ًا جد ًا يف االقت�صادات الأكرث تنوع ًا) ،من
�أجل متويل عملية توليد فر�ص العمل وتعزيز
اال�ستثمارات التي لها �أثر حتويلي مثل اال�ستثمار
يف البنى التحتية والتعليم واالبتكار .وهي مدعوة
�أي�ض ًا �إىل اعتماد و�سائل مبتكرة يف التمويل ،ومنها
ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،لتحقيق
اال�ستخدام الأمثل للموارد املالية ،مع �إيالء االعتبار
لقدرتها على موا�صلة حتمل الدين العام يف املدى
الطويل .ومن ال�صعب عك�س هذه الزيادة يف النفقات
االجتماعية يف املدى الق�صري نظر ًا ملا تولده من
ت�صلب ي�ضاف �إىل جمال مايل متقل�ص جراء ك�ساد
الن�شاط االقت�صادي وتراجع م�ستوى الثقة .كما
�أن الزيادة يف النفقات االجتماعية �ستحد من قدرة
البلدان العربية على التخفيف من �آثار �أي �صدمات
م�ستقبلية ،مما يزيد من خطر بروز م�شاكل
اجتماعية واقت�صادية جديدة.
وينطبق هذا الأمر على الأمن الغذائي .فانعدام
الأمن الغذائي يزيد انعدام الر�ضا ويعمق الفقر لدى
ال�سكان ويهدد ا�ستدامة النمو االقت�صادي ونوعيته
على املدى الطويل .وبالتايل ،ف�إن ا�ستعادة ال�سالم
االجتماعي يف منطقة الإ�سكوا ودعم انتعا�شها
االقت�صادي يتطلبان �إيجاد ُنهج جديدة يف �إطار
ك�ساد الن�شاط االقت�صادي وتقل�ص احليز املايل من
جهة ،وحت�سني نوعية ومتانة التعاون الإقليمي بني
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من جهة �أخرى.
وتواجه منطقة الإ�سكوا التي تعاين من انعدام
كبري للأمن الغذائي نوعني من املخاطر �أال وهما:
(�أ) املخاطر املت�صلة بالكمية وتتمثل بح�سب
تعريفها يف عدم توافر املنتجات الغذائية الكافية
لتغطية احتياجات ال�سكان؛ (ب) املخاطر املت�صلة
بالأ�سعار وتتمثل يف عدم قدرة احلكومات الوطنية
على تعوي�ض �أي زيادة يف �أ�سعار الأغذية .وترتبط
خماطر الأ�سعار بعدد من العوامل هي التالية :كلما
ازدادت ح�صة املنتجات الغذائية من نفقات الأ�رس يف
بلد ما وكذلك م�ستويات اجلوع والفقر �أو البطالة،
كان ال�سلم االجتماعي ه�ش ًا وازدادت احلاجة �إىل
موازنة الأثر ال�سلبي الرتفاع �أ�سعار الأغذية ،مما
يفرت�ض توافر حيز مايل �أو�سع.

الفصل الرابع

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2011-2010

�إن �أحد �أ�سباب احتمال انت�شار عدوى
اال�ضطرابات االجتماعية يف املنطقة والتي تبني
م�ؤخر ًا �أنها كارثية يف عدد من البلدان العربية،
يعود �إىل م�شاكل مرتبطة بالأمن الغذائي .ويتمثل
حجم الأ�رضار املحتملة الناجتة عن ارتفاع املخاطر
املت�صلة بالكمية وبالأ�سعار يف ات�ساع �رشيحة
ال�سكان التي تنفق �أكرث من  50يف املائة من مدخول
الأ�رسة على املنتجات الغذائية؛ وارتفاع معدالت
اجلوع �أحيان ًا �إىل م�ستويات خطرية يف بع�ض
البلدان العربية؛ وحجم ال�رشيحة ال�سكانية التي
تعي�ش دون خط الفقر ،وهي تبلغ  20يف املائة يف
العراق وفل�سطني وم�رص وتتخطى  40يف املائة يف
جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا واليمن.
ويف هذا اخل�صو�ص ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه لو
ا�ستثمرت قدرة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة �إىل
حدها الأق�صى ،لو�صل الإنتاج الإجمايل للحبوب �إىل
 116.4مليون طن ،علم ًا �أن كمية احلبوب امل�ستهلكة
لعام  2005بلغت  81.3مليون طن .وبالتايل ،بد ًال
من �أن تقوم منطقة الإ�سكوا با�سترياد  39.5مليون
طن من احلبوب ب�إمكانها �أن ت�صدر كمية �صافية
ت�صل �إىل ما بني  10و 35مليون طن(.)83
�أ�ضف �إىل ذلك احلاجة �إىل ت�صميم �سيا�سات
الأمن الغذائي للمنطقة العربية ككل ،بهدف تعزيز
فعالية عوامل عدة ،منها الفعالية الناجمة عن
�أثر االنت�شار وتكامل الهبات .ولتاريخه ،كانت
اجلهود املبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي يف جمايل
الزراعة والأمن الغذائي حمدودة� .إال �أن خيارات
عدة تبقى متاحة على املدى الق�صري ،ومنها�( :أ)
�إن�شاء خمزون �إقليمي للأغذية من �أجل التخفيف
من ال�ضعف �إزاء ال�صدمات اخلارجية؛ (ب) �إن�شاء
�صندوق �إقليمي ل�ضمان اال�ستثمارات يف القطاع
الزراعي؛ (ج) �إن�شاء �صندوق �إقليمي لتغطية
�أ�سعار الأغذية املرتفعة ومتويل الإغاثة الغذائية
الق�صرية الأمد.
وعلى املدى املتو�سط ،ميكن للبلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا والبلدان العربية الرتكيز على ما يلي:
(�أ) �إطالق �أجندة بحث متعددة الأطراف و�إن�شاء
�صندوق �إقليمي خا�ص بالبحث الزراعي والتنمية؛

الشكل .31

ح�صة الغذاء من اال�ستهالك بح�سب
م�ستوى الدخل
ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻓﻘﺮ ﻣﻌﺘﺪﻝ

ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلىInternational Monetary Fund (2011( :؛ و ((2011

.World Bank

(ب) �إر�ساء نظام �إقليمي لر�صد الأمن الغذائي
والإنذار املبكر؛ (ج) حت�سني االتفاقات التجارية
الإقليمية القائمة وتنفيذها(.)84

دال� -أجندة لالقت�صاد الأخ�ضر
نظر ًا الت�ساع نطاق �أجندة االقت�صاد الأخ�رض
يف املنطقة العربية ،من ال�رضوري �أن تت�ضمن
هذه الأجندة �أن�شطة م�صنفة بح�سب الأولويات
يف القطاعات الأ�سا�سية ،و�أن تركز على ال�شباب
والن�ساء والفئات ال�ضعيفة من �أجل ت�رسيع الأثر
الإيجابي املحتمل ورفعه �إىل حده الأق�صى .كما
ينبغي �أن تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين ،وذلك من خالل ما يلي:
�إقامة ال�رشاكات؛ وت�رسيع التكامل الإقليمي؛
وتعزيز التعليم والتدريب املهني و�أنظمة البحث
والتطوير على امل�ستوى الوطني من �أجل
تلبية متطلبات الوظائف اخل�رضاء؛ ودعم نقل
التكنولوجيا املالئمة وتكييفها حملي ًا؛ وت�سهيل
الو�صول �إىل �آليات التمويل اجلديدة .ومن
ال�رضوري دمج مبادئ االقت�صاد الأخ�رض يف
خطط التنمية الوطنية وال�سيا�سات الإقليمية
ك�رشط �أ�سا�سي ،على �أن تكون مدعومة بالأدوات
الت�رشيعية واملالية الالزمة .ومن املهم �أي�ض ًا
63
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ن�سب الفقر الوطنية يف بلدان عربية

خمتارة (الن�سبة املئوية من ال�سكان)

البلد

ن�سبة الفقر عند خط الفقر الوطني

ال�سنة

الأردن
تون�س
اجلزائر
جزر القمر
اجلمهورية العربية ال�سورية
جيبوتي
العراق
فل�سطني
لبنان
م�رص
املغرب
موريتانيا
اليمن

12
3.8
5.6
37
12.3
42.2
22.9
21.9
8
21.6
9
46.7
34.8

2008
2005
2006
2004
2007
2002
2009
2009
2005
2009
2007
2004
2005

املصدر :World Bank (2011( :نسب الفقر عند خط الفقر الوطني (النسبة املئوية من السكان).

.http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC

التكامل اإلقليمي
يتيح تكييف مبادرات
االقتصاد األخضر ،ويعزز
في الوقت عينه تبادل
املعرفة بشكل أكبر
64

�إ�صالح الإطار امل�ؤ�س�سي على كافة امل�ستويات يف
عملية االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�رض بهدف
حت�سني التناغم بني اال�سرتاتيجيات القطاعية
وتعزيز م�شاركة ال�سلطات املحلية.
و�ستتطل���ب فر����ص ع���دة م���ن تل���ك الت���ي يتيحه���ا
االقت�صاد الأخ�رض يف منطق���ة الإ�سكوا ا�ستثمارات
وا�سع���ة و�آلي���ات متوي���ل جدي���دة ومبتك���رة .وم���ن
اخلي���ارات املتاح���ة ل�ضم���ان الأم���وال ال�رضوري���ة
النتقال فع���ال نحو االقت�صاد الأخ��ض�ر ،اال�ستفادة
من ال�صناديق الدولية القائمة مثل م�ؤ�س�سة التعليم
الأخ��ض�ر(، )Green Education Foundation
�أو ا�ستك�ش���اف اخلي���ارات املتاح���ة عل���ى امل�ست���وى
الإقليم���ي يف ه���ذا الإط���ار مث���ل ال�صن���دوق العرب���ي
للبيئ���ة .ويف كلت���ا احلالت�ي�نَ ،يفرت�ض ت�شع���ب عملية
االنتق���ال م�شارك���ة من�سق���ة للحكوم���ات والباحثني
والقط���اع اخلا����ص واملجتم���ع امل���دين به���دف دع���م
املب���ادرات الهام���ة ،ال �سيم���ا و�أن �إن�ش���اء املناط���ق
االقت�صادية اخل�رضاء من �ش�أنه �أن يتيح للم�ؤ�س�سات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة االزده���ار واال�ستمراري���ة.

�أ�ضف �إىل ذلك �أن االنتقال نحو االقت�صاد
الأخ�رض يحتاج �إىل املنافع الناجمة عن قاعدة
�صناعية �إقليمية متكاملة .فالتكامل الإقليمي يتيح
تكييف مبادرات االقت�صاد الأخ�رض ،ويعزز يف
الوقت عينه تبادل املعرفة ب�شكل �أكرب .وي�شكل
تو�سيع التجارة البينية والأقاليمية �أحد املحفزات
الهامة للتكامل االقت�صادي بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا� ،إذ ي�ؤدي �إىل ارتفاع معدالت النمو
وتعزيز التخ�ص�صية فيها ،ف�ض ًال عن حت�سني عملية
تخ�صي�ص املوارد وتوزيعها يف املنطقة( .)85وميكن
البدء يف تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى ،من خالل ترتيبات دون �إقليمية :ففي هذا
الإطار ،جنحت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
حتى الآن يف �إحراز تقدم ملحوظ� ،إال �أن امل�سار
يبدو �أكرث بطئ ًا يف املغرب العربي ،على الرغم مما
ت�شري �إليه الأدلة حول �إمكانية ازدياد التجارة
البينية بع�رشة �أ�ضعاف ،مما �سي�ؤدي �إىل زيادة يف
ال�صادرات دون الإقليمية بن�سبة  33يف املائة ورفع
م�ستويات النمو مبعدل � 2إىل  3يف املائة(.)86

هاء -اال�ستنتاجات املتعلقة بال�سيا�سات
االجتماعية
يتوفر حالي ًا عدد من التقارير الر�سمية القيمة
التي تت�ضمن ن�صائح حول ال�سيا�سات ال�سليمة فيما
يتعلق بال�سيا�سة االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا� .إال
�أن وترية الإ�صالح كانت بطيئة يف املا�ضي وبقي
العديد من الإ�صالحات اجلزئية غري فعال .وغالب ًا
ما عزي ذلك �إىل عوامل مثل «احلكم ال�سيئ » �أو
«الف�ساد» �أو غريهما من املفاهيم املماثلة .وقد
تكون مقاربة �أنظمة ال�سيا�سة االجتماعية باعتبارها
ظواهر منهجية مرتبطة تاريخي ًا باالقت�صاد
ال�سيا�سي للبلدان ،طريقة �أجنع لتف�سري عجز �أنظمة
احلكم الأوتوقراطية القدمية عن تغيري �أنظمة
ال�سيا�سة االجتماعية.
وقد كان لأنظمة الرعاية االجتماعية
الأوتوقراطية التي تهيمن عليها جماعات امل�صلحة
يف منطقة الإ�سكوا واملنطقة العربية ب�شكل عام
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االقت�صاد الأخ�ضر على جدول �أعمال م�ؤمتر ريو20+
مبنا�سبة الذكرى الع�رشين مل�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة واملناق�شات املختلفة التي دارت �سابق ًا .وانبثق عن هذا االجتماع
والتنمية ،ا�ست�ضافت مدينة ريو دي جانريو يف الربازيل يف تقرير مت رفعه ل�ضمان �إدراج خماوف املنطقة العربية على جدول
حزيران/يونيو  2012م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة �أعمال م�ؤمتر ريو.20+
(م�ؤمتر ريو.)20+
ً
وقد �أظهرت االجتماعات املذكورة بع�ضا من ال�شكوك التي
ويركز هذا امل�ؤمتر على جمالني موا�ضيعيني رئي�سيني هما :ت�ساور املنطقة العربية فيما يخ�ص عملية االنتقال نحو اقت�صاد
(�أ) االقت�صاد الأخ�رض يف �إطار التنمية امل�ستدامة والق�ضاء على �أخ�رض .ومما عزز هذه ال�شكوك ،ما تبني من �أن البلدان املتقدمة يف
الفقر؛ (ب) الإطار امل�ؤ�س�سي للتنمية امل�ستدامة .وي�شكل امل�ؤمتر املجتمع الدويل هي الداعم الأويل لالنتقال املذكور .ومن �أ�صحاب
يف توقيته فر�صة للمنطقة العربية لتعيد حتديد نف�سها وتنتقل امل�صلحة العرب من يقول �إن التكاليف املرتتبة على هذا االنتقال،
ب�رسعة نحو التنمية امل�ستدامة التي تركز على الق�ضايا االجتماعية ال �سيما يف ظل الأزمة العاملية الراهنة ،من �ش�أنها �أن ت�ؤخر �أي منو
والبيئية .وقد �أنيطت بالإ�سكوا ،بالتعاون الوثيق مع برنامج اقت�صادي متوقع وت�ؤثر �سلب ًا على املبادرات الهادفة �إىل التخفيف
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،مهمة قيادة امل�سار من وط�أة الفقر .ويزعم �آخرون �أن االقت�صاد الأخ�رض و�سيلة
الإعدادي مل�ؤمتر ريو  20+يف املنطقة العربية .فا�ضطلعت بدور ميكن من خاللها للبلدان الغنية تطبيق معايري بيئية وفر�ض
�أ�سا�سي يف جمع جهات متعددة ملناق�شة التح�ضريات للم�ؤمتر ،مبا حواجز على التجارة اخل�رضاء و�/أو ر�سوم على �صادرات
فيها ق�ضية النمو الأخ�رض يف املنطقة العربية .ويف هذا الإطار ،مت البلدان النامية ،فيما يعتقد غريهم �أن هذا االنتقال �سيتطلب دعم
تنظيم �أكرث من  15مبادرة ون�شاط ًا خالل عامي  2010و .2011احلكومات لال�ستثمار الأخ�رض والتكنولوجيا اخل�رضاء وهو ما
ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2011عقد ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤ�ﻀﻴﺭﻱ تعجز البلدان الأقل منو ًا عن القيام به نظر ًا ملا لديها من التزامات
ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،من تنظيم الإ�سكوا وجامعة الدول العربية �سابقة يتوجب عليها �إيفا�ؤها .ويف حني �أن املخاوف املذكورة
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ،و�شارك فيه ممثلون ر�سميون عن م�رشوعة وحتتاج للمعاجلة عند مناق�شة عملية االنتقال نحو
احلكومات العربية ،واملجتمع املدين ومنظمات دولية �أخرى ،االقت�صاد الأخ�رض ،من املهم �أي�ض ًا مقاربة هذا االنتقال على �أنه
وعر�ضت خالله خمرجات االجتماعات اال�ست�شارية التي عقدت فر�صة بد ًال من اعتباره جمرد حتد للبلدان العربية.

منطقها اخلا�ص يف احلفاظ على �سلطة الأنظمة  -1الأنظمة التعليمية
ال�سلطوية .وفتحت االنتفا�ضات العربية نافذة
جديدة لإعادة النظر يف ال�سيا�سة االجتماعية
للمنطقة بهدف فهم الإمكانات املتاحة والقيود
املفرو�ضة يف عملية �إر�ساء «عقد اجتماعي» جديد
ب�رشوط �أكرث دميقراطية ميكنها اجلمع ما بني هديف
التنمية والإن�صاف .وال ميكن �إر�ساء مثل هذا العقد
االجتماعي اجلديد �إال بعد �إجراء حوار اجتماعي
بني خمتلف الفرقاء املعنيني ،مبا يف ذلك منظمات
املجتمع املدين ،يف م�سار االنتقال نحو الدميقراطية
وما بعدها ،يف البلدان املعنية .وقد مت التو�صل �إىل
اال�ستنتاجات املبينة �أدناه بهدف ت�سليط ال�ضوء
على بع�ض الق�ضايا التي ميكن معاجلتها على نحو
مثمر يف �إطار مثل هذا احلوار االجتماعي.

�إن الأنظمة التعليمية يف املنطقة غري منتجة
لناحية اجلودة وت�سهيل احلراك االجتماعي.
ويعود ذلك �إىل خروج الطبقات الو�سطى والأخرى
الأكرث غنى خالل العقدين املا�ضيني من نظام
التعليم الر�سمي وجلوئها �إىل التعليم اخل�صو�صي
�أو التعليم اخلا�ص ،تاركة �أنظمة التعليم الر�سمية
لرتزح حتت عبء تخفي�ض امليزانية .ويعترب تعميم
التعليم الر�سمي اجليد �رضوري ًا ملعاجلة ق�ضيتي
النوعية واحلراك االجتماعي.
وعلى خالف ما هو م�شاع� ،إن �سكان منطقة
الإ�سكوا ال يبلغون م�ستويات متقدمة من التعليم.
فكافة امل�ؤ�رشات املرتبطة بعمق التعليم تفيد ب�أن
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في إطار السعي إلى
حتقيق نوع من التوازن
بني العرض والطلب
على العمالة املتعلمة،
من الضروري تعزيز
الروابط بني نظام
التعليم وسوق العمل،
مع إعطاء األولوية
للتدريب املهني
وخدمات املساعدة
للعثور على وظيفة،
وغيرها من سياسات
سوق العمل
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املنطقة تعاين من ثغرات تعليمية ن�سبة �إىل البلدان
املتخذة �أ�سا�س ًا للمقارنة يف �أنحاء �أخرى من العامل،
َ
مما يظهر �رضورة تخ�صي�ص مزيد من املوارد
للنظام التعليمي .ويف �إطار ال�سعي �إىل حتقيق نوع
من التوازن بني العر�ض والطلب على العمالة
املتعلمة ،من ال�رضوري تعزيز الروابط بني نظام
التعليم و�سوق العمل ،مع �إعطاء الأولوية للتدريب
املهني وخدمات امل�ساعدة للعثور على وظيفة،
وغريها من �سيا�سات �سوق العمل.
ولدى البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا فر�صة
كبرية للتعاون الإقليمي يف جمال التعليم ،مع ما
تتيحه اللغة امل�شرتكة فيما بينها من ت�سهيالت.
وقد ي�ؤدي �إن�شاء �صندوق �إقليمي لل ِم َنح واتباع
�سيا�سات فعالة يف جمال تبادل الطالب واملدر�سني
يف املنطقة �إىل �ضمان درجات عالية من الت�ضافر.
وللتعاون العلمي تاريخ طويل ومثمر يف املنطقة،
ميكن �إحيا�ؤه من جديد يف ع�رص االت�صاالت ويف ظل
�أنظمة �أكرث دميقراطية.

 -2ال�صحة وال�ضمان االجتماعي
�إن الأنظمة ال�صحية يف البلدان غري الأع�ضاء
يف جمل�س التعاون اخلليجي جمز�أة ،والو�صول
�إىل الرعاية ال�صحية موزع ب�شكل غري عادل .كما
تواجه هذه البلدان ،ال �سيما الأقل منو ًا منها،
ق�ضايا مرتبطة بالرعاية ال�صحية الأولية وال�رصف
ال�صحي .ويتخطى الإنفاق من الأموال اخلا�صة يف
جمال الرعاية ال�صحية يف املنطقة ذاك يف البلدان
املتخذة �أ�سا�س ًا للمقارنة ،كما ُتظهر احل�صة
َ
املتدنية من الإنفاق العام على ال�صحة مقارنة مع
بلدان �أخرى ذات م�ستويات م�شابهة لن�صيب الفرد
من الدخل ،تدين الأولوية املعطاة لقطاع الرعاية
ال�صحية العامة.
ويف حني تتمتع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ب�أنظمة مركزية للت�أمني ال�صحي متاحة جلميع
مواطنيها ،لكنها غري متاحة للعمال املهاجرين،
وهذه ق�ضية هامة ت�ستوجب املعاجلة .وت�ستطيع
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا غري الأع�ضاء يف جمل�س
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التعاون اخلليجي والتي هي ذات دخل متو�سط �أن
تتبع �سيا�سات مماثلة من الت�أمني ال�صحي املركزي
املتاح جلميع ال�سكان ،بحيث تكون �أكرث ت�شابه ًا
مع النظام املعتمد يف الربازيل مما هي عليه مع ذاك
املتبع يف البلدان الغنية بالنفط� .إال �أن �أقل البلدان
منو ًا يف منطقة الإ�سكوا ال متلك املوارد الالزمة
لهذه الغاية وحتتاج مل�ساعدة اخلارج .وعلى الرغم
من �أن املجال املذكور هو �أحد املجاالت الأخرى
للتعاون املحتمل بني بلدان املنطقة ،فهو يحتاج
�أي�ض ًا مل�ساعدة ودعم دوليني متوا�صلني.
ويعترب نظام ال�ضمان االجتماعي حمدود ًا جد ًا
يف منطقة الإ�سكوا �أكان على م�ستوى الو�صول �أم
تغطية الفروع املختلفة .وميكن حلظ الثغرات ب�شكل
خا�ص يف جمايل �إجازات الأمومة وت�أمني البطالة،
مع العلم �أن ال�ضمان االجتماعي القانوين يف هذين
املجالني ممكن و�أ�سا�سي .فتغطية ت�أمني البطالة
و�إجازة الأمومة �رشط �أ�سا�سي يجب توافره من
�أجل ح�سن �سري �سوق العمل ومرونته.
وت�شكل الإعانات اال�ستهالكية العامة على
املواد الغذائية والوقود ،التي تتخطى ب�أ�شواط
امليزانية املخ�ص�صة لل�صحة �أو التعليم ،ا�ستنزاف ًا
كبري ًا مليزانيات احلكومات وهي تت�سم بالإ�رساف
وعدم الكفاءة� .إن �إلغاء هذه الإعانات وا�ستبدالها
ب�إعانات �أ�رسية ميكن �أن ي�ساعد الفقراء ب�شكل
�أف�ضل ،ال �سيما و�أن جزء ًا كبري ًا من الإعانات
اال�ستهالكية العامة ي�ستفيد منه حالي ًا غري الفقراء،
كما ميكنه �أن يوفر �أموا ًال �إ�ضافية ل�سيا�سات
اجتماعية �أخرى .ومن ال�رضوري �أن ي�شكل ما
ذكر �أحد جماالت احلوار االجتماعي الأ�سا�سية يف
�إطار دميقراطي ،مع الإ�شارة �إىل �أن �إقناع الطبقات
الو�سطى باملو�ضوع قد يتطلب جهد ًا �أكرب من ذاك
الذي ي�ستلزمه �إقناع الفقراء.
و�ست�ساهم الإعانات الأ�رسية يف و�ضع حد
لفائ�ض �شبكات الأمان غري الفعالة وغري املن�سقة
القائمة حالي ًا .و�ستكون الإعانات اخلا�صة بالأ�رس
املنخف�ضة الدخل ذات فعالية خا�صة يف حال مت
ربطها ب�سيا�سات فعالة ل�سوق العمل تهدف �إىل
انت�شال هذه الأ�رس من الفقر.
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وللروابط بني ال�ضمان االجتماعي و�أ�سواق
العمل �أهمية ق�صوى .فعلى الرغم من �أهمية
النظام املالئم لل�ضمان االجتماعي يف ح�سن �سري
ويعترب �إن�شاء
�أ�سواق العمل ،فهو غري كاف لوحدهُ .
النقابات التجارية امل�ستقلة وجمعيات �أرباب العمل
من العوامل الأخرى ذات الأهمية يف هذا الإطار.
ففي غياب النقابات التجارية امل�ستقلة� ،ستتوىل
احلكومات الأوتوقراطية فر�ض خمرجات ال�سوق،
كما هو الو�ضع حالي ًا ،مع ما لذلك من �آثار غري
مرغوب بها لناحية الكفاية االقت�صادية ،بد ًال من
�أن تكون هذه املخرجات نتيجة ت�سويات يجري

التفاو�ض عليها بني اجلهات امل�شاركة يف ال�سوق.
ويعترب توافر نظام �شامل لل�ضمان االجتماعي
ُ
يعمل على النحو املنا�سب يف �إطار دميقراطي
�رضوري ًا �أي�ض ًا للحفاظ على التما�سك والت�ضامن
االجتماعيني .فقد �أدت �أنظمة ال�ضمان االجتماعي
املجز�أة وغري املمولة على النحو املالئم يف املا�ضي
�إىل ا�ضطالع منظمات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
اخلريية الدينية بهذا الدور ،مما كان له بع�ض
الأثر على االرتفاع املخيف يف النزاعات االجتماعية
لأ�سباب عرقية ودينية ،وهذا مو�ضوع قابل
للنقا�ش.
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على الرغم من أهمية
النظام املالئم للضمان
االجتماعي في حسن
سير أسواق العمل،
فهو غير كاف لوحده
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