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تمهيـد

الصعيدين  على  بمزايا  يتفرد  بلد  كل  أّن  غير  مشتركة،  وثقافية  اجتماعية  سمات  العربية  البلدان  بين 
بجديدة،  ليست  العربية  المنطقة  في  اإلقليمي  التكامل  لتحقيق  تبذل  التي  واالجتماعي. والجهود  االقتصادي 
إال أّن التفاوت بين البلدان من حيث حجم الموارد الطبيعية، وال سيما النفط الخام والغاز الطبيعي، أدى إلى 
الفرد  نصيب  في  وأدناها  المستويات  أعلى  بين  تجمع  العربية  أّن المنطقة  متباينة. والواقع  إنمائية  مسارات 
اإلنمائية. فمعظم  البلدان ومساراتها  اقتصادات  بين  كبيرة  فوارق  الفوارق، ظهرت  لهذه  الثروة. ونتيجة  من 
نحو  ثابتة  بخطى  الخليجي، تسير  التعاون  مجلس  األعضاء في  البلدان  سيما  للطاقة، وال  المصدرة  البلدان 
االنتعاش االقتصادي، إذ تعتمد مزيجاً من السياسات المالية والنقدية التوسعية. أما البلدان المستوردة للطاقة 
االستقرار  لتحقيق  جهوداً حثيثة  نمواً، فتبذل  العربية  البلدان  وأقل  والمغرب  المشرق  بلدان  مجموعات  في 
االقتصادي في ظل تناقص مخزونها من العمالت األجنبية. وقد أدى التفاوت الكبير بين بلدان المنطقة، ومن 
الرئيسية  البلدان  من  األموال  حركة  عرقلة  إلى  االجتماعية،  واالضطرابات  السياسي  االستقرار  عدم  أسبابه 
إلى تجزئة  البلدان  بين  التجارية  العمليات  الثقة في  المنطقة. وأدى ضعف  بلدان  إلى سائر  للطاقة  المصدرة 
االقتصادات وتراجع الزخم المالي من داخل المنطقة، فكانت الحصيلة ارتفاعاً في معّدالت البطالة، حتى في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

اهتمام  تركز  حين  المتسارعة. وفي  واالقتصادية  االجتماعية  ساحًة للتحوالت  العربية  المنطقة  وتستمر 
ضمن  أطلقت  السياسي،  الجغرافي  السياق  في  السياسي  االستقرار  وعدم  العنف  على  الدولي  المجتمع 
 2012 عامي  في  العامة  السياسات  حول  والخبراء  المسؤولين  بين  الحوارات  من  سلسلة  العربية  المنطقة 
معدالت  ارتفاع  إلى  أدت  التي  السابقة  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  في  النظر  إعادة  تخللها  و2013، 
البطالة في جميع أنحاء المنطقة وإلى تأجيج االضطرابات االجتماعية. والتزم عدد من البلدان العربية بتغيير 
المشرق  بلدان  مجموعات  في  للطاقة  المصدرة  غير  البلدان  في  وحدها  السياسية  اإلرادة  أن  السياسات. غير 
بلدان  تمكنت  حين  وفي  الكلي.  االقتصادي  التدهور  لوقف  تكفي  ال  نمواً،  العربية  البلدان  وأقل  والمغرب 
مجلس التعاون الخليجي من إجراء التحوالت الالزمة في السياسات المالية بفضل ما تتمتع به من حيّز مالي، 
العربية نمواً تكافح في حيز مالي ضيّق. وتقلّصت حركة  البلدان  بقيت معظم بلدان المشرق والمغرب وأقل 
أّي زيادة. فلم  األجنبية  العمالت  االحتياطي من  البلدان ولم يسجل  إلى هذه  الوافدة  األجنبية  األموال  رؤوس 
والنقدية.  المالية  السياسات  في  التشدد  الوطنية، سوى  العربية خياراً لدعم عمالتها  البلدان  أمام معظم  يبق 
وعلى خالف الوضع في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فاقت السياسات التوسعية المحفزة للنمو قدرة هذه 

البلدان على تحمل كلفتها. 

دون  يبقى خلق فرص عمل من  العربية  البلدان  أمام معظم  الوضع  هذا  الذي يطرحه  المباشر  والتحدي 
االعتماد على مزيج من السياسات المالية والنقدية التوسعية. ويحدد مسح التطّورات االقتصادية واالجتماعية 
بعدم  محفوفة  بيئة  في  التحدي  لهذا  للتصدي  المتاحة  الخيارات  العربية 2012-2013 عدداً من  المنطقة  في 
محددة،  سياسات  المسح  ويقترح  المنطقة.  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  بإمكانات  تتحكم  اليقين 
في  اإلقليمي  للتكامل  فعال  إطار  وضع  وإمكانية  بالعمل  المتعلقة  القضايا  في  الحوار  أهمية  على  ويرّكز 
بلد  كل  داخل  العمل،  على  آثارها  تحديد  أجل  من  الكلي  االقتصاد  سياسات  رصد  من  بد  وال  المجال.  هذا 
العمل.  فرص  خلق  على  قدرتها  حيث  من  السياسات  أثر  تحسين  أجل  من  ككل،  المنطقة  في  أيضاً  ولكن 
وينبغي أيضاً إعادة النظر في قضايا الهجرة في إطار التكامل اإلقليمي العربي، بما يعيد التوازن بين النقص 
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تحددها  أن  بد  ال  المالية  والتدابير  منها.  والفائض  العمل  فرص  في  والنقص  منها  والفائض  المهارات  في 
تأمين  في  العامة  الخدمات  وتحسين  العمل  فرص  لخلق  المالية  اإليرادات  من  حصة  تخّصص  استراتيجيات 
للتدابير  اإلجمالي  الحجم  إلى  التطرق  دون  من  جداً  واسعة  مناقشتها  يمكن  التي  األفكار  العمل. ومجموعة 
تتسم  الموارد  توزيع  في  متوازنة  مقاربة  العام  القطاع  يعتمد  أن  الضروري  من  ويبقى  والنقدية.  المالية 
في  المبادرات  من  النوع  هذا  تشجيع  السوق. وينبغي  مستوى  على  عادلة  آليات  وتكّملها  والكفاءة  بالفعالية 
التنمية  مسار  في  االستقرار  وتحقيق  االستقطاب  حاالت  من  للحد  المنطقة  في  المقترحة  اإلصالحات  إطار 

االجتماعية واالقتصادية في جميع البلدان العربية.

تمهيـد
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الفصل األول واالجتماعية االقتصادية  التطورات  مسح 
العربية 2013-2012 املنطقة  يف 

أواًل - السياق العالمي وتداعياته في المنطقة العربية

ألف	-	السياق العالمي

1.	التطورات االقتصادية التي شهدها العالم	
في الفترة	2013-2012

محاوالت  العالمي  االقتصاد  عام 2012، شهد  في 
حثيثة لالنتعاش من األزمة المالية التي أصابت العالم 
في الفترة 2008-2009. واتجهت البنوك المركزية في 
البلدان المتقّدمة وجهة المرونة في السياسة النقدية. 
السياسات  لتنسيق  جهود  ُبذلت  اإلطار،  هذا  وفي 
النقدية، نجحت في احتواء أزمة السيولة النقدية. كما 
على  اعُتمدت  التي  المالية  الحوافز  سياسات  ساهمت 
تجنب  عامي 2008 و2009، في  في  العالمي  الصعيد 
العالمي  االقتصاد  فجنّبت  العالمي،  الطلب  انهيار 
من  الرغم  وعلى  االنكماش.  دوامة  في  الوقوع 
حاجة  القصير، بدت  المدى  على  تحقق  الذي  النجاح 
االقتصاد إلى مزيد من االنتعاش الثابت أكثر وضوحاً 
الحكومات  معظم  استنفدت  أن  بعد   2012 عام  في 

ودفع  العامة.  السياسة  صعيد  على  الخيارات  جميع 
إلى  الحكومات  من  العديد  المالي  الحيز  تضاؤل 
سرعة  وتفاوتت  االقتصادي.  التقشف  من  مزيد 
سار  فبينما  المالي،  القطاع  في  الميزانيات  تعديل 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  بسرعة  التعديل 
الوضوح  عدم  اليورو. وحالة  منطقة  في  بطيئاً  بقي 
أّدت  الملّوثة  المالية  الموارد  تسّرب  من  نتجت  التي 
النمو  في  انتعاش  تحقيق  إمكانية  استبعاد  إلى 
هذه  في  العالمي  االقتصاد  في  االستثمار  بفعل 
المرحلة. وال تزال البلدان ذات االقتصادات المتقدمة، 
مزدوج  لركود  معرضة  أوروبا،  في  سيما   وال 

)الجدول 1-1(. 

البلدان  ومنها  النامية،  البلدان  اقتصادات  أما 
االقتصاد  في  حضورها  تعزيز  من  فتمكنت  العربية، 
العالمي في عام 2012، وأسهمت في دعم نمو الطلب 
العالمي. ورغم ذلك، يبدو أن األداء االقتصادي للبلدان 
النامية تباين حسب ما تتمتع به هذه البلدان من وفرة 

معدالت النمو والتضخم في العالم والمناطق، 2011-2014الجدول 1-1

الناتج املحيل اإلجمايل معدل التضخم االستهالكيارتفاع معّدل نمو 
2014)ب(2013)ب(2012)ب(20142011)أ(2013)أ(2012)أ(2011

2.24.84.44.04.95.54.84.0املنطقة العربية
2.82.32.33.1العالم

1.41.21.02.02.61.91.51.8االقتصادات املتقدمة
1.82.21.92.63.12.01.31.8الواليات املتحدة

0.11.33.02.42.01.9-0.3-1.5االتحاد األوروبي	)27(
0.30.30.41.8-0.62.01.31.6-اليابان

4.53.23.13.79.56.67.45.8االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
النامية 5.84.65.05.46.45.45.25.0االقتصادات 

1.05.14.65.18.08.16.65.9أفريقيا
6.95.55.86.16.24.84.74.8رشق وجنوب آسيا

4.33.03.64.26.96.06.05.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
.)United Nations, DESA, 2013a and 2013b( األرقام األخرى هي من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة .)املصدر: أرقام املنطقة العربية هي حسابات اإلسكوا )التفاصيل يف الجدول 2-1

تقديرات مرشوع فريق البحث الدويل لواضعي النماذج حتى أيار/مايو 2013. )أ(   
تقديرات مرشوع فريق البحث الدويل لواضعي النماذج حتى كانون األول/ديسمرب 2012. )ب(   
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في الموارد. وشهدت حركة االستثمار العالمي ركوداً 
وهكذا،  المجازفة.  من  المستثمرين  خشية  ظل  في 
بموارد  تتمتع  التي  النامية  البلدان  اقتصادات  تمكنت 
التي  اليقين  عدم  حالة  تخفيف  من  وطبيعية  مالية 
أبدتها  التي  المناعة  العالمي. وأسهمت  االقتصاد  تكبّل 
العالمي  الطلب  دعم  في  النامية  البلدان  اقتصادات 
الطلب  تراجع  عن  وعّوضت  الطبيعية  الموارد  على 
ال  التي  النامية  البلدان  أن  غير  المتقّدمة.  البلدان  في 
تناقص مخزونها  الموارد عانت من  بوفرة في  تتمتع 
إليها  الواردة  األموال  وأصبحت  األجنبية،  بالعمالت 
الجاري.  الحساب  في  العجز  لتغطية  كافية  غير 
نوعاً  الطاقة  وأسعار  الغذائية  المواد  أسعار  وسجلت 
من االستقرار في عام 2012، غير أن بعض اقتصادات 
التضخم  معّدالت  في  ارتفاعاً  سجلت  النامية  البلدان 
معظمها  يعود  وآخر،  بلد  بين  اختلفت  عوامل  بفعل 

إلى تناقص المخزون من العمالت األجنبية.

تثقل  أن  ُيرتقب   ،2013 لعام  متوقع  هو  ما  وفي 
مشكلة الديون السيادية في البلدان المتقدمة والبلدان 
لسببين  وذلك  العالمي،  االقتصاد  كاهل  النامية 
ميزانيات  تعديل  السهل  من  يكن  لم  أوالً  رئيسيين. 
في  فاالنتعاش  البلدان.  جميع  في  المالي  القطاع 

من  أصابها  ما  بعد  سريعاً  يكن  لم  األصول  أسعار 
الفترة  في  العالمية  المالية  األزمة  أثر  على  تداعيات 
األصول  معظم  أسعار  مستوى  وبقي   .2009-2008

األزمة. واتخذت  قبل  الذي كانت عليه  المستوى  دون 
لتعديل  مباشرة  وغير  مباشرة  إجراءات  الحكومات 
بلغت  اإلجراءات  هذه  لكن  المالي،  القطاع  ميزانيات 
سيما  البلدان، وال  من  العديد  في  اإلمكانات  حداً فاق 
ذلك، أزمة  على  األمثلة  آخر  أوروبا. ومن  جنوب  في 
عن  الحكومة  عجزت  حيث  قبرص،  في  السيولة 
األصول  أسعار  المالي. وهبوط  الدعم  في  االستمرار 
يشير  المالي  القطاع  ميزانيات  تعديل  في  والتباطؤ 
إلى أن الوضع االقتصادي العالمي ال يزال مضطرباً. 

بموارد  تتمتع  التي  البلدان  باستثناء  ثانياً، 
التقشف  إجراءات  إلى  الحكومات  لجأت  طبيعية، 
من  مزيد  يسير  أن  ويتوقع   ،2013-2012 الفترة  في 
البنوك المركزية إلى مزيد من التشّدد في عام 2013. 
اعتبرا  التضخم  معّدالت  وارتفاع  المالي  فالحذر 
هذا  أن  غير  المعتمدة.  السياسات  في  للتشدد  مبرراً 
ميزانيات  تعديل  سلباً على  ينعكس  أن  يمكن  التشدد 

القطاع المالي في معظم البلدان المتقدمة.

 معدالت البطالة في العالم وفي المناطق، 2010-2013 )بالنسبة المئوية(الجدول 2-1

201020112012)*(2013
11.211.111.111.1الرشق األوسط

8.910.010.310.3شمال أفريقيا
6.05.95.96.0العالم

8.88.48.68.7االقتصادات املتقدمة واالتحاد األوروبي
 أوروبا الرشقية والوسطى	)غري األعضاء	يف االتحاد األوروبي(

9.48.78.28.2ورابطة الدول املستقلة

4.24.34.44.5رشق آسيا
4.74.44.44.5جنوب-رشق آسيا واملحيط الهادئ

3.93.83.83.9جنوب آسيا
6.86.56.66.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

7.67.67.57.5جنوب الصحراء	األفريقية الكربى
. ILO, 2013a املصدر: 

)*( تقديرات أوليّة.  
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وأّدى ضعف االقتصاد العالمي إلى تعثر في خلق 
فـرص العمل )الجـدول 1-2( في العديد مـن البلدان 
الشـباب  لبطالة  الناميـة، حيـث  والبلـدان  المتقدمـة 
وخطيـرة.  بالغـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة  تداعيـات 
وتعاني البلدان النامية من ارتفاع مزمن في معّدالت 
البطالة، بينما ضاقت الخيارات المتاحة للباحثين عن 
عمل في الخـارج حيـث يهاجرون سـعياً إلى فرص 
عمـل غير متوفرة في بلدانهم. ولضعف فرص العمل 
آثار بالغة على الوضع المالي فـي البلدان النامية، إذ 
تعتمـد هذه البلـدان كثيراً على تحويـالت عمالها من 

الجاري.  الحسـاب  العجز في  لتغطية  الخارج 

األمريكية  المتحدة  الواليات  اقتصاد  وبدأ 
في  تحّسن  منها  عوامل،  دعمته  انتعاش،  مرحلة 
تظهر  بدأت  المحلي  الطلب  وفي  الخارجي،  الطلب 
االحتياطي  المصرف  وحافظ   .2012 عام  في  آثاره 
على  الفائدة  ألسعار  المحّدد  الهامش  على  االتحادي 
المائة، منذ  و0.25 في  صفر  بين  االتحادية  األرصدة 
إيرادات سندات  األول/ديسمبر 2008. وبقيت  كانون 
والمتوسط  القصير  لألجلين  األمريكية  الخزينة 
تيد1  فارق  استقرار  )الشكل1-1)أ(( ويشير  مستقرة 
التمويل  وضع  في  استقرار  إلى  1-1)ب((  )الشكل 
جّو  في  انتعاش  ولوحظ  المالية.  المؤسسات  لدى 
إلى تحسن في  المستهلكين، وأدى  األعمال، عزز ثقة 
 .2013 عام  أوائل  حتى  المالية  األوراق  أسواق  أداء 
وتدني  العمل  أسواق  في  البطيء  االنتعاش  أّن  غير 
قيمة األصول العقارية، التي بقيت دون مستويات ما 
في  قوي  انتعاش  تحقيق  إمكانية  جعال   ،2008 قبل 

عام 2013 مستبعدة.

في  فهي  األوروبي  االتحاد  اقتصادات  أما 
اقتصادياً  نمواً  تشهد  أنها  أو  الركود،  من  حالة 
تنظيم  إعادة  مشكلة  تفاقمت  وقد  للغاية.  ضعيفاً 
قبرص.  حالة  في  جليّة  وظهرت  السيادية،  الديون 
والتثبيت  المالي  االستقرار  آلية  إلى  وإضافة 
األوروبي  المركزي  البنك  أدخل  أوروبا،  في  القائمة 
 Outright( المباشرة  النقدية  المعامالت  برنامج 
تنظيم  إعادة  عملية  لدعم   )Monetary Transactions

األوروبية  المفوضية  وعززت  السيادية.   الديون 
األعضاء  البلدان  في  الكلي  االقتصاد  رصد  آلية 
الكلي  االقتصاد  في  االختالالت  رصد  خالل  من 
)Macroeconomic Imbalance Procedure(. وفي المّرة 

 ،2012 شباط/فبراير  في  االختالالت  لرصد   األولى 
على  األعضاء  البلدان  من  بلد  أي  تصنيف  يجِر  لم 
الكلي،  االقتصاد  في  حادة  اختالالت  من  يعاني  أنه 
التي أجريت في تشرين  الثانية  الرصد  أّن عملية  غير 
إسبانيا  في  حادة  اختالالت  رصدت  الثاني/نوفمبر، 
إلى  األوروبي  المركزي  البنك  وعمد  وسلوفينيا2. 
نقطة   25 بمعدل  لديه  المعتمد  الفائدة  سعر  خفض 
أيار/ وفي   2012 األول/ديسمبر  كانون  في  أساس 

مايو 2013 )الشكل 1-1)ج((.

سياسة  اعتماد  عن  اليابان  حكومة  وأعلنت 
أواخر  في  العام  االقتصادي  الجو  إلنعاش  نقدية 
من  الرغم  على  أدى،  اإلجراء  وهذا   .2012 عام 
سريع  انخفاض  إلى  طبيعته،  يشوب  الذي  الضعف 
وتحسنت  1-2)ب((.  )الشكل  الياباني  الين  قيمة  في 
الشركات  إيرادات  سيما  ال  الشركات،  إيرادات 
األعمال  جّو  الصناعية، وتحّسن  لمنتجاتها  المصدرة 
االقتصادي  النمو  تراجع  الصين  وفي  اليابان.  في 
يبقى  أن  يتوّقع  لكن   ،2012 عام  في  الشيء  بعض 
اعتماد  الصين  وواصلت  مرتفعة.  مستويات  في 
تدريجياً  ارتفاعاً  وسجلت  النمو  لتشجيع  سياسات 
األمريكي  الدوالر  مقابل  الوطنية  للعملة  موّجهاً 
الضوابط  رفع  إلى  عمدت  كما  1-2)ج((،  )الشكل 
المالية  األسواق  في  الوطنية  بالعملة  المعامالت  عن 
آسيا  وجنوب  شرق  منطقة  ثبّتت  أن  وبعد  الدولية. 
يتوّقع  التحويلية،  للصناعة  عالمي  كمركز  موقعها 
المناطق  بسائر  مقارنة  األسرع  النمو  تحقق  أن 
قوياً  انتعاشاً  أفريقيا  وسجلت   .)1-1  )الجدول 
بين  تفاوتت  النمو  أنماط  أّن  مع  أيضاً  به  بأس  ال 
في  أفريقيا  في  البلدان  من  عدد  ونجح  وآخر.  بلد 
األساسية  السلع  على  االقتصاد  اعتماد  من  التخفيف 
قطاعي  في  التدريجي  والدخول  التنويع  طريق  عن 

تكنولوجيا المعلومات والخدمات. 

لبطالة الشباب تداعيات 
اجتماعية واقتصادية 

بالغة وخطيرة
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أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي واليورو، 2008-2013الشكل 1-1
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سندات الخزينة (سنتان)املرصف االحتياطي االتحادي (الهامش املحّدد)
املرصف االحتياطي االتحادي (الهدف)سندات الخزينة (عرش سنوات)

)ج(	اليورو
)بالنسبة املئوية بالسنة(

)ب(	سعر الفائدة املعمول به بني مصارف لندن وفارق تيد للدوالر	
األمريكي لثالثة أشهر	)بالنسبة املئوية بالسنة(

)أ(	الدوالر األمريكي
)بالنسبة املئوية بالسنة(

مجلس محافظي املرصف االحتياطي االتحادي  املصدر: 
.http://www.federalreserve.gov

املصدر: مجلس محافظي املرصف االحتياطي االتحادي 
http://www.federalreserve.gov؛ 

.http://www.bbalibor.com ،جمعية املصارف الربيطانية

.http://www.bundesbank.de املصدر: البنك املركزي األملاني

من  مجموعة  العالمي  االقتصاد  يواجه  وبإيجاز، 
المالي  القطاع  ميزانيات  أهمها: )أ( تعديل  التحديات 
الصعيد  على  األصول  أسعار  انتعاش  موازاة  في 
من  المالي  القطاع  إنعاش  استعادة  )ب(  العالمي؛ 
السياسات  واعتماد  السليم  النمو  تشجيع  خالل 
خلق  )ج(  الكلي؛  االقتصاد  صعيد  على  الصحيحة 
النامية  والبلدان  المتقدمة  البلدان  في  عمل  فرص 

بالقدر الكافي إلنعاش االقتصاد ونهوضه.

2.	التداعيات على المنطقة العربية

اقتصادي  رابط  أهم  الطاقة  صادرات  تشّكل 
وعلى  العالم.  مناطق  وسائر  العربية3  المنطقة  بين 
على  المنطقة  في  المبذولة  الجهود  من  الرغم 
البلدان  على  يتعيّن  يزال  ال  العامة،  السياسة  صعيد 
عن  بعيداً  اقتصاداتها  تنويع  على  تعمل  أن  العربية 
التأثير  قنوات  أّن  غير  النفط.  لقطاع  الغالب  التأثير 
إيرادات  بين  القوي  الترابط  فعالقة  تعقيداً.  ازدادت 
بلدان  في  المالية  األصول  ونمو  النفطية  الصادرات 
من  اعتباراً  انكسرت  الخليجي  التعاون  مجلس 
أداء  انتعاش  يكن  ولم  1-3)أ((.  )الشكل   2006 عام 
الصادرات  إيرادات  بمستوى  المالية  األوراق  سوق 
النفطية القياسي، بل تبع قيمة مخزون الكتلة النقدية 
لألعوام الثالثة األخيرة )الشكل 1-3)ب((. وقد يكون 
الميزانيات  على  المتواصلة  للتعديالت  نتيجة  ذلك 

وترّكز  المنطقة،  في  والعقارات  المال  قطاعي  في 
الضيّقة،  اإلقليمية  المالية  االستثمارات  في  األموال 
الثروة  صناديق  عبر  الخارج  إلى  المال  رأس  وتدفق 
الصادرات  قيمة  بين  الرابط  فك  أّن  غير  السيادية. 
قد  تحديات  يطرح  للثروة  السوقية  والقيمة  النفطية 
ال  المنطقة،  في  االقتصادي  التنويع  جهود  تعوق 

سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

به  المعمول  الفائدة  1-3)ج( سعر  الشكل  ويبيّن 
األمريكي  الدوالر  على  أشهر  لثالثة  المصارف  بين 
األردن،  وهي  المنطقة  بلدان  بعض  وعمالت 
والمملكة  والكويت،  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
البلدان نظام سعر  العربية السعودية. واعتماد بعض 
صرف يربط العمالت المحلية كلياً أو جزئياً بالدوالر 
السياسة  تتبع  البلدان  هذه  أن  يعني  األمريكي، 
المالية  النقدية األمريكية )الشكل 1-1)أ((، واألسواق 
المتحدة  الواليات  في  السوق  حركة  أيضاً  تتبع 
على  الفائدة  سعر  بين  الفوارق  وبقيت  األمريكية. 
واألسعار  لندن  مصارف  بين  به  المعمول  الدوالر 
والكويت  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  بها  المعمول 
على  دليل  في  إيجابية،  السعودية  العربية  والمملكة 
بالواليات  مقارنة  المنطقة  في  السيولة  ضائقة 
في  األسعار  تقاربت  حين  وفي  األمريكية.  المتحدة 
الخليجي عند 1.0 نقطة مئوية  التعاون  بلدان مجلس 
الفائدة  سعر  ارتفع   ،2013 عام  مطلع  في  تقريباً 

http://www.federalreserve.gov/
http://www.federalreserve.gov/
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إيرادات الصادرات النفطية

)ج(	أسعار سوق النقد وسعر الفائدة املعمول به	
بني مصارف لندن لثالثة أشهر عىل الدوالر األمريكي

)ب(	املقياس املوّسع للمعروض النقدي ورسملة	
سوق األسهم	-	بلدان مجلس التعاون الخليجي

)أ(	نمو األصول املالية وإيرادات الصادرات
	النفطية	-	بلدان مجلس التعاون الخليجي

املصدر: بيانات اإلسكوا باالستناد إىل صندوق النقد العربي لرسملة سوق 
األسهم؛ ومصادر وطنية عن إيرادات الصادرات النفطية.

املصدر: بيانات اإلسكوا باالستناد إىل جمعية املصارف الربيطانية )سعر املصدر: صندوق النقد العربي، ومصادر وطنية.
الفائدة املعمول به بني مصارف لندن عىل الدوالر األمريكي(؛ جمعية 
املصارف يف األردن؛ البنك املركزي يف اإلمارات العربية املتحدة؛ البنك 

املركزي يف الكويت؛ مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
أسعار الصرف للعمالت الرئيسية في العالم، 2008-2013الشكل 2-1
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.http://www.federalreserve.gov املصدر: مجلس محافظي املرصف االحتياطي االتحادي

منذ  أشهر  لثالثة   )Jobidor( األردن  في  المرجعي 
عام 2011. والفارق بين سعر الفائدة بين البنوك في 
اإلمارات العربية المتحدة لثالثة أشهر وسعر الفائدة 
 140 عند  مستقراً  كان  الذي  األردن  في  المرجعي 
نقطة   460 إلى  اتسع   ،2007 عام  في  أساس  نقطة 
أساس في نيسان/أبريل 2013. ويبيّن الشكل 1-4)أ( 
العربية  المنطقة  إلى  الوارد  المال  رأس  حركة  أن 
بقيت منخفضة، وانخفضت كذلك حركة التمويل بين 
في  الفارق  اتساع  إلى  أدى  حد  إلى  المنطقة  بلدان 
التعاون  مجلس  وبلدان  األردن  بين  التمويل  تكاليف 
الخليجي. ووضع التمويل ال يختلف كثيراً في البلدان 

التي  الخليجي،  التعاون  مجلس  في  األعضاء  غير 
تضاءل فيها مخزون العمالت األجنبية.

صادرات  صافي  قيمة  بلغت  التقديرات،  وحسب 
دوالر  مليارات   410 حوالى  العربية  االقتصادات 
 7.8 نسبتها  زيادة  مسجلة   ،2012 عام  في  أمريكي 
السابق  العام  في  عليه  كانت  بما  مقارنة  المائة   في 
التعاون  مجلس  بلدان  وصنّفت  1-4)ب((.  )الشكل 
البلدان  عداد  في  المغرب  بلدان  ومجموعة  الخليجي 
حين  الواردات، في  على  الصادرات  فيها  ترجح  التي 
نمواً  العربية  البلدان  وأقل  المشرق  بلدان  صنفت 

http://www.federalreserve.gov/
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على  الواردات  فيها  ترجح  التي  البلدان  عداد  في 
الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  وكانت  الصادرات. 
البلدان  لصادرات  الرئيسية  الوجهة   2012 عام  في 
الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  والسيما  العربية، 
الطبيعية  الموارد  تصّدر  أخرى  عربية  وبلدان 
المائة  في   51.4 استقبلت  إذ  1-4)ج((،  )الجدول 
حصة  تزداد   ،2003 عام  ومنذ  السلع.  صادرات  من 
العربية  الهادئ من الصادرات  منطقة آسيا والمحيط 
هذه  ومعظم  الغربية،  أوروبا  حّصة  تتراجع  بينما 
حصة  أما  بالطاقة.  مرتبطة  سلع  هي  الصادرات 
عام  في  فانخفضت  العربية،  البلدان  بين  التجارة 
2012 إلى 8.8 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 

لها  معدل  أعلى  عام 2010، وهو  في  المائة  10.3 في 

حتى الوقت الحاضر.

باء	-	تطورات قطاع النفط

للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  أرقام  حسب 
العالمي  الطلب  متوسط  بلغ   ،2012 لعام  )األوبك( 
بلغ  بينما  اليوم  في  برميل  مليون   88.8 النفط  على 
مليون   89.8 الخام  النفطي  المعروض  متوسط 
الطلب  أن  إلى  التقديرات  وتشير  اليوم4.  في  برميل 
 0.8 بمعدل  ارتفع   2012 عام  في  الخام  النفط  على 
كان  الذي  المستوى  عن  اليوم  في  برميل  مليون 

 
موقع المنطقة العربية من حيث الحركة المالية والتجارية العالمية الشكل 4-1
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البلدان العربية )ج(	وجهات صادرات  )ب(	صايف صادرات املنطقة العربية )أ(	مجموع التغرّيات من سنة إىل سنة يف طلبات املصارف	
البلدان العربية	)بالنسبة املئوية( إىل مرصف التسويات الدولية عن 

املصدر: اتجاهات اإلحصاءات التجارية/صندوق النقد الدويل.املصدر: اتجاهات اإلحصاءات التجارية/صندوق النقد الدويل.املصدر: مرصف التسويات الدولية.
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)ج(	توقعات أسعار النفط الخام للفرتة	2013-2012 )ب(	السيولة العاملية وأسعار النفط الخام )أ(	أسعار النفط الخام ومؤرش السلع

املصدر: املصدر: إدارة معلومات الطاقة ومكتب البحوث املتعلقة بالسلع 
.)CRB(

املصدر: تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات من إدارة معلومات الطاقة، 
واملرصف االحتياطي االتحادي يف ساينت لويس، واإلحصاءات املالية 

الدولية يف صندوق النقد الدويل.

املصدر: توقعات منظمة البلدان املصدرة للنفط وتوقعات اإلسكوا.
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على  الطلب  تراجع  واستمر  السابق.  العام  في  عليه 
ارتفاع  استمر  بينما  المتقدمة  البلدان  من  النفط 
أعلى  الصين  سجلت  وقد  النامية.  البلدان  من  الطلب 
 ،2012 آب/أغسطس  ومنذ  الطلب.  نمو  في  معّدل 
من  اإلنتاج  تخفيض  تدريجياً إلى  األوبك  بلدان  تعمد 
األقصى.  الحد  الذي قارب  المستوى  الخام عن  النفط 
كندا  في  ملحوظة  زيادة  الخام  النفط  إنتاج  وسجل 
التنقيب  التقدم في  األمريكية بعد  المتحدة  والواليات 
عن الزيت الحجري، والطفل الزيتي، والنفط الرملي. 
الجيوسياسية  المخاطر  تواصل  من  الرغم  وعلى 
الخام، يتوقع  النفط  من  العرض  حركة  تكتنف  التي 
كاٍف  بهامش  الخام  النفط  من  المعروض  يتمتع  أن 
األوبك  تعمد  لعام 2013. وقد  االحتياطية  القدرة  من 
لتحقيق   ،2013 عام  في  اإلنتاج  حصص  خفض  إلى 

التوازن بين العرض والطلب.

سريعاً  هبوطاً  الخام  النفط  أسعار  وسجلت 
بسبب  سيما  وال   ،2012 عام  من  األول  النصف  في 
هذه  أن  غير  العالمي.  الطلب  نمو  تباطؤ  من  القلق 
من  الثاني  النصف  في  ارتفعت  ما  سرعان  األسعار 
نادراً  مستوى  إلى  السنوي  متوسطها  ليصل  العام 
سلة  سعر  متوسط  بلغ  الماضي. وقد  في  سجلته  ما 
عام  في  للبرميل  دوالرات   109.45 المرجعية  األوبك 
أعلى  حد  بين  العام  هذا  السعر خالل  2012. وتراوح 

قدره 124.64 دوالراً للبرميل في 8 آذار/مارس وحد 
حزيران/  22 في  للبرميل  دوالراً   88.74 قدره  أدنى 

أسواق  في  المضاربة  وبقيت   .)3-1 )الجدول  يونيو 

السلع اآلجلة سائدة في البيع والشراء. وبقيت األموال 
لالستمرار  نتيجة  المضاربين  متناول  في  متوفرة 
البلدان  في  النقدية  السياسة  في  المرونة  منحى  في 
بين  اإلسمية  الفائدة  أسعار  وصلت  حيث  المتقدمة، 
البنوك إلى مستويات منخفضة جداً. وفي ظل تراجع 
أن  يتوقع  1-5 )ب((،  )الشكل  العالمية  السيولة  نمو 

يخف تأثير المضاربين في عام 2013. 

النفط  أسعار  مستوى  يتوقف   ،2013 عام  وفي 
المعروض  حجم  على  النفطية  والمشتقات  الخام 
في  التعثر  وسيبقى  العالمية.  السوق  في  المتوفر 
الرئيسية.  الشواغل  من  العالمي  االقتصاد  انتعاش 
الشمالية  أمريكا  في  النفط  منتجو  أصبح  وقد 
من  اإلنتاج  زيادة  عقب  المنافسة،  على  قدرة  أكثر 
يحققها  التي  األرباح  على  أثر  الذي  الحجري  الزيت 
الفائضة  والقدرة  وأوروبا.  آسيا  في  المنتجون 
سينعكس  آخر  عامل  هي  النفط  ناقالت  أسواق  في 
انخفاضاً على سعر النفط الخام والمنتجات النفطية. 
فئات  على  تبدو  االنتعاش  مؤشرات  بدأت  وبينما 
المضاربة  تتراجع  أن  يتوقع  األصول،  من  أخرى 
أن  يتوقع  العوامل،  هذه  وإزاء  النفط.  أسعار  في 
بين   2013 لعام  المرجعية  األوبك  سلة  سعر  يتراوح 
91.1 و113.9 دوالراً للبرميل، ويتوقع أن يستمر هذا 

التراجع الطفيف في عام 2014 )الشكل 1-5)ج((.

ويتوقـع أن يبلـغ مجمـوع إنتـاج النفـط الخـام 
فـي المنطقـة العربيـة متوسـطاً قـدره 23.6 مليون 

تقديرات وتوقعات أسعار النفط الخام )السلة المرجعية لألوبك الجدول 3-1
بالدوالر األمريكي للبرميل(

املتوسط السنوي املتوقع لعام	2013
الحد األقىصالقيمة الوسطىالحد األدنىاملتوسط السنويالحد األقىصالحد األدنى

201066.8490.7377.45

201189.81120.91107.46

201288.74124.64109.45

201391.1102.5113.9

201482.9100.0117.0
املصدر: منظمة البلدان املصدرة للنفط للفرتة 2011-2012. أرقام عام 2013 هي توقعات حتى حزيران/يونيو 2013.
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برميـل فـي اليوم لعـام 2013، بعد أن كان متوسـط 
اإلنتاج 22.1 مليـون برميل في اليـوم في عام 2012 
)الجـدول 1-4(. وبلغ هـذا اإلنتاج مـن االرتفاع حداً 
تجاوز المسـتوى الذي سجله في عام 2008، وُيتوقع 
أن يسـجل انخفاضاً طفيفاً في عامـي 2013 و2014. 
واسـتمر العـراق فـي تعزيز قدرتـه اإلنتاجيـة، وقد 
زاد إنتاجـه من النفط الخام بمتوسـط قـدره 11 في 
المائـة، ليصل مجموع اإلنتاج إلـى 2.9 مليون برميل 
في اليـوم في عام 2012. وشـهد إنتـاج النفط الخام 
في ليبيا انتعاشـاً سـريعاً بعد انخفاض حاد سـجله 
فـي عـام 2011، وأدت صعوبات النقل بسـبب ترّدي 
السـورية  العربية  الجمهورية  األمنيـة فـي  األوضاع 
والسـودان إلى إعاقة اإلنتاج من النفط الخام وحركة 

تصديره من هذين البلدين. وفي عام 2012، اسـتطاع 
اليمن الحفاظ على مسـتوى اإلنتاج الذي سـجله في 
العـام السـابق على الرغم مـن تقطع اإلمداد بسـبب 
األعطـال في األنابيب التي ُينقـل عبرها النفط الخام.

إيرادات  مجموع  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
قياسياً جديداً، ناهز  رقماً  سيبلغ  النفطية  الصادرات 
 .)5-1 )الجدول   2012 عام  في  دوالر  مليار   846

واستناداً إلى توقعات متوسط سعر النفط حسب سلة 
للبرميل،  دوالر   102.5 وتقديره  المرجعية،  األوبك 
حوالى  إلى  اإليرادات  مجموع  يتراجع  أن  ُيتوقع 
771.1 مليار دوالر في عام 2013. وهذا المنحى العام 

المتوقع  لالنخفاض  نتيجة  هو  اإليرادات  تراجع  في 

إنتاج النفط في المنطقة العربية، 2009-2014 )بآالف البراميل في اليوم(الجدول 4-1

2014 )ب(2013 )أ(2012 )أ(200920102011
333243464545البحرين

2 2700 2850 2978 2659 2312 261الكويت

812864886918940980ُعمان

733733733734730725قطر

8 8750 9900 9765 8311 8165 184اململكة العربية السعودية

2 2500 2550 2434 2564 2323 238اإلمارات العربية املتحدة

15 16700 16015 16875 14196 14429 261بلدان مجلس التعاون الخليجي
600671668672670675مرص

3 3020 2100 2950 2653 2381 335العراق

....400404334182الجمهورية العربية السورية

3 3695 3770 3804 3655 3457 395املرشق
1 1100 1120 1113 1180 1204 219الجزائر

1 1450 1500 1462449 1487 474ليبيا

555555املغرب

837939677070تونس

2 2625 2695 1634 2687 2774 780املغرب
1188555موريتانيا

486514350115130140السودان

286260164157165170اليمن

ً البلدان العربية نموا 783783522276320335أقل 
22 22355 23800 22589 21060 21444 220مجموع املنطقة العربية

املصدر: قاعدة بيانات مبادرة املنظمات املشرتكة للبيانات الخاصة بالنفط باستثناء الجمهورية العربية السورية، والسودان، واملغرب، وموريتانيا، واليمن. واألرقام العائدة إىل هذه البلدان هي من إحصاءات الطاقة الدولية )إدارة معلومات الطاقة(.
تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل املصادر الرسمية ومصادر أخرى حتى حزيران/يونيو 2013. )أ( 

إسقاطات اإلسكوا حتى حزيران/يونيو 2013. )ب( 

 تشير التقديرات إلى
 أن مجموع إيرادات
 الصادرات النفطية
 سيبلغ رقمًا قياسيًا
 جديدًا، ناهز 846 مليار
دوالر في عام 2012
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مجموع إيرادات الصادرات النفطية في المنطقة العربية، 2009-2014الجدول 5-1
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

2014 )ب(2013 )ب(2012 )أ(200920102011
8.810.115.315.013.813.5البحرين

48.961.896.7112.5100.592.8الكويت

15.321.929.131.730.431.0ُعمان

17.425.833.834.432.031.0قطر

163.1215.2317.6342.8290.7278.7اململكة العربية السعودية

59.666.899.6100.899.294.8اإلمارات العربية املتحدة

313.1401.6592.2637.1566.6541.7بلدان مجلس التعاون الخليجي
10.010.713.412.812.011.8مرص

39.051.579.589.888.784.2العراق

......4.34.63.0الجمهورية العربية السورية

53.366.795.9102.6100.796.0املرشق
27.434.246.243.541.039.3الجزائر

36.347.817.052.050.647.6ليبيا

0.10.10.10.10.10.1املغرب

1.61.92.02.52.52.4تونس

65.484.065.398.294.189.4املغرب
0.20.30.20.10.10.1موريتانيا

7.19.77.30.32.03.0السودان

4.46.37.97.67.57.6اليمن

ً البلدان العربية نموا 11.816.315.48.19.710.7أقل 
443.6568.6768.7846.0771.1737.9مجموع املنطقة العربية

املصادر: مصادر وطنية، إحصاءات ميزان املدفوعات باستثناء ليبيا.
)أ(   تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل املصادر الرسمية ومصادر أخرى حتى حزيران/يونيو 2013.

)ب( إسقاطات اإلسكوا حتى حزيران/يونيو 2013.

يتوّقع  التي  البلدان  في  واألسعار. وحتى  اإلنتاج  في 
وُعمان،  والعراق،  الجزائر،  مثل  إنتاجها  تزيد  أن 
إلى  اإلنتاج  زيادة  تصل  أن  المستبعد  من  وليبيا، 

مستوى يعّوض عن االنخفاض في األسعار.

جيم	-	خالصة

أهمية  تزداد  المتغيّر،  العالمي  االقتصاد  ظل  في 
ومنطقتي  العربية  المنطقة  بين  االقتصادي  الرابط 
أن  المتوقع  فمن  وأفريقيا.  الهادئ  والمحيط  آسيا 
هاتين  في  ومستقر  ثابت  مسار  على  النمو  يستمر 
التباطؤ. وموقع  احتماالت  من  الرغم  على  المنطقتين 

آسيا  منطقتي  بين  االستراتيجي  العربية  المنطقة 
والمحيط الهادئ وأفريقيا، هو عامل خارجي لصالح 
ليعّوض  يكفي  ال  قد  العامل  هذا  أن  غير  المنطقة. 
احتماالت  عن  والمغرب  المشرق  بلدان  مجموعتي 

تعثر االنتعاش في االقتصادات األوروبية. 

العالمي،  لالقتصاد  البطيء  التعافي  وإزاء 
بأس  ال  مستوى  من  العربية  المنطقة  استفادت 
النفطية  الصادرات  من  المحققة  اإليرادات  من  به 
غير  السابق.  العام  في  وكذلك   ،2012 عام  في 
يعرف  ما  حد  يبلغ  لم  اإليرادات  هذه  مستوى  أن 
إلى  الواردة  النفطية  فاإليرادات  النفطية.  بالوفرة 
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الثروة  في  زيادة  إلى  تؤِد  لم  أهميّتها  على  المنطقة 
المخزون  في  والزيادة  السوقية.  القيمة  ذات  المالية 
بلدان  في  حتى  كبيرة  آثار  دون  من  بقيت  النقدي 
للطاقة.  المصدرة  الرئيسية  الخليجي  التعاون  مجلس 
عام  إلى   2003 عام  من  الممتدة  الفترة  خالف  وعلى 
الواردة  األجنبية  األموال  حركة  تراجعت   ،2008

كانت  الفترات،  من  فترة  ففي  العربية.  المنطقة  إلى 
الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  في  التمويل  تكاليف 
أنها  غير  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  منها  أقل 
عام  الشيء منذ  بعض  أعلى  مستويات  على  استقرت 
رفد  في  النفطية  اإليرادات  حركة  تنجح  ولم   .2008

آثارها  أن  للحدود، كما  العابرة  االقتصادية  األنشطة 

المنطقة.  قطاعات  مختلف  إلى  تتسرب  لم  اإليجابية 
وبقي التفاوت بين االقتصادات العربية جلياً في عام 
وتراجع  التمويل  تكاليف  في  الفرق  حيث  2012 من 

وضعف المبادالت التجارية البينية.

كانت  التي  العربية،  المنطقة  في  العمل  ويتأثر 
حتى  العالم  في  البطالة  مستويات  أعلى  من  تعاني 
قبل األزمة، بوضع العمل في العالم. فمعدالت البطالة 
وقد  الشمالية.  وأمريكا  أوروبا  في  ترتفع  تزال  ال 
ضاقت أمام سكان المنطقة العربية آفاق الهجرة إلى 
تلك البلدان بحثاً عن عمل. وفي هذا الجو المخيّم على 

العالم، يكتسب التعاون اإلقليمي مزيداً من األهميّة.



الفصل الثاني

االتجاهات والتطورات االجتماعية 
واالقتصادية في المنطقة العربية
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 ثانيًا - االتجاهات والتطورات االجتماعية واالقتصادية
في المنطقة العربية

 ألف	-	الحالة والتوقعات االقتصادية

1.	لمحة عامة

تفاوتاً كبيراً  العربية  المنطقة  اقتصادات  أظهرت 
في مساراتها اإلنمائية في عام 2012. فمعظم البلدان 
في  األعضاء  البلدان  سيما  وال  للطاقة،  المصدرة 
نحو  ثابتة  بخطى  تسير  الخليجي،  التعاون  مجلس 
السياسات  االقتصادي، مدعومًة بمزيج من  االنتعاش 
المستوردة  البلدان  أما  التوسعية.  والنقدية  المالية 
لتحقيق  حثيثة  جهوداً  فتبذل  المنطقة،  في  للطاقة 
مخزونها  تناقص  ظل  في  االقتصادي  االستقرار 
الكبير  التفاوت  أدى  وقد  األجنبية.  العمالت  من 
االستقرار  عدم  أسبابه  ومن  المنطقة،  بلدان  بين 
السياسي واالضطرابات االجتماعية، إلى إعاقة حركة 
الثقة  ضعف  وأدى  المنطقة  ضمن  الواردة  األموال 
تجزئة  إلى  المنطقة  داخل  التجارية  العمليات  في 
اقتصاداتها وخسارة الدعم المالي من داخل المنطقة. 
وهذا الوضع أّدى إلى ارتفاع معّدل البطالة، حتى في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

الناتج  نمو  معّدل  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
بلغ  العربية  المنطقة  في  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 
متوسطه 4.8 في المائة في عام 2012 مقابل 2.2 في 
في  ساهم  عام 2011 )الجدول 2-1(. وقد  في  المائة 
تحسن هذا المعّدل انتعاش اقتصادات بلدان المغرب، 
اقتصادات  سجلته  الذي  والنمو  ليبيا،  سيما  وال 
التفاوت  أن  غير  الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان 
لعدة   2012 عام  في  اتسع  المنطقة  اقتصادات  بين 
السياسي، واالضطرابات  أسباب منها عدم االستقرار 
هذه  وحالت  المسلحة.  والنزاعات  االجتماعية، 
البلدان  المنطقة، من  إلى  األموال  تدفق  العوامل دون 
أبرز  شهدت  حين  وفي  للطاقة.  المصّدرة  الرئيسية 

آخر  عاماً  المنطقة  في  للطاقة  المصدرة  البلدان 
البلدان  كانت  الطاقة،  تصدير  عائدات  ارتفاع  من 
في  العجز  لتمويل  جاهدة  تحاول  للنفط  المستوردة 
العجز  هذا  زيادة  في  ساهم  ومما  الجاري.  الحساب 
الصادرات  على  األوروبية  االقتصادات  طلب  ضعف 
الطاقة.  أسعار  وارتفاع  المنطقة،  من  النفطية  غير 
إلى  إنتاجه  مستوى  وارتفاع  النفط  أسعار  فارتفاع 
حد قريب من الحد األقصى أدى إلى ارتفاع نادراً ما 
حدث في الماضي في عائدات تصدير الطاقة للبلدان 
المصدرة للطاقة في المنطقة. غير أن اآلثار اإليجابية 
التعاون  مجلس  بلدان  أسواق  منها  استفادت  التي 
مجموعات  تطل  لم  النفطية  للطفرة  نتيجة  الخليجي 
بين  التفاوت  وّسع  مما  األخرى،  العربية  البلدان 

اقتصادات المنطقة العربية. 

أسعار  تضخم  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
المائة  في   5.5 بلغ  العربية  المنطقة  في  االستهالك 
في  المائة  في   4.9 بنسبة  مقارنة   ،2012 عام  في 
الدولية  األسعار  وارتفاع   .)1-2 )الجدول   2011 عام 
غذائية،  ومواد  ومعادن  طاقة  من  األساسية  للسلع 
غياب  ظل  وفي   .2012 عام  في  حاد  أثر  له  يكن  لم 
الدولية على مستوى تضخم أسعار  السلع  آثار سوق 
محلية  بعوامل  رهناً  المستوى  هذا  بقي  االستهالك، 
من  يعاني  ظل  اإلسكان  فقطاع  بلد.  بكل  خاصة 
والبحرين  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  االنكماش 
العقارات  من  المعروض  في  للفائض  نتيجًة  وقطر، 
في  العالمية  المالية  األزمة  بعد  وال سيما  لإليجار، 
الفترة 2008-2009. وواجهت ُعمان والمملكة العربية 
قطاعات  في  مستمرة  تضخمية  ضغوطاً  السعودية 
المطرد  النمو  اإلسكان، بسبب  قطاع  جانب  إلى  عدة 
أسعار  تضخم  متوسط  وبلغ  العقارات.  قطاع  في 
التعاون  مجلس  بلدان  في  المائة  في   2.2 االستهالك 
بلدان  سجلت  حين  في   ،2012 عام  في  الخليجي 

تشير التقديرات إلى 
أن تضخم أسعار 

االستهالك في المنطقة 
العربية بلغ 5.5 في 

المائة في عام 2012، 
مقارنة بنسبة 4.9 في 

المائة في عام 2011
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 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ومعدل تضخم أسعار االستهالك،2010-2014الجدول 1-2
)التغّير السنوي للنسب المئوية(

الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي معدل التضخم االستهالكي معدل نمو 

2014 )ج(2013 )ج(2012 )ب(2011)أ(20142010 )ج(2013 )ج(2012 )ب(2011)أ(2010البلد/املنطقة

0.42.83.23.2-4.31.93.43.03.22.0البحرين

2.46.34.73.23.04.04.82.93.23.0-الكويت

5.60.36.54.03.83.24.12.93.23.2ُعمان

2.41.91.92.52.7-16.613.56.25.24.9قطر

5.17.16.85.54.73.83.72.93.02.8اململكة العربية السعودية

1.34.24.03.83.80.90.90.72.02.0اإلمارات العربية املتحدة

4.66.65.74.74.32.62.92.22.72.6بلدان مجلس التعاون الخليجي
5.11.92.23.23.211.310.17.211.09.5مرص)د(

5.98.611.37.87.52.45.66.16.06.5العراق

2.32.62.72.93.45.04.44.85.05.4األردن

7.01.51.21.82.14.04.96.65.24.5لبنان

9.312.25.34.04.23.72.92.73.03.5فلسطني

9.04.44.736.512.07.5-7.1-31.4-2.0-3.4الجمهورية العربية السورية

1.72.62.67.77.611.49.37.8-5.12.2بلدان املرشق

3.32.92.82.93.23.94.58.64.84.0الجزائر

61.3100.715.010.22.515.05.03.53.0-4.2ليبيا

3.75.02.84.95.21.00.91.31.82.6املغرب

1.92.63.63.84.43.65.65.24.2-3.2تونس

9.310.65.35.03.05.55.73.93.5-3.6بلدان املغرب

2.12.22.53.53.44.26.85.03.23.0جزر القمر

3.54.84.74.84.44.06.85.03.27.0جيبوتي

5.65.14.86.35.56.35.76.26.05.8موريتانيا

....................الصومال

7.02.51.513.018.135.122.012.0-5.22.7السودان

1.04.53.511.119.410.29.58.0-15.3-6.8اليمن

ً البلدان العربية نموا 4.63.22.311.617.224.616.510.0-2.3-5.5أقل 
4.52.24.84.44.03.94.95.54.84.0مجموع املنطقة العربية)ه(

املصدر: املصادر الوطنية وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لألرقام العائدة إىل الجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا، وموريتانيا.
أرقام عام 2011 أرقام أولية من مصادر رسمية قابلة للمراجعة. األرقام املقّدرة للجمهورية العربية السورية والسودان ولبنان واليمن تغطي الفرتة حتى آذار/مارس 2013. )أ( 

تقديرات حتى حزيران/يونيو 2013. )ب( 
توقعات حتى حزيران/يونيو 2013. )ج( 

لحساب معدل النمو يف الناتج املحيل اإلجمايل يف مرص، استخدمت أرقام السنة املالية التي تنتهي يف حزيران/يونيو من كل عام.  )د( 
أرقام مجموعات البلدان هي متوّسطات مرّجحة، وتستند ترجيحات كل عام إىل الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار الثابتة لعام 2005. )ھ( 
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وأدت  أعلى.  نسبة  المغرب،  باستثناء  أخرى،  عربية 
أسعار  ارتفاع  إلى  العرض  في  الهيكلية  االختناقات 
والمغرب،  المشرق،  بلدان  مجموعات  في  االستهالك 
التضخم  سرعة  نمواً، وازدادت  العربية  البلدان  وأقل 
من  المخزون  في  نقص  من  تعاني  التي  البلدان  في 
العربية  الجمهورية  سيما  وال  األجنبية،  العمالت 
السورية والسودان ومصر. وقد شهدت بلدان مجلس 
في  العاملين  رواتب  في  ارتفاعاً  الخليجي  التعاون 
العام، من  القطاع  في  ارتفاع  وازاه  الخاص  القطاع 
هذه  في  التضخم  معدل  على  يؤثر  أن  المتوقع  غير 

البلدان.

تضخم  معدل  متوسط  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 
أسعار االستهالك في المنطقة العربية 4.8 في المائة 
في عام 2013. ومن المتوقع أن تواصل بلدان مجلس 
التضخم.  لخفض  سياسات  اعتماد  الخليجي  التعاون 
وقد لوحظ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية منذ عام 
2012، ولكن من المتوقع أن يبقى في حدود مقبولة. 

قطاع  في  األسعار  تنخفض  أن  أيضاً  المرجح  ومن 
اإلسكان وال سيما بدالت إيجار العقارات في اإلمارات 
أما  والكويت.  وقطر  والبحرين،  المتحدة،  العربية 
الجمهورية  في  ارتفعت  التي  التضخم  معدالت 
المفترض  فمن  واليمن،  والسودان  السورية  العربية 
أن تنخفض في عام 2013، لكن من المتوقع أيضاً أن 
األجنبية  العمالت  من  المخزون  في  التناقص  يؤدي 
ومن  البلدان.  هذه  في  األسعار  مستوى  ارتفاع  إلى 
المتوقع أن يتسارع التضخم في مصر نتيجة النقص 
في العمالت األجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية. 
عام  في  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  تعمد  وقد 
2013 إلى زيادة األجور في القطاع العام مرة أخرى، 

األسعار سيكون  الزيادة على مستوى  أثر هذه  ولكن 
محدوداً على األرجح. ويتوقع أن تبقى أجور القطاع 
بعض  باستثناء  منخفضة،  المنطقة  في  الخاص 
الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان  في  القليلة  المهن 
 2013 عام  في  المنطقة  تشهد  أن  المرجح  غير  ومن 
األجور.  الرتفاع  نتيجة  السلع  أسعار  في  ارتفاعاً 
المالية والخارجية  الحسابات  الفائض في  وسيحافظ 
الكافية  القدرة  على  الخليجي  التعاون  مجلس  لبلدان 

البلدان  المحلي. أما في مجموعات  الطلب  نمو  إلمداد 
األجور  مستوى  ينخفض  أن  المتوقع  فمن  األخرى، 
نتيجة  السلع  أسعار  ترتفع  الخاص، وأن  القطاع  في 
أجور  وزيادة  العام.  القطاع  في  األجور  الرتفاع 
 2012 عام  منذ  مطروحة  العام  القطاع  في  العاملين 
في عدد من البلدان، وال سيما في لبنان، لكن أثر هذه 

الزيادة على إسقاطات التضخم ال يزال غير مؤكد. 

 2012 عام  منذ  مستقرة  الصرف  أسعار  وظلت 
عدا  ما  العربية،  المنطقة  في   2013 عام  بداية  حتى 
ومصر.  والسودان  السورية  العربية  الجمهورية  في 
من  بسلة  الوطنية  عملتها  ربط  الكويت  وواصلت 
العمالت األجنبية، في حين أبقت بلدان أخرى أعضاء 
وجيبوتي  واألردن  الخليجي  التعاون  مجلس  في 
ولبنان على ربط عملتها بالدوالر األمريكي. وواصلت 
وجزر  والجزائر  تونس  في  المركزية  المصارف 
واليمن  وموريتانيا  والمغرب  وليبيا  والعراق  القمر 
العمالت  ألسعار  الموجه  التعويم  نظام  اعتماد 
السورية  العربية  الجمهورية  في  أما  األجنبية. 
العملة  قيمة  في  السريع  التدهور  فأدى  والسودان، 
الرسمي  العملة  سعر  بين  الفارق  زيادة  إلى  الوطنية 
وسعر العملة في السوق السوداء. وفرض تقنين على 
االقتصادية  العقوبات  وساهمت  األجنبية.  العمالت 
العملة  قيمة  انخفاض  في  االقتصادية  غير  واألحداث 
العوامل  فكانت  مصر،  في  أما  البلدين،  هذين  في 
الجنيه. وفي  تدهور  في  الرئيسي  السبب  االقتصادية 
األول/ديسمبر  كانون  من  بدءاً  أشهر  ثالثة  غضون 
8 في  بنسبة  المصري  الجنيه  قيمة  2012، انخفضت 

جنيهات   6.8 الواحد  الدوالر  سعر  ليصبح  المائة، 
 ،2011 نيسان/أبريل  وحتى   .2013 آذار/مارس  في 
كمرتكز  بالدوالر  مربوطاً  المصري  الجنيه  كان 
االجتماعية  التحوالت  فترة  خالل  المصري  لالقتصاد 
قيمة  انخفضت   ،2010 عام  وخالل  والسياسية. 
من  المائة،  في   7 بنسبة  تدريجياً  المصري  الجنيه 
نظام  الواحد. وكان  للدوالر  5.8 جنيه  إلى  5.4 جنيه 

الطلب  مستوى  على  الحفاظ  فعاالً في  العمالت  ربط 
إلى  أدى  أنه  غير  االضطرابات،  فترة  خالل  المحلي 
األجنبية  العمالت  من  االحتياطي  في  سريع  تناقص 

ظلت أسعار الصرف 
مستقرة منذ عام 2012 

حتى بداية عام 2013 في 
المنطقة العربية، ما عدا 

في الجمهورية العربية 
السورية والسودان 

ومصر
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نيسان/أبريل 2011 إلى 15  في  دوالر  من 28 مليار 
2012. وأبدت  شباط/فبراير  في  تقريباً  دوالر  مليار 
التدريجي  الخفض  استئناف سياسة  تردداً في  مصر 
االنخفاض  أن يتسبب هذا  في قيمة عملتها خوفاً من 

على  اإلعانات  زيادة  أثر  على  مفاجئة،  مالية  بأزمة 
التنافسية  القدرة  في  الغذاء والطاقة وتحسن طفيف 
للصادرات المصرية. ومن المتوقع أن يستمر الخفض 
أن  غير   ،2013 عام  في  الجنيه  قيمة  في  التدريجي 

 
 المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي،2009-2014 الشكل 1-2
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. أرقام عام 2012 هي من تقديرات اإلسكوا؛ وأرقام عامي 2013 و2014 هي من إسقاطات اإلسكوا. 
مالحظة: يبني الشكل مدى مساهمة مكونات الطلب )االستهالك الخاص، واالستهالك العام، وتكوين رأس املال اإلجمايل، وصايف الصادرات( يف نمو الناتج املحيل اإلجمايل. ويهدف إىل تبيان مكونات النمو الذي يحركه الطلب، ومدى مساهمة 

النقص يف رصيد العمالت األجنبية يف إعاقة النمط الحايل للنمو. 
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المدفوعات  ميزان  الراهنة في  لألزمة  األساسي  الحل 
هو في اإلصالح المالي. 

2.	بلدان مجلس التعاون الخليجي

تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي انخفض 
إلـى 5.7 في المائة في عام 2012 بعد أن كان 6.6 في 
المائة فـي عام 2011. وعلى الرغم مـن هذا التراجع، 
أبـدت اقتصـادات بلـدان مجلـس التعـاون الخليجي 
الطلـب  اسـتقرار  أهـم مظاهرهـا  صالبـة كان مـن 

المحلي. وباسـتثناء المملكة العربية السـعودية، كان 
الديـن  المحلـي واالنكمـاش بسـبب  الطلـب  انهيـار 
من أهم الشـواغل التي نشـأت عقـب األزمـة المالية 
العالمية في الفترة 2008-2009. وسـاهمت الظروف 
الخارجيـة المشـجعة، مثـل ارتفـاع أسـعار الطاقة، 
الصعيد  النقديـة علـى  المرونـة  إجـراءات  وتنسـيق 
الدولـي، فـي إشـاعة جـو مـن االرتيـاح والثقة في 
اقتصـادات بلـدان مجلـس التعاون الخليجي. وسـار 
انتعـاش ميزانيـات القطاع المالي فـي بلدان مجلس 
التعاون الخليجي مـن غير تعثر على الرغم من تأخر 
المالية والعقـارات وتأخر  انتعاش أسـعار األصـول 

 
 الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي،2008-2013الشكل 2-2
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل مصادر وطنية. أرقام عامي 2012 و2013 هي إسقاطات أجرتها اإلسكوا.



20

واالجتماعية االقتصادية  التطورات  مسح 
العربية 2013-2012 املنطقة  يف  الفصل الثاني

 
المؤشرات النقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي،2008-2013الشكل 3-2
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عودتهـا إلى المسـتوى الذي كانت عليـه قبل األزمة. 
السـعودية محركـة عملية  العربية  المملكـة  وكانـت 
االنتعـاش االقتصـادي فـي هـذه المجموعـة، حيـث 
اسـتمر االقتصاد فـي حالة من النمو بفعل اسـتقرار 
الطلـب المحلي، يدعمه اتجاه توّسـعي في السياسـة 

النقديـة والمالية.

النمـو  يسـتمر  أن  يتوقـع   ،2013 عـام  وفـي 
االقتصـادي على مسـار مسـتقر فـي بلـدان مجلس 
التعاون الخليجي، مع أن متوسط نمو الناتج المحلي 
الهبـوط  أثـر  يتراجـع، علـى  أن  يحتمـل  اإلجمالـي 
الطاقـة. ويتوقـع  إيـرادات صـادرات  المتوقـع فـي 
أن يشـهد إنتـاج النفـط وكذلـك أسـعاره انخفاضـاً 
طفيفـاً. وفي الوقـت نفسـه، ُيرجح أن تشـهد بلدان 
مجلـس التعـاون الخليجي نمـواً في الطلـب المحلي 
مـع انتعـاش ميزانيـات القطـاع المالي. وفـي إطار 
التنويـع االقتصـادي انطالقـاً مـن منتجـات الطاقة، 
تستمر الجهود لتشـمل إصالح المؤسسات، وتشجيع 
االسـتثمار األجنبـي المباشـر الموجه نحـو قطاعات 
معيّنة، وسـتؤدي إلـى توسـيع آفاق النمـو في هذه 
المجموعة. وفي عام 2013، يتوقع أن يكون متوسـط 
الناتج المحلـي اإلجمالي في المنطقة 4.7  معّدل نمو 
الخليجي،  التعـاون  بلـدان مجلـس  المائـة. وفي  في 
الماليـة  السياسـات  اعتمـاد  فـي  يكـون  أن  يرجـح 
الفاعلة وتنفيذ المشاريع في القطاعات غير النفطية، 
تعويض عـن ضعف الطلـب المحلي ألسـباب تتعلق 
بتركيبـة االقتصـادات. وفـي حالـة الكويـت، تشـير 
التوقعات إلى أن نمو الطلب المحلي سـيبقى ضعيفاً 
نسـبياً والنمو فـي القطاعـات غير النفطية سـيكون 
بطيئـاً. وفي عـام 2013، ُيتوقـع أن يبلـغ معدل 3.0 
في المائة في البحريـن، و3.2 في المائة في الكويت، 
المائة  و3.8 في اإلمارات العربية المتحـدة، و4.0 في 
فـي ُعمـان، و5.2 فـي قطـر، و5.5 فـي المائـة فـي 

المملكـة العربية السـعودية. 

مجلس  بلدان  جميع  تتحول  أن  المتوقع  ومن 
يحركه  النمو  من  نمط  إلى  الخليجي  التعاون 
الفترة  خالل  متفاوتة  بدرجات  وإن  المحلي  الطلب 

االنخفاض  من  وبالرغم   .)1-2 )الشكل   2014-2013

 2013 لعامي  الطاقة  صادرات  في  المتوقع  الطفيف 
الفترة  في  ُسّجل  الذي  الشديد  االرتفاع  بعد  و2014 
تدعم  أن  المتوقع  من  )الشكل 2-2(،   2012-2011

إلى  تؤدي  ضخمة  استثمارية  مشاريع  الحكومات 
الرقم  من  المجموعة. وبالرغم  هذه  في  النمو  إنعاش 
في  والنمو  التصدير  عائدات  سجلته  الذي  القياسي 
االحتياطي بالعمالت األجنبية الذي رافقه، بقي النمو 
في المعروض النقدي بطيئاً، بالمقارنة مع المستوى 
الفترة 2007-2008 )الشكل 2-3(. وهذا  في  المسجل 
نمواً  يعني  النقدي  المعروض  في  الطفيف  النمو 
اقتصادياً من نمط مختلف عن نمط 2007-2008 في 
اقتصادات  وُيكسب  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان 
هذه البلدان منعة وقدرة على الصمود أمام الصدمات 

الخارجية في المستقبل.

3.	بلدان المشرق

مجموعة  شهدته  انكماش  إلى  التقديرات  تشير 
عام  في  المائة  في   1.7 نسبته  بلغت  المشرق  بلدان 
 2.2 متوسطه  نمواً  سجلت  قد  كانت  أن  بعد   ،2012

الرئيسي  السبب  وكان   .2011 عام  في  المائة  في 
حالة  المجموعة  هذه  أصاب  الذي  االنكماش  في 
والتوترات  السياسية،  لالضطرابات  نتيجة  التدهور 
السورية.  لألزمة  االقتصادية  االجتماعية، والتداعيات 
النفط،  قطاع  خارج  من  الصادرات  تراجع  وأّدى 
العجز  تفاقم  إلى  النفطية  الواردات  كلفة  وارتفاع 
حركة  تراجع  إن  كما  الجاري.  الحساب  في  القائم 
رؤوس األموال الواردة إلى هذه المجموعة من بلدان 
من  بمزيد  وأوروبا، تسبب  الخليجي  التعاون  مجلس 
كان  وقد  الخارجي.  العجز  تمويل  في  الصعوبات 
قطاع  على  األثر  أبلغ  المضطربة  األمنية  لألوضاع 
السياحة، الذي هو من أهم القطاعات االقتصادية في 
وبات  المشرق.  بلدان  مجموعة  في  الطلب  نمو  دعم 
على  خوفاً  البلدان  هذه  زيارة  في  يترددون  السياح 
أحد  شّكل  الذي  البناء،  قطاع  يكن  ولم  سالمتهم. 
وتعثرت  حاالً.  أفضل  المحلي،  الطلب  مصادر  أهم 
مسيرة التنمية الصناعية في مجموعة بلدان المشرق، 

تشير التقديرات إلى 
انكماش شهدته 

مجموعة بلدان المشرق 
بلغت نسبته 1.7 في 
المائة في عام 2012
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المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان المشرق،2009-2014الشكل 4-2

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

األردن العراق مرص

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

االستهالك الخاص

االستهالك العام

تكوين رأس املال اإلجمايل

صايف الصادرات

الناتج املحيل اإلجمايل نمو 

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

الجمهورية العربية السورية فلسطني لبنان

املصدر: تقديرات اإلسكوا استناداً إىل بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. أرقام عام 2012 هي من تقديرات اإلسكوا؛ وأرقام عامي 2013 و2014 هي من إسقاطات اإلسكوا. 
مالحظة: يبنّي الشكل مدى مساهمة مكونات الطلب )االستهالك الخاص، واالستهالك العام، وتكوين رأس املال اإلجمايل، وصايف الصادرات( يف نمو الناتج املحيل اإلجمايل. ويهدف إىل تبيان مكونات النمو الذي يحركه الطلب، ومدى مساهمة 

النقص يف رصيد العمالت األجنبية يف إعاقة النمط الحايل للنمو. 

وقد  السورية.  العربية  الجمهورية  في  وال سيما 
بمصانع  جسيمة  أضراراً  الدائرة  المعارك  ألحقت 
اإلنتاج في المناطق الصناعية. أما نمو الناتج المحلي 
ملحوظ  تحّسن  بفعل  فكان  العراق،  في  اإلجمالي 
مماثل  نمو  مع  يترافق  ولم  الخام،  النفط  إنتاج  في 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أما  المحلي.  الدخل  في 
الحقيقي في فلسطين فهو نتيجة لمفاعيل إعادة بناء 
الحصار،  عمليات  تزال  غزة. وال  قطاع  في  االقتصاد 
تثقل  العسكرية  والعمليات  األمنية،  واالضطرابات 

كاهل االقتصاد في فلسطين.
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انتعاشاً  المشرق  بلدان  تشهد  أن  ويتوقع 
معدل  تسجل  وأن   2013 عام  في  طفيفاً  اقتصادياً 
نمو متوسطه 2.6 في المائة. ويتوقف رقم النمو على 
من  العراق، وغيرها  في  الخام  النفط  إنتاج  تطّورات 
وجود  عدم  المنطقة. ومع  في  النفط  قطاع  منتجات 
المتردية،  األمنية  لألوضاع  اآلن  حتى  األفق  في  حل 
وال سيما في الجمهورية العربية السورية، ُيرّجح أن 
االرتياح سائداً بين  الثقة ضعيفة وشعور عدم  تبقى 
المستثمرين والمستهلكين في عام 2013. ويتوقع أن 
ميزان  يبقى  وأن  ضعيفاً  المال  رأس  حساب  يبقى 
والصعوبات  القيود  من  للمزيد  عرضة  المدفوعات 

المحلي،  الطلب  نمو  احتمال  أما   .)5-2 )الشكل 
والطلب  بالعرض  تتعلق  لعوامل  محدوداً  فسيبقى 
التقشف  تدابير  تستمر  أن  وُيحتمل  سواء.  حد  على 
األردن  يذهب  ولبنان ومصر، وأن  األردن  في  المالي 
النقدية  السياسة  في  التشدد  من  مزيد  إلى  ومصر 
المعروض  نمو  وتوقف  الوطنية,  العملة  لتحصين 
األجنبية  العمالت  احتياطي  تراكم  توقف  مع  النقدي 
التعويل  يزداد  أن  ويحتمل  )الشكل 6-2(.  وتراجعه 
هذه  لتتمكن  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  على 
الصعوبات  تخفيف  المجموعة، باستثناء العراق، من 
المالية وتعويض النقص في رصيد العمالت األجنبية. 

 
الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في بلدان المشرق،2008-2013الشكل 5-2
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الجمهورية العربية السورية فلسطني لبنان

املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل مصادر وطنية: أرقام عامي 2012 و2013 هي إسقاطات أجرتها اإلسكوا. أرقام لبنان هي من تقديرات اإلسكوا، وأرقام الجمهورية العربية السورية من عام 2011 إىل عام 2013 هي من تقديرات 
اإلسكوا.
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المؤشرات النقدية في بلدان المشرق، 2008-2013الشكل 6-2
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وسيستمر هذا التوجه حتى عام 2014 )الشكل 4-2(1. 
وفي عام 2013، سيكون معّدل النمو المتوقع 7.8 في 
المائة في العراق، و4.0 في المائة في فلسطين، و3.2 
لبنان. ويتوقع  األردن، و1.8 في  في مصر، و2.9 في 
السورية مزيداً  العربية  الجمهورية  اقتصاد  أن يشهد 
من االنكماش بمعدل إضافي يصل إلى 7.1 في المائة.

والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، 
والتجارية،  السكنية  الممتلكات  بتدمير  تسبّب  الذي 
اآلن  حتى  أوقع  اإلنتاج،  ومرافق  التحتية،  والبنية 
إلى  التقديرات  وتشير  باالقتصاد.  جسيمة  أضراراً 
31.4 في  معّدله  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  تراجع 
نتيجة  يكن  لم  التراجع  وهذا   .2012 عام  في  المائة 
األنشطة  لجمود  وال  اإلنتاجية،  القدرة  في  لركود 
أصابت  التي  لألضرار  نتيجة  كان  بل  االقتصادية، 
لحقت  التي  والخسائر  المادي  المال  رأس  مخزون 
االحتماالت  أكثر  ظل  وفي  البشري.  المال  برأس 
سنوات  إلى  السوري  االقتصاد  سيحتاج  تفاؤالً، 
 .2010 عام  في  عليه  كان  الذي  المستوى  ليستعيد 
والعقوبات التي يفرضها االتحاد األوروبي والواليات 
سببت  العربية  الدول  وجامعة  األمريكية  المتحدة 
العقوبات  وبعد  األجنبية.  العمالت  في  حاداً  نقصاً 
المفروضة  النفطي  الحظر  وإجراءات  االقتصادية 
منذ عام 2011، فقد االقتصاد السوري قدراً كبيراً من 
إيرادات التصدير، وهو يواجه صعوبات مالية تضعف 
لليرة  الرسمي  الصرف  سعر  التجارية. وهبط  قدرته 
السورية مقابل الدوالر من 47.1 ليرة للدوالر في عام 
2011، إلى 87.09 ليرة للدوالر في آذار/مارس 2013، 

المتداول  الرسمي والسعر  السعر  بين  الفارق  واتسع 
الوطنية  العملة  قيمة  انخفاض  وأدى  السوق.  في 
معّدل  في  حاد  ارتفاع  إلى  النقل  شبكات  وتدمير 
التضخم. وارتفع معّدل تضخم أسعار االستهالك من 
إلى   2012 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  المائة  5.8 في 

49.7 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

أبدى  العنف،  نطاق  اتساع  من  الرغم  وعلى 
الصمود  على  وقدرة  مناعة  السوري  االقتصاد 
المالية  فالمؤسسات  التام.  االنهيار  دون  به  حالت 

مع  جارية  التجارية  والمبادالت  تعمل  تزال  ال 
بيانات  فحسب  أقل.  بمستوى  ولو  المجاورة  البلدان 
الداخلة من  الصادرات  قيمة  اللبنانية، بلغت  الجمارك 
كانون  في  لبنان  إلى  السورية  العربية  الجمهورية 
أي  دوالر،  مليون   16.0 حوالى   2013 الثاني/يناير 
الذي  الشهري  المتوسط  من  فقط  المائة  في   56

بلغته قيمة الصادرات قبل األزمة في عام 2010. وقد 
المجاورة، ليس فقط  البلدان  إلى  األزمة  آثار  تسربت 
اآلثار  خالل  من  ولكن  التجارة،  حركة  تراجع  عبر 
األرض.  على  السائد  السياسي  للتوتر  المباشرة  غير 
ورأى المعنيون في هذا الوضع مخاطر كبيرة، أثرت 
بلدان  إلى  والسياح  األموال  رؤوس  حركة  سلباً على 
الرئيسي  الرافد  كانت  التي  الحركة  هذه  المشرق، 
األردن  مؤخراً  شهده  الذي  االقتصادي  لالنتعاش 
إلى  الوافدين  الالجئين  أعداد  تزايد  وأدى  ولبنان. 
على  إضافية  مالية  أعباء  فرض  إلى  ولبنان  األردن 
التقديرات الصادرة عن مكتب  البلدين. وحسب  كاهل 
عدد  بلغ  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية 
 ،2013 آذار/مارس  أواخر  في  السوريين  الالجئين 
لبنان  في  الجئ، 000 396 الجئ  حوالى 1.23 مليون 
و000 394 الجئ في األردن2. وحتى 15 آذار/مارس 
التمويل  المائة من  إال 31 في  2013، لم يكن قد تأمن 

الالزم لتنفيذ خطة المفوضية.

4.	بلدان المغرب

نمـو شـهدته مجموعـة  إلـى  التقديـرات  تشـير 
بلـدان المغـرب بلـغ متوسـطه 10.6 فـي المائة في 
عـام 2012، بعـد أن كانـت قد سـجلت نمـواً بمعّدل 
9.3 فـي المائة في عام 2011. والعامل الرئيسـي في 

االنتعاش االقتصادي الذي شهدته هذه المجموعة هو 
اسـتئناف النمو في قطـاع الطاقة في ليبيـا في عام 
2012 بعـد االنهيـار الذي ألّم بـه في العام السـابق. 

وعلـى الرغـم مـن هـذا النمـو المرتفـع، لم يسـتعد 
االقتصـاد الليبي بعد المسـتوى الـذي كان عليه قبل 
األزمـة فـي عـام 2010. وتأثـر االقتصـاد المغربـي 
بضعـف أداء القطـاع الزراعي نتيجة لسـوء األحوال 
السياسـية  االضطرابـات  اسـتمرار  المناخيـة. ومـع 

ارتفع معّدل تضخم 
أسعار االستهالك في 

الجمهورية العربية 
السورية من 5.8 في 

المائة في تشرين الثاني/
نوفمبر 2012 إلى 49.7 

في المائة في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2013
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من  رافقها  وما  سنتين،  منذ  المستمرة  السورية  األزمة 
أزمات  وأحدثت  االنهيار  حافة  إلى  البلد  عنف، أوصلت  أعمال 
تحصى  ال  وخسائر  وسياسية،  واقتصادية  اجتماعية  حادة 

ألجيال الحاضر والمستقبل. 

نموذج  اعتماد  جرى  لألزمة،  االقتصادي  األثر  ولتقدير 
التوازن العام القابل للحساب باالستناد إلى مصفوفة المحاسبة 
في  الخسارة  نسبة  أن  الحسابات  نتائج  وبينت  االجتماعية. 
المائة  في   15.5 إلى  تصل  أن  يمكن  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
النزاع في عام 2012،  المتفائل )في حال انتهى  في السيناريو 
عام 2015.  حتى  النزاع  استمر  حال  في  المائة  وإلى 57.9 في 
على  األثر  بالغة  نتائج  النزاع  من  إضافية  سنة  لكل  وسيكون 
العامة  االستثمارات  المستقبل. وسينخفض مجموع  في  النمو 

المائة في حال استمر  النزاع في عام 2012، وبنسبة 85.3 في  انتهى  المتفائل أي في حال  المائة حسب السيناريو  والخاصة بنسبة 49.8 في 
المتفائل  السيناريو  المائة في  بين 20.9 في  تتراوح  اإلنتاجي بنسب  المال  إلى خفض مخزون رأس  النزاع  النزاع حتى عام 2015. وسيؤدي 
أن  عام 2012، بعد  في  النزاع  انتهى  عام 2015 في حال  في  المائة  إلى 21 في  البطالة  معّدل  اآلخر. وسيصل  السيناريو  في  المائة  و62 في 
سجل 8.3 في المائة في عام 2010، مع احتمال بلوغه مستوى الخطر عند 58.1 في المائة في حال استمر النزاع حتى عام 2015. وستنخفض 
فتصبح   ،2015 عام  حتى  النزاع  استمر  إذا  المائة  في   90 وبنسبة   ،2012 عام  في  النزاع  انتهى  إذا  المائة  في   40 بنسبة  الحكومة  إيرادات 
المتفائل  السيناريو  في  المائة  بنسبة 17.4 في  الصادرات  ينخفض حجم  أن  المحتمل  الجارية. ومن  نفقاتها  تحمل  على  قادرة  غير  الحكومة 
وبنسبة 58.9 في المائة في السيناريو اآلخر، نتيجًة لتدمير المصانع. وستتراجع الواردات بنسبة 16.9 في المائة في السيناريو األول وبنسبة 
57,2 في المائة في السيناريو الثاني. ومن المتوقع انخفاض احتياطي سوريا من العمالت األجنبية إلى 2.1 مليار دوالر، أي ما يكفي لتغطية 

قيمة الواردات لمدة شهر. مع العلم أن المصرف المركزي كان يملك 18 مليار دوالر تقريباً من احتياطي العمالت األجنبية قبل اندالع أعمال 
يعادل 96 ليرة سورية )أيار/مايو  الواحد  الدوالر  عام 2010، وأصبح  أواخر  منذ  قيمتها  المائة من  السورية 90 في  الليرة  العنف. وخسرت 

2013( بعد أن كانت قيمته 47 ليرة سورية قبل األزمة، أما السعر المتداول في السوق السوداء فهو أعلى بكثير حيث يبلغ 135 ليرة. 
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المجموعة  األمنيـة، أبـدت هـذه  الحـوادث  وتعاقـب 
قـدرة على الصمـود والنمـو. فالجزائر حققـت قدراً 
من إيرادات صادرات الطاقة، سـمح لهـا بالتعويض 
التداعيات السـلبية االقتصادية وغير االقتصادية.  عن 
وتمكنت تونـس والمغرب بما توفـر لهما من موارد 

مالية مـن الخـارج، من سـد العجز الخارجي وسـد 
النقص في العمالت األجنبية )الشـكل 2-8(. وسّجلت 
المحلي  انتعاشـاً في الطلـب  بلدان هـذه المجموعـة 
)الشـكل 2-7(، لكـّن المعـروض النقـدي بقـي فـي 
حالـة ركود. والواضح أن النمو لـم يكن كافياً لتوليد 

األكثر  االقتصادات  أحد  هو  اللبناني  االقتصاد 
فأداؤه  المنطقة،  في  األخرى  بالبلدان  ارتباطاً 
مرتبط إلى حد بعيد بالوضع االقتصادي في بلدان 
االقتصادي  وبالوضع  الخليجي  التعاون  مجلس 
واالجتماعي في البلدان العربية المجاورة، وخاصًة 
الجمهورية العربية السورية. واألزمة السورية التي 
أّدت إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي السوري 
بنسبة 31 في المائة في عام 2012 و7 في المائة في 
)اإلطار 1-2(،  اإلسكوا  لتقديرات  وفقاً   2013 عام 
هي من أسباب تراجع أداء النمو في الناتج المحلي 
 7 النمو  معّدل  بلغ  أن  فبعد  لبنان.  في  اإلجمالي 
في   1.5 إلى  انخفض  األزمة،  قبل  المائة  في 
في  المائة  في   1.2 إلى  ثم   ،2011 عام  في   المائة 

عام 2012. 

مثقل  اليوم  لبنان  في  االقتصادي  والوضع 
بتداعيات األزمة السورية على الصعيدين اإلنساني واالقتصادي. وقد أشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن العدد الرسمي 
لالجئين السوريين الذين اجتازوا الحدود اللبنانية حتى أواخر نيسان/أبريل 2013 بلغ 000 450 شخص، وتقدر الحكومة هذا العدد بالمليون 
يناهز عدد سكانه 4.4  الذي  بلد  اقتصادية هائلة على هذا  آثار  الوضع  لهذا  المسجلين رسمياً. وسيكون  الالجئين غير  في حال حساب جميع 
مليون شخص. وسيضع الحكومة أمام تحديات جسيمة، إذ يحدث خلالً في سوق العمل، في بلد يصل معّدل البطالة فيه إلى 29 في المائة في 
المحلي اإلجمالي. وفي حال لم تستوعب سوق  الناتج  الفرد من  المائة في حال تعديلها حسب نصيب  حال عدم تعديل األجور، وإلى 14 في 
العمل الالجئين السوريين ولم يجلبوا إلى االقتصاد موارد إضافية، سيتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان بنسبة 20 في 

المائة. أما في حال استيعابهم في سوق العمل، فستبلغ نسبة التراجع 12.3 في المائة. 

 استيعاب الالجئني يف سوق العملعدم استيعاب الالجئني يف سوق العمل

الناتج املحيل اإلجمايل	)الفرق النسبي	2015( 12.3-20.0-نصيب الفرد من 

299معدل البطالة	)الفرق املطلق	2015(

14.0-0.0األجور	)الفرق النسبي	2015(

املصدر: حسابات اإلسكوا.
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القـدر المطلوب من فـرص العمل الالئق، وال سـيما 
للشـباب العاطلين عـن العمل.

المغرب  بلدان  مجموعة  تستمر  أن  ويتوقع 
 5.3 إلى  معّدله  يصل   ،2013 عام  في  نمو  حالة  في 

بهذه  ينهض  أن  يتوقع  المعّدل  وهذا  المائة.  في 
قبل  عليه  كانت  الذي  المستوى  إلى  المجموعة 
من  الرغم  وعلى   .2010 عام  في  االنتقالية  المرحلة 
من  العديد  في  االجتماعية  االضطرابات  استمرار 
مجموعة  ستكون  المجاورة،  البلدان  وفي  المدن 
االستثمارات  جذب  يخّولها  موقع  في  المغرب  بلدان 
األجنبية المباشرة والمساعدات الدولية، في ظل بيئة 
تعتبر أكثر أماناً من بلدان المشرق. وتتبّدد حالة عدم 
باالستثمار شيئاً فشيئا، وال سيما  تحيط  التي  اليقين 
في البلدان المصدرة للطاقة كالجزائر وليبيا. ويمكن 
اليورو  منطقة  في  السيادية  الديون  أزمة  تدفع  أن 
إعادة حساباتهم إلمكانات  إلى  بالمستثمرين األجانب 

االستثمار في تونس والمغرب. 

هذه  اقتصادات  تركيبة  في  الضعف  أن  غير 
اإلنتاج  قاعدة  ضعف  بسبب  قائماً  يبقى  المجموعة 
ومن  الطاقة.  قطاع  خارج  التصدير  إلى  الموجه 
الالئق  العمل  فرص  من  المزيد  خلق  الضروري 
من  المنطقة  شهدته  لما  الجذرية  األسباب  لمعالجة 
هذه  بلدان  تستفيد  أن  ويمكن  اجتماعية.  اضطرابات 
المجموعة من الوضع االقتصادي الحالي لبناء عالقات 
جديدة ضمن المنطقة، تضاف إلى العالقات التقليدية 
مع  االقتصادية  العالقات  وتزداد  أوروبا.  مع  القوية 
التعاون  مجلس  بلدان  سيما  وال  العربية،  البلدان 
وكذلك  وغربها،  أفريقيا  شرق  بلدان  ومع  الخليجي 
آسيا. والتحدي  شرق  مع  والمالية  التجارية  العالقات 
تنويع  في  هو  المغرب  بلدان  مجموعة  يواجه  الذي 
وفي  االقتصاديين.  والشركاء  االقتصادية  القطاعات 
في   15.0 النمو  معّدل  يكون  أن  يتوقع   ،2013 عام 
المائة في ليبيا، و4.9 في المائة في المغرب، و3.6 في 

المائة في تونس، و2.9 في المائة في الجزائر.

ً البلدان العربية نموا 5.	أقل 

تشير التقديرات إلى انكماش شهدته مجموعة أقل 
في  المائة  متوسطه 4.6 في  نمواً بلغ  العربية  البلدان 
عام 2011.  المائة في  كان 2.3 في  أن  عام 2012، بعد 
وهذا االنكماش بمعظمه هو نتيجة لإلعسار االقتصادي 
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الحقيقي في بلدان المغرب،2013-2009
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. أرقام عام 2012 هي من تقديرات اإلسكوا؛ وأرقام عامي 2013 
و2014 هي من إسقاطات اإلسكوا. 

مالحظة: يبني الشكل مدى مساهمة مكونات الطلب )االستهالك الخاص، واالستهالك العام، وتكوين رأس املال اإلجمايل، وصايف الصادرات( 
يف نمو الناتج املحيل اإلجمايل. ويهدف إىل تبيان مكونات النمو الذي يحركه الطلب، ومدى مساهمة النقص يف العمالت األجنبية يف إعاقة النمط 

الحايل للنمو.
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جهود  السودان  واصل  وقد  واليمن،  السودان  في 
جنوب  انفصال  بعد  االقتصادي  االستقرار  تحقيق 
اندلعت  التي  المسلحة  الصراعات  وأعاقت  السودان. 
جهود   2012 عام  بداية  في  الحدودية  المنطقة  في 
التكيّف مع البيئة االقتصادية الجديدة. غير أن السودان 
وجنوب السودان توّصال إلى اتفاق حول شروط إنتاج 
أثره  على  آذار/مارس 2013، يتوقع  في  ونقله  النفط 
سير العوامل االقتصادية وغير االقتصادية إلى المزيد 
من االستقرار. وعقب الخسائر في إيرادات الصادرات 
العمالت  في  شديداً  نقصاً  السودان  واجه  النفطية، 
األجنبية كان له أثر بالغ على الطلب والدخل المحلي. 
أما اقتصاد اليمن فشهد مزيداً من االستقرار في أواخر 
عام 2012. ومع ترّدي الوضع األمني، حافظ البلد على 
مستوى مستقر لصادرات النفط. وقد ساعدت إيرادات 
المسيل، على عدم  والغاز  الخام  النفط  من  الصادرات 
األطراف  المحلي. وتعهدت  الطلب  في  تراجع  حدوث 
الخارجية اإلقليمية والدولية بتقديم الدعم المالي لليمن 

في المرحلة االنتقالية. 

المحلي  الناتج  في  النمو  كان   ،2012 عام  وفي 
أقل  مجموعة  من  أخرى  بلدان  في  معتدالً  اإلجمالي 
وجيبوتي،  القمر،  جزر  هي  نمواً  العربية  البلدان 
في  متواضع  بشكل  تسهم  جعلها  مما  وموريتانيا، 
ويعتمد  البلدان.  هذه  في  الدخل  مستوى  تحسين 
والمساعدة  التحويالت،  على  القمر  جزر  اقتصاد 
الخارج  من  الوافدة  الموارد  من  وغيرها  األجنبية، 
المنتجات  من  البلد  صادرات  2-11(. وظلت  )الشكل 
مستوى  على  للحفاظ  كافية  غير  واألسماك  الزراعية 
في  سيما  وال  األدنى،  بحده  االستهالك  في  الكفاف 
اقتصاد  ويعتمد  السكان.  في  السريع  التزايد  ظل 
الوضع  وعلى  الدولي  المرفأ  أنشطة  على  جيبوتي 
أثيوبيا.  سيما  وال  المجاورة  البلدان  في  االقتصادي 
التحدي  أن  المرفأ، غير  تزداد قدرة  أن  المتوقع  ومن 
بهدف  االقتصاد  تنويع  يبقى  البلد  هذا  في  األبرز 
كبيرة  مبالغ  موريتانيا  وتلقت  عمل.  فرص  توليد 
الحساب  في  العجز  تمويل  على  ساعدت  الموارد  من 
التصحر  بموجات  فيها  الزراعة  وتأثرت  الجاري. 
األخيرة،  اآلونة  في  سيما  وال  والجفاف  المستمرة، 

لكن التحسن في قطاعي البناء والخدمات الذي رافق 
أدى  التعدين،  قطاع  في  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
إلى دعم االقتصاد. غير أن مستوى النمو ال يزال غير 
كاف لخروج موريتانيا من مجموعة أقل البلدان نمواً. 
المنافع االقتصادية  التحدي في كيفية توزيع  ويكمن 
اجتماعية  تنمية  لتحقيق  التعدين  قطاع  من  الناتجة 
االستقرار  نتائج  وكانت  متوازنة.  واقتصادية 
غير  الصومال  في  االقتصادي  الوضع  على  السياسي 
االتحادية  الحكومة  أن  غير   ،2012 عام  في  مؤكدة 
بناء الهياكل  إعادة  المعيّنة حديثاً كانت حريصة على 
مجال  في  سيما  وال  االقتصادية،  لإلدارة  األساسية 
أيار/ في  الصومال  مؤتمر  العامة. وأكد  المالية  إدارة 

لدعم  الدولية  المانحة  الجهات  استعداد   2013 مايو 
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في مجموعة بلدان المغرب، 2013-2008
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تونس املغرب

املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل مصادر وطنية باستثناء ليبيا حيث استخدمت اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل. أرقام عامي 
2012 و2013 هي إسقاطات أجرتها اإلسكوا.
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السياسات األساسية في الصومال، بما في ذلك إدارة 
المالية العامة.

المحلي  الناتج  يبلغ متوسط نمو  أن  المتوقع  ومن 
اإلجمالي الحقيقي في عام 2013 في أقل البلدان العربية 
في  المّطرد  النمو  يؤدي  وأن  المائة،  في   3.2 نمواً 
صادرات الطاقة والموارد الطبيعية إلى تحّسن في نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي في موريتانيا واليمن. أما اآلفاق 
على  فتتوقف  وجيبوتي  القمر  جزر  في  االقتصادية 
يتوقع  الذي  المجاورة  البلدان  في  االقتصادي  الوضع 
يحقق  أن  ويرّجح  االستقرار.  من  مزيد  إلى  يسير  أن 

السودان نمواً بعد سنتين من التراجع االقتصادي. كما 
األجنبية، ولكن  العمالت  في  النقص  يستمر  أن  يتوقع 
بقدر أقل من الحدة في ظل النمو الثابت في صادرات 
العربية  البلدان  أقل  في  النمو  إمكانات  أن  الطاقة. غير 
الفقر  من  للحد  المطلوب  المستوى  دون  نمواً ستبقى 
في تلك البلدان. وفي عام 2013، يتوقع أن يكون معّدل 
النمو 6.3 في المائة في موريتانيا، و4.8 في المائة في 
جيبوتي، و4.5 في المائة في اليمن، و3.5 في المائة في 
تشمل  السودان. ولم  في  المائة  القمر، و2.5 في  جزر 
من  كافية  إحصاءات  توفر  لعدم  الصومال  اإلسقاطات 

مصادر رسمية أو غير رسمية.
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل ومصادر وطنية.
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باء	-	التطورات في السياسات االقتصادية

كان على صانعي السياسات في المنطقة العربية 
قدر  على  اقتصادية  بيئة  في  العمل   2012 عام  في 
مجلس  بلدان  مجموعة  بين  االختالف  من  كبير 

العربية  البلدان  ومجموعات  الخليجي  التعاون 
المحلي  الطلب  األخرى. فللتخفيف من مخاطر ركود 
بلدان  حكومات  استعانت  االنكماش،  وطأة  ومن 
السياسات  من  بمجموعة  الخليجي  التعاون  مجلس 
العمل  من  تمكنت  وقد  التوسعية.  والنقدية  المالية 
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. أرقام عام 2012 هي من تقديرات اإلسكوا؛ وأرقام عامي 2012 و2013 هي إسقاطات أجرتها 
اإلسكوا.

مالحظة: يبنّي الشكل مدى مساهمة مكونات الطلب النهائي )االستهالك الخاص، واالستهالك العام، وتكوين رأس املال اإلجمايل، وصايف الصادرات( يف نمو الناتج املحيل 
اإلجمايل. ويهدف إىل تبيان مكونات النمو الذي يحركه الطلب، ومدى مساهمة النقص يف العمالت األجنبية يف إعاقة النمط الحايل للنمو.
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هذه  في  المالي  الحيز  اتساع  بفعل  السياسات  بهذه 
الطاقة  صادرات  عائدات  الرتفاع  نتيجة  البلدان 
في  النقدية  المرونة  بسياسة  العمل  والستمرار 
النقدية  السياسة  األمريكية. وكانت  المتحدة  الواليات 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي انعكاساً للسياسة 
ربط  بفعل  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  النقدية 
بالدوالر. أما حكومات  البلدان  لهذه  المحلية  العمالت 
إلى  دفعتها  ضغوطاً  فواجهت  األخرى،  البلدان 
خالل  من  المالي  االنضباط  من  المزيد  ممارسة 
تدابير التقشف، وخضعت السياسة النقدية لمزيد من 
مجموعة  في  للطاقة  المستوردة  البلدان  في  القيود 
وإزاء  المغرب.  بلدان  ومجموعة  المشرق  بلدان 

المخزون  تناقص  أثر  على  التضخم  ضغوط  تزايد 
في  المركزية  البنوك  عمدت  األجنبية،  العمالت  من 
النقدية  الضوابط  تشديد  إلى  ومصر  وتونس  األردن 
المستوردة  البلدان  تجد  عام 2013. واليوم  أوائل  في 
بلدان  ومجموعة  المشرق  بلدان  مجموعة  في  للطاقة 
باستطاعتها  يعد  لم  إذ  مأزق،  في  نفسها  المغرب 
المالية  السياسات  من  للنمو  المناسب  المزيج  اعتماد 

والنقدية.

وعلى الرغم من محدودية نطاق السياسة النقدية 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي بفعل ربط العمالت 
األسعار  مستوى  استقرار  سمح  بالدوالر،  الوطنية 
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل مصادر وطنية. 
أرقام عامي 2012 و2013 هي إسقاطات أجرتها اإلسكوا.
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املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل ومصادر وطنية.
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باالستمرار  البلدان  تلك  في  المركزية  للبنوك  العام 
السلطة  موقف  موازاة  في  النقدية  المرونة  بسياسة 
بلغت  فقد  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  النقدية 
كلفة تمويل سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثالثة أشهر 
من  أقل  أي   ،1.0 الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  في 
على  أشهر  لثالثة  المعتمد  الفائدة  من سعر  70 نقطة 

الدوالر بين بنوك لندن. وقد لوحظ تحّول في السياسة 
النقدية نحو مزيد من المرونة في اليمن حيث خفض 
 15 إلى  لديه  المعتمد  الفائدة  سعر  المركزي  البنك 
وشباط/  2012 األول/أكتوبر  تشرين  في  المائة  في 

فبراير 2013. وحافظت الجزائر ولبنان والمغرب على 
سياسة نقدية محايدة. وخضعت السياسة النقدية في 
القيود  من  لمزيد  ومصر  والسودان  وتونس  األردن 
العمالت  تناقص  ظل  في  التضخم  ضغوط  لمواجهة 
رفع  إلى  المصري  المركزي  البنك  وعمد  األجنبية. 
األولى منذ  آذار/مارس 2013 للمرة  الفائدة في  سعر 
الفائدة  سعر  فأصبح   ،2011 الثاني/نوفمبر  تشرين 
على الودائع لليلة واحدة في غضون فترة وجيزة 9.75 
في المائة. ورفع البنك المركزي األردني أسعار الفائدة 
األساسية في شباط/فبراير وحزيران/يونيو وكانون 
الودائع  الفائدة على  األول/ديسمبر 2012، فبلغ سعر 
المركزي  البنك  ورفع  المائة.  في   4.0 واحدة  لليلة 
الفائدة في آب/أغسطس 2012 وآذار/ التونسي سعر 
 4.0 الودائع  على  الفائدة  سعر  2013، فأصبح  مارس 

في المائة.

وفي السنتين الماليتين 2012 و2013، أبقت بلدان 
التوسعية.  السياسة  على  الخليجي  التعاون  مجلس 
وفي  التحتية،  البنية  في  االستثمار  على  فركزت 
المرافق الصحية والتعليمية واالجتماعية. أما التحدي 
السياسة  في  البلدان  تلك  واجهته  الذي  الرئيسي 
بقدر  المتوفرة  األموال  حجم  في  يكن  فلم  المالية، 
مشاريع  إلى  لتحويلها  المتاح  النطاق  في  كان  ما 
المشاريع  تنفيذ  بمكان  األهمية  من  وأصبح  إنمائية. 
أهداف  تحقيق  بغية  بفعالية  الميزانية  في  المقررة 
تحسين  ومنها  الطويل،  األجل  في  العامة  السياسة 
على  إنفاقها  يسهل  اإليرادات  ففورة  اإلنتاجية. 
من  أكثر  أخرى،  نفقات  في  استخدامها  أو  الدخل 

المال  رأس  لتكوين  عامة  استثمارات  في  توظيفها 
البطالة  معّدالت  ارتفاع  ظل  والبشري. وفي  المادي 
الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان  في  المواطنين  بين 
المالية  سياستها  توجيه  إلى  البلدان  هذه  تنصرف 
إنمائية  خطة  إطار  في  استراتيجية،  أهداف  نحو 
واالجتماعي. أما  االقتصادي  المجالين  تشمل  موّسعة 
البلدان المستوردة للطاقة من مجموعة بلدان المشرق 
نمواً،  العربية  البلدان  وأقل  المغرب  بلدان  ومجموعة 
تقشف  تدابير  وتنفيذ  اعتماد  على  اهتمامها  فانصب 
ضرورة  وإزاء  و2013.   2012 الماليتين  السنتين  في 
اإلعانات  نظم  إصالح  أصبح  المالي،  االنضباط 
األولويات.  من  الطاقة  دعم  وسياسات  الغذائية 
اإلصالح  عملية  يسهل  حل  على  التوافق  وسيكون 
الالئق  المعيشي  المستوى  من  األدنى  الحد  ويضمن 
الشائكة  األولويات  أهم  من  المنخفض  الدخل  لذوي 

في تدابير السياسة المالية في األعوام المقبلة.

وازداد وضع التشغيل سوءاً في المنطقة العربية 
في عام 2012. ففي ظل االرتفاع المزمن في معّدالت 
االقتصادي  التباطؤ  سّد  المواطنين،  بين  البطالة 
أمام  السبل  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في  المتمادي 
هذا  وأّدى  عمل.  عن  بحثاً  المنطقة  من  المهاجرين 
بلدان  من  المهاجرين  من  الكثير  عودة  إلى  الوضع 
بلدان  التشغيل في  بلدانهم. وبقي وضع  إلى  المغرب 
توازن،  عدم  حالة  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
في  العاملة  القوى  معظم  األجانب  العمال  يشكل  إذ 
االقتصاد  توّسع  من  الرغم  وعلى  الخاص.  القطاع 
المحلي، بقيت أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون 
معّدالت  ارتفاع  حيث  ازدواجية،  حالة  في  الخليجي 
العمال  بين  وانخفاضها  المواطنين  بين  البطالة 
األجانب. وقد اعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي 
المواطنين  نسبة  لزيادة  سياسة  عقد  من  أكثر  منذ 
الخاص. وفي  القطاع  العاملة في  القوى  في مجموع 
عام 2012، اتخذت هذه البلدان موقفاً أكثر تشّدداً في 
السعودية  العربية  المملكة  السياسة. ففي  هذه  تنفيذ 
منذ  الخاص،  القطاع  شركات  على  أصبح  مثالً، 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012، التي ال تلتزم بتوظيف 
تدفع  أن  المواطنين  من  القانون  في  المحّددة  النسبة 

 خضعت السياسة
 النقدية في األردن
 وتونس والسودان
 ومصر لمزيد من القيود
 لمواجهة ضغوط
 التضخم في ظل
تناقص العمالت األجنبية
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أسعار الفائدة في بعض البلدان العربية، 2008-2013الشكل 13-2
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املصدر: السلطات النقدية الوطنيّة.
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غرامة مالية. كما ركزت المملكة على تشجيع تشغيل 
في  عمل  عن  الباحثات  أمام  المجال  وُفتح  المرأة. 
بدأت  الخاص، كما  القطاع  في  جديدة  وظيفية  فئات 
الموظفين  عداد  في  النساء  تستقبل  عديدة  وزارات 
مجلس  في  بارزة  نسائية  30 شخصية  وُعيّنت  فيها. 
ومن  المملكة.  تاريخ  في  األولى  للمرة  الشورى 
المتوقع أن يؤثر التحّول التدريجي في سياسة العمل 
في  أخرى  بلدان  على  السعودية  العربية  المملكة  في 
سائر  وفي  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  مجموعة 

أنحاء المنطقة العربية.

جيم-	الفقر وعدم المساواة

1.	الفقر

أي  للفقر،  الدولي  بالخط  الفقر  قيس  ما  إذا 
تأتي  اليوم،  في  دوالر   1.25 من  أقل  على  بالعيش 
في  المدقع  الفقر  معّدل  في  انخفاضا  الحصيلة 
 1990 عام  في  المائة  في   5.5 من  العربية  المنطقة 
عام 2010 )الشكل 2-13)أ((.  في  المائة  إلى 4.1 في 
في  المنطقة  سجلته  ارتفاع  إلى  التقديرات  وتشير 
الماضيين، فأصبح  العامين  في  الفقر  معّدل  متوسط 
7.4 في المائة في عام 2012. وقد سجلت أقل البلدان 

المنطقة،  في  المدقع  للفقر  معّدل  أعلى  نمواً  العربية 
كان 17.8  أن  عام 2012 بعد  في  المائة  بلغ 21.6 في 
بلدان  مجموعة  في  أما   .2010 عام  في  المائة  في 
المغرب، فظل الفقر عند معدل 2.2 في المائة تقريباً، 
من 1.3 في  المشرق  بلدان  مجموعة  في  ارتفع  بينما 
المائة في عام 2010 إلى 5.7 في المائة في عام 2012. 

تقليص  في  تحققت  التي  المكاسب  تبّددت  وقد 
المسلحة  النزاعات  بسبب  البلدان  بعض  في  الفقر 
بغريب  ليس  التراجع  وهذا  السياسية،  والتحّوالت 
الجاري  فللنزاع  انتقالية3.  بمرحلة  يمر  بلد  أي  على 
في الجمهورية العربية السورية مثالً، أثر مدّمر على 
معّدل  كان  أن  وبعد  السكان.  وحياة  البلد  اقتصاد 
عام 1997،  في  البلد  في  المائة  المدقع 7.9 في  الفقر 
عاد  لكنّه   .2007 عام  في  المائة  في   0.3 إلى  هبط 

وارتفع نتيجة للنزاعات إلى 7.2 في المائة في الفترة 
.2013-2012

العربية  المنطقة  في  الفقر  معدل  ويختلف 
للفقر  الدولي  الخط  بين  القياس،  خط  باختالف 
اليوم،  في  1.25 دوالر  من  أقل  على  بالعيش  المحدد 
وخطوط الفقر الوطنية في المنطقة العربية. فإذا ما 
قيس الفقر بخطوط الفقر الوطنية في كل من بلدان 
الفقر من  ارتفاعاً في معّدل  الحصيلة  المنطقة، تأتي 
22.7 في المائة في عام 1990 إلى 23.4 في المائة في 

عام 2012، نتيجة ألسباب عدة أهمها ارتفاع معدالت 
المشرق  بلدان  نمواً ومجموعة  البلدان  أقل  في  الفقر 

)الشكل 2-14)ب((.

فوارق  فتالحظ  البلدان،  مجموعات  ضمن  أما 
كبيرة بين البلدان في األداء على صعيد الحد من الفقر 
المغرب،  بلدان  مجموعة  ففي  )الشكل 2-14)ج((. 
عامي  بين  والمغرب  تونس  في  الفقر  معدل  انخفض 
أداء  المشرق، كان  بلدان  مجموعة  1990 و2012. وفي 

األردن والجمهورية العربية السورية ومصر جيداً في 
ارتفع  أنه  إال   ،2010 عام  حتى  الفقر  معدل  تخفيض 
في عام 2012 على أثر التحوالت والنزاعات التي حلّت 
بالبلدين. أما في أقل البلدان العربية نمواً، فارتفع معدل 
الفقر في اليمن من 40.1 في المائة في التسعينات إلى 
44 في المائة في الفترة 2012-2013، في حين انخفض 

في البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة كموريتانيا 
من 50.5 في المائة إلى 42 في المائة.

قياس  في  بالغة  أهمية  الفقر  خط  والختيار 
الشكل 2-15 عدد من  المنطقة. ويظهر في  الفقر في 
الفقر  خطوط  من  عدد  أساس  على  الفقر  منحنيات 
بمعادل  و10 دوالرات  بين 0.2 دوالر  قيمتها  تتراوح 
معدل  أن  الشكل  هذا  من  ويتضح  الشرائية.  القوة 
مناطق  جميع  في  الفقر  خط  باختيار  يتأثر  الفقر 
في  ُيالحظ  الذي  بالمستوى  ليس  ولكن  العالم، 
المنطقة العربية. فإذا ما قيس الفقر بمقياس العيش 
الحصيلة معدالت  المائة، تأتي  أقل من 1.25 في  على 
مماثلة  العربية،  المنطقة  في  جداً  منخفضة  فقر 

 ُعّينت 30 شخصية
 نسائية بارزة في مجلس
 الشورى للمرة األولى
في تاريخ المملكة
العربية السعودية
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ودون  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  في  الفقر  لمعّدالت 
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في  الفقر  معّدالت 
خطوط  أساس  على  الفقر  قيس  ما  وإذ  الكاريبي. 
وعند  الفقر.  معّدالت  ترتفع  ارتفاعاً،  األكثر  الفقر 
يومياً، تصبح  على 3 دوالرات  العيش  خط  استخدام 
متوسط جميع  قريبة من  المنطقة  في  الفقر  معّدالت 
المناطق  في  مختلف  الوضع  لكن  النامية.  المناطق 
جنوب  ومنطقة  أفريقيا  جنوب  فمنطقة  األخرى. 
فقراً  المناطق  أكثر  هما  الكبرى  األفريقية  الصحراء 
والمحيط  آسيا  شرق  القياس؛ ومنطقة  خط  كان  أياً 
وأمريكا  العالمي؛  المتوسط  من  دوماً  قريبة  الهادئ 
وآسيا  وأوروبا  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 

الوسطى تسجل دائماً أدنى المعّدالت.

2.	عدم المساواة

ال تزال الفوارق في الدخل وغيرها من مظاهر عدم 
المساواة تمعن في تقويض مكاسب التنمية في المنطقة 

العربية. فنسبة الفقراء بقيت من دون تغيّر على مدى 
عقدين من الزمن، ثم ارتفعت مؤخراً في عام 2010، وال 
تزال البطالة تشكل تحدياً كبيراً، بالرغم من التقدم في 
معدالت النمو االقتصادي في المنطقة. واتسع التفاوت 
يضعف  المساواة  عدم  األغنياء والفقراء. وانتشار  بين 
مفعول النمو في الحد من الفقر، ويعوق استدامة النمو، 
واجتماعي.  سياسي  استقرار  عدم  يسبب  أن  ويمكن 
وتواجه عدة بلدان آثار اإلقصاء، إذ تطالب أعداد كبيرة 

من السكان بالعدالة االجتماعية. 

والتفـاوت فـي الدخـل، المقاس بمعامـل جيني، 
والمعتـدل نسـبياً فـي المنطقـة العربيـة، لـم يتغير 
خـالل العقديـن الماضييـن، إذ بلـغ حسـب البيانات 
34.7 فـي المائـة في العقـد األول من األلفيـة الثالثة 

وازداد  التسـعينات.  فـي  المائـة  فـي   34.3 مقابـل 
التفـاوت في الدخـل فـي مجموعتي بلـدان المغرب 
وأقـل البلـدان العربية نمـواً. أما فـي مجموعة بلدان 
المشـرق، فانخفض هذا التفاوت من 32.9 في المائة 
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البلدان العربية )ج(	انتشار الفقر يف 
)خط الفقر الوطني(

)ب(	انتشار الفقر يف مجموعات املناطق العربية
)خط الفقر الوطني(

البلدان	 )أ(	انتشار الفقر املدقع يف مجموعات 
العربية	)أقل من	1.25	دوالر يف اليوم(

ــن  ــات م ــتناداً إىل بيان ــام 2010 اس ــام 1990 وع ــات ع ــدر: بيان املص
البنــك الــدويل )World Bank, PovcalNet(، وبيانــات عــام 2012 من 
تقديــرات اإلســكوا. تقرير األهــداف اإلنمائية لأللفية يف املنطقــة العربية، 

.2013
مالحظــة: يف هــذا الشــكل، حســبت متوّســطات املجموعــات عىل أســاس 
البلــدان التي تتوّفر عنها البيانات وهي موريتانيا واليمن من مجموعة أقل 
البلــدان نمواً؛ األردن، والجمهورية العربية الســورية، وفلســطني، ومرص 
مــن مجموعــة بلدان املرشق؛ تونــس واملغرب من مجموعــة بلدان املغرب. 
وال بيانــات متوفرة عن معّدالت الفقر يف بلــدان مجلس التعاون الخليجي.

 World( املصدر: تقديرات اإلســكوا اســتناداً إىل بيانات من البنــك الدويل
Bank, PovcalNet(، والتقديــرات الوطنية للفقر. 

مالحظــة: يف هــذا الشــكل، حســبت متوّســطات املجموعــات عىل أســاس 
البلدان التي تتوّفر عنها البيانات وهي موريتانيا واليمن من مجموعة أقل 
البلــدان نمواً؛ األردن، والجمهورية العربية الســورية، وفلســطني، ومرص 
مــن مجموعة بلدان املــرشق؛ تونس واملغرب من مجموعــة بلدان املغرب. 
وال بيانــات متوفرة عن معــّدالت الفقر يف بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 World( املصدر: تقديرات اإلســكوا اســتناداً إىل بيانات من البنــك الدويل
Bank, PovcalNet( والتقديــرات الوطنية للفقر.
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في التسـعينات إلى 30.9 في المائة فـي العقد األول 
من األلفيـة الثالثة. وبلـدان العينـة المغربية )تونس 
والمغرب( وعينة أقل البلـدان العربية نمواً )جيبوتي 
وموريتانيـا واليمن( شـهدت مزيداً مـن التفاوت في 
الدخـل )الشـكل 2-16)ب((. أما فـي مجموعة بلدان 
المشـرق فتقلـص التفاوت فـي الدخل في السـنوات 
األولى مـن األلفية الثالثـة مقارنة بمـا كان عليه في 
التسعينات، مما أسهم في الحد من عدم المساواة في 

ككل.  المنطقة 

عن  وافية  صورة  يعطي  ال  جيني  معامل  أن  غير 
حقيقة عدم المساواة. فإزاء مظاهر عدم المساواة في 
اإلنفاق وتركز الثروات في العديد من البلدان العربية 
عدم  تزايد  المستبعد  غير  من  التسعينات، يصبح  منذ 
اإلنمائي  الواقع  إلى  أقرب  التزايد هو  المساواة. وهذا 
تنتشر  حيث  العربية  البلدان  من  العديد  في  المعاش 
وتسود  الغنية،  المناطق  قلب  في  الفقيرة  األحياء 
مظاهر واضحة لعدم المساواة. وواقع الحياة اليومية 
المساواة  وعدم  اإلقصاء االجتماعي  ازدياد  على  يدل 

قيمة  مع  تتناقض  صورة  واإلنفاق، في  الثروات  في 
معامل جيني التي لم تتغير4. 

نظام  ووضع  دقيقة  إحصاءات  توفير  من  بد  وال 
المساواة  للرصد يعطي صورة واضحة عن حالة عدم 
في البلدان العربية. وفي الكثير من الحاالت، لم تتمكن 
مسوح إنفاق األسر من رصد مستوى اإلنفاق لدى الفئة 
السكانية ذات الدخل األعلى، مما يؤدي إلى سوء تقدير 
نفقات  بين  والمتزايد  الكبير  فالفرق  المساواة.  عدم 

األسر كما وردت في المسوح يؤكد هذه الفرضية5. 

 دال	-	المـرأة فـي المجاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية

1.	المرأة في السياسية	

االلتزام  عن  السياسية  المشاركة  فصل  يمكن  ال 
السياسي. فااللتزام السياسي يتحقق في أنشطة شتى 
واستخدام  السلميّة  المظاهرات  في  المشاركة  منها 
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مواقع التواصل االجتماعي لغرض التعبئة. وفي حين 
نادراً  االنتخابات  في  بفعالية  العربية  المرأة  تشارك 

ما تصل مشاركتها إلى تولّي مقاليد السلطة.

تشير آخر البيانات إلى أن المرأة تشغل 20.4 في 
كانت  أن  بعد  العالم،  في  النيابية  المقاعد  من  المائة 
حصتها 17.2 في المائة فقط قبل خمسة أعوام، وفقاً 
العربية  البلدان  وحلت  الدولي.  البرلماني  لالتحاد 
لحصة  الدنيا  النسبة  مسجلًة  األخيرة  المرتبة  في 
المقاعد  مجموع  من  المائة  في   13.8 وهي  المرأة، 
من  الرغم  على  وذلك   ،)17-2 )الشكل  البرلمانية 
في  المرأة  مشاركة  معدل  زيادة  في  المحرز  التقدم 
المائة  في   9.1 من  العربية  المنطقة  في  البرلمانات 
عام  في  المائة  في   13.8 إلى   2008 عام  أواخر  في 
القوانين  من  مجموعة  إلى  التقدم  هذا  2013. ويعود 

من  عدد  في  اعُتمدت  التي  واإلصالحات  والقواعد 
بلدان المنطقة. 

ولكن  البلدان  من  الكثير  في  تقدم  أحرز  وقد 
ال بد من بذل المزيد من الجهود وال سيما في البلدان 
اليمن.  وفي  الخليجي  التعاون  مجلس  في  األعضاء 

الذي أحرز  الملحوظ  الجدول 2-2 التقدم  ويتبين من 
العقد  منتصف  خالل  والبحرين  واألردن  ليبيا  في 
من  البرلمان  أعضاء  نسبة  ارتفعت  حيث  الماضي، 
نقاط  و7.5  ليبيا،  في  مئوية  نقاط   8.8 نحو  النساء 
األردن.  في  مئوية  نقاط  و5.6  البحرين،  في  مئوية 
وفي تونس اعتمد قانون يضمن اإلنصاف بين المرأة 
حددت  المغرب  وفي  االنتخابية  اللوائح  في  والرجل 
نسبة  ارتفاع  إلى  أدت  البرلمان  في  للمرأة  حصص 
أعضاء البرلمان من النساء نحو 6 نقاط مئوية في عام 
المرأة  المتحدة، تشغل  العربية  اإلمارات   2011. وفي 

الحكومة  أصل 40 مقعداً، وتبذل  نيابية من  9 مقاعد 
الحياة  في  المرأة  مشاركة  لزيادة  حثيثة  جهوداً 
عينت  السعودية  العربية  المملكة  وفي  السياسية. 
يضم  الذي  الشورى  مجلس  عضوية  في  امرأة   30

شهد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  وفي  عضواً 6.   150

خاصًة  األخيرة،  األعوام  في  تطّورات  المرأة  دور 
والرجل  المرأة  بين  المساواة  يضمن  الدستور  وأن 
الملكية  وحق  القانوني  كالوضع  عدة  مجاالت  في 
البشرية  التنمية  تقرير  التعليم. وفي  على  والحصول 
المتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر   2008/2007

من  المتحدة  العربية  اإلمارات  احتلت  اإلنمائي، 
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 ،)World Bank, PovcalNet( املصــدر: بيانــات عــام 1990 وعــام 2010 اســتناداً إىل بيانات من البنــك الــدويل
وبيانــات عــام 2012 مــن تقديــرات اإلســكوا. تقريــر األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة يف املنطقــة العربيــة، 2013. 
مالحظــة: يف هــذا الشــكل، حســبت متوّســطات املجموعــات عىل أســاس البلــدان التي تتوّفــر عنهــا البيانات وهي 
موريتانيــا واليمــن مــن مجموعة أقــل البلــدان نمــواً؛ األردن، والجمهورية العربية الســورية، وفلســطني، ومرص 
مــن مجموعــة بلدان املرشق؛ تونس واملغــرب من مجموعة بلدان املغرب. وال بيانات متوفــرة عن معّدالت الفقر يف 

بلدان مجلــس التعاون الخليجي.

.)World Bank, PovcalNet( املصدر: تقديرات اإلسكوا استناداً إىل بيانات من البنك الدويل
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حيث  من  والعشرين  التاسعة  المرتبة  بلداً   177 بين 
األفضل  هو  التصنيف  وهذا  المرأة  تمكين  إجراءات 

في العالم العربي7.

واالنتفاضات  السياسية  األحداث  وخالل 
األصوات  إلى  المرأة  انضّمت  األخيرة،  االجتماعية 
الفرص  في  والمساواة  السياسية  بالحرية  المطالبة 
االتجاه، تنظر  للضغوط في هذا  االقتصادية. ونتيجة 
اليوم الحكومة االنتقالية في تونس ومصر في إجراء 
الممارسة  لتثبيت  ودستورية  انتخابية  إصالحات 
الحياة  في  االندماج  من  المرأة  وتمكين  الديمقراطية 
التوقعات  والسياسية، ولكن  االقتصادية واالجتماعية 

يفرض  شرط  تونس  في  أكيدة. واعُتمد  غير  تزال  ال 
أن تضم اللوائح االنتخابية عدداً متساوياً من الرجال 
والنساء واستطاعت المرأة الحصول على ربع مقاعد 
الماليين من  التأسيسية. وفي مصر شاركت  الجمعية 
النساء في التصويت في االنتخابات التشريعية إال أن 
المطاف  نهاية  في  للمرأة  تضمن  لم  المشاركة  هذه 
الشعب.  مجلس  مقاعد  من  فقط  المائة  في   2 سوى 
عن  الكثيرون  يعبر  المنطقة،  أنحاء  جميع  وفي 
الجهود  تصيب  قد  انتكاسة  أو  جمود  من  مخاوفهم 
المبذولة لالرتقاء بحقوق المرأة مع تسلم الحكومات 
أهمية  تزداد  السياق،  هذا  وفي  للسلطة.  الجديدة 
األقل. وفي  على  الماضي  في  تحقق  ما  على  الحفاظ 

حصة المرأة في البرلمان، كانون األول/ديسمبر 2008 وشباط/فبراير 2013الجدول 2-2

بتاريخ	31	كانون األول/ديسمرب	2008بتاريخ	1	شباط/فرباير	2013التصنيف

البلد
مجلس النواب أو الربملان من مجلس واحدمجلس النواب أو الربملان من مجلس واحد

تاريخ	
االنتخابات

حصة املرأةاملرأةاملقاعد)*(
)بالنسبة املئوية(

تاريخ	
االنتخابات

حصة املرأةاملرأةاملقاعد)*(
)بالنسبة املئوية(

2007389307.70 201246214631.605 5الجزائر)**(
20041894322.80 20112175826.7010 10تونس)**(

20054438018.10 20113328826.508 8جنوب السودان)**(
20052757025.50 20103258225.2012 3العراق)**(

200515000.00 20131513019.904 1اململكة العربية السعودية
200640922.50 201140717.5012 9اإلمارات العربية املتحدة

20073253410.50 20113956717.009 11املغرب)**(
2006468367.70 20122003316.503 7ليبيا

200865913.80 200865913.802 2جيبوتي
200711076.40 20131501812.0011 1األردن)**(

20072503112.40 20122503012.004 5الجمهورية العربية السورية
20064012.50 201040410.0011 10البحرين
20086523.10 20126546.205 12الكويت

200512864.70 200912843.105 6لبنان
20043313.00 20093313.004 12جزر القمر

200544281.80 2011508102.0011 11مرص
20078400.00 20118411.2010 10ُعمان
200330110.30 200330110.304 4اليمن
20083500.00 20103500.007 7قطر

.http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010213.htm :املصدر:   االتحاد الربملاني الدويل، البيانات متاحة عىل املوقع التايل
مالحظة: ألغت مرص نظام تخصيص حصة للمرأة يف االنتخابات األخرية.

)*( تعود هذه األرقام إىل عدد املقاعد الربملانية الحالية.
)**( البلدان العربية التي تعتمد نظام تخصيص حصة للمرأة من مقاعد الربملان.

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010213.htm
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الوقت ذاته، ونتيجة للتقدير العالمي لما تملكه المرأة 
السيدة  منحت  التغيير  تحفيز  على  قدرة  من  العربية 
سيدة  أول  للسالم، وهي  نوبل  كرمان، جائزة  توكل 

يمنية وعربية وأصغر شخص ينال هذه الجائزة8.

2.	وضع المرأة االجتماعي والسياسي

)أ( البطالة بني النساء

القوانين  سن  في  الملحوظ  التقدم  من  بالرغم 
من  االستفادة  للمرأة  تتيح  التي  السياسات  واعتماد 
تزال  التعليم، ال  على  والحصول  االقتصادية  الفرص 
تواجه  المتعلمة،  المرأة  وخاصة  العربية،  المرأة 
العمل، وال تزال نسبة  عوائق كبيرة في دخول سوق 
بين  األدنى  المستوى  في  العمل  في سوق  مشاركتها 
أن  الدولية  العمل  منظمة  أفادت  وقد  العالم.  مناطق 

 
متوسط حصة المرأة من مقاعد البرلمانات الشكل 17-2

الوطنية في مناطق العالم حتى أول شباط/
فبراير 2013

  البلدان العربية، 13.80%

 املحيط الهادئ، 15.30%

 آسيا، 18.00%

جنوب الصحراء 
األفريقية الكربى، 20.50% 

أوروبا - البلدان األعضاء 
يف منظمة األمن والتعاون 

(باستثناء بلدان الشمال)، 21.80% 

أوروبا- البلدان األعضاء 
يف منظمة األمن والتعاون 

(بما فيها بلدان الشمال)، 23.20% 

 األمريكتان، 24.10%

.http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010213.htm ،املصدر: االتحاد الربملاني الدويل 

التمييز  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  الديمقراطية لنساء المغرب حول تطبيق  أيار/مايو 2009 عن الجمعية  التقرير الصادر في  في 
وإجراء  القواعد  بوضع  الحكومة  فالتزام  الصعيد.  هذا  على  التقدم  حيث  من  عربي  بلد  أول  تونس  صنفت  العربي،  العالم  في  المرأة  ضد 
تونس 31  في  المرأة  الجنسين. وتشكل  بين  المساواة  تحقيق  مجال  في  التقدم  في  العام ساهم  الشأن  في  المرأة  لدمج  الالزمة  اإلصالحات 
االقتصادية  التنمية  االقتصاد ولتحقيق  المرأة في  لزيادة مشاركة  الالزم  الدعم  إلى تقديم  السلطات  العاملة، وقد عمدت  القوى  المائة من  في 

الشاملة.

لمحة سريعة عن تونساإلطار 3-2

الرجل  عليها حضور  كان يطغى  التي  المجاالت  في  المتحدة مؤخراً على فرص عمل  العربية  اإلمارات  في  المتخرجات  الطالبات  حصلت 
العربية  اإلمارات  وتضّم  النفطية.  والصناعات  والتجارة،  والحقوق،  المعلومات،  وتكنولوجيا  والعلوم،  والهندسة،  الحكومية،  كالوظائف 
في  التقليدي  دورها  بين  التوازن  لتحقيق  المطلوبة  المرونة  للمرأة  يتيح  القطاع  المنطقة، وهذا  في  األعمال  سيدات  من  عدد  أكبر  المتحدة 
الحياة األسرية وتحقيق تطلعاتها في الحياة المهنية. وفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية التي أنشئت منذ تسعة أعوام، تشكل النساء 43 في 

المائة من المستثمرين ويضم مجلس سيدات أعمال اإلمارات 000 14 سيدة.

لالقتصاد  وزيرة  عينت  التي  القاسمي  سلطان  بن  خالد  بنت  لبنى  الشيخة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  األعمال  سيدات  أولى  ومن 
في  وزارية  حقيبة  تتسلم  امرأة  أول  بذلك  وتكون  الخارجية،  التجارة  وزيرة  منصب  في  ثم   ،2004 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  والتخطيط 
اإلمارات. وقد عملت على تعزيز العالقات التجارية لإلمارات العربية المتحدة مع جميع أنحاء العالم. وبفضل الجهود التي بذلتها اختيرت في 

مجلة فوربس من بين 100 امرأة من أصحاب التأثير الطيب في العالم.
______________________

.United Arab Emirates, Ministry of State and Federal National Council Affairs, 2007; and Forbes, 2007 املصدر: 

لمحة سريعة عن اإلمارات العربية المتحدةاإلطار 4-2
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هو  العربية  المنطقة  في  النساء  بين  البطالة  معدل 
األعلى في العالم، إذ وصل إلى 20 في المائة أي أكثر 
 8.8 بلغ  الذي  الرجال  بين  البطالة  معدل  ضعف  من 

في المائة )الشكل 18-2(.

وبلغ معدل البطالة في مصر 24.7 في المائة بين 
النساء مقابل 9.6 في المائة بين الرجال في أواخر عام 
2012 )الشكل 2-19(. وبلغ هذا المعدل في الجمهورية 

العربية السورية 37.1 في المائة بين النساء وهو ثاني 
بين  المائة  العربيّة و10.4 في  البلدان  بين  أعلى معّدل 
الرجال في عام 2011. ووفقاً للمركز السوري لبحوث 
الريفية  المناطق  النساء في  بطالة  تترّكز  السياسات، 
وترتبط بالتفاوت في معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة 
بين النساء والرجال. وفي اليمن وصل هذا المعدل في 
أواخر عام 2010 إلى 54.6 في المائة بين النساء وهو 
األعلى في المنطقة مقابل 12.4 في المائة بين الرجال. 
النساء  بين  األمية  ارتفاع معدل  إلى  الواقع  هذا  ومرد 
المائة )أي نحو ضعف معدل  إلى 75 في  الذي وصل 
وثقافية  اجتماعية  عوائق  وإلى  الرجال(  بين  األمية 
أخرى تمنع المرأة من الوصول إلى الفرص المتوفرة 
الماضية، أحرز  األعوام  استقالليتها. وخالل  وتحقيق 
في اليمن تقدم ملحوظ في هذا المجال إذ حازت امرأة 

البرلمانية  االنتخابات  في  نيابي  مقعد  على  مستقلة 
لعام 2003. 

بين   26.8 البطالة  معدل  فبلغ  فلسطين  في  أّما 
الفارق  وبقي  الرجال.  بين  المائة  في  و23.1  النساء 
العربية  المملكة  في  البطالة  معدالت  في  األكبر 
النساء وهو  بين  المائة  بلغ 18.6 في  السعودية، حيث 
في   3.2 البالغ  البطالة  معدل  تقريباً  أضعاف  خمسة 
التي  السائدة  القوانين  وبسبب  الرجال.  بين  المائة 
تميز بين المرأة والرجل واتجاه المرأة نحو العمل في 
المدنية  والخدمة  الصحية  والرعاية  التعليم  مجاالت 
مرتفعة  النساء  بين  البطالة  معدالت  بقيت  فقط، 
بطالة  معدل  المتحدة  العربية  اإلمارات  جداً. وسجلت 
مقابل  المائة  النساء بلغ 10.8 في  بين  نسبياً  مرتفعاً 
هذه  تفسير  الصعب  الرجال. ومن  بين  المائة  2.4 في 

االجتماعية  األسباب  بعض  ذكر  يمكن  الفوارق،ولكن 
سوق  إلى  المرأة  وصول  عرقلت  التي  واالقتصادية 
العمل منها: )أ( تعرض المرأة أكثر من الرجل للخروج 
)ب(  أسرية؛  ألسباب  إليها  والعودة  العمل  سوق  من 
قلة فرص وصول المرأة إلى برامج التعليم والتدريب؛ 
)ج( تفضيل تعيين الرجل أكثر من المرأة في القطاع 
الخاص؛ و)د( عدم توفر شبكة نقل مناسبة في الكثير 
من المناطق يعوق حصول المرأة على فرص العمل، ال 

سيما إذا كانت تقطن في أماكن بعيدة.

الباصات للوصول  المرأة في تونس على  وتعتمد 
تربط  حديدية  سكك  توفر  لعدم  العمل  أماكن  إلى 
أصحاب  يفضل  األردن  وفي  الحيوية.  بالمناطق 
العمل في العاصمة تعيين نساء من مدن أخرى ولكن 
إلى  الوصول  يتطلبه  الذي  والوقت  الطويلة  المسافة 
أماكن العمل يحوالن دون حصول المرأة على فرص 
العمل. وفي المملكة العربية السعودية ال تزال المرأة 
التنقل، إذ يحظر  تواجه عوائق كبيرة تحد من حرية 
أو  العائلة  أفراد  غير  من  رجال  مع  التواجد  عليها 

األسرة.

بين  البطالة  معدالت  أن  األولى  للوهلة  ويبدو 
أدنى  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  في  النساء 

 
معدالت البطالة بين النساء والرجال في المنطقة الشكل 18-2

العربية والعالم، 2012

النساء الرجال

5.7 
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املنطقة العربية

.ILO, 2011a :املصدر
مالحظة: تشمل بلدان املنطقة: األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيران، البحرين، الجمهورية العربية السورية، العراق، ُعمان، فلسطني، قطر، 

الكويت، لبنان، اململكة العربية السعودية. 



43

واالجتماعية االقتصادية  التطورات  مسح 
العربية 2013-2012 املنطقة  الفصل الثانييف 

أن  والواقع  المنطقة.  في  األخرى  البلدان  في  منها 
على  يؤثر  النساء  من  األجنبية  العاملة  اليد  توفر 
المائة  إلى حد كبير. فأكثر من 80 في  المعدالت  هذه 
أجنبيات9،  هن  البلدان  هذه  في  العامالت  النساء  من 
المنزلي  بالعمل  يقمن  وآسيا  أفريقيا  من  ومعظمهن 
أو يأتين من بلدان تعاني ظروفاً اقتصادية ومعيشية 
على  والطلب  عمل10.  فرص  عن  للبحث  صعبة 
ولكنه  العربية  المنطقة  في  مرتفع  المنزلي  العمل 
منها  أسباب  لعدة  المواطنات  عادًة  يستقطب  ال 
في  السائدة  والمالية  والثقافية  االجتماعية  المعايير 
المواطنات  حلول  إمكانية  من  تحد  التي  البلدان  هذه 
أيضاً  الواقع  هذا  يعزى  أن  ويمكن  العامالت.  محل 
تحمي  صارمة  عمل  وقوانين  تشريعات  غياب  إلى 
الخاصة  الطبيعة  بسبب  المنزل  في  العامالت  حقوق 
للعمل في المنازل الذي ينظر إليه كعمل ضمن األسر 
أفراد،  خدمة  عمل، وفي  مكان  في  المعيشية، وليس 
رصده  بالتالي  ويصعب  عمل،  أصحاب  لدى  وليس 
العمل  قانون  ينص  المثال  سبيل  على  وتسجيله. 
ال  القانون  هذا  لعام 1962 على »أّن أحكام  القطري 
المنزلي  العمل  في  المستخدمين  األفراد  على  تطبق 
من  الثانية  المادة  وتنص  الخاصة«.  المنازل  في 
الثاني على أن »أحكام  الُعماني، القسم  قانون العمل 
مع  المقيمين  األشخاص  على  تنطبق  ال  القانون  هذا 

أسرة صاحب العمل والمعتمدين عليه وال العمال في 
المنزلية«. أما قانون  الخدمة  البسيطة مثل  الوظائف 
البحرين  في  الصادر  الخاص  القطاع  في  العمل 
يعمل  ومن  المنازل  خدم  فيستثني   ،1976 عام  في 
الحكومات  وعلى  المهنة11.  هذه  من  قريبة  مهن  في 
مراجعة قوانين العمل والتشريعات التي ترعى العمل 
وتزويدها  العمل،  وساعات  األجور  وتحدد  المنزلي 
أخرى،  مهنة  كأي  المنازل  في  العاملين  تحمي  بمواد 
الفئات غير المتعلمة  حتى ال يبقى غيابها عائقاً يثني 
من المواطنات عن العمل والخروج من حالة البطالة. 
العامالت  على  نفسها  التشريعات  تطبيق  من  بد  وال 
بيئة  في  حقهن  لضمان  المواطنات  غير  المنازل  في 

عمل الئقة.

)ب( عمل املرأة حسب القطاعات واملهن

عمل  عن  عامة  لمحة  و4-2   3-2 الجدوالن  يقدم 
اإلحصاءات  القطاعات. وتبين  النساء والرجال حسب 
والرجل.  المرأة  بين  العمل  فرص  توّزع  في  التفاوت 
ومن الواضح أن األيدي العاملة من النساء تتركز في 
التعاون  مجلس  بلدان  في  سيما  ال  الخدمات،  قطاع 
في  التطورات  آخر  2-3(. وتشير  )الجدول  الخليجي 
المملكة العربية السعودية إلى تعيين 30 امرأة كاملة 
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ومجموعهم  الشورى  مجلس  أعضاء  بين  العضوية 
150 عضواً. 

التي  البلدان  أفريقيا، وال سيما  بلدان شمال  وفي 
تفوق  ومصر(  )المغرب  كبيراً  زراعياً  قطاعاً  تضّم 
نسبة النساء العامالت في الزراعة من مجموع القوى 
هذا  في  العاملين  الرجال  نسبة  النسائية،  العاملة 
القطاع. وتتخطى نسبة النساء العامالت في الصناعة 
10 في المائة في ثالثة بلدان وهي الجزائر والمغرب 

العربية  البلدان  بين  االختالف  هذا  ويعود  وُعمان. 
الفوارق  إلى  القطاعات  حسب  العاملة  اليد  توزع  في 
الثقافية واالقتصادية بينها. ويبقى العمل في القطاع 
القطاع  على  يتميّز  للمرأة، إذ  األساسي  المورد  العام 
العمل، وتوفر  ظروف  في  الجودة  حيث  من  الخاص 
مكتسبات كإجازة األمومة، وعالوات وخدمات رعاية 
في  العمل، والتقارب  ساعات  في  األطفال، والمرونة 

األجور بين النساء والرجال.

ونوع  المهنة  حول  المتوفرة  اإلحصاءات  وتشير 
النساء العامالت  نسبة  أن  إلى  المهني  والمسار  العمل 
المنطقة  في  الزراعي  وغير  النظامي  غير  القطاع  في 

المناطق  في  عليه  هي  لما  خالفاً  جداً،  قليلة  العربية 
في  محدودة  المرأة  مشاركة  تزال  األخرى. وال  النامية 
المشاريع، والمنظمات  األجر، وامتالك  المدفوع  العمل 
الحكومية وجمعيات العاملين وأصحاب العمل، وغالباً 
ما تشغل المرأة مناصب في درجات متدنية. ومع عدم 
توفر فرص العمل المالئمة هناك مجاالت أخرى يمكن 
وتحقيق  الدخل  كسب  من  المرأة  تمكين  خاللها  من 
االستقاللية على غرار تنمية روح المبادرة لدى المرأة 
النسائية.  إنشاء التعاونيات  وتشجيع  المشاريع  إلقامة 
ويالحظ أن معدالت البطالة في بعض البلدان مرتفعة 
تزال  الجامعية، وال  الدراسة  أكملن  النساء اللواتي  بين 
نسبة التحاق المرأة بالتعليم والتدريب الفني والمهني 
متدنية مع أنها توفر فرصاً مهمة إذا اتجهت المرأة نحو 
تنمية مهاراتها الحياتية والتقنية في المهن األخرى التي 

ال تزاولها المرأة عادة، ولكنها مهمة في سوق العمل. 

)ج( التفاوت يف األجور

التفاوت في األجور هو المانع الرئيسي لمشاركة 
االقتصادية.  الحياة  وفي  العاملة  القوى  في  النساء 
من  العديد  في  المرأة  أجر  يفوق  الرجل  فأجر 

توزع القوى العاملة من النساء والرجال حسب القطاعات )بالنسبة المئوية(الجدول 3-2

البلد
الخدماتالصناعةالزراعة

النساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجال
12.66.433.729.753.763.8الجزائر)2010(

10.118.2380.896.9البحرين	)2004(
28.245.627.35.644.448.8مرص	)2008(

17.150.721.63.761.345.6العراق	)2008(
1.90.720.18.47890.9األردن	)2011(

3.6026.72.26996.9الكويت	)2005(
34.259.22415.441.625.2املغرب	)2008(

9.921.4287.862.170.8فلسطني	)2010(
6.65.410.71482.480.3ُعمان	)2000(
1.5060.94.137.595.8قطر	)2011(

4.70.223.31.57298.4اململكة العربية السعودية	)2009(
13.222.236.19.250.768.6الجمهورية العربية السورية	)2011(

5.20.228.37.166.392.5اإلمارات العربية املتحدة	)2008(
.ILO, 2011a :املصدر

 التفاوت في األجور هو
 المانع الرئيسي لمشاركة
 النساء في القوى العاملة
وفي الحياة االقتصادية
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الخاص.  القطاع  سيما  وال  والقطاعات،  المناصب 
تدنى  كلما  يزداد  واإلناث  الذكور  أجور  بين  والفارق 
سبيل  على  األردن  ففي  العلمي.  التحصيل  مستوى 
الجامعة  من  المتخرجة  المرأة  تتقاضى  المثال، 
قطاع  في  الرجل  أجر  من  المائة  أجراً يعادل 63 في 
أتّمت  التي  المرأة  الصناعة )الجدول 2-5(. وتتقاضى 
من  المائة  في   50 يتجاوز  ال  أجراً  األساسي  التعليم 
المماثل، في حين أن  التعليم  الرجل من مستوى  أجر 
أجراً  تتقاضى  والكتابة  بالقراءة  الملمة  غير  المرأة 

أقل من 33 في المائة من أجر الرجل. 

يشمل  بل  األجر  على  التفاوت  يقتصر  وال 
وحقوق  الصحي  التأمين  مثل  أخرى  مستحقات 

عليها.  المرأة  تحصل  ال  األجر،  من  كجزء  مدفوعة 
غير  بالمستحقات  العمل  أصحاب  جميع  يعترف  وال 
إلى  بالمرأة  يدفع  األمومة، مما  إجازة  مثل  المدفوعة 
تقّدمها  ويعوق  طويلة  لفترات  العمل  عن  التوّقف 
الممارسة  هذه  وتعود  أجرها.  وزيادة  المهني 
المرأة  بعمل  االستخفاف  مثل  عدة  مواقف  إلى 
ومؤهالتها، وإلى عوامل اجتماعية وثقافية واالفتقار 
مع  بالتساوي  المرأة  حق  تكرس  التي  القوانين  إلى 
الرجل. وتعمل منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل 
في  اإلنصاف  أجل  من   2010 عام  منذ  األردن  في 
التوجيهية  عام 2011 اللجنة  أطلقت في  األجور. وقد 
األجر  تعميم  األجور، وهدفها  في  لإلنصاف  الوطنية 
ووضع  القيمة،  المتساوية  األعمال  لقاء  المتساوي 
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0.21.67.519.39.66.716.924.70.712.8الجزائر	)2004(

3.424.815.13.6494.1البحرين	)2004(

4.320.614.64.34.7462.51.41.50.1مرص	)2007(

1.19.313.214.859.900.50.20.10.9الكويت	)2005(

0.14.12019.114.414.12.85.20.919.30.1لبنان	)2007(
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.ILO, 2011a :املصدر
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وتنفيذها.  األجور  في  اإلنصاف  لتحقيق  عمل  خطة 
الوطنية  التشريعات  على  بتعديالت  اللجنة  وأوصت 

لتحقيق هذا المبدأ 12. 

مستواها  انخفض  كلما  المرأة  معاناة  وتزداد 
الدراسات  بالفقر. وأكدت  كثيراً  يتأثر  الذي  التعليمي 
ما  إذا  العاملة  القوى  في  تشارك  المرأة  أن  الحديثة 
حصلت لقاء عملها على أجر كاف لتعويض الخسارة 
السبب  هو  وهذا  منزلها.  عن  ابتعادها  من  الناتجة 
العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  الرتفاع  الرئيسي 
الدخل  ذات  البلدان  ففي  العالم.  أنحاء  بعض  في 
في  المرأة  انخرطت  المثال،  سبيل  على  المرتفع 
عندما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  العاملة  القوى 
أدى النمو االقتصادي السريع وندرة اليد العاملة إلى 
أعداداً متزايدة  العمل  األجور، فاستقطبت سوق  رفع 
المزيد  جذب  في  الهامة  العوامل  ومن  النساء.  من 
اليد  على  الطلب  حجم  العاملة  القوى  النساء إلى  من 
العاملة والفئة المطلوبة، ومستوى األجور المدفوعة. 
المتوفر،  العمل  نوع  أيضاً  المشجعة  العوامل  ومن 

وعدم تعارضه مع المسؤوليات األسرية.

المنطقة من  والقيود داخل  الحوافز  اختلفت  وإن 
والمؤسسية  االقتصادية  البنى  في  االختالف  جراء 
تزال  ال  المرأة  أن  الواضح  من  يبقى  وآخر،  بلد  بين 
االقتصادية  المساواة  تحقيق  على  بعد  قادرة  غير 
العوامل  من  عدد  بسبب  الرجل  مع  واالجتماعية 
حركتها  تعوق  عديدة  قيوداً  تواجه  فهي  المترابطة. 
االجتماعية  والمعايير  القوانين  بسبب  وقدراتها 
دون  تحول  التي  واألنظمة  السائدة،  والثقافية 
السياسية. وتضاف  الحياة  العمل وفي  مشاركتها في 
إلى هذه القيود عدم المساواة بين المرأة والرجل في 
من  المكتسبة  المهارات  بين  التوافق  وعدم  التعليم، 
في  وجاء  العمل.  سوق  في  المطلوبة  وتلك  التعليم 
شباط/فبراير 2013 أن  في  جازيت  سعودي  جريدة 
التعليم  في  الجامعية  الشهادات  حملة  من  240 امرأة 

على  دعوى  لرفع  يخططن  العمل  عن  والعاطالت 
التأخر في توظيفهن13.  المدنية بسبب  الخدمة  وزارة 
النساء  أن  إلى  إيجابي  مؤشر  المعلومة  هذه  وفي 

أصبحن اليوم أكثر إصراراً على حقوقهن وأكثر قدرة 
أن  أيضاً  الصحيفة  وتؤكد  أجلها.  من  الكفاح  على 
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل 
الرجل  غياب  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  بعيداً.  يزال  ال 
نزاعات  تشهد  التي  العربية  البلدان  في  األسرة  عن 
من  بالمزيد  الدفع  إلى  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  أو 
اللجوء.  أماكن  في  األسرة  أعباء  تحمل  إلى  النساء 
في  البطالة  النساء من  تعاني  أيضاً أن  المتوقع  ومن 
العمل  النزاع بسبب عدم كفاية فرص  مرحلة ما بعد 

الستيعاب الرجال والنساء على حد سواء14. 

وال بد في هذا اإلطار من إجراء إصالحات فورية 
في السياسة العامة لتحسين القدرة على إيجاد فرص 
الديمغرافية  المتزايدة  القيود  ظل  في  للجميع  عمل 
في  التطلعات  وتغير  بالعمل،  والمتصلة  والمالية 
المنطقة. والمطلوب أن يعمل كل بلد على وضع خطط 
المرأة في سوق  عمل شاملة ومنسقة لزيادة مشاركة 
اإلصالحات  هذه  ومن  القطاعات.  جميع  في  العمل 
العام  القطاعين  في  وتشريعات  قوانين  وضع 
المساواة في  المرأة وضمان  لحماية حقوق  والخاص 
التنمية  تحديات  والمكتسبات، ومواجهة  العمل  فرص 
البشرية، والتوفيق بين المهارات المكتسبة في التعليم 
مشاركة  وتعزيز  العمل،  سوق  في  المطلوبة  وتلك 

المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

هاء-	خالصة

الناتج  نمو  متوسط  ينخفض  أن  المتوقع  من 
العربية في عام 2013  المنطقة  المحلي اإلجمالي في 
بعد  الطاقة  صادرات  إيرادات  النخفاض  نتيجًة 
 .2012 عام  في  سجلته  الذي  المسبوق  غير  االرتفاع 
االقتصادية  التطورات  توقع  الصعب  من  يزال  وال 
األرجح  2013. وعلى  لعام  المنطقة  في  واالجتماعية 
ستزداد،  واالجتماعية  االقتصادية  التفاوتات  أن 
من  المزيد  حدوث  ترجح  عدة  إشارات  ظهرت  وقد 
االنقسامات. والمنطقة معرضة أيضاً الحتمال تراجع 
من  وبالرغم  الطاقة.  صادرات  على  االعتماد  إمكانية 
تزال  االقتصاد، ال  تنويع  إلى  الرامية  الحثيثة  الجهود 
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أهداف  تحقيق  عن  بعيدة  للطاقة  المصدرة  البلدان 
النفط  أسعار  تشهد  أن  المتوقع  غير  ومن  التنويع. 
هبوطاً آخر كما في عام 2008، غير أن ضعف القطاع 
والمغرب  المشرق  بلدان  مجموعتي  في  النفطي  غير 
أكثر  أصبح  العربية  المنطقة  اقتصاد  أن  إلى  يشير 
ومن  الطاقة.  أسعار  في  المفاجئة  بالتغيرات  تأثراً 
داخل  األعمال  جو  في  الثقة  تزداد  أن  المتوقع  غير 
المشرق.  بلدان  مجموعة  في  سيما  وال  المنطقة، 
العربية،  المنطقة  اقتصادات  تركيبة  في  والضعف 
وعدم  البطالة  معدالت  ارتفاع  في  يظهر  الذي 
عن  المباشر  غير  المسؤول  الدخل، هو  في  المساواة 

االضطرابات االجتماعية والتوترات السياسية. 

التطورات  تتواصل  أخرى،  ناحية  ومن 
ببطء. وتشهد  العربية، وإن  المنطقة  في  االجتماعية 
المملكة العربية السعودية تحوالً تاريخياً في سياسة 
المواطنين،  تشجيع  خالل  من  تعتمدها،  التي  العمل 
ومنهم النساء، على العمل في القطاع الخاص. وأدى 
إطار  في  »السعودة«  لسياسة  الصارم  التطبيق 
لقانون  تعديالت  من  منه  نتج  وما  نطاقات  برنامج 
األجانب  العاملين  من  كبير  عدد  ترحيل  إلى  العمل 
الناحية  ومن  شرعي.  غير  بشكل  البلد  في  المقيمين 
االقتصادية، قد يؤدي التغير المفاجئ في تركيبة اليد 
خسارة  إلى  السعودي  الوطني  االقتصاد  في  العاملة 
على  يعتمد  كان  أنه  سيما  وال  القريب،  المدى  على 
العاملين األجانب. أما إذا أدى هذا االتجاه إلى تشجيع 
العاملين  محل  الحلول  على  السعوديات  المواطنات 
نقطة  فسيشكل  الخاص،  القطاع  في  األجانب 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عملية  في  التحول 
أن  على  بالشواهد  حافل  والتاريخ  المملكة.  في 
الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في  بدأ  المرأة  تمكين 
الحرب  خالل  الرجال«  »أعمال  النساء  تولت  عندما 
النسائية،  العاملة  اليد  وبمشاركة  الثانية.  العالمية 
مجلس  بلدان  في  العمل  سياسة »توطين«  ستؤدي 
واقتصادي  اجتماعي  تحول  إلى  الخليجي  التعاون 
وال  الوطنية.  االقتصادات  تنويع  في  يسهم  تدريجي 
في  والمستمر  التدريجي  التحول  عند  التوقف  من  بد 
باعتباره  السعودية،  العربية  المملكة  في  السياسة 

التقليل  يمكن  فال  الهامة.  اإليجابية  التطورات  أحد 
في  الهام  التحّول  هذا  على  المترتبة  اآلثار  شأن  من 
المتوّقعة  المنطقة، وآثاره  اقتصاد في  أكبر  سياسات 
المنطقة.  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  على 
فالمملكة العربية السعودية اعتمدت عدة ُنهج إليجاد 
المسألة، وإن  أّن هذه  المرأة، غير  عمل  حلول تشجع 
تصطدم  تزال  ال  الحكومة،  أعمال  جدول  على  كانت 
صناعية  مدن  إنشاء  مثل  مالئمة،  غير  بسياسات 
بين  الفوارق  اتساع  إلى  يؤدي  مما  بالنساء،  خاصة 
النهوض  جهود  وتقويض  الواحد  المجتمع  عناصر 

بالمرأة. 

العديد من  العربية تواجه  المنطقة  أن  والخالصة 
الصعيدين  اإلنمائية على  لتحقيق تطلعاتها  التحديات 
السياسي  االستقرار  فعدم  واالقتصادي.  االجتماعي 
االقتصادي  األداء  تضعف  االجتماعية  واالضطرابات 
البطالة  معدالت  ارتفاع  أن  وصحيح  المنطقة.  في 
الرئيسي  السبب  كانا  االقتصادي  األداء  وضعف 
في  أمعنت  واالضطرابات  االجتماعية،  لالضطرابات 
العربية ال تزال  األداء االقتصادي. والمنطقة  إضعاف 
منها  الخروج  إلى  والسبيل  مفرغة،  حلقة  في  تدور 
البلدان،  بين  االقتصادي  النشاط  من  بمزيد  يكون 
من  ومزيٍد  البلدان،  بين  التعاون  أطر  من  ومزيٍد 
اإلقليمي.  التكامل  إلى  الهادفة  والمبادرات  الجهود 
في  المتردي  االقتصادي  الوضع  أسباب  أبرز  فمن 
المشرق،  بلدان  مجموعة  في  وتحديداً  المنطقة، 

أجر المرأة في قطاع الصناعة التحويلية بالنسبة الجدول 5-2
المئوية من أجر الرجل في بعض البلدان األعضاء 

في اإلسكوا، كانون األول/ديسمبر 2012

النسبة املئويةالبلد
50فلسطني	)2008(

63األردن	)2008(
66مرص	)2007(

79الجمهورية العربية السورية	)2008(
99البحرين	)2008(

142قطر	)2007(
املصدر: شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة باالستناد إىل البيانات التي نرشتها منظمة العمل الدولية وهي متاحة يف موقع

.LABORSTA http://laborsta.ilo.org

الضعف في تركيبة 
اقتصادات المنطقة 

العربية، الذي يظهر في 
ارتفاع معدالت البطالة 

وعدم المساواة في 
الدخل، هو المسؤول غير 
المباشر عن االضطرابات 

االجتماعية والتوترات 
السياسية

http://laborsta.ilo.org/
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الواحدة،  المنطقة  بلدان  بين  الموارد  حركة  ضعف 
للطاقة عن وجهات  المصدرة  البلدان  في حين تبحث 
هذه  من  تراكمت  التي  المالية  الثروات  الستثمار 
مجموعات  بين  التكامل  ضرورة  هنا  الصادرات. من 

البلدان داخل المنطقة العربية الواحدة. وقد آن األوان 
اإلقليمي  التكامل  عملية  ينظم  صلب  إطار  لوضع 
التي  اإلنمائية  التطلعات  تحقيق  إلى  ويؤدي  العربي 

تنشدها جميع البلدان العربية.



الفصل الثالث

سوق العمل في المنطقة العربية، 
مالمح رئيسية وإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة 

في األجل القصير
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ألف	-	مقّدمة

في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة 
في المنطقة العربية، كان البحث عن فرص العمل، وال 
سيما للشباب، من الروافد الرئيسية التي غذت الحراك 
البطالة  معّدالت  أعلى  المنطقة  سجلت  وقد  الشعبي. 
التنافسية، وفي  القدرة  الضعف في  العالم، بسبب  في 
إنما  الوضع  وهذا  االقتصادي.  النمو  وفي  اإلنتاجية 
المختلفة.  العوامل  من  متشعب  لمزيج  حصيلة  هو 
التخطيط  نهج  سابقاً  اتبعت  التي  البلدان  شهدته  فما 
كان  واقتصادية،  ديمغرافية  تحّوالت  من  المركزي 

مصدر ضغوط كبيرة على سوق العمل. 

الطلب  نمو  سرعة  في  هو  المشكلة  وأساس 
االقتصاد  قدرة  تتراجع  وقت  العمل، في  فرص  على 
بين  التباعد  يعزز  وهذا  العمل.  فرص  توليد  على 
في  االقتصادية  والتركيبة  الديمغرافية  التركيبة 
تضّم،  العربية  المنطقة  أن  العربية. والواقع  المنطقة 
من  العربية 20 مليون  العمل  منظمة  تقديرات  حسب 
في  متسارعاً  ارتفاعاً  وتشهد  العمل،  عن  العاطلين 
أخرى  مصادر  من  تقديرات  وتظهر  البطالة.  معّدل 
من  أكثر  إلى  تحتاج  المتوسطية  العربية  البلدان  أن 
مدى  على  السنة  في  إضافية  عمل  فرصة  1.5 مليون 

الجدد  الوافدين  الستيعاب  المقبلة  العشرة  األعوام 
وهذا  البطالة1.  بمعّدالت  والتحكم  العمل  سوق  إلى 
سّجلت  التي  المعّدالت  تفوق  بمعّدالت  نمواً  يتطلب 
عملية  توجيه  من  بّد  ال  لذلك،  األخيرة.  األعوام  في 
اإلصالح في األجل القصير نحو زيادة محتوى النمو 
إلى  االقتصادي  النمو  وتحويل  العمل  فرص  من 

فرص عمل بالعدد المطلوب والنوعية المرجوة. 

التغيّرات  تسهم  أن  يمكن  الطويل،  األجل  وفي 
إيجاد  نحو  الطريق  تمهيد  في  واالجتماعية  السياسية 
العميقة  واالجتماعية  االقتصادية  للتحديات  حلول 
حتى  والواضح  العربية.  البلدان  تواجه  التي  الجذور 
أن  ومع  وتتعاظم.  تكبر  الصعوبات  أن  هو  اآلن 
من  جزء  سوى  تبيّن  ال  المتوفرة  العمل  إحصاءات 
لتظهر  كافية  فهي  المنطقة،  أمام  الماثلة  التحديات 
هذه  وتبين  السكان.  حياة  على  األزمات  تأثير  مدى 
قبل  اعُتمد  الذي  اإلنمائي  النموذج  أن  اإلحصاءات 
أكثر  يصبح  بحيث  مراجعة،  إلى  يحتاج  األزمة 
كما  العمل.  فرص  إنتاج  على  قدرة  وأكثر  شموالً، 
بمعّدالت  النمو  تحقيق  إلى  الحاجة  اإلحصاءات  تؤكد 
تستوعب معّدالت النمو السكاني، وتساهم في توسيع 
التنّوع.  من  المزيد  نحو  وتوجيهه  االقتصاد،  قاعدة 
النمو  لتوجيه  اإلنتاجية  ويمكن االستفادة من تحسين 
نحو مسار يؤثر على تحسين مستوى معيشة السكان. 

الجديدة، سيكون  الحكومات  نجاعة  على  والحكم 
وتخفيف  البطالة  مشكلة  معالجة  على  بالقدرة  رهناً 
االقتصادية  األدبيات  وتظهر  االجتماعية.  التوترات 
يتطلب  األهداف  هذه  تحقيق  أن  الدولية  والتجارب 
تعزيز  إلى  تهدف  الصناعي  للتطوير  واضحة  سياسة 
وترسيخ  األعمال،  بيئة  وتحسين  التنافسية،  القدرة 
مقّومات الحكم السليم. والتفاوت الكبير بين المعروض 
من القوى العاملة والمطلوب منها يتطلب إصالح نظام 
العمل.  وتلبية حاجات سوق  الفوارق  لتقليص  التعليم 
الحوافز  زيادة  إلى  اإلصالح  هذا  يهدف  أن  وينبغي 
لعمل المرأة وتحسين ُنظم الحماية االجتماعية. ويتطلب 
تطوير هذا النموذج اإلنمائي الجديد خطة عمل طويلة 
األجل تستهدف تحقيق نتائج ملموسة. لكن الحكومات 
هذا  في  للسير  الزخم  من  يكفي  ما  تملك  ال  القائمة 
في  تسهم  األجل  قصيرة  حلول  إلى  وتحتاج  االتجاه، 

ثالثًا- سوق العمل في المنطقة العربية، 
مالمح رئيسية وإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة 

في األجل القصير

كان البحث عن فرص 
العمل، وال سيما 

للشباب، من الروافد 
الرئيسية التي غذت 

الحراك الشعبي في 
المنطقة العربية
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تخفيف حدة التوتر االجتماعي، بينما تعمل على وضع 
خطة اإلصالح الطويلة األجل. والهدف من هذا المسح 
التي  األجل  القصيرة  اإلصالحات  من  مجموعة  اقتراح 
يمكن أن تخفف من حدة البطالة في المنطقة وتساعد 
الحكومات الجديدة على توظيف النمو في خلق فرص 
على  المطلوبة  اإلصالحات  بحث  من  بّد  وال  العمل. 
ضوء الظروف التي يتفرد بها كل بلد، وتنفيذها بتأٍن 

وعناية تجنباً لألخطاء في عملية التطبيق. 

البلدان  باء	-	خصائص سوق العمل في 
العربية

العمـل  سـوق  خصائـص  الجـزء  هـذا  يتنـاول 
ومواضـع إخفاقها فـي المنطقة العربيـة، وذلك من 
ناحيتـي العرض والطلـب، ومن حيث تركيبة سـوق 

 . لعمل ا

1.	العرض

المعـروض مـن  الماضيـة، سـجل  العقـود  فـي 
القوى العاملة في البلدان العربية تغيّرات ديمغرافية 
هامـة. فقد شـهدت المنطقة زيـادة سـكانية بمعدل 
هو األعلى في العالـم. وأدى ارتفاع معدل الخصوبة 
نمـو  إلـى  بالمنطقـة  الوفيـات  معـدل  وانخفـاض 
سـكاني بلـغ معدلـه 2.6 في المائـة في عـام 2010، 
مقابـل متوسـط عالمي قـدره 1.4 فـي المائـة و2.5 
وآسـيا، و0.4 فـي  أمريـكا  أفريقيـا، و1.3 فـي  فـي 
المائـة في أوروبـا )الشـكل 3-1(. وتشـهد المنطقة 
أيضـاً تحـّوال ديمغرافياً سـريعاً في البلـدان العربية 
االثنين والعشـرين. وحسـب إحصاءات اإلسكوا لعام 
2009، يتوقع أن يبلغ مجموع سـكان البلدان العربية 

االثنين والعشـرين 385.2 مليون نسمة في عام 2015 
وأن يصـل إلـى 631.2 مليون نسـمة في عـام 2050. 
ويظهـر الشـكل 3-1 أن المنطقة تواجـه أعلى زيادة 
في نسـبة السـكان الذين هم في سـن العمل. وتشير 
التوقعـات إلى أن هـذه الظاهرة ستسـتمر على مدى 
األعـوام القليلة المقبلة. ويظهر الشـكل 3-2 أيضاً أن 
نسـبة السـكان الناشـطين، من الفئة العمرية 16 إلى 
65 سـنة، ُيحتمـل أن تبلغ 60 في المائـة من مجموع 

السـكان في عام 2015. وهذا الوضع سيكون مصدر 
العمل، ومصدر تداعيات  ضغوط ضخمة على سـوق 
تتطلب معالجتها بذل جهد لتوليد فرص العمل يفوق 

المطلوب.  العالمي  المتوسـط 

فيبقى  العاملة  القوى  في  المشاركة  معّدل  أما 
آلخر  ووفقاً  النساء.  بين  سيما  وال  منخفضاً، 
القوى  عداد  في  المسجلين  عدد  يبلغ  اإلحصاءات، 
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القوى  مجموع  من  مليون   101 النشطة  العاملة 
العاملة البالغ 202.7 مليون2. ويشكل الرجال أكثر من 
تشكل  العاملة )78 مليون( بينما  القوى  أرباع  ثالثة 
النساء الربع المتبقي )23 مليون(. والالفت أن النساء 
العاطلين  مجموع  من  المائة  في   40 حوالى  يشكلن 
أن  والخالصة  شخص.  مليون   9.6 البالغ  العمل  عن 
 70 بين  تتراوح  نسبة  أن  تظهر  اإلحصائية  البيانات 
النساء اللواتي هن في سن العمل  المائة من  و80 في 
العاملة  القوى  عداد  في  هي  العربية،  المنطقة  في 
معّدل  العمل. وانخفاض  العاطلة عن  أو  النشطة  غير 
المعالم  من  هو  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة 
االنخفاض  هذا  أن  العربية. ومع  البلدان  في  السائدة 
في  المتوسطة  البلدان  عن  بغريب  ليس  واقع  هو 
لمشاركة  معّدل  أدنى  يبقى  العالم،  أنحاء  مختلف 
المائة  في   40 فوق  العالمي  المتوسط  عن  المرأة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  إحصاءات  حسب 
عند  راوح  المعّدل  الدولية3. لكّن هذا  العمل  ومنظمة 
30 في المائة في معظم البلدان العربية )الشكل 3-3(. 

والواضح أن حصة المرأة في القوى العاملة النشطة 
ال  واليمن،  كفلسطين  الدخل،  المنخفضة  البلدان  في 
تسجل  العربية  المنطقة  المائة. وفي  تتجاوز 26 في 
مجموعة بلدان المشرق )األردن والجمهورية العربية 
السورية والعراق ومصر(، وكذلك فلسطين والمملكة 
في  المرأة  لمشاركة  معّدل  أدنى  السعودية  العربية 
نسبة  تبلغ  العربية،  المنطقة  العاملة. وخارج  القوى 
مرتفعاً قد  العاملة، مستوى  القوى  في  المرأة  نشاط 

يتجاوز 50 في المائة4. 

التعاون  أن بلدان مجلس  انطباع أول، يبدو  وفي 
المرأة  لمشاركة  مرتفعة  معّدالت  تسجل  الخليجي 
المائة.  في   40 حوالى  إلى  العاملة، يصل  القوى  في 
يعود  االرتفاع  أن  األرقام يكشف  التمّعن في  أن  غير 
إلى وجود عدد كبير من النساء األجانب. أما مشاركة 
مجلس  بلدان  في  العاملة  القوى  في  المواطنات 
مقارنة  كبيراً  فارقاً  تسجل  فال  الخليجي  التعاون 
العربية. وتكاد حصة  البلدان  سائر  في  عليه  بما هي 
مجلس  بلدان  في  النشطة  العاملة  القوى  في  المرأة 
المجموعة  متوسط  مع  تتطابق  الخليجي  التعاون 

السعودية  العربية  المملكة  وتبدو   .)1-3 )الجدول 
في  المرأة  لمشاركة  معّدل  أدنى  تسجل  إذ  استثناًء، 

القوى العاملة، يصل إلى حوالى 14.7 في المائة. 

أما أسباب غياب المرأة عن سوق العمل النظامية، 
والمعالجة.  البحث  من  يكفي  لما  بعد  تخضع  فلم 
األفق، كثيراً  ضيق  منظور  األسباب  هذه  صلب  وفي 
في  العربية  المرأة  عمل  ويحّد  التشريع،  يدعمه  ما 
كالعراق  البلدان،  بعض  وفي  أخرى5.  دون  مجاالت 
وحركتها  المرأة  حرية  تخضع  واليمن،  وفلسطين 
العنف  بفعل  القيود  من  لمزيد  العمل  سوق  في 
المرأة  على  االعتماد  وكثرة  الجسدية.  والمخاطر 
أيضاً  هي  العائلية  والمسؤولية  المنزلي  العمل  في 
البلدان  معظم  في  تؤثر  تزال  ال  التي  العناصر  من 
تراجع  ولو  العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة  على 
إلى  أخرى  دراسات  الشيء6. وخلُصت  بعض  تأثيرها 
يرتفع  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة  مستوى  أن 
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التعليم )الشكل 3-4(. وهذا  ارتقائها في مستوى  مع 
يعني أن ارتفاع مستوى التعليم في المنطقة العربية 
مشاركة  معّدل  في  زيادة  إلى  يؤدي  أن  يفترض 
المرأة تشكل ضغوطاً إضافية على سوق العمل. ففي 
العمل  سوق  في  النشاط  معّدل  يبلغ  ولبنان،  األردن 
نشاط  معّدل  ضعف  الجامعي  التحصيل  بعد  للمرأة 
في  مماثل  والوضع  الثانوي7.  التحصيل  ذات  المرأة 
فلسطين، حيث يبلغ معّدل مشاركة المرأة في القوى 
العاملة بعد 13 سنة من التعليم 43.7 في المائة بينما 
أكملن  النساء اللواتي  بين  المائة  يتجاوز 33.7 في  ال 
في  الرجل  مشاركة  معّدل  أما  الثانوي8.  التحصيل 

القوى العاملة فال يرتبط كثيراً بمستوى التعليم. 

ويتضح مدى التعقيد في تطّورات القوى العاملة 
تؤّد  لم  السورية، حيث  العربية  الجمهورية  حالة  في 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  المرتفعة  النمو  معّدالت 
إلى زيادة في فرص العمل على مدى األعوام العشرة 
ترافق  بل  حالياً،  الدائر  الصراع  قبل  أي  الماضية، 
القوى  في  المشاركة  معّدل  في  حاد  انخفاض  مع 
العاملة. ومع أن معّدل النمو في الفترة من 2001 إلى 
المائة سنوياً، تراجع مجموع  عند 6 في  2010 راوح 

المشاركة في القوى العامة من 52 في المائة في عام 
2001 إلى 42.7 في المائة في عام 2010 9. أما األسباب 

تركيبة  في  التغيّر  فهي  التراجع،  هذا  وراء  الكامنة 
الطالب  عدد  في  الكبيرة  والزيادة  الزراعي،  القطاع 
وقد  السورية.  العربية  الجمهورية  في  الجامعيين 

ُحسب حوالى 300 ألف شخص، معظمهم من النساء، 
العاملة،  القوى  صفوف  من  الخارجين  عداد  في 
العمل  عن  العاطلين  عداد  في  يسجلوا  أن  من  بدالً 
النظامي  غير  القطاع  في  أعمال  في  ينخرطوا  أو 
حيث  المغرب،  في  مماثل  والوضع  الحضري.  أو 
العاملة بنسبة 5  القوى  المشاركة في  انخفض معدل 
بحلول  مدى 12 عاماً مضت، فأصبح  على  المائة  في 
المائة(  في   49( السكان  نصف  من  أقل   2011 عام 
الذين هم في سن العمل في عداد الناشطين في سوق 
العمل )الشكل 3-5(. ومرّد هذا االنخفاض إلى أسباب 
التعليم، حيث انخفض  عديدة أبرزها ارتفاع مستوى 
عام  في  المائة  في   72 حوالى  من  المشاركة  معّدل 
وهذا   .10 2011 عام  في  المائة  في   64 إلى   1999

التطّور هو بمثابة دليل على أن ارتفاع متوسط النمو 
المتزايدة  االقتصادي لم يكن كافياً الستيعاب األعداد 
شعور  أجج  ما  وهذا  العمل،  سن  في  السكان  من 
اإلحباط لدى الكثيرين من ذوي المواهب والتحصيل 

العلمي المرتفع.

2.	الطلب

العالم، كسنغافورة، وفنلندا،  تمكنت بعض بلدان 
الجمع  من  األمريكية،  المتحدة  والواليات  والنرويج، 
بين النمو االقتصادي القوي وتشغيل القوى العاملة، 
النمو  تحويل  على  العربية  المنطقة  قدرة  كانت  بينما 
3-6(. وهذه  )الشكل  نسبياً  ضعيفة  عمل  فرص  إلى 

آخر البيانات حول معّدل المشاركة في القوى العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين المواطنين الجدول 1-3 
وغير المواطنين 

غري املواطناتاملواطناتغري املواطننياملواطنونالبلد
 مجموع
املواطنني

 مجموع غري
املجموعاملواطنني

63.299.632.363.447.890.472.0البحرين	)2010(
37.083.027.458.532.173.458.7الكويت	)2011(

..............ُعمان
61.594.414.737.138.179.753.4اململكة العربية السعودية	)2012(
62.593.727.547.745.179.072.4اإلمارات العربية املتحدة	)2009(

63.698.034.158.648.791.386.7قطر	)2011(
املصدر: بيانات من مصادر وطنية مختلفة.
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النساء بيانات من مصادر وطنية مختلفة. املصدر: 

النمو،  مع  التشغيل  تقاس حسب حركة  القدرة، التي 
العربية  البلدان  في   2004 عام  منذ  كثيراً  تراجعت 
من  القدرة  هذه  انخفضت  وقد  للنفط.  المستوردة 
عامي  بين   0.47 إلى  و2004   2000 عامي  بين   0.62

2004 و2008. ومعظم هذا االنخفاض حدث في بلدان 

 0.55 )من  وتونس   )0.57 إلى   0.82 )من  مصر  مثل 
إلى 0.42(، فتسبب في حالة بطالة للشباب تعتبر من 

أخطر حاالت البطالة في العالم )الجدول 2-3(.
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)أ( بطالة مستمرة ومتقلّبة

العمل،  على  الطلب  في  الكبير  االرتفاع  أدى 
فرص  إلى  النمو  تحويل  على  القدرة  في  والضعف 
العقد  في  البطالة  معّدل  في  حاد  ارتفاع  إلى  عمل 

آخر  الثالثة11 )الشكل 3-7(. وتشير  األلفية  من  األول 
أن  المتوفرة )الشكل 3-8 والشكل 3-9( إلى  البيانات 
سن  في  هم  الذين  السكان  من  فقط  المائة  في   40

من  يستفيدون  والمغرب  ومصر  تونس  في  العمل 
األردن  وفي  العمل.  فرص  في  المحققة  المكاسب 
السورية وفلسطين، تكاد نسبة  العربية  والجمهورية 
المستفيدين من فرص العمل ال تتجاوز 30 في المائة 
من مجموع السكان الذين هم في سن العمل. أما هذه 
51 في  بكثير  فتتجاوز  العالمي  الصعيد  على  النسبة 
النسبة  هذه  وفي  المناطق12.  من  العديد  في  المائة 
المتدنية دليل على أن المجتمعات تبقى عرضة للتأثر 
المعيشة.  بسبل  تضر  التي  االقتصادية  بالصدمات 
التعاون  مجلس  بلدان  في  التشغيل  معّدالت  وارتفاع 
العاملة.  القوى  هجرة  لتأثير  نتيجة  هي  الخليجي 
إذا  منخفضاً  يبدو  البلدان  تلك  في  التشغيل  فمعدل 
الذين هم  المواطنين  أساس نسبة  ما قيس فقط على 
 20 بين  يتراوح  إذ  يعملون،  والذين  العمل  سن  في 
الكويت،  في  المائة  البحرين، و30 في  في  المائة  في 
و48  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  المائة  في  و38 
مجلس  بلدان  معظم  بذلت  وقد  قطر.  في  المائة  في 
التعاون الخليجي جهوداً حثيثة لتحسين التوازن بين 
سياسات  فاعتمدت  واألجانب،  المواطنين  العاملين 
نسبة  زيادة  إلى  تهدف  العاملة،  القوى  لتوطين 
المواطنين إلى األجانب في صفوف العاملين. غير أن 
نجاح هذه السياسات ال يزال محدوداً. وأّي تقّدم على 
القوى  تعبئة  على  يتوقف  المستقبل  في  الصعيد  هذا 
االقتصاد.  في  مشاركتها  وتعزيز  النسائية  العاملة 
العربية  البلدان  من  الكثير  في  العاملة  المرأة  أن  إال 
في  والفصل  التجزئة  من  ناتجة  لعوائق  تتعرض 

سوق العمل13. 

معّدل  متوسط  أن  الوصفية  اإلحصاءات  وتظهر 
البطالة كان مرتفعاً جداً ومتقلبا طوال العقد الماضي 
بين  واسع  نطاق  ضمن  تراوح  وقد   .)3-3 )الجدول 
و1  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المائة  في   25

بطالة  معدل  الجزائر  وسجلت  قطر.  في  المائة  في 
متوسطه 20.1 في المائة، مع انحراف معياري نسبته 
السورية  العربية  الجمهورية  تليها  المائة،  في   7.8
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في الفترة 1999-2011، حسب مستوى 
التحصيل العلمي

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

املجموعمستوى عالمستوى متوسطال شهادة

املصدر: البيانات الوطنية من املندوبية السامية للتخطيط.
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في   11 البطالة  معّدل  متوسط  بلغ  حيث  والمغرب 
و2.6   2.1 المعياري  االنحراف  هامش  وبلغ  المائة، 
الشديد في متوسط معّدل  التقلب  الترتيب. وهذا  على 
البطالة هو سمة هامة من سمات البطالة في المنطقة. 

)ب( بطالة مرتفعة جداً بني الشباب 

في  للبطالة  األولى  الضحية  الشباب  أصبح 
المتحدة  األمم  برنامج  إحصاءات  وأظهرت  المنطقة. 
البلدان  في  البطالة  معدل  أن   2010 لعام  اإلنمائي 
ومستويات  العمرية  الفئات  حسب  يختلف  العربية 
الشباب  بطالة  أن  البرنامج  ويالحظ  التعليم14. 
العربية  البلدان  في  سنة   24-15 العمرية  الفئة  من 
السكانية  الفئات  بسائر  مقارنة  معّدالت  أعلى  تسجل 

)الجدول 4-3(.

ويفيد صندوق النقد الدولي بالحصيلة نفسها، إذ 
وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  في  البطالة  أن  يعلن 
يشكلون  والشباب  العالم،  في  األعلى  هي  أفريقيا 
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حركة التشغيل مع النمو في المنطقة العربيةالجدول 2-3 

الناتج    نسبة التشغيل إىل مجموع 
املحيل اإلجمايل،	2004-2000

الناتج  تأثر التشغيل بمجموع 
املحيل اإلجمايل،	2008-2004

الناتج  تأثر التشغيل بمجموع 
املحيل اإلجمايل،	2008-2000

البلد

النامية املصدرة للنفط 0.830.910.87البلدان 

0.750.570.66بلدان مجلس التعاون الخليجي املصدرة للنفط

0.620.470.55البلدان املستوردة للنفط

0.730.650.69بلدان املتوسط وشمال أفريقيا

البلدان التي سجلت أفضل أداء،	2008-2004

0.0418.2310.09-النرويج

0.122.271.29الواليات املتحدة األمريكية

0.171.330.83فنلندا

0.431.280.45-سنغافورة
.)IMF )n.d(( ؛ وحسابات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات صندوق النقد الدويلAngel-Urdinola and others, 2011	:املصدر

مالحظة: مزيد من التفاصيل يف جدول املرفق 1)أ(.  
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العمل. وقد  عن  العاطلين  مجموع  من  األعلى  النسبة 
الفئة  العمل من  العاطلين عن  الشباب  تجاوزت نسبة 
اإلجمالية.  البطالة  العمرية 15-24 سنة ضعف معدل 
وبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط 
بطالة  المائة، متجاوزاً معدل  أفريقيا 25 في  وشمال 

الشباب في أي منطقة أخرى من العالم15. 

اليد  )ج( ارتفاع يف البطالة وانخفاض يف إنتاجية 
العاملة

العربية  المنطقة  في  األخرى  البطالة  مشاكل  من 
يفيد  الشائع  اإلنتاجية. فالمنطق  بانخفاض  ارتباطها 
التكنولوجيات  اإلنتاجية من جراء اعتماد  ارتفاع  بأن 
معدل  وارتفاع  الوظائف  إلغاء  إلى  يؤدي  الحديثة 
بين  للعالقة  األولي  التفسير  هذا  أن  غير  البطالة. 
العربية،  المنطقة  في  معكوس  واإلنتاجية  البطالة 
قورنت  ما  إذا  جداً،  منخفضة  اإلنتاجية  تبدو  حيث 
التنمية.  في  المستويات  أدنى  تسجل  التي  بالمناطق 
 1991 من  الفترة  في  اإلنتاجية  نمو  معّدل  بلغ  وقد 
مقابل  المائة  في   0.9 العربية  البلدان  في   2010 إلى 
المنخفض،  الدخل  ذات  البلدان  في  المائة  في   1.9

هذا  على  والالفت  آسيا.  جنوب  في  المائة  في  و4.2 
سالبة  معّدالت  سجل  اإلنتاجية  نمو  أن  هو  الصعيد 
بلغت 0.2- في المائة في الفترة من 1991 إلى 1999، 
إلى   2000 من  الفترة  في  ملموساً  ارتفاعاً  وسجل 
2010 وتظهر دراسات حديثة أن نمو اإلنتاجية يؤدي 

اإلنتاجية  نمو  كان  العمل. فإذا  المزيد من فرص  إلى 
إلغاء الوظائف  إلى  يؤدي  أن  واحد، يمكن  قطاع  في 
على مستوى المصنع أو الصناعة16. ويؤدي انخفاض 
اإلنتاجية. وهذه  نمو  وإلى  الطلب  زيادة  إلى  األسعار 
على  إيجابي  تأثير  مصدر  حتماً  ستكون  الزيادة 
الطلب على اليد العاملة، يعوض عن الخسارة األولية 

في فرص العمل على أثر تحسن اإلنتاجية.

الصعب  من  العربية، كان  بالمنطقة  يتعلق  وفيما 
الماضية.  العقود  تحقيق نمو في اإلنتاجية على مدى 
شهدت  العربية  البلدان  أن  المتوفرة  البيانات  وتظهر 
ركوداً أو انخفاضاً في إنتاجية اليد العاملة، باستثناء 

 
التشغيل في مجموعة من البلدان العربية الشكل 8-3
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املصدر: قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية )ILOSTAT( وحسابات اإلسكوا باالستناد إىل مصادر وطنية مختلفة.

 
التشغيل في بلدان مجلس التعاون الخليجي الشكل 9-3
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املصدر: بيانات من مصادر وطنية مختلفة.
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الجمهورية العربية السورية والكويت17. وهذا الوضع 
الناتج  في  العمل  عنصر  مساهمة  عن  صورة  يقّدم 
القوى  ارتفاع حجم مشاركة  االقتصادي، ويدّل على 
العمل، وإلى انخفاض  الماهرة في سوق  العاملة غير 

القيمة المضافة لغالبية الوظائف الموجودة. 

اليد العاملة من فئة العاملني  )د( ضعف الطلب عىل 
املهرة

في  واإلنتاجية  المعرفة  محتوى  يحسب  عندما 
تنخفض  والنقل،  والتجارة  البناء  مثل  قطاعات 
المبيّن  المستوى  من  أدنى  مستويات  إلى  األرقام 
انقسام  بشأن  االنطباع  يؤكد  الجدول 3-6. وهذا  في 
استخراجية  قطاعات  بين  االقتصادات  تركيبة 
تتراوح  نسبة  أن  البيانات  إنتاجية. وتظهر  وقطاعات 
النشطة  العاملة  القوى  من  المائة  في  و55   40 بين 
دون  تعمل  واليمن  ومصر  وفلسطين  العراق  في 
الصناعات  اإلنتاجية18. وتولّد  المتوسط من  المستوى 
المهارات  ذوي  من  العمال  طلباً مرتفعاً على  القائمة 
المنخفضة، بحيث من غير المفاجئ أن تكون البطالة 
في البلدان العربية على قدر من االرتفاع بين الشباب 
الفئات  في  ُيالحظ  ال  العلمي  التحصيل  ذوي  من 
األخرى. ففي تونس، بلغ معّدل بطالة األفراد من ذوي 
قاربت  مستويات  أعلى  أو  الثانوي  العلمي  التحصيل 
األردن، بلغ  البلد19. وفي  في  البطالة  متوسط  ضعف 

السمات اإلحصائية للبطالةالجدول 3-3

تونسالجمهورية العربية السوريةالمملكة العربية السعوديةالمغربالكويتاألردنمصرالجزائر
20.19.413.91.211.615.210.814.2المتوسط

20.69.114.21.311.115.510.814.3المعدل الوسطي
29.511.415.32.015.417.416.716.0الحد األقصى

9.97.612.50.79.112.58.012.4الحد األدنى
االنحراف عن	

7.81.10.80.42.11.52.61.4المعيار

0.0-0.30.6-0.20.10.5-0.080.3-التركز
Kurtosis1.22.01.82.12.02.02.61.3

Jarque-Bera1.70.80.90.471.10.81.01.5
0.40.60.60.70.50.60.50.4األرجحية

المصدر: حسابات اإلسكوا.

بطالة الشباب والبطالة اإلجمالية الجدول 4-3
)حسب آخر األرقام المتوفرة(

البطالة اإلجماليةبطالة الشباب	)15-24	سنة(	
45.610الجزائر

20.75البحرين
37.841جيبوتي

25.88مرص
45.330العراق
38.911األردن

23.33الكويت
21.312لبنان
27.37ليبيا

44.316موريتانيا
15.710املغرب
19.67ُعمان
171قطر

25.95اململكة العربية السعودية
43.433الصومال
41.221السودان

 الجمهورية العربية
19.88.3السورية

26.514تونس
6.32اإلمارات العربية املتحدة

33.125الضفة الغربية وقطاع غزة
املصدر: UNDP, 2010، آخر البيانات املتوّفرة.
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العلمي  التحصيل  البطالة بين األفراد من ذوي  معّدل 
الثانوي مستويات أعلى من البطالة في صفوف ذوي 
والمغرب،  فلسطين  وفي  األدنى.  العلمي   التحصيل 
التحصيل  ذوي  لدى  عمل  عن  البحث  معّدل  فاق 
فئات  في  عمل  عن  البحث  معدل  بمرتين  العلمي 

أخرى )الشكل 10-3(.

عن  حديثاً  أجريت  التي  األبحاث  بعض  وخلصت 
حالة األردن إلى أن ذوي المهارات العالية في األردن 
بينما  الخارج،  في  يعملون  أو  يهاجرون  ما  كثيراً 
المتدنية  المهارات  فئة  من  عاملة  قوى  البلد  تدخل 
العمال  وباستيراد  النظامي.  غير  القطاع  في  للعمل 
األجانب للعمل لقاء أجور متدنية ومن دون تقديمات 
في  األجور  متوّسط  ينخفض  االجتماعية،  الضمانات 
في  الخارج  في  العاملين  تحويالت  وتسهم  األردن، 
البطالة  الفرد  يفضل  دونه  الذي  األجر  مستوى  رفع 
كثرة  بفعل  األجور  في  الفارق  وهذا  العمل20.  على 
العمال األجانب وتدفق التحويالت إلى البلد األم يمكن 
التشغيل  معدل  النخفاض  منطقياً  تفسيراً  يكون  أن 

ليس فقط في األردن بل ربما في بلدان عربية أخرى 
إما  متدنية،  بأجور  العاملة  األيدي  ووفرة  أيضا21ً. 
البلد، تسهم  داخل  أخرى  مناطق  من  أو  الخارج  من 
سوق  في  والتجزؤ  االقتصاد  في  الخلل  تعميق  في 
المتعدد  التجزؤ  هذا  على  األمثلة  أوضح  العمل. ومن 
األوجه أسواق العمل في بعض بلدان مجلس التعاون 
وحسب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ففي  الخليجي. 
مسح القوى العاملة لعام 2009، بلغ المعّدل الوسطي 
لألجور 29.4 في المائة من المعدل الوسطي للدخل22. 
المواطنين  العمال  بين  الفوارق  مدى  يبيّن  وهذا 
وبين  والخاص،  العام  القطاعين  وبين  واألجانب، 
إمارة  بين  وكذلك  المهرة،  وغير  المهرة  العمال 

وأخرى ضمن دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

3.	سوق العمل

النظامية  العمل  سوق  قواعد  تحليل  من  يتضح 
في  كما  العمل،  قوانين  أن  العربية  البلدان  في 
الخمسينات  فترة  في  النامية، ُوضعت  البلدان  جميع 
والستينات. وكانت هذه الفترة فترة التشغيل الكامل، 
إذ حاولت الدول الجديدة تحسين حقوق العمال وبناء 
التقدّم االجتماعي. واليوم  على  يرتكز  إنمائي  نموذج 
ألصحاب  سيما  العمل، وال  فرص  وفرة  فترة  انتهت 
تأثير  إلى  أّدى  حد  إلى  البطالة  وارتفعت  المهارات، 
الوظائف.  طالبي  لدى  المفاوضة  قّوة  على  بالغ 
عام  في  الصادر  األعمال  ممارسة  تقرير  وحسب 
الماضي  في  المعتمدة  العمل  قوانين  تجعل   ،2012

في المنطقة عملية التوظيف والتسريح عملية معقّدة 
تقّدماً  االقتصادات  أكثر  مع  بالمقارنة  حتى  للغاية، 
ما  بمستوى  ديمغرافية  ضغوطاً  تواجه  ال  والتي 

تواجهه البلدان العربية. 

)أ( ارتفاع كلفة الدخول

الحد األدنى لألجور  الجدول 3-7 أن نسبة  يظهر 
نسبياً  مرتفعة  الواحد  للعامل  المضافة  القيمة  إلى 
0.69 في  إلى  تصل  العربية. فهي  البلدان  معظم  في 
السورية،  العربية  الجمهورية  في  و0.58  المغرب، 

نمو اإلنتاجيةالجدول 5-3

معدل نمو اإلنتاجية
 )الناتج املحيل لكل فرد عامل بمعادل القوة الرشائية باألسعار الثابتة للدوالر، 1990(

1999-19912010-20002010-1991
0.21.80.9-املنطقة العربية

4.04.44.2جنوب آسيا
2.11.11.5االتحاد األوروبي

رشق آسيا واملحيط الهادئ	
2.95.74.5)جميع مستويات الدخل(

رشق آسيا واملحيط الهادئ	
النامية فقط( 4.98.36.9)البلدان 

2.25.34.0الدخل املتوسط
1.22.31.9الدخل املنخفض

2.11.21.6الدخل املرتفع
2.11.51.8أمريكا الشمالية

1.72.62.2العالم
جنوب الصحراء	األفريقية الكربى	

النامية فقط( 0.72.71.3-)البلدان 

املصدر: حسابات اإلسكوا.
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في   0.34 تقابلها  النسب  وهذه  تونس.  في  و0.24 
فنلندا والمملكة المتحدة والنرويج، و0.21 في ألمانيا 
الدانمرك  في  وصفر  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
بأن  االعتقاد  يبقى  ذلك  ومع  والسويد.  وسنغافورة 
االنخفاض  هذا  وأن  المنطقة،  في  منخفضة  األجور 

هو مصدر القدرة التنافسية في المنطقة العربية.

)ب( ارتفاع كلفة الخروج

العقود  بموجب  الخدمة  إنهاء  تكاليف  تعتبر 
العربية )الجدول  المنطقة  جداً في  مرتفعة  النظامية 
3-8(. وقد باشرت بلدان عربية عديدة بتعديل قوانين 

بين  والمرونة  التوازن  من  نوع  تحقيق  بهدف  العمل 
على  تعديالت  وأدخلت  وصرفهم.  العاملين  توظيف 
العمل في األردن )1996(، وتونس )1994  تشريعات 
التعديالت،  هذه  ورغم   .23)2003( ومصر  و1996(، 

يظهر التحليل أن قواعد العمل ال تزال متشّددة. 

نتيجة  العمل  أصحاب  على  تترتب  تزال  وال 
طول  بسبب  وذلك  مرتفعة،  كلفة  العاملين  لتسريح 
التعويضات،  قيمة  وارتفاع  اإلدارية،  اإلجراءات 
بقضايا  المختصة  المحاكم  قرارات  في  والتحيّز 
تكاليف  العمل  أصحاب  على  تترتب  تزال  العمل. وال 
على  ُيعتمد  ما  الخدمة. وكثيراً  إلنهاء  نتيجة  مرتفعة 

إنتاجية اليد العاملة في مجموعة من البلدان العربيةالجدول 6-3 

)أ(		يف قطاع الصناعات املنجمية واالستخراجية	)بالدوالر األمريكي(
2004200520062007200820092010البلد

......898 24354 98051 53644 44األردن
047 952 1712 138 8963 296 6554 995 5763 429 5534 663 2684 682 4الكويت

296 33844 02946 60368 20851 35642 97653 42فلسطني
..860 414584 400..798 576531 110915 176 1قطر

..080 294919 557986 446977 016 1....اململكة العربية السعودية
......347 546141 719113 235122 114تونس

....205 290808 436875 245983 150898 993اإلمارات العربية املتحدة

)ب(		يف قطاع الصناعات التحويلية	)بالدوالر األمريكي(
2004200520062007200820092010البلد

360 35911 35811 35711 35611 35511 35411 11مرص
..003 42815 41114 79014 06114 05113 13األردن

677 27454 82350 14346 36958 43159 02960 60الكويت
601 02320 49020 36519 66218 73017 96418 16املغرب
521 52071 51971 51871 51771 51671 51571 71ُعمان

..749 7048 1599 2079 9468 18210 10فلسطني
..010 14670 62..900 49364 46679 82قطر

..349 40947 30048 68548 47....اململكة العربية السعودية
......271 41916 50215 31514 14السودان

......284 63511 00611 47212 11تونس	
419 6548 7479 42611 17811 3496 7527 7اليمن

.ESCWA, 2012a :املصدر
مالحظة: ُيقصد بإنتاجية اليد العاملة القيمة املضافة للفرد العامل يف قطاع الصناعات املنجمية واالستخراجية، بما يف ذلك اإلمداد بالكهرباء واملياه، بالسعر الثابت لدوالر عام 2005؛ والقيمة املضافة للفرد العامل يف قطاع الصناعات 

التحويلية بالسعر الثابت لدوالر عام 2005.
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معّدالت البطالة حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي في مجموعة من البلدان العربية الشكل 10-3

)بالنسبة المئوية(

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

عدم إملام بالقراءة والكتابة

الثانوي التعليم  مستوى أقل من 

مستوى ثانوي

شهادة مستوى متوسط

مستوى إجازة جامعية أو أعىل

عدم االلتحاق بأي مستوى تعليمي

بني عام و6 أعوام

بني 7 و9 أعوام

بني 10 و12 عاماً

تحصيل علمي ملدة 13 عاماً أو أكثر

عدم إملام بالقراءة والكتابة 

مرحلة ما قبل املدرسة وإملام بالقراءة والكتابة

إبتدائي مستوى 

مستوى متوسط

مستوى ثانوي

مستوى جامعي

مستويات أخرى 

تعليم قرآني ومرحلة ما قبل املدرسة

إبتدائي مستوى 

مستوى ثانوي

مستوى تعليم عال

عدم إملام بالقراءة والكتابة

إملام بالقراءة والكتابة

إبتدائي مستوى 

مستوى إعدادي

مستوى ثانوي

مستوى جامعي فأعىل

(2
01

2)
ن 

رد
األ

(2
01

1)
ني 

سط
فل

(2
00

9)
ن 

بنا
ل

(2
01

1)
ب 

غر
امل

(2
00

9)
دة 

تح
 امل

بية
عر

 ال
ات

مار
اإل

بيانات من مصادر وطنية مختلفة.   املصدر: 

نظراً  تأميناً للبطالة  باعتبارها  الخدمة  نهاية  عالوات 
الجدول  االجتماعي. ويظهر  التأمين  أنظمة  ندرة  إلى 
حال  في  الخدمة  نهاية  عالوة  متوّسط  أن   8-3

حالة  في  منهم  الفائض  تخفيف  أو  العاملين  صرف 

سنوات  و10  سنوات  و5  لسنة  خدموا  الذين  العمال 
أسبوعاً  و23.1  مصر،  في  عمل  أسبوع   26.7 تعادل 
المغرب، و7.8 أسابيع  في  اليمن، و13.5 أسبوعاً  في 
اإلجراء  هذا  اتخاذ  يمكن  المقابل،  وفي  تونس.  في 
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وسنغافورة  الدانمرك  في  مادي  مقابل  أي  غير  من 
 11.6 ولقاء  األمريكية،  المتحدة  والواليات  وفنلندا 
في  و2.7  فرنسا،  في  و4.6  ألمانيا،  في  عمل  أسبوع 

المملكة المتحدة. 

)ج( صعوبات يف التحّول إىل العمل النظامي

العربية  المنطقة  في  االقتصادات  معظم  تتسم 
التناقض  من  عالية  وبدرجة  التجزئة  من  كبير  بقدر 
فالقطاعات  التشغيل.  وتركيبة  االقتصاد  تركيبة  في 
االقتصادية التي تسهم بأكبر حصة في الناتج المحلي 
سوى  تؤمن  ال  والغاز،  النفط  كقطاعات  اإلجمالي، 
ال  التي  القطاعات  أما  العمل.  فرص  من  قليلة  نسبة 
تسهم سوى بنسبة قليلة في الناتج المحلي اإلجمالي، 
الخدمات،  من  وغيرها  والسياحة  البناء  كقطاعات 
والحصيلة  العمل24.  فرص  من  نسبة  أكبر  فتؤمن 
انقسام واضح، بين أجزاء صغيرة من االقتصاد توفر 
فرص عمل مستقرة ومجزية ونظامية، في القطاعين 
العام والخاص، وأجزاء ضخمة تستوعب قوى عاملة 
المضافة،  والقيمة  اإلنتاجية  منخفضة  ماهرة،  غير 

فيما ُيعرف بالوظائف غير النظامية. 

غير  القطاع  أن  على  التقديرات  آخر  وتجمع 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  لثلث  مصدر  هو  النظامي 
المتوفرة  والبيانات  تقريبا25ً.  العمل  فرص  وثلثي 
والجمهورية  المتحدة  العربية  واإلمارات  األردن  عن 
أن  إلى  تشير  ومصر  وفلسطين  السورية  العربية 
في  منه  أعلى  العام  القطاع  في  األجور  متوسط 
البيانات  ُتحسب  عندما  وخاصة  الخاص،  القطاع 
ويتضح  النظامي.  غير  الخاص  القطاع  إلى  العائدة 
منخفض  نمط  وجود  األردن  في  األجور  توزيع  من 
العمال )52.6  من األجور، إذ تحصل نسبة كبيرة من 
في المائة( على أجر ال يتجاوز متوسطه 423 دوالراً 
 14.9 حوالى  أن  إلى  التقديرات  وتشير  الشهر26.  في 
يتجاوز 200  أجراً ال  يتقاضون  العمال  المائة من  في 
لألجور هو  الرسمي  األدنى  الحد  أردني، بينما  دينار 
إستراتيجية  وتتضمن  الشهر.  في  أردنياً  ديناراً   190

القوى  إقراراً بأن وفرة  األردن  الوطنية في  التشغيل 

مؤشرات تتعلق بالتوظيفالجدول 7-3

 العقود املحّددة
 األجل ممنوعة

 يف حالة الوظائف
الدائمة

 الحد األدنى ألجر
 العامل يف عمر	19	سنة

 أو للمتدرب
)بالدوالر يف الشهر(

 نسبة الحد األدنى
 لألجر إىل القيمة
 املضافة للعامل

الواحد

البلدان العربية

246.50.69نعماملغرب
 الجمهورية العربية

205.80.58الالسورية

74.50.49الموريتانيا
74.90.46الاليمن

204.80.38نعمالجزائر
199.90.34الاألردن
318.00.29اللبنان

98.70.28نعمالعراق
115.90.24التونس
506.90.21الُعمان
31.80.10المرص

166.20.04الالكويت
0.00.00الالبحرين
0.00.00نعمجيبوتي

0.00.00القطر
0.00.00الاململكة العربية السعودية

0.00.00الاإلمارات العربية املتحدة
0.00.00الالضفة الغربية وقطاع غزة

البلدان للمقارنة عينة من 

608.90.34 3نعمالنرويج
989.50.34 1نعمفنلندا

655.00.34 1الاململكة املتحدة
145.50.21 1الأملانيا

242.60.21 1الالواليات املتحدة األمريكية
782.00.14نعمفرنسا

0.00.00الالدانمرك
0.00.00الالسويد

0.00.00السنغافورة
.World Bank and IFC, 2012 املصدر: 
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تعويض إنهاء الخدمة على أثر صرف الفائض )األجر باألسابيع(الجدول  8-3

 سنة واحدة من
20	سنة10	سنوات5	سنواتالعمل

 متوسط التعويض للعمال
 بني سنة و5	سنوات

و10	سنوات

البلدان العربية

4.321.754.2119.226.7مرص
4.321.743.386.723.1اليمن

4.321.743.386.723.1فلسطني
3.015.030.060.016.0قطر

2.210.832.575.815.2اململكة العربية السعودية
2.110.732.575.815.1الكويت
2.210.927.376.413.5املغرب

13.013.013.013.013.0الجزائر
1.78.613.013.07.8تونس

1.15.411.927.16.1موريتانيا
0.00.00.00.00.0الجمهورية العربية السورية

0.00.00.00.00.0األردن
0.00.00.00.00.0النرويج

0.00.00.00.00.0لبنان
0.00.00.00.00.0العراق
0.00.00.00.00.0ُعمان

0.00.00.00.00.0البحرين
0.00.00.00.00.0جيبوتي

0.00.00.00.00.0اإلمارات العربية املتحدة

البلدان للمقارنة عينة من 

0.00.00.00.00.0الواليات املتحدة األمريكية
0.00.00.00.00.0الدانمرك

0.00.00.00.00.0السويد
0.00.00.00.00.0سنغافورة

0.00.00.00.00.0فنلندا
2.210.821.743.311.6أملانيا

0.94.38.723.14.6فرنسا
0.02.75.310.62.7اململكة املتحدة

.World Bank and IFC, 2012 املصدر: 
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درجة  أدنى  على  ضغطا  تشكل  األجنبية  العاملة 
أجور  أن  األردن  حالة  وتظهر  األجور27.  سلسلة  في 
سلسلة  آخر  في  عادة  تحّل  النظامي  غير  القطاع 
يتقاضها  التي  األجور  من  بكثير  أدنى  األجور، وهي 

العاملون في القطاع النظامي. 

ويختلف حجم الهوة الفاصلة بين القطاع النظامي 
المنطقة  في  آخر  إلى  بلد  من  النظامي  غير  والقطاع 
النظامي  القطاع  لصالح  األجور  في  العربية. فالفارق 
الجمهورية  في  المائة  التقديرات، 10 في  بلغ، حسب 
بين  المائة  إلى 50 في  وصل  السورية، بينما  العربية 
فيصل  ومصر،  لبنان  في  أما  المغرب.  في  الشباب 
في  المائة  المائة، ويقارب 50 في  إلى 30 في  الفارق 
حالة المرأة في مصر28. وتعتمد معظم البلدان العربية 
قانون الحد األدنى لألجور، ولكن المؤسسات ال تعمل 
به دائماً. وهذا االنخفاض في األجور في القطاع غير 
العمل  ساعات  طول  عن  بمعزل  ُيناقش  ال  النظامي، 
السنوية،  اإلجازات  وقلة  النظامي،  بالقطاع  مقارنة 
في  التأمين  من  والحرمان  العمل،  ظروف  وسوء 
التقاعد  )كمعاشات  االجتماعي  للضمان  نظام  أي 
من  المائة  في   70 من  فأكثر  الصحي(.  والتأمين 
العمال في المنطقة العربية هم خارج أنظمة الضمان 
االجتماعي29. ويظهر الجدول 3-9 أن نسبة العمل غير 
إلى 67.1 في  الزراعي وصلت  القطاع  النظامي خارج 
في  و51  المغرب،  في  العاملين  مجموع  من  المائة 
المائة في اليمن، و45.9 في المائة في مصر، و35 في 
دور  تعاظم  تفّسر  األرقام  وهذه  تونس.  في  المائة 
فرص  من  عدد  أكبر  تأمين  في  النظامي  غير  القطاع 
القطاع  أن  إلى  التقديرات  المنطقة. وتشير  في  العمل 
عام 2008، يستوعب 48.1 في  في  كان  النظامي  غير 

المائة من مجموع العاملين في مصر.

وبين عامي 1999 و2004، ارتفع معدل نمو دليل 
به  المصرح  غير  اإلنتاج  حصة  يقيس  الذي  شنيدر، 
في   0.42 بنسبة  والضريبية،  التنظيمية  للسلطات 
ارتفاع  قيمة  تضاهي  قيمة  وهي  السنة،  في  المائة 
 .)11-3 )الشكل  الوسطى  وآسيا  أوروبا  في  الدليل 
في  تونس  وتليه  المغرب  يحل  الدليل،  هذا  وحسب 

النظامي  غير  اإلنتاج  حجم  حيث  من  البلدان  طليعة 
غير  اإلنتاج  مستوى  وارتفاع   .)11-3 )الشكل 
عائدات  من  النفطية  غير  البلدان  يحرم  به  المصرح 
وتحصيل  اإلنتاج  زيادة  من  تحققها  أن  يمكن  كان 

الضرائب.

غير  القطاع  من  العاملين  انتقال  وصعوبة 
قضية  جديد  من  يثير  النظامي  القطاع  إلى  النظامي 
تكاليف  لتخفيض  تطبيقها  ينبغي  التي  اإلصالحات 
وتحديد  التشغيل،  إجراءات  وتبسيط  التشغيل، 
إلى  الدخول  حواجز  وإزالة  المطلوبة،  المواصفات 

القطاع النظامي. 

 جيم	-	اإلجراءات االقتصادية المطلوبة
في األجل القصير

من  مجموعة  اقتراح  هو  المسح  هذا  من  الهدف 
اإلصالحات القصيرة األجل التي يمكن أن تخفف من 
حدة البطالة في المنطقة وتساعد الحكومات الجديدة 
العمل. وال بّد من  النمو في خلق فرص  على توظيف 
على ضوء الظروف  المطلوبة  اإلصالحات  بحث هذه 
تجنباً  بتأٍن وعناية  بلد، وتنفيذها  بها كل  يتفرد  التي 

لألخطاء في عملية التطبيق. 

نسبة العاملين في القطاع غير النظامي من الجدول 9-3
مجموع العاملين خارج القطاع الزراعي

1975البلد
-1979

1980
-1984

1985
-1989

1990
-1994

1995
-1999

2000
-2007

 اآلونة
األخرية

21.825.642.741.341.3الجزائر
56.944.867.167.1املغرب
35  35  3539.347.1  38.4تونس
58.737.355.245.945.9مرص
51.851.8لبنان

43.443.4فلسطني
 الجمهورية

 العربية
السورية

41.742.930.730.7

57.151.151.1اليمن
.OECD, 2009 املصدر: 
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1. تحسني أثر سياسات االقتصاد الكيل عىل العّمال

السياسات  على  أجري  شامل  مسح  من  يتضح 
في  العمل  فرص  بخلق  وعالقتها  والنقدية  المالية 
السياسات  بين وجهة  تباعد  العربية30 وجود  المنطقة 
يفسر  التباعد  العمل. وهذا  العامة وهدف خلق فرص 
جزءاً من مشكلة البطالة )الشكل 3-12 والشكل 13-3(. 

)أ( حوار وطني حول نموذج إنمائي جديد

العربية  البلدان  في معظم  السائد  النموذج  يجمع 
الرخيصة  العاملة  القوى  على  نقيضين، االعتماد  بين 
البلدان  ومعظم  المعرفة.  اقتصاد  بناء  إلى  والسعي 
الحكومات  متضاربة. وعلى  حالياً أمام سياسات  هي 
الخاص  القطاع  مع  حواراً  تباشر  أن  الجديدة 
إنمائي  نموذج  تصميم  بهدف  المدني  والمجتمع 
القدرة  وتعزيز  االستثمار،  تشجيع  إلى  يتجه  جديد، 
بلدان  العاملة. وفي  اليد  إنتاجية  التنافسية، وتحسين 
مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يتناول هذا الحوار 
للهجرة.  األمد  طويلة  سياسة  وضع  إمكانات  مناقشة 
وهذا الحوار يجب أن يدعمه عمل على تحسين أنظمة 
عن  البحث  وآليات  العمل  بسوق  الخاصة  المعلومات 

األساسية،  المؤشرات  معظم  توفر  عمل. ومع  فرص 
عن  أحياناً  قاصراً  التفصيلي  التحليل  مستوى  يبقى 
رسم صورة وافية يمكن أن توجه اإلجراءات المتخذة 
بالتقلّبات  حافل  جو  في  العامة  السياسة  إطار  في 
أن  المطلوب يمكن  السياسية واالقتصادية. والتحّسن 

يكون على عدة محاور فيما يلي بعض تفاصيلها.

)1( إضافة إلى مؤشرات سوق العمل األساسية، يجب 
أي  الالئق،  العمل  حول  وافية  معلومات  جمع 
العمل،  وساعات  العمل،  ظروف  عن  معلومات 
معلومات  قطاعات مختلفة، وكذلك  في  واألجور 

عن اإلصابات أثناء العمل؛

غير  القطاع  على  البحث  تركيز  الضروري  من   )2(
النظامي. فمعظم األدوات اإلحصائية التي تجمع 
المؤسسات،  مسوح  مثل  العمل،  عن  بيانات 
بالمستوى  النظامي  غير  القطاع  تغطي  ال 
األدوات  هذه  استكمال  من  بّد  فال  المطلوب. 
عن  وافية  معلومات  تجمع  خاصة  بحث  بأدوات 
من  بّد  ال  وكذلك  السكان.  معظم  عمل  ظروف 
وغيرهم  اإلعاقة  ذوي  تستهدف  منظمة  بحوث 

من الفئات المهمشة؛

وقابلية  البيانات،  نوعية  تحسين  على  العمل   )3(
مختلفة،  زمنية  فترات  مدى  على  مقارنتها 
مختلف  مفعول  وقياس  التقّدم،  رصد  بهدف 
أدوات السياسة العامة، والعمل على أنظمة جمع 
وموثوقة،  وافية،  بيانات  تنتج  بحيث  البيانات 
الدورية  التغيّرات  تترصد  عالية،  جودة  وذات 

التي يشهدها المجتمع؛

)4( التعّمق في دراسة المهارات التي يطلبها القطاع 
الخاص، بهدف توجيه إجراءات السياسة العامة، 
وتزويدها بالمعلومات المفصلة الالزمة عن نوع 

المهارات المطلوبة؛

إحصائية  بيانات  على  الحصول  نطاق  توسيع   )5(
مفصلة ذات جودة عالية، بحيث يتجاوز الدوائر 
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القدرات  ألّن  العامة،  السياسة  بصنع  المعنية 
وال  العامة،  اإلدارة  ضمن  محدودة  التحليلية 
األكاديمية  األوساط  بجهود  استكمالها  من  بّد 
يكون  أن  ويمكن  المتخصصة.  والبحثية 
اهتمام  الكبيرة  الخاص  القطاع  لمؤسسات 
سوق  اتجاهات  عن  معلومات  على  بالحصول 

تبني على أساسها قراراتها بشأن االستثمار.

)ب( تحسني بيئة األعمال واإلطار التنظيمي

يجــب أن يكون االقتصاد هو مصــدر الطلب على 
األيــدي العاملة. أمــا الدولة فيمكــن أن تضطلع بدور 
داعــم وموجه بطرق متعــّددة، منها ســد النقص في 
فــرص العمل لفتــرات قصيــرة من خالل اســتيعاب 
جــزء من القــوى العاملــة في القطــاع العــام أو في 
برامــج األشــغال العامة، لكنهــا ال تســتطيع الحلول 
محل القطــاع الخاص في النشــاط االقتصادي. وفي 
األزمــات، يمكــن أن تتدخــل الدولة، علــى أن يقتصر 
تدخلها على فتــرة زمنية محــدودة. ويجب أن يكون 
توجه السياسة العامة نحو توفير فرص العمل لذوي 
التحصيل العلمي من الســكان، على أن يستمر العمل 
نحــو زيادة الفرص وتحســين الظــروف في القطاع 
النظامــي. وفيمــا يلــي أمثلــة عــن اإلصالحــات التي 

ــي األجل القصير. يمكن العمل بها ف

األجل  في  شاملة  تنظيمية  إصالحات  إجراء   )1(
هذه  ومن  والطويل.  والمتوسط  القصير 
فرص  توليد  دعم  في  تسهم  التي  اإلصالحات 
دائرة  من  المنتجات  أسواق  إخراج  العمل 
وتطبيق  النظامية،  وغير  النظامية  االحتكارات 
الوقت  وتقصير  بالتساوي،  واألنظمة  القوانين 
المشاريع.  لتأسيس  الالزم  الجهد  من  والحد 
تحسين  أن  مؤخراً  أجريت  بحوث  وتوضح 
يفوق  عامل  هو  إدارتها  وقواعد  األعمال  أنظمة 
تحسين  في  العمل  قانون  إصالح  األهمية  في 
وسائل  فمن  العمل31.  فرص  خلق  على  القدرة 
تخفيف الضغط على القطاع العام توفير فرص 

عمل جيدة في القطاعات األخرى؛

)2( دعم المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة وتشجيع 
ريادة المشـاريع، ألن معظم قطـاع األعمال في 
المنطقـة العربيـة هو مـن المشـاريع الصغرى 
بّد من استراتيجية  والصغيرة والمتوسـطة، فال 
فاعلة لدعم هذه المشاريع، يكون لها أثرها على 
االقتصاد بأسـره. وهـذا الدعم يمكن أن يشـمل 
التمويـل، والمشـورة  علـى  الحصـول  تسـهيل 
المشـاريع  العالقـات بيـن  القانونيـة، وتعزيـز 
والشـركاء فـي مختلـف مراحل سلسـلة القيمة. 
األمثلة علـى هـذه االسـتراتيجية برنامج  ومـن 
تطوير شركات التوريد المحلية في مصر، حيث 
التجـارة والصناعـة مع شـركات  تعمـل وزارة 
توريد محلية على اسـتيفاء معاييـر النوعية ألّي 

شـركة متعددة الجنسـيات.

)ج( مراجعة السياسة املالية

بين  سلبي  ترابط  عالقة  بوجود  التقارير  تفيد 
النفقات العامة واألنظمة الضريبية وتوليد فرص العمل. 
النقدية  السياسة  دراسة  عند  نفسها  النتيجة  وتنطبق 
ونظام سعر الصرف. ويبدو أن العالقة العكسية بين 
معّدل التشغيل ومعدل التضخم في االقتصاد )منحنى 
فيلبس(، مقلوبة في المنطقة العربية. ويبدو أن نظام 
ربط سعر الصرف الذي تطبقه معظم البلدان العربية 
فرص  خلق  على  وقدرتها  التنافسية  قدرتها  أضعف 
التحديات  الواردة في تقرير  العمل. ووفقاً للتوصيات 
اإلنمائية العربية لعام 2011، من الضروري أن تعتمد 
الكلي  االقتصاد  صعيد  على  سياسات  العربية  البلدان 
وسياسات قطاعية أكثر مرونة، وأن تعمل على تعزيز 
األولويات استخدام  أبرز  المالية. ومن  السياسة  كفاءة 
في  االقتصادي  النشاط  لتسهيل  العام  االستثمار 
القطاعات النظامية التي تختزن طاقات كبيرة لتأمين 
في  يسهم  أن  ذلك  شأن  ومن  الالئق.  العمل  فرص 
تعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات العربية وتشجيع 

االستثمار في قطاعات اإلنتاج.

وعلى صعيــد تحصيل الضرائــب، من الضروري 
أن يتركــز العمل فــي المنطقة العربيــة على معالجة 

تحسين أنظمة األعمال 
وقواعد إدارتها هو عامل 

يفوق في األهمية إصالح 
قانون العمل في تحسين 

القدرة على خلق فرص 
العمل

http://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
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الفســاد، وإرســاء مقّومــات الحكــم الســليم. ويجــب 
العمــل علــى اعتمــاد معــّدل للضريبــة يكــون كافيــاً 
لتعزيــز النمــو وخلــق فــرص العمــل، ضمــن إطــار 
تنظيمــي فاعل وواضح، يشــجع األفــراد على العمل، 
ــة.  ــواق النظامي ــي األس ــتثمار، ف ــر، واالس والتوفي
ففي المنطقــة العربية نهجــان مختلفان في تحصيل 

الضرائب:

النفط  تصدير  من  إيرادات  تحقق  التي  البلدان   )1(
وإعادة توزيع جزء من إيراداته على السكان من 
تفعله  ما  الدخل. وهذا  على  ضرائب  فرض  غير 

معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا؛

منخفض،  الفرد  دخل  النفطية حيث  غير  )2( البلدان 
بعض  على  أو  األجنبية  األسواق  على  تعتمد 
كالمساعدات  الدخل،  في  األجنبية  المصادر 
حالة  في  كما  الخارج،  في  العاملين  وتحويالت 
مزيج  على  تعتمد  أو  ولبنان،  وتونس،  األردن، 
في  كما  الريعية،  والمصادر  المساعدات  من 
الطبيعية  الموارد  على  االعتماد  حيث  مصر، 

واإليرادات من قناة السويس.

وفي غياب أنظمة الضرائب الشاملة والتصاعدية، 
تحقيق  على  البلدان  من  الثانية  المجموعة  تعتمد 
وهذه  المضافة.  القيمة  على  الضرائب  من  اإليرادات 
الضرائب هي ضرائب مباشرة ال توّزع عبء الضريبة 
الشركات.  ربح  أو  الفردي  الدخل  حجم  أساس  على 
المنطقة تدريجياً أن األنظمة الضريبية  وتدرك بلدان 
السياسي  االستقرار  تثبيت  على  قدرة  تملك  العادلة 
األنظمة  لتعديل  الالزمة  بالخطوات  تقوم  وبدأت 
الجديدة  الميزانية  ففي  االتجاه.  هذا  في  الضريبية 

 
عالقة الترابط بين اإليرادات الضريبية وحركة الشكل 13-3 

البطالة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي(

الكويت

متوسط بلدان رابطة 
أمم جنوب رشق آسيا

مرص

الجمهورية العربية السورية
البلدان العربية متوسط 

املغرب

تونس
األردن

 0

 5

 10

 15

 20

 25

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

ية 
رضيب

 ال
ات

راد
إلي

ا
يل)

ما
إلج

يل ا
ملح

ج ا
نات

 ال
من

ية 
ئو

 امل
بة

س
الن

(ب

معدل البطالة
.ESCWA, 2011	:املصدر



69

الفصل الثالث واالجتماعية االقتصادية  التطورات  مسح 
العربية 2013-2012 املنطقة  يف 

للسنة المالية 2011-2012، تقترح الحكومة المصرية، 
على  أي  المال،  رأس  أرباح  على  ضريبة  فرض 
اإليرادات المحققة من العمليات المالية، كاألرباح من 
عمليات البورصة والعقارات. وهذا اإلجراء يؤدي إلى 
رفع معّدل الضريبة بنسبة 5 في المائة على الشريحة 

العليا من الدخل. 

البطالة  معالجة  يمكن  اإلنفاق،  صعيد  وعلى 
كسياسة  المؤقتة  الحوافز  سياسات  باعتماد  الدورية 
منذ  تونس،  في  المعتمدة  االنطالق«  ثم  »التوقف 

عام 2012 )الشكل 14-3(. 

حافز  بمثابة  لتكون  السياسة  هذه  ووضعت 
النفقات  حساب  على  االستثمار  لزيادة  مؤقت 
التشغيلية. وهي تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية 
الدين  تحّمل  شروط  واستيفاء  مقبول،  مستوى  إلى 
غياب  تحليل  والطويل. ويبيّن  المتوسط  األجلين  في 
خالل  تونس  في  الكلي  لالقتصاد  السليمة  اإلدارة 
األزمة أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تجريد البلد 
على  القدرة  الطلب، وبالتالي  تحفيز  على  القدرة  من 

إدارة الحساب الكنيزي للبطالة. 

)د( زيادة العنرص اإلنمائي يف النفقات الحكومية

المقاييس  بيانات  من  سلسلة  على  تحليل  يبيّن 
العربية32 أّن معدل  البلدان  من  لمجموعة  االقتصادية 
يفسر  الذي  الوحيد  اإلحصائي  المتغيّر  هو  االستثمار 
معدل  ارتفع  ما  فإذا  المنطقة.  في  البطالة  مستوى 
االستثمار بنسبة 1 في المائة، ينخفض معّدل البطالة 
االقتصادي  النمو  أن  غير  المائة.  في   0.24 بنسبة 
االستثمار  خالل  من  العربية  البلدان  حققته  الذي 
ولم  العمل.  فرص  خلق  على  للتأثير  كافياً  يكن  لم 
والبطالة حتى  النمو  بين  إحصائية  عالقة  أي  تالحظ 
الفترة  هذه  التركيب خالل  في  التغيير  ُيحسب  عندما 
يرتبط  الحالة،  هذه  الثابتة. وفي  الفترة  أثر  بإضافة 
التضخم سلباً بالبطالة على النحو الذي يبيّنه منحنى 
في   10 بنسبة  التضخم  معّدل  ارتفع  وإذا  فيلبس. 
المائة، يفترض أن ينخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 

قورنت  ما  إذا  جداً  منخفضة  نسبة  المائة، وهي  في 
بتأثير االستثمار. ويبدو أن االستثمار هو استراتيجية 

ضرورية لخفض معّدل البطالة في البلدان العربية.

)ھ( إعادة تخصيص جزء من النفقات العسكرية 
ألغراض تنموّية

يظهر )الشكل 3-15( أن البلدان العربية تخصص 
اإلجمالي  المحلي  ناتجها  من  المائة  في   5 من  أكثر 
تفوق  النسبة  وهذه  العسكري.  اإلنفاق  ألغراض 
لألغراض  واإلنفاق  العالمي.  المتوسط  بمرتين 
العسكرية ينطوي على فرصة ضائعة، إذ يحول دون 
والصحة  للتعليم  الموارد  من  يكفي  ما  تخصيص 
في   3.95 نسبة  العربية  البلدان  وتخصص  العامة. 
بينما  للتعليم  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  من  المائة 
وتخصص  المائة.  في   4.45 العالمي  المتوسط  يبلغ 
هذه البلدان نسبة 2.44 في المائة من ناتجها المحلي 
اإلنفاق  متوسط  يبلغ  العامة، بينما  للصحة  اإلجمالي 

العالمي على هذا القطاع 5.75 في المائة. 

اإلنفـاق  أن جـزءاً كبيـراً مـن  بالذكـر  والجديـر 
العسـكري يجري على شراء سلع مسـتوردة ال تحقق 
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أي نتائـج اقتصاديـة وال تؤثر علـى المعامل الكنيزي 
المضاعـف ألنهـا ال تدعـم الصناعـة المحليـة وال أي 
قطاع آخر مـن القطاعات ذات القيمـة المضافة. ومن 
الضروري أن يركـز إصالح أنماط اإلنفـاق الحكومي 
على هـذا االنحيـاز الواضـح لإلنفاق العسـكري، وإال 
لن يكـون لتدابير الوقاية مـن التقلّبـات الدورية التي 
تتخذها بلـدان عديدة أثر يذكر على خفض البطالة في 
األعوام المقبلة. وفي ظل النمو السكاني وارتفاع نسبة 
الشباب الباحثين عن عمل مجٍز، ينبغي للبلدان العربية 
أن تجد سـبيالً لحل النزاعات التي ُيحتمل أن تنشأ في 

المستقبل.

)و( زيادة التشغيل يف القطاع العام: برامج اإلشغال 
العامة وسياسات التدخل يف سوق العمل

في  قصيرة  لفترة  العمل  فرص  تأمين  يكون  قد 
التحصيل  العمل من ذوي  للعاطلين عن  العام  القطاع 
العلمي إجراًء مؤقتاً قد تدعو الحاجة إلى العمل به ولو 
غير مستحسن في الفترات االنتقالية. ومن الضروري 
منذ  اإلطار  هذا  في  تندرج  التي  العقود  فترة  تحديد 
البداية وإخضاعها لشروط تطوير المؤهالت ومتابعة 

اإلرشادات المهنية طيلة فترة العقد. 

وفيمـا يتعلق ببرامج األشـغال العامـة، اقترحت 
تسـتطيع  أداة  البرامـج  هـذه  تكـون  أن  اإلسـكوا 

الحكومـات من خاللهـا تقديم المسـاعدة المباشـرة 
في التشـغيل، وال سـيما للفئات المحتاجـة33. ويمكن 
لهـذه البرامـج أن تكـون أداة للحد مـن الفقر، وهي 
تصّمـم عـادة لتوفير فـرص العمل ومصـادر الدخل 
ألكثر السـكان تضرراً من األزمـات االقتصادية. وفي 
العـراق ومصر واليمن خبرة  العربية، يملك  المنطقة 
في برامج األشغال العامة الضخمة، تنفق في إطارها 
مالييـن الـدوالرات، معظمها فـي المناطـق الريفية. 
وتسـعى هذه البرامج إلى تحقيـق هدفين، األول هو 
خلق فـرص العمل والثاني هو تطوير بنية اقتصادية 

واجتماعيـة حيوية في المناطق المهمشـة. 

فهي  العمل،  سوق  في  التدخل  سياسات  أما 
سياسات ُطبّقت سابقاً في المنطقة العربية. وتقضي 
الحماية  لتأمين  العمل  أسواق  في  الحكومات  بتدخل 
االقتصادية.  الظروف  من  الناتجة  التداعيات  من 
بين  التوافق  لدعم  عادة،  الحكومات،  تدخل  ويكون 
منها،  والمطلوب  العاملة  األيدي  من  المعروض 
لالقتصاد وتحسين  المتاحة  البشرية  الموارد  وزيادة 
ومن  العمل.  سوق  سير  سالمة  وضمان  نوعيتها، 
األدوات التي تستخدمها الحكومات على هذا الصعيد 
إصالح أنظمة سوق العمل، وتأمين خدمات التشغيل، 
وإعانات  العامة،  األشغال  لبرامج  التدريب  وتأمين 
التشغيل، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة34. 
وتتميّز هذه البرامج بقدرتها على أن تكون آلية فاعلة 
تنفذ  اليوم  وهي  األزمات،  ظل  في  البطالة  لمعالجة 
المانحة  الجهات  مع  الحكومة  عمل  تونس، حيث  في 
األيدي  من  أعداداً كثيفة  تستوعب  برامج  إطالق  على 
مستوى  تحسين  على  البرامج  هذه  وتركز  العاملة. 
اقتصادياً  الضعيفة  المناطق  في  السكان  معيشة 

والمناطق الحضرية في البلد35. 

ــعودية تنفيذ سياسات  وبدأت المملكة العربية الس
هادفة للتدخل في ســوق العمل، الهــدف منها معالجة 
ضعف مشــاركة النســاء في ســوق العمــل. وعلى أثر 
تطبيق قانــون نافذ منذ عــام 2006، يفتــرض أن تحل 
نســاء ســعوديات محــل األجانــب فــي محــالّت بيــع 
التجزئــة36. وفــي الوقت نفســه، أطلقــت وزارة العمل 

تفسير معّدل البطالة في المنطقةالجدول 10-3 

الثابتاملتغري الثابتاألثر  األثر عرب الفرتات واألثر 
C***17.72***19.7

0.31-***0.24-***معدل االستثمار
0.027-0.00018-معدل التضخم

الناتج املحيل اإلجمايل 0.01-0.01معّدل نمو 
R-squared0.790.85

Adjusted	R-squared0.780.81
S.E. of regression3.012.83

Sum	squared	resid1775.381321.01
Log	likelihood-518.14-487.39

F-statistic68.4221.62
املصدر: حسابات اإلسكوا.
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مبــادرة لتشــجيع النســاء علــى العمل مــن المنــزل37. 
 MANFORME وينــدرج في اإلطــار نفســه برنامــج
في تونس38، ومشــروع المنــار فــي األردن39، وبرامج 
التدريــب المهنــي فــي مصــر والمغــرب، وأجــزاء من 
مشــروع MEDA فــي األردن والجمهوريــة العربيــة 

الســورية ولبنان40. 

غيـر أن تنفيـذ هـذه البرامـج يتطلـب قـدراً من 
االسـتقرار  علـى  تؤثـر  ال  حتـى  والتنبـه،  الحـذر 
االقتصـادي الكلي علـى المدى البعيـد. وال بّد من أن 
يستند التنفيذ إلى دراسـات تتحّسب لنتائج اإلخفاق. 
ففي بلدان مثـل تونس، تعتبر هـذه البرامج مصدراً 
جديـداً مـن مصـادر الوظائـف العامـة، وقـد ألقـى 
الميزانيـة. ويظهـر  علـى  بأعبـاء ضخمـة  تنفيذهـا 
التحليل كذلك أن برامج اإلصـالح نجحت في تكوين 
جيـوب مـن االمتيـاز، لكنها لـم تتمكن مـن تحقيق 
تغييـر اقتصـادي جذري واسـع النطـاق41. والجدير 
التحـّول  خـالل  مـن  الجـذري  التغييـر  أن  بالذكـر 
الهيكلـي في االقتصـادات العربيـة، والتنويـع بعيداً 
عـن القطاعـات الريعيـة، والتركيـز علـى القطاعات 
المتقدمـة تكنولوجياً، قد أدرج ضمـن األولويات في 
البلدان العربية، وبلغ هذا المسـار مسـتوى مشـجعاً 
الصناعـة  قطـاع  فحصـة  المجـاالت.  بعـض  فـي 
واالتصـاالت  الخدمـات  قطـاع  وكذلـك  التحويليـة، 
باتـت  والتجـارة والسـياحة، تتزايـد بسـرعة. وقـد 
الصناعـة التحويلية ثاني أكبـر القطاعات في األردن 
 ومصر42. غيـر أن الكثيـر من المؤسسـات الصناعية 
ال تـزال على مسـار يتسـم بتدني المهـارات، وتدني 
مـا  وكثيـرا  اإلنتاجيـة،  وتدنـي  المضافـة،  القيمـة 
تسـتعين باأليـدي العاملة المهاجرة، وهـذه الصفات 

االقتصاد.   المعرفة فـي  تظهر ضعـف عنصـر 

2.	إصالح قانون سوق العمل بهدف إكسابه	
آلية	 المزيد من المرونة والحفاظ على 

الضمان االجتماعي

باشـرت بلـدان عربيـة عديـدة بإصـالح قانـون 
العمـل، وال سـيما ُعمـان ومصـر واليمـن فـي عـام 

2003، والعـراق وقطـر فـي عـام 2004، والمملكـة 

العربية السـعودية في عام 2005، واإلمارات العربية 
والجمهوريـة  واألردن   ،2007 عـام  فـي  المتحـدة 
العربيـة السـورية والكويـت فـي عـام 2010 43. وقد 
أسـهمت التعديـالت التـي أدخلت على قانـون العمل 
المدرجة في  التخفيـف مـن صرامـة الشـروط  فـي 
أصحـاب  علـى  األجـل، وسـهلت  المحـّددة  العقـود 
العمل مهمـة تكييف القوى العاملة حسـب الظروف 
االقتصاديـة. غيـر أن المطلـوب هو نهـج جديد أكثر 
تحرراً. فاسـتمرار أزمة التشغيل في البلدان العربية، 
التي اسـتثمرتها  الرغـم من األمـوال والجهـود  على 
الدوليـة، كان مصدر  المانحـة  الحكومـات والجهات 

قلق طـوال العقـد الماضي. 

)أ( التأمني يف حالة البطالة

العمال  الكفاءة االقتصادية وحماية  يمكن تحقيق 
العامل  إلى »حماية دخل  في ظل قانون عمل يهدف 
الهدف  هذا  ولتحقيق  الوظائف«.  حماية  وليس 

تقترح اإلسكوا نموذجاً يرتكز على التوازن بين: 

)1( تخفيض كلفة الصرف؛ 
)2( وإنشاء نظام عام للتأمين في حالة البطالة. 

  
اإلنفاق العام بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الشكل 15-3

اإلجمالي، المتوسط للفترة 2009-2005

5.28 

3.95 

2.44 2.48 

4.45 

5.76 

متوسط 
اإلنفاق العسكري

متوسط اإلنفاق 
التعليم العام عىل 

متوسط اإلنفاق 
عىل الصحة العامة 

املتوسط يف العالماملنطقة العربية 

.http://data.worldbank.org/indicator ،املصدر: حسابات اإلسكوا، باالستناد إىل بيانات البنك الدويل

استمرار أزمة التشغيل 
في البلدان العربية كان 

مصدر قلق طوال العقد 
الماضي
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ويســود توافق عام على اعتبــار التأمين في حالة 
البطالة وســيلة من وســائل التثبيت االقتصادي. فهذا 
التأمين يسمح للمستهلكين بمواجهة مخاطر التقلّبات 

الوظائف. نتيجة لخسارة  الدخل  الحادة في 

تمكنهم  وسيلة  المستهلكين  متناول  في  ويضع 
الذين  العمل  عن  للعاطلين  سيما  االستهالك، وال  من 
العام  واألثر  االقتراض.  على  القدرة  يملكون  ال 
طبيعة  ذو  هو  الوطني  االقتصاد  على  السياسة  لهذه 
ألثر  أولية  تقديرات  على  الحصول  وبهدف  معقدة. 
إجراء محاكاة  يمكن  العربية،  البلدان  في  اآللية  هذه 
باستخدام نسخة معّدلة من نموذج ميراج44.ويفترض 
تعطي  مؤسسة  وجود   2013 عام  في  النموذج  هذا 
ويفترض  للبطالة.  تعويضات  العمل  عن  العاطلين 
العمل،  أجر  من  المائة  في   25 التعويض  يعادل  أن 
والتنمية  التعاون  منظمة  متوسط  تعادل  نسبة  وهي 
ويمّول  الثاني(.  )المرفق  االقتصادي  الميدان  في 
مع  العمل  على  إضافية  ضرائب  من  التعويض  هذا 
الصافية.  للمستحقات  األولي  المستوى  على  الحفاظ 
وال يدخل في تمرين المحاكاة تقييم أثر خفض كلفة 
الصرف من الخدمة مع أن هذه السياسة يفترض أن 
وهكذا  النمو.  حركة  مع  التشغيل  مرونة  من  تزيد 
يعني  ثابتة. وهذا  التشغيل  مرونة  تبقى  أن  يفترض 
عند  هي  السياسة  لهذه  االقتصادية  الكلفة  تقدير  أن 
سيؤدي  المحاكاة،  لتمرين  ووفقاً  األقصى.  الحد 
العربية  البلدان  في  البطالة  لتأمين  نظام  إنشاء 
غير  البلدان  وفي  العمال.  على  الضرائب  زيادة  إلى 
السعودية حيث  العربية  المملكة  للنفط وفي  المنتجة 
الزيادة من حوالى 3 إلى  البطالة مرتفعة ستبدأ هذه 

4 نقاط )الشكل 16-3(.

لهذه  اإلجماليّة  التكلفة  أّن  إلى  المحاكاة  وتشير 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   1 تعادل  السياسة 
 .)17-3 )الشكل  بأسرها  العربية  للمنطقة  اإلجمالي 
أعلى  سيكون  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وانخفاض 
تصل  أن  يمكن  حيث  للنفط  المنتجة  غير  البلدان  في 
المائة  3.25 في  المائة، وإلى  2.06 في  إلى  الخسارة 
و1.32  مصر،  في  المائة  في  و2.43  المغرب،  في 

األجور  في  للزيادة  وسيكون  تونس.  في  المائة  في 
سيما  وال  التنافسية،  القدرة  تراجع  على  هام  أثر 
تراجع  يفسر  وهذا  للنفط،  المنتجة  غير  البلدان  في 

الصادرات )الشكل 18-3(.

المنفذة  البرامج  مع  التكلفة  هذه  مقارنة  وينبغي 
حالياً في العديد من البلدان العربية للحد من البطالة. 
البطالة  ضد  برنامجاً   11 يوجد  مثالً  تونس  ففي 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   1.5 كلفتها  تتجاوز 
اإلجمالي وفق تقديرات البنك الدولي. ولتحليل تكاليف 
بّد من  ال  تنفيذها  وآليات  وفوائدها  البرامج  هذه  مثل 
القطاعات  مختلف  على  المختلفة  آثارها  في  النظر 
مراجع  االقتراح  هذا  واالجتماعية. وتؤكد  االقتصادية 
في  التأمين  خطط  أّن  إلى  تخلص  والتي  عديدة45 
الحماية  البطالة متى صّممت بشكل جيد تضمن  حال 
كبير  بقدر  تتسم  عمل  أسواق  في  للعاملين  الالزمة 
والجزائر  إيران  أّن  إلى  المرجع  ويشير  المرونة.  من 
تأمين  أنظمة  بالفعل  تعتمد  بلدان  ومصر  والكويت 
ما  نادراً  األنظمة  هذه  مثل  أّن  غير  البطالة  حال  في 
فوائدها، وشروط  تعي  ال  الشعب  ألّن عامة  تستخدم 
االنتساب  إمكانية  األنظمة تحّد من  إلى هذه  االنتساب 
بمجموعة معيّنة. وتضاف إلى ذلك صعوبة توثيق قرار 
القرار  هذا  الخدمة، ومفاعيل  الصرف »المبرر« من 
على المعنيين به، ومخاطر التسريح المحدودة عموماً 
القابلة للتجديد لفترات غير  في حالة أصحاب العقود 

محدودة والذين تغطيهم أنظمة أخرى.

ومــن منافــع أنظمــة التأميــن فــي حــال البطالة 
أنهــا أداة تحمــي العمــال الذيــن ال يتحّســبون لحالة 
البطالة. ورفاه األســر التي تســتفيد من هذه األنظمة 
في الواليات المتحدة األمريكية هو في المتوّسط أقل 
بنســبة 3 إلى 8 في المائة فقط من رفاه األســر التي 
لم تعش حالة البطالــة46. وفي غياب التأمين في حال 
البطالــة، يتراجــع متوّســط اإلنفاق على االســتهالك 

ــة تقريبا47ً. ــبة 20 في المائ بنس

ومن جهة أخرى قد تؤثر برامج التأمين في حال 
البطالة علــى القــرارات المتعلقــة بالتشــغيل. فلهذه 

 خطط التأمين في حال
 البطالة متى صّممت
 بشكل جيد تضمن
 الحماية الالزمة للعاملين
 في أسواق عمل تتسم
بقدر كبير من المرونة
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ــث عن عمل وعلى الحد  البرامج آثار على جهود البح
األدنى مــن األجور الذي يقبل به المســتفيدون منها. 
ونتيجــة لذلك، يمكن أن تصبح فتــرات البطالة أطول 
بمــا أّنهــا تأتــي بفوائــد مغريــة، أو أقصر فــي حال 
شملت البرامج موارد إضافية يصبح البحث عن عمل 
من خاللها أكثر فعاليًة. كما يتحّســن موقف الباحثين 
عــن عمل في التفاوض بفضل الفوائــد التي يجنونها 
فــي حــال البطالــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة األجور 
وبالتالــي إلى زيــادة البطالة التوازنيــة48. ويمكن أن 
يؤثــر التأمين في حــال البطالــة أيضاً علــى قرارات 
تخصيــص المــوارد مثــل إعــادة تنظيم المؤسســات 

الصرف.  وقرارات 

وفــي عدد مــن البلدان يجــري النظر فــي اعتماد 
أنظمة التأميــن في حال البطالة. وحاليــاً، تعتبر مثل 
هذه البرامج فعالة في البحرين ومصر. وفي األردن، 
بدأ اعتماد التأمين في حــال البطالة على مراحل بدءاً 
بخطة مســاهمة محددة49. وينّفذ فــي كل من المملكة 
العربية الســعودية وُعمان برنامج لإلعانات في حال 
البطالــة منذ عــام 2011، فــي حين تــدرس اإلمارات 

العربية المتحدة احتمال تنفيذ برنامج مشــابه50. 

)ب( وضع آلية للرضيبة عىل القيمة املضافة ألهداف 
اجتماعية

في نظــام بســماركي، تســتخدم الضرائــب على 
ــذه  ــة. وه ــتحقات االجتماعي ــل المس ــور لتموي األج
الضرائب تشّكل الفرق بين إجمالي األجور المدفوعة 
مــن قبــل صاحــب العمــل، والدخــل الصافــي الــذي 
يحصــل عليــه العامــل. وفــي ظــل هــذه الممارســة، 
يشــّجع تخفيــض كلفــة اليــد العاملة الشــركات على 
تشــغيل المزيد من العمال، وتحســين هوامش الربح 

ــية.  والقدرة التنافس

ــاع  ــتمرار ارتف ــّرر اس ــي تب ــباب الت ــن األس فم
معدالت البطالــة كلفة اليــد العاملــة أو االقتطاع من 
األجــور. وهــذا االقتطاع هــو الفــرق بين مــا يدفعه 
صاحــب العمل وما يحصل عليــه العامل. ويتخذ على 

ســبيل المثال وضع تونس باعتبار أّن تركيبة األجور 
تســاوي فيها 100 فــي المائــة. ويمثـّـل االقتطاع من 
األجر والمســاهمات ألغــراض اجتماعيــة الفرق بين 
المبلــغ اإلجمالي الــذي يدفعه صاحــب العمل - الذي 
ــن  ــا. ويبيّ ــي يتكبّده ــف الت ــكل 100 - والتكالي يش
الجــدول أّن القيمــة المقتطعــة للضرائــب قــد زادت 
بنســبة 4 في المائة في الفترة من 2000-1990 )23.5 
فــي المائــة( إلــى 2000-2010 )27.6 فــي المائــة(. 
وفــي الفتــرة األخيــرة 2008-2010، واصلت النســبة 
المقتطعــة للضرائب االرتفاع لتبلــغ 28.2 في المائة، 
وهــي التكاليف التــي تقع على عاتــق صاحب العمل. 
وقد يتطلّب تخفيض معدالت البطالة الحد من النسبة 

المقتطعة مــن األجــر للضرائب )الجــدول 11-3(.

المضافـة  القيمـة  الضريبـة علـى  ويقـوم مبـدأ 
لألغـراض االجتماعيـة علـى الحـد من المسـاهمات 
التـي يدفعهـا أصحـاب العمـل والتعويض عـن ذلك 
بزيادة معدالت الضريبة على القيمة المضافة لتمويل 
الحمايـة االجتماعيـة للعامليـن. ونظـراً إلى بسـاطة 
هـذه اآللية وأثرها المباشـر علـى كلفة اليـد العملة، 
البلـدان إلـى اعتمادها أو دراسـة  أتجـه العديد مـن 
إمكانيـة اعتمادهـا. وألمانيـا والدانمرك همـا البلدان 

 
الضرائب على العمال )بالنقاط األساسية(الشكل 16-3
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اللـذان حققا النجاح األبرز فـي اعتماد الضريبة على 
القيمـة المضافـة لألهـداف االجتماعية. ففـي أواخر 
التسـعينات، ارتفعـت معـدالت  الثمانينـات ومطلـع 
البطالة فـي الدانمـرك، وتفاقم العجز فـي االقتصاد 
المشـكلة،  لهـذه  وللتصـدي  المدفوعـات.  وميـزان 
اعتمـدت الحكومـة االشـتراكية في الدانمـرك حزمة 
من اإلصالحـات منها الضريبة علـى القيمة المضافة 
الحزمة مباشـرة  االجتماعيـة. وأّدت هذه  لألغـراض 
إلى تحّسن القدرة التنافسية بنسبة 5 في المائة وإلى 
خفـض معّدل التضخم وتحّسـن فـي هوامش الربح. 
ولم يكن أثر هذه اإلصالحات على البطالة على القدر 
نفسـه من األهمية، غير أّن معدالت البطالة انخفضت 
مـن 10 في المائـة في مطلـع التسـعينات إلى 4 في 
المائة في عـام 2011. واعتمدت ألمانيا في عام 2007 
نظامـاً للضريبـة علـى القيمـة المضافـة لألغـراض 
االجتماعية اقتضى رفع نسـبة هـذه الضريبة من 16 
فـي المائة إلى 19 فـي المائة لتمويـل التخفيض في 
المسـاهمات في حـال البطالة. وكانـت نقطة واحدة 
من هذه الضريبـة كافية للتعويض عن التخفيض في 
المسـاهمات. وفي فرنسـا، بدأ النقاش حـول اعتماد 
مثل هذه الحلول منذ زمن طويل وهو ال يزال جارياً. 
وتمت مناقشـة هذه القضيّة بالتفصيل في عام 2007 
كمـا عـادت مؤخـراً إلـى دائـرة المناقشـات العامة. 
وأجريـت دراسـات متعـددة حـول هـذا الموضوع، 
الضريبـة  مـن  أّن نقطـة  المحـاكاة  نمـاذج  وبيّنـت 

علـى القيمـة المضافـة تعـّوض عـن 1.5 نقطـة من 
تقديـرات  اجتماعيـة. ووفـق  المسـاهمات ألغـراض 
االقتصـاد  لـوزارة  التابعـة  للخزانـة  العامـة  اإلدارة 
والصناعـة والتشـغيل فـي فرنسـا يـؤدي تخفيض 
المساهمات لألغراض االجتماعية من األجور المتدنية 
وتمويلهـا عبر زيـادة 1.5 نقطـة مـن الضريبة على 
القيمة المضافة إلى تأميـن أكثر من 300 ألف فرصة 

عمل جديـدة في األجل المتوسـط.

وقـد يؤدي اعتماد هذه الضريبـة في بعض بلدان 
المنطقـة العربية إلى الحد من كلفـة اليد العاملة التي 
يتكبدهـا أصحـاب العمـل، وذلـك مـن دون الحاجـة 
إلـى تخفيـض فوائـد شـبكات الضمـان االجتماعـي. 
واسـتخدمت نسـخة معّدلة من أداة ميـراج للمحاكاة 
لتقييم األثر االقتصادي الناتج من اعتماد ضريبة على 
المحاكاة  القيمة المضافـة ألغـراض اجتماعية. وفـي 
جرى تخفيـض الضرائب على اليد العاملة بنسـبة 50 
في المائـة والمحافظة على مسـتويات فوائد الضمان 
االجتماعـي. وتمويـل الفـارق بيـن المسـاهمات فـي 
الضمان االجتماعي والفوائد المحققة منه يفترض أن 
يكون مـن خالل ضريبة غير مباشـرة إضافية تعرف 
بالضريبـة على القيمـة المضافة ألغـراض اجتماعية. 
القيمـة  علـى  الضريبـة  أّن نسـبة  المحـاكاة  وتبيّـن 
المضافـة ألهـداف اجتماعيـة تختلف بين بلـد وآخر، 
وتتـراوح بيـن 6.79 في المائـة في البحريـن، و4.14 
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فـي المائـة فـي تونـس و0.07 فـي المائة فـي مصر 
)الشـكل 3-20(. وهذه االختالفات هـي نتيجة للفرق 
في نسـبة المساهمات في الضمان االجتماعي القائمة 
بالفعل في هذه البلدان. وللحـد من كلفة اليد العاملة 
أثـار على معـدالت البطالة في هـذه البلـدان. ويبيّن 
)الشـكالن 3-23 و3-24( أّن معدالت البطالة تتراجع 
في جميـع البلدان، وبشـكل خاص فـي تونس حيث 
يبلـغ التراجـع 7.7- نقطة فـي صفوف العمـال غير 
المهـرة و14.9- فـي صفـوف العمـال المهـرة. وفي 
هـذه األرقام دليل على أّن المسـاهمات فـي الضمان 
االجتماعـي مرتفعة في نسـبتها ومسـتوى تغطيتها 
في تونـس. وتؤدي هـذه الضريبة أيضـاً إلى تعزيز 
القدرة التنافسـية وخلق ديناميـات عمل جديدة وإلى 
تراجـع ملحوظ في البطالـة. ولذلك مـن المتوقع أن 
تتيـح للبلـدان العربية فرصـاً جديدة للنمـو قد تبلغ 
وفق تقديرات نمـوذج المحاكاة 0.66 فـي المائة في 
المنطقـة ككل. وتشـير التقديـرات إلـى أّن معـدالت 
النمـو يمكـن أن تتجـاوز 6 فـي المائـة فـي تونس، 
التي يمكـن أن تجني فوائـد هامة من هـذه الخطوة 
اإلصالحيـة. في حين تبقى آثار مثل هذه السياسـات 
محدودة فـي بلدان مثل مصر حيـث تغطية الضمان 
االجتماعـي محـدودة فـي سـوق عمل يطغـى عليها 

النظامي. غيـر  الطابع 

الموارد  توزيع  إعادة  على  السياسة  هذه  وآثار 
تختلف بين بلد وآخر. فزيادة الضرائب غير المباشرة 
بد  التوزيع. وال  إعادة  تشجع  ال  التي  السياسات  من 
الضرائب، فالتهّرب  دراسة سياسات جباية  أيضاً من 
العربية،  البلدان  معظم  في  شائع  الضرائب  دفع  من 
من  أسهل  المباشرة  غير  الضرائب  جباية  أّن  علماً 

جباية الضرائب المباشرة.

)ج( تشجيع العمل بدوام جزئي

ال بــّد من تشــجيع العمل بــدوام جزئــي وإتاحة 
إمكانيــة ذلــك على نطــاق أوســع. فــدوام العمل في 
ــع  ــي تدف ــباب الت ــّم األس ــن أه ــة م اإلدارات العام
بالباحثيــن عــن عمل، ال ســيما النســاء، إلــى تفضيل 

الوظائــف فــي القطاع العــام. ويمكــن لتأمين فرص 
العمــل بــدوام جزئي أن يخفــف من هــذه المخاوف 
ويزيد مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل. وفي تلك 
الحالــة ينبغــي تكييــف المســاهمات فــي الضمــان 

االجتماعــي بحيــث تشــمل العامليــن بــدوام جزئي.

)د( إصالح خدمات مكاتب التشغيل

المنطقة  في  العامة  التوظيف  مكاتب  تعاني 
العربية من محدودية خدماتها، ومن األسباب الرئيسية 
لذلك تغطيتها المحدودة والفوائد القليلة التي تؤمنها. 
من  عمالً  وجدوا  الذين  عمل  عن  الباحثين  فنسبة 
إلى  اإلحصاءات  متدنية51. وتشير  المكاتب  هذه  خالل 
ُسّجلوا في مكتب خدمات  الذين  المائة من  أن 18 في 
الفترة  في  البحرين  في  العمل  لوزارة  التابع  التشغيل 
خالل  عمالً من  عام 2007 وجدوا  عام 2005 إلى  من 
المكتب. وفي مصر، 29 في المائة من المسجلين لدى 
الخاصة  المعلومات  للتشغيل ونظام  المركزية  اإلدارة 
بسوق العمل وجدوا عمالً من خالل هذه المكاتب في 
 .2010 حزيران/يونيو  إلى  نيسان/أبريل  من  الفترة 

الحصة المقتطعة من األجرالجدول 11-3
للضرائب وللمساهمات االجتماعية في تونس 

)بالنسبة المئوية(

املتوسط يف الفرتة
2000-1990

املتوسط يف الفرتة
2010-2001

املتوسط يف الفرتة
2010-2008

100100100أوالً	-	تكاليف صاحب العمل

10.110.39.8املساهمات ألغراض اجتماعية

2.73.44.4مساهمات صاحب العمل األخرى

87.386.385.9ثانياً	-	إجمايل األجر

5.05.85.0مساهمة املوظف االجتماعية

5.88.59.1الرضيبة

76.572.471.8ثالثاً	-	األجر

الحصة املقتطعة للرضيبة	
23.527.628.2وللمساهمات االجتماعية

املصدر: حسابات اإلسكوا استناداً إىل بيانات من املعهد الوطني لإلحصاء، تونس.
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مركز  لدى  المسجلين  من  المائة  في   3 األردن،  وفي 
في  المركز  خالل  من  عمالً  وجدوا  الوطني  التشغيل 
الفترة من عام 2004 إلى عام 2010. وفي لبنان، تلقت 
عن  بحثاً  طلباً   1370 لالستخدام  الوطنية  المؤسسة 
 ،2005 عام  إلى   1998 عام  من  الفترة  في  فقط  عمل 
العمل لـ  المؤسسة 450 فرصة عمل وأمنت  وعرضت 
210 باحثين عن عمل فقط. وفي فلسطين، تسّجل أكثر 

في  العمل  مديرية  في  العمل  عن  عاطل  من 300 ألف 
تشغيل  تسهيل  من  المديرية  تتمكن  ولم   ،2008 عام 
السعودية،  العربية  المملكة  وفي  فرداً.   87 من  أكثر 
سّهلت مكاتب التشغيل في وزارة العمل في عام 2008 

إيجاد عمل لنسبة 57 في المائة من العاطلين عن العمل 
التشغيل  المسجلين. وفي تونس، تسجل لدى وكاالت 
 ،2005 عام  في  العمل  عن  عاطل  ألف   300 العامة 
المكاتب  فتمّكنت  عمل  عرض  آالف   110 عن  وأعلنت 
لديها.  العمل لحوالى 100 ألف فرد مسجل  تأمين  من 
الفرص  الوكاالت وزيادة نسبة  ولتحسين فعالية هذه 
التي تؤمنها، اقترحت اإلسكوا حزمة إصالحات شاملة 

تعالج المواضيع التالية52: 

العامة:  التشغيل  لخدمات  شامل  نهج  تطوير   )1(
مستقاة  دروس  إلى  الجديد  النهج  هذا  يستند 
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التعاون  مجلس  بلدان  في  نفذت  إصالحات  من 
تؤمن  جديدة  وكاالت  إنشاء  أجل  من  الخليجي 
عن  للباحثين  المهنية  والتوجيهات  الخدمات 
تدريبهم،  ومستلزمات  طاقاتهم  وتحدد  عمل، 
على  بناًء  تدريبية  أو  دراسية  دورات  وتعّد 
الخاصة.  الشركات  متطلّبات  وعلى  احتياجاتهم 
الشركات  مع  التنسيق  أّن  بالذكر  والجدير 
وتسهيل  العمل  فرص  لتحديد  قائم  الخاصة 

عملية التشغيل؛

التشغيل:  عملية  على  الرسمي  الطابع  إضفاء   )2(
تكون  ما  غالباً  العام،  القطاع  باستثناء وظائف 
عملية التشغيل غير رسمية، قائمة على العالقات 
الشخصية أو عالقات العمل. ومن شأن اإلعالنات 
أن  الموحدة  المرشحين  اختيار  وعمليات  العامة 
بعيداً  لألفراد  العادلة  الفرص  من  المزيد  تتيح 
عن الشبكات االجتماعية والعالقات األسرية. وال 
واسعة  عامة  لسياسات  هيكلية  تطوير  من  بد 

النطاق تربط بين المشاركين في سوق العمل؛

)3( تعزيز خدمات التشغيل وتسهيل الحصول عليها: 
التوجيه  خدمات  بين  التكامل  تعزيز  خالل  من 
الشركات  مع  االتصال  وتنظيم  والتدريب 
جغرافية  منطقة  في  متطلباتها  على  واالطالع 
هذه  مثل  محدد. وتتطلب  مهني  مجال  أو  معيّنة 
آلية وبنية موّسعة تتيح عرض فرص  الخطوات 

العمل على العاملين في القطاع غير النظامي؛

والنقابات  العمل  أصحاب  جمعيات  دور  تعزيز   )4(
العمالية في إدارة خدمات التشغيل: من األفضل 
واإلدارات  المدني  المجتمع  منظمات  تشارك  أن 
إطارها  في  تتعاون  أفقية  شبكات  في  العامة 
تنّقل  إمكانية  وتسهيل  العمل  فرص  لزيادة 

العمال؛

يمكن  الخاصة:  التشغيل  مكاتب  دور  تعزيز   )5(
أكثر  دوراً  تؤدي  أن  الخاصة  التشغيل  لمكاتب 
فعالية إذا ما تمكنت من تنظيم أنشطتها. وتبذل 

أما  الخاصة،  التدريب  معاهد  لتنظيم  الجهود 
تنظيم مكاتب التشغيل الخاصة فال يزال متأخراً. 
مكاتب  تطوير  يزال  ال  األردن،  وباستثناء 
سياسات  برامج  من  غائباً  الخاصة  التشغيل 

العمل في سائر البلدان.

)6( تعميــم المســاواة فــي تصميم خدمات التشــغيل 
ــي  ــات، ال يراع ــض البيان ــاً لبع ــة: وفق العام
ــاً  ــا دائم ــغيل وتقديمه ــات التش ــم خدم تصمي
المســاواة بيــن الجنســين والتوزيــع الجغرافي. 
وفــي مصــر مثــالً، 19 فــي المائــة فقــط مــن 
الوظائــف التــي جــرى ملؤهــا فــي الفتــرة من 
نيســان/أبريل إلــى حزيران/يونيــو 2010 مــن 
خــالل مكاتب التشــغيل خصصــت لباحثات عن 
عمــل. وتبيّــن المعلومــات المتوفــرة أّن مكاتب 
التشــغيل في معظم البلــدان العربية، تتوّزع في 
محافظــات ومناطــق مختلفة. ولكــن في بعض 
الحاالت، تتركز هــذه المكاتب في المدن الكبرى 
أو المناطــق الحضريــة. وفي العــراق مثالً، يقع 
ثلــث هــذه المكاتــب فــي بغــداد، وفــي المملكة 
العربيــة الســعودية يترّكز ربعها فــي الرياض، 
وفــي لبنــان، تتواجــد هــذه المكاتب فــي ثالث 
مدن رئيســية فقط. وتركز مكاتب التشــغيل في 
المدن الرئيســية والمناطــق الحضرية دليل على 
ارتفــاع مســتويات التحضــر، وينبغــي توســيع 
نطــاق هــذه المكاتــب إلــى المناطــق الريفيــة. 
ــة  ــع الميزاني ــة توزي ــح كيفيّ ــب توضي ويصع
المخصصــة لهــذه الخدمــات، ومعرفــة مــا إذا 
كانــت جميــع المكاتــب توفــر الخدمات نفســها 
ــع  ــن توزي ــات ع ــا. فالمعلوم ــودة ذاته وبالج
ــب  ــة بحس ــغيل العام ــات التش ــة خدم ميزاني
المحافظــات أو المناطــق ليســت متوفــرة، وقد 
تتفاوت جــودة الخدمــات المقدمــة. وفي مصر 
مثــالً، تتفــاوت نســبة المناصــب الشــاغرة التي 
تملؤها مكاتب التشغيل ما بين المحافظات. وفي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ثّمة تفــاوت كبير 
ــواغر التي تعلن  بين المناطق من حيث عدد الش
عنهــا مكاتــب التشــغيل. وال بــد مــن النظر في 

ال يراعي تصميم خدمات 
التشغيل وتقديمها دائمًا 

المساواة بين الجنسين 
والتوزيع الجغرافي
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هــذه التفاوتات بتأن وحــرص، إذ يمكن أن تدّل 
مــن جهــة على اختــالف فــي مســتويات فعالية 
مكاتب التشــغيل، كما يمكن أن تنتج من ظروف 
خاصة بسوق العمل في مناطق مختلفة في البلد 
الواحــد. ومكاتب التشــغيل العامة مســؤولة عن 
إدارة آليــات تأمين العمل وعــن تنفيذها. وتعمل 
هــذه المكاتب أيضــاً على تســجيل العاطلين عن 
ــن في حال البطالة،  العمل، وتوزيع فوائد التأمي

ومتابعــة التغيّــرات فــي حركة ســوق العمل.

3.	تعزيز سياسات الهجرة ضمن المنطقة	
العربية

واالجتماعيـة  االقتصاديـة  اآلثـار  تقييـم  جـرى 
لتعزيـز التكامـل فـي المنطقـة العربيـة، وتبيّـن أّن 
فـي التكامل إمكانات كبيرة لتعزيـز النمو وتخفيض 
البطالة في المنطقة. ونّفذت لذلك محاكاة تستند إلى 

يلي53:  ما 

)أ( إزالة كل الحواجز الجمركية بين البلدان واألقاليم 
العربية في عام 2013؛

المائة  في   2 بنسبة  النقل  تكاليف  من  الحد  )ب( 
سنوياً بين جميع البلدان العربية؛

)ج( االستعاضة عن 20 في المائة من المهاجرين غير 
للنفط  المنتجة  البلدان  في  الموجودين  العرب 
بمواطنين عرب، واقتصار حركة الهجرة الوافدة 

في المستقبل على مواطني البلدان العربية.

هذه  مثل  اعتماد  أن  المحاكاة  عمليات  وتبيّن 
إلى  يؤدي  قد  العربية  المنطقة  في  السياسات 
في   1.6 بنسبة  االجمالي  المحلي  الناتج  زيادة 
منها  تستفيد  الزيادة  وهذه  )الشكل 23-3(.  المائة 
من  تستفيد  إذ  مصر  أولها  العربية،  البلدان  جميع 
تحقق  الحالة  هذه  المائة. وفي  قدرها 4.1 في  زيادة 
بنسبة 1.4  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  زيادة  تونس 
المائة  في   2.5 بنسبة  زيادة  والمغرب  المائة،  في 
)الشكل 3-24(. وتستفيد البلدان المنتجة للنفط أيضاً 
من هذا التكامل اإلقليمي إذ يوّسع لها فرص الوصول 
المهاجرين  إمكانات  من  واالستفادة  األسواق  إلى 

الذين يزيد استهالكهم في البلدان المضيفة.

السيناريوهات  في  اإلقليمي  التكامل  وسياسات 
المذكورة سيكون لها أثر أيضاً على مستويات البطالة 
تعاني  التي  البلدان  في  سيما  ال  ككل،  المنطقة  في 
ومصر  تونس  مثل  البطالة  من  مرتفعة  معدالت  من 
الشكالن 3-25 و3-26 أّن معدالت  والمغرب54. ويبيّن 
البطالة في صفوف العمال المهرة وغير المهرة يمكن 
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األقوى سيكون في  كاملة. واألثر  تتراجع 3 نقاط  أن 
تراجعاً في  ستشهد  التي  للنفط  المنتجة  غير  البلدان 
وغير  المهرة  العمال  صفوف  في  البطالة  معدالت 
البلدان، يمكن  مستوى  5 نقاط. وعلى  يناهز  المهرة 
كبير  تراجع  من  والمغرب  ومصر  تونس  تستفيد  أن 
في معدالت بطالة العمال المهرة وغير المهرة. ويبيّن 
العاملة  اليد  صفوف  في  البطالة  أّن   28-3 الشكل 
في  نقطة   8.02 حوالى  تنخفض  أن  يمكن  الماهرة 
مصر، و6.9 نقطة في تونس، و7.2 نقطة في المغرب. 
العربي، يمكن أن تنخفض  المشرق  وفي سائر بلدان 
الماهرة  العاملة  اليد  صفوف  في  البطالة  معدالت 
في  البطالة  معدالت  أن  بالذكر  6.43 نقطة. والجدير 

في  أيضاً  ستنخفض  المهرة  غير  العمال  صفوف 
البطالة.  معدالت  في  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان 
العمال  صفوف  في  البطالة  أن   27-3 الشكل  ويبيّن 
غير المهرة يمكن أن تنخفض بمعدل 3.86 نقطة في 
وبمعّدل 5.71 نقطة  المغرب  في  تونس و4.34 نقطة 

في مصر و4.08 نقطة في سائر بلدان المشرق.

وال يترتب علـى تطوير سياسـات الهجرة ضمن 
المنطقـة العربيـة أي تكاليـف علـى الماليـة العامة، 
ويمكن أن تكون الحل األول واألكثر فعالية لمشـكلة 
البطالـة فـي المنطقـة. ولتفعيـل هـذا الحـل، يكفي 
توفر اإلرادة السياسية لدى المسؤولين في المنطقة، 
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مسـتفيدين فـي ذلك مـن الـدروس التي تزخـر بها 
التحـركات  سـيما  األخيـرة، ال  السياسـية  األحـداث 
الشـعبية التي حلّت بأكثر من بلد في المنطقة. وال بد 
أيضـاً مـن أن التنبّه مـن أن ارتفـاع معـّدل البطالة 
فـي بلد معيّن سـيكون له تداعيات على سـائر بلدان 
المنطقـة. ولذلـك مـن الضـروري معالجـة مشـكلة 

البطالـة على مسـتوى المنطقة.

دال	-	خالصة

على  اتخاذها  الالزم  الخيارات  أّن  الواضح  من 
يمكن  للغاية. وال  صعبة  المنطقة  في  القصير  المدى 
العمل  فرص  وخلق  النمو  وتعزيز  المساواة  تحقيق 
من دون إجراء تغييرات جذرية في السياسات المالية 
أولى نحو  الكلي. وفي خطوة  االقتصاد  وعلى صعيد 
بين صانعي  المفيد إطالق حوار  التغييرات، من  هذه 
أهداف  تجديد  إلعادة  الخاص  والقطاع  السياسات 
الخاصة  التنمية  مسارات  ومناقشة  العامة  السياسة 

بكل بلد. 

اتخاذ  إلى  تسارع  أن  الجديدة  الحكومات  وعلى 
وما  االنتقالية  المرحلة  طول  لتجنّب  صعبة،  قرارات 
االقتصاد  على  معالجتها  تصعب  تداعيات  من  تخلّفه 

المنطقة  في  البطالة  لمشكلة  فالحلول  والمجتمع. 
إنمائياً  نموذجاً  تتطلب  وهي  بديهية  ليست  العربية 
شامالً وجديداً، يستغرق تصميمه وتنفيذه وجني ثماره 
وقتاً ويتطلب استقراراً اجتماعياً. ويتضمن هذا المسح 
المدى  تنّفذ على  أن  اقتراحات بشأن إصالحات يمكن 
المدى،  بعيدة  إلصالحات  الطريق  فتمهد  القصير، 
على أساس خمسة توّجهات سياسية هي: )أ( تحسين 
العمل؛  سوق  على  الكلي  االقتصاد  سياسات  أثر 
)ب( اعتماد أنظمة التأمين في حال البطالة والحد من 
الضريبة  آلية  العمل؛ )ج( اعتماد  من  الصرف  تكاليف 
اجتماعية؛ )د( تشجيع  ألغراض  المضافة  القيمة  على 
العربية؛ )ھ( إصالح  المنطقة  الهجرة ضمن  سياسات 
عالمي  نموذج  وبتطبيق  العامة.  التشغيل  خدمات 
للمحاكاة جرى استعراض آلثار هذه اإلصالحات على 
االقتصاد. وتبيّن من المحاكاة أّن اآلثار تتفاوت من بلد 
إلى آخر حسب ظروف كل بلد، وأّن التكامل اإلقليمي 
التي  اإلجراءات  من  العامة  التشغيل  خدمات  وتحديث 

تعود بفوائد كبيرة على جميع البلدان العربية.

وهذا المسح إنما هو تقييم أولي لهذه السياسات، 
أساس  على  يجري  معّمق  بتقييم  استكماله  بّد من  ال 
المؤسسية  واألطر  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف 

التي يتفرد بها كل بلد.

 الحلول لمشكلة البطالة
 في المنطقة العربية
 ليست بديهية وهي
 تتطلب نموذجًا إنمائيًا
شاماًل وجديدًا
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المرفق األول
مرونة فرص العمل ومؤشرات مختارة

الجدول المرفق 1. مرونة النمو في توليد فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

البلد/املنطقة

الناتج	 مرونة مجموع 
املحيل اإلجمايل يف	
توليد فرص العمل،

2004-2000 

الناتج	 مرونة مجموع 
املحيل اإلجمايل يف	
توليد فرص العمل،

2008-2004 

الناتج	 مرونة مجموع 
املحيل اإلجمايل يف	
توليد فرص العمل،

2008-2000 

النامية املصدرة للنفط 0.830.910.87البلدان 

1.291.531.41الجزائر 

0.490.380.44ليبيا 

0.651.030.84الجمهورية العربية السورية

1.121.051.09اليمن 

بلدان مجلس التعاون الخليجي املصدرة	
0.750.570.66للنفط

0.440.340.39البحرين 

0.410.460.44الكويت 

0.500.420.46ُعمان 

1.261.031.15قطر 

1.000.680.84اململكة العربية السعودية

0.880.510.70اإلمارات العربية املتحدة

0.620.470.55البلدان املستوردة للنفط

0.820.570.70مرص 

0.690.580.64األردن 

0.520.370.45لبنان 

0.500.400.45املغرب 

0.550.420.49تونس 

0.730.650.69منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

البلدان التي حققت أفضل أداء	يف الفرتة	2008-2004 بعض 
0.0418.2310.09-النرويج

0.122.271.29الواليات املتحدة األمريكية

0.871.561.22إسبانيا

0.171.330.83فنلندا

0.431.280.45-سنغافورة

0.741.020.88نيوزيلندا

0.761.020.92كندا

املصدر: Angel-UrdinolA, SilvA And Bodor, 2011؛ حسابات اإلسكوا باالستناد إىل مؤرشات التنمية العاملية، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي، نيسان/أبريل 2012.
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 الجدول المرفق 2.  بعض مؤشرات سوق العمل

البلد/املنطقة
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النامية املصدرة للنفط البلدان 

201041.737.633.41021.5الجزائر

ليبيا

200815.343.5العراق

201043.74262.78.418.3الجمهورية العربية السورية

200942.236.114.6اليمن

200820.7السودان

بلدان مجلس التعاون الخليجي	
املصدرة للنفط

البحرين

20087.7الكويت

ُعمان

200987.787.499.60.31.2قطر

200949.947.25.429.9اململكة العربية السعودية

200872.669.795.8412.1اإلمارات العربية املتحدة

البلدان املستوردة للنفط

201050.342.559.58.924.8مرص

201039.534.683.512.528.1األردن

200743.439.5922.1لبنان

201049.644.644.49.117.6املغرب

201046.940.81329.4تونس

201039.529.867.623.740.2فلسطني

.ILO Department of Statistics, 2011	:املصدر
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المرفق الثاني

وصف مقتضب لنموذج	»ميراج«	)MIRAGE،	نموذج عالمي للتوازن العام(

من  معدلة  ونسخة   GTAP 8 الثامن  العالمية  التجارة  تحليل  مشروع  بيانات  قاعدة  إلى  التقييم  يستند 
نموذج ميراج تتضمن عامل الهجرة.

ألف. قاعدة بيانات مرشوع تحليل التجارة العاملية

واإلنتاج،  الثنائية،  التجارة  أنماط  تصف  عالمية  بيانات  قاعدة  هو  العالمية  التجارة  تحليل  مشروع 
تحليل  بيانات مشروع  اإلصدار 8 من مجموعة  والخدمات. ويشمل  للسلع  الوسيط  واالستهالك، واالستخدام 
ألغراض  الخليجي. وستعتمد  التعاون  مجلس  أعضاء في  بلدان  ستة  ضمنها  العالمية 128 مجموعة  التجارة 
البحرين؛  أفريقيا؛  شمال  بلدان  باقي  المغرب؛  تونس؛  مصر؛  التالية:  اإلقليمية  المجموعات  الدراسة  هذه 
األمريكية؛  المتحدة  الواليات  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  السعودية؛  العربية  المملكة  قطر؛  ُعمان؛  الكويت؛ 

االتحاد األوروبي؛ اليابان؛ الصين؛ الهند؛ تركيا؛ باقي بلدان العالم.

التوازن العام القابل للحوسبة مرياج باء. نموذج 

مختلفة.  ومناطق  قطاعات  يشمل  الذي  للحوسبة  القابلة  العام  التوازن  نماذج  أحد  نموذج »ميراج« هو 
وقد خصص في البداية لتحليل السياسات التجارية وسرعان ما استخدم في مجال النمو البعيد األمد والقضايا 
البيئية. يتعلق هذا النموذج بالنشاط االقتصادي وهو معياري كالسيكي حديث نسبياً يعتمد في تشغيله على 
أحدث إصدار من مجموعة بيانات GTAP، اإلصدار 8.0 ويهدف إلى تحليل السيناريوهات الديناميكية اعتماداً 
المتغيرات  من  بعدد  يحتويها  التي  الزمنية  الفترات  مختلف  ربط  عبر  الثابتة  التوازنات  تسلسل  طريقة  على 

الديناميكية )كالنمو السكاني ونمو العمالة وتراكم رأس المال وتطور اإلنتاجية(.

العادي.  التطور  أو  األساس  بسيناريو  المقترحة  السياسة  سيناريوهات  مقارنة  على  النموذج  ويقوم 
نستعرض فيما يلي المالمح واألبعاد الرئيسية له.

)أ( الطلب: تتم نمذجة الطلب من خالل افتراض قطاع تمثيلي لكل منطقة، وظيفته االستهالك مع االبقاء 
االستهالك  لتمويل  المتاح  الدخل  من  الهام  الجزء  واستخدام  لالدخار  المتوفر  الدخل  من  ثابتة  حصة  على 
النهائي وذلك لمدة زمنية محددة. وتحت المستوى األول من دالة كوب- دوغالس تتمثل المبادالت التجارية 
الثابتة  االحالل  مرونة  ذات  االنتاج  ودالة  الخطي  اإلنفاق  نظام  خالل  من  القطاعات  بين  االستهالكية  للسلع 
مع  للمقارنة  CES قابلة  نوع  من  متداخلة  داالت  عن  عبارة  قطاعية  فرعية  حاجيات  دالة  LES-CES.  وكل 

المنتجات  تتميز  أن  المعيارية Armington – Dixit-Stiglitz، باستثناء حالتين: أوالً، يفترض  المتداخلة  الدالة 
المحلية بحالة خاصة بالنسبة إلى المستهلكين وبالتالي تكون قابلية استبدالها بمنتجات أجنبية أقل من قابلية 
النامية  البلدان  الناشئة في  استبدال المنتجات األجنبية فيما بينها؛ ثانياً، يفترض أن تكون نوعيات المنتجات 

متفاوتة؛

المرفق الثاني
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الماهرة؛  العاملة  اليد  المال؛  رأس  عوامل:  خمسة  استخدام  خالل  من  اإلنتاج  عملية  تتم  العرض:  )ب( 
لجميع  عامة  األولى  الثالثة  العوامل  تعتبر  الطبيعية. في حين  الماهرة؛ األراضي، والموارد  غير  العاملة  اليد 
القطاعات االنتاجية، فإن االثنين األخيرين هما عوامل خاصة ببعض األنشطة. وتفترض دالة اإلنتاج التكامل 
الوسيط من  القطاعي إلجمالي االستهالك  التكوين  الوسيط.  وينبع  القيمة المضافة واالستهالك  المثالي بين 
حزمة  أن  يعني  ما  اإلنتاجية  للقطاعات  النهائي  االستهالك  نمذجة  هيكل  نفس  اعتماد  تم  وقد    .CES دالة 
ليأخذ  المضافة فقد تم تحديده  القيمة  النهائي والوسيط.  أما هيكل  الهيكل نفسه لالستهالك  القطاع تعتمد 
في االعتبار التكامل النسبي المعروف بين رأس مال ومهارات اليد العاملة. وبالتالي يتم جمع هذين العاملين 
بشكل منفصل مع استخدام مرونة تعويضية منخفضة )0.6(، مع افتراض مستوى أعلى للمرونة التعويضية 
في  كاملة  ومنافسة  للعوائد  ثابتة  النموذج مستويات  العوامل. ويفترض  من  الحزمة وغيرها  )1.1( بين هذه 

القطاعات الزراعية؛

كان  أياً  نفسها  الرأسمالية  السلع  تعتبر  الكلي:  االقتصاد  وإغالق  السوق  وتوازن  المال  رأس  )ج( 
القطاع الذي يستخدمها فيما يتميز رأس المال بحرية التنقل بين القطاعات داخل كل منطقة. وعلى المستوى 
اإلقليمي الواسع يفترض أن تكون األسهم الرأسمالية ثابتة في المحاكاة األساسية في هذا المسح. أما الموارد 
الطبيعية فهي أيضاً ثابتة تماماً وبالتالي ال تخضع الجبارية التراكم.  ويفترض النموذج أن نوعي اليد العاملة 
أن  النموذج  يفترض  القطاعات.  كما  تماماً بين مختلف  لألراضي، متحركة  الماهرة( إضافة  وغير  )الماهرة 
الجارية  الحسابات  أن  الكلي  االقتصاد  إغالق  قواعد  كلياً. وتفترض  تستخدم  أن  يمكن  اإلنتاج  عوامل  جميع 

خارجية )وأنها ال تتغير باألسعار الثابتة مقارنًة بمستوياتها األولى( وأن أسعار الصرف الحقيقية داخلية؛

)د( الديناميات: في إطار اعتماد ديناميكية النموذج على تقنية تسلسل التوازنات الثابتة، يتم حل المسار 
معينة  لسنة  النموذج  حل  فإن  أخرى،  وبعبارة  سنة.   لكل  الثابت  التوازن  من  كتسلسل  للنموذج  الزمني 
االعتبار  بعين  تأخذ  ومعروفة  واضحة  لدالة  سابقة  متغيرات  على  بل  المستقبلية  المتغيرات  على  يعتمد  ال 
يتعلق  فيما  خاصة  الثابتة،  التوازنات  ديناميكية  على  االعتماد  نقائص  من  وبالرغم  الخارجية.  المتغيرات 
وهناك  والحل.   التطوير  في  نسبية  بسهولة  تتميز  الطريقة  هذه  فان  واالستثمار،  االدخار  سلوك  بنمذجة 
العمالة  ونمو  السكاني  النمو  أبرزها  الزمنية  الفترات  مختلف  بين  تجمع  التي  الخلفية  الروابط  من  الكثير 
فترة  أي وسط  النمذجة  إطار  الروابط خارج  اإلنتاجية.  ويمكن حل معظم هذه  المال وتطور  وتراكم رأس 
الضرورة  ديناميكي من  إطار  ما في  لسياسة  إجراء أي محاكاة  المال. فقبل  تراكم رأس  باستثناء دالة  الحل 
بعض  على  السيناريو  هذا  ويقوم  العادي«.   »التطور  سيناريو  أو  معيّن  مرجع  تحديد  األحيان  أغلب  في 
االفتراضات المتعلقة بمجموعة واسعة من المتغيرات الديناميكية كمعدالت النمو السكاني ونمو اليد العاملة 
متغيرات  كل  حددت  وإذا  الخارجية.  المتغيرات  من  وغيرها  اإلنتاج  عوامل  إنتاجية  نمو  ومعدل  المتوفرة، 
الحقيقي داخلياً.   المحلي اإلجمالي  الناتج  السكاني يكون معدل نمو  النمو  اإلنتاجية مسبقاً بما فيها معدالت 

ولكن قد يكون اتجاه مسار الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بعيد عن الواقع؛

العمل غير  أن سوق  التمرين  العادية من نموذج ميراج، يفترض هذا  النسخة  إلى  )ه( البطالة: باإلضافة 
الحد  تعديل  التوازن. ويجري  أجور  يفوق  الذي  لألجور  األدنى  الحد  مستوى  إلى  تعود  البطالة  وأن  مثالية 
إلى  والوصول  المالحظ  المستوى  لتحقيق  الماهرة  وغير  الماهرة  للقوى  ديناميكي  بشكل  لألجور  األدنى 

معدالت البطالة المفترضة في كل المناطق؛

المرفق الثاني
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الهجرة  حول  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  من   البيانات  استخلصت  والتحويالت:  البينية  الهجرة  )و( 
الهجرة يحتسب  الحسبان  الدراسة. وعند األخذ في  إليه  البينية وجمعت بما يتماشى مع ما توصلت  العالمية 

التطور الديمغرافي في البلد  خالل الفترة الزمنية )t( كما يلي:

مستوى اليد العاملة غير الماهرة :

: مستوى اليد العاملة الماهرة

حيث تمثل معدل النمو الطبيعي لليد العاملة غير الماهرة وتمثل  معدل النمو الطبيعي لليد العاملة الماهرة. وقد استخلصت 
هذه البيانات من إسقاطات األمم المتحدة بافتراض أن نسبة اليد العاملة الماهرة ثابتة وأن تمثل تدفق اليد العاملة غير الماهرة و 
. ويحتسب حجم المهاجرين غير الماهرين  والمهاجرين الماهرين   تمثل تدفق اليد العاملة الماهرة من البلد  إلى البلد  

من البلد  إلى البلد   كما يلي:

ويفترض النموذج أن التحويالت لكل مهاجر  ثابتة ويحتسب مستوى التحويالت من البلد   إلى البلد  كما يلي:

 . البلد  في  المعيشية  األسر  البلد  إلى  في  المعيشية  األسر  من  لألموال  نقل  أنها  على  التحويالت  نمذجة  وتجري 
واستخلصت كلفة النقل من قاعدة بيانات مشروع تحليل التجارة العالمية.

المرفق الثاني
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المرفق الثالث

التعويضات في حال البطالة

الجدول المرفق 3. التعويضات في حال البطالة )بالنسبة المئوية من التعويضات في السنوات السابقة في 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(

200120072009
24.820.821.2أسرتاليا
30.530.430.8النمسا
37.138.741.8بلجيكا

15.312.015.2كندا
......شييل

5.96.36.3الجمهورية التشيكية
58.053.552.6الدانمرك
......إستونيا

36.535.534.8فنلندا
42.838.138.8فرنسا

29.122.923.2أملانيا
13.912.49.6اليونان

11.611.711.4هنغاريا
38.129.135.5آيسلندا
27.038.043.2آيرلندا

......إرسائيل
33.331.330.4إيطاليا
12.012.612.7اليابان
9.79.28.9كوريا

25.325.625.6لكسمربغ
......املكسيك

52.033.933.8هولندا
30.227.032.3نيوزيلندا
58.456.533.4النرويج

11.310.19.9بولندا
40.542.543.1الربتغال

11.38.38.3سلوفاكيا
......سلوفينيا

34.033.432.8إسبانيا
37.935.339.3السويد

37.532.732.7سويرسا
9.811.4..تركيا

14.813.312.1اململكة املتحدة

13.012.924.3الواليات املتحدة األمريكية
28.325.626.1مجموع بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

.http://www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بيانات من توقعات سوق العمل	املصدر:

المرفق الثالث
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الحواشي
الفصل األول

بين	. 1 به  المعمول  الفائدة  سعر  من  أشهر  ثالثة  بين  الفرق  هو  تيد  فارق 

الخزينة	 سندات  على  الفائدة  معدالت  من  أشهر  وثالثة  لندن  مصارف 

االقتراض	 كلفة  يبّين  أنه  بما  السيولة  تيد  فارق  ويقيس  األمريكية 

المجمل	 وفي  األمريكية.	 الخزينة  من  الخاصة  للكيانات  النسبية 

ازدياد	 ويشير  مئوية(	 نقطة  	0.5( أساسية	 نقطة  	50 تيد	 فارق  يسجل 

الخاص	 القطاع  في  األمريكي  الدوالر  سيولة  	 في	 نقص  إلى  تيد   فارق 

إلى	 العالمية  النقدية  األسواق  في  األمريكي  الدوالر  تمويل  تكاليف  تزداد  إذ 

مستويات أعلى من الخزينة األمريكية.

2 ..European Commission, 2013

3 . 2012 تموز/يوليو	 في  اللجنة  إلى  والمغرب  وليبيا  تونس  انضمام  بعد 

واالجتماعية	 االقتصادية  التطورات  لمسح  الجغرافية  التغطية  توسيع  تقرر 

هذا	 في  الواردة  البيانات  وتقّدم  	 العربية.	 المنطقة  بلدان  جميع  ليشمل 

نصيب	 مستويات  وحسب  المنطقة،	 في  البلدان  مجموعات  حسب  المسح 

الخصائص	 في  التشابه  وأوجه  الجغرافي،	 والقرب  الدخل،	 من  الفرد 

هذا	 ألغراض  المنطقة  بلدان  وتوّزع  	 واالقتصادية.	 االجتماعية  والظروف 

الخليجي	 التعاون  مجلس  بلدان  مجموعة  مجموعات:	 أربع  على  المسح 

المتحدة،	والبحرين،	وُعمان،	وقطر،	والكويت،	والمملكة	 العربية  )اإلمارات 

العربية	 المشرق	)األردن،	والجمهورية  بلدان  السعودية(؛	مجموعة  العربية 

المغرب	 بلدان  مجموعة  ومصر(؛	 ولبنان،	 وفلسطين،	 والعراق،	 السورية،	

القمر،	 العربية نمواً	)جزر  البلدان  )تونس،	والجزائر،	وليبيا،	والمغرب(؛	أقل 

وجيبوتي،	والسودان،	والصومال،	وموريتانيا(.

4 ..OECD, 2013

الفصل الثاني 
الجاري	. 1 الحساب  في  العجز  في  الشكل	2-4	بتأٍن:	فاالنخفاض  قراءة  يجب 

المحلي	 االقتصادي  النمو  في  الصادرات  لصافي  إيجابية  مساهمة  سيشكل 

في	 الفائض  ارتفاع  يعني  ال  وهذا  و2013،	 	2012 عام	 في  األردن  في 

صافي الصادرات.

2 .http://data.unhcr.org/:األرقام متاحة على الموقع

األشـخاص	 األرقـام  تشـمل  	،syrianrefugees/regional/php

تسـجليهم. ينتظـرون  والذيـن  المسـجلين 

3 .. Khandelwal and Roitman, 2013

4 ..UNDP, 2012

5 ..Abu-Ismail and others, 2011

6 ..Khal, 2013

7 ..UNDP, 2007

8 .                                                                                                                            .Vishwanath, 2012

البلدان العربية.							. 9 الثالث خصائص سوق العمل في  يتضّمن الفصل 

10 ..Kapiszewski, 2006

11 ..ILO, 2004

12 ..ILO, 2013b

13 ..Saudi Gazette, 2013

14 ..UN Women and CEDAW, 2013

الفصل الثالث
1 ..Angel-Urdinola and others, 2010

إلى	. 2 يشر  لم  اإلسكوا،	ما  األعضاء	في  عشر  السبعة  البلدان  البيانات  تشمل 

خالف ذلك.	

3 ..UNDP and ILO, 2012

يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في القوى العاملة	51.1	في المائة . 4

.)ILO, 2013a(

5 ..ESCWA, 2010

6 ..Sugita, 2010

7 . Lebanon, Central Administration of Statistics, and

.UNICEF, 2009

8 ..PCBS, 2011

9 ..Nasser and Mehchy, 2012

بيانات من المندوبية السامية للتخطيط.. 10

باستثناء	الجزائر.	. 11

12 ..ILO, 2013a

13 . ESCWA,	:للمزيد من التوسع في مناقشة عمل المرأة في المنطقة العربية

.2012d

14 ..UNDP, 2010

15 .  Ahmed and others, 2012

16 ..Nordhaus, 2005

17 ..ESCWA, 2012e

18 ..ESCWA, 2012a

Tunisia, National Institute of Statistics, 2011.		حسابات	. 19

أجريت باالستناد إلى الجدول	26،	والجدول	36. 

مماثل	. 20 أجر  لقاء	 العمل  على  البطالة  الفرد  يفضل  دونه  الذي  األجر 

.)Wahba, 2012(

بالنسبة	. 21 ُيقاس  السكان،	 مجموع  إلى  العاملين  نسبة  أو  التشغيل،	 معّدل 

يجتمع	 وعندما  	 ويعملون.	 العامل  سن  في  هم  الذين  لألفراد  المئوية 

انخفاض المشاركة في القوى العاملة مع ارتفاع معّدل البطالة،	يؤديان إلى	

انخفاض في معّدل التشغيل.	

22 . United Arab Emirates, National Bureau of Statistics,

.2009

23 ..Haider, 2011

24 ..ESCWA, 2012a

25 ..World Bank, 2011

26 ..Jordan Department of Statistics, 2011

27 . .Jordan, 2012

28 ..World Bank, 2011

29 ..Jordan, 2012

30 ..ESCWA, 2012c

31 ..World Bank, 2012

32 . Philips( فيلبس	 ومنحنى  	)Okun Law( اوكون	 قانون  ذلك  في  بما 

من	 متوازنة  غير  مجموعة  هي  البيانات  سلسلة  أخرى.		 وآليات  	)curve

البيانات مأخوذة من الفترة من	1980	إلى	2011	عن تسعة بلدان.		وتقدر	

والمقصود	 	 الفترة.	 وبدون  والفترات(	 البلدان  )بين  الثابت	 باألثر  المعادل 

ونمو	 االستثمار،	 معّدل  حسب  البطالة  معّدل  لتفسير  محاولة  هو  بذلك 

الحواشي
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قانون	 يسمح  أن  المتوقع  اإلجمالي،	ومعدّل	التضخم.		ومن  المحلي  الناتج 

المحلي	 الناتج  نمو  بين  سلبي  ترابط  عالقة  وجود  بتبين  وفيلبس  أوكون 

اإلجمالي،	ومعّدل االستثمار،	ومعّدل البطالة.		وتدخل متغّيرات أخرى ليست	

لها داللة إحصائية.

33 . .ESCWA, 2011

المنطقة	. 34 في  العمل  سوق  سياسات  عن  المعلومات  آخر  على  للحصول 

العدد	 المتكاملة،	 االجتماعية  السياسات  تقرير  مراجعة  يمكن  العربية،	

العربية؛	 المنطقة  في  العمل  سوق  وسياسات  العمل  2012؛	سوق  الرابع،	

 2012 )ESCWA,	،العربية البلدان  العمل في  التدخل في سوق  وسياسات 

. 2011 and 2012a(

35 .  .ILO, 2012

36 ..Financial Times, 2012a

37 ..Financial Times, 2012b

38 .http://siteresources. worldbank.org/EDUCATION/

Resources/278200-1126210 664195/1636971-

1126210694253/Tunisia_Country_Report.pdf

39 .http://www.almanar.jo/almanaren/WhoWeAre/

 .tabid/168/language/en-US/Default.aspx

40 ..European Union, MEDA Program

41 ..European Training Foundation, 2006

42 ..ESCWA, 2012a

43 ..Ibid

44 . Modeling International Relationships in Applied

 General Equilibrium )MIRAGE(, see annex II; and

.Bchir and others, 2002

45 ..Angel-Urdinola and others, 2010

46 ..Hamermesh and Sleznick, 1995

47 ..Gruber, 1997

48 ..Blanchard and Wolfers, 2000

49 .http://www.social-protection.org/gimi/gess/

ShowMainPage.do.o

50 . For Saudi Arabia, see Knickmeyer, 2012; for Oman,

 see IMF, 2011; and for the United Arab Emirates, see

.Al-Subaihi, T., 2012

51 ..ESCWA, 2012a

52 ..Ibid

53 ..ESCWA, 2012c

54 ..ESCWA, 2011
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يف.  اإلنمائية  ومساراتها  العربية  البلدان  اقتصادات  بني  املتزايدة  الفوارق  عام   2012 عام  كان 
فمعظم البلدان املصدرة للطاقة، وال سيما البلدان األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي، تسري بخطى 
السياسات  من  مزيجاً  تعتمد  إذ  العاملية،  االقتصادية  األزمة  عقب  االقتصادي  االنتعاش  نحو  ثابتة 
تحقيق  أجل  من  فتجاهد  املنطقة،   يف  للطاقة  املستوردة  البلدان  أما  التوسعية.   والنقدية  املالية 
االستقرار االقتصادي يف ظل تناقص مخزونها من العمالت األجنبية. وأدى التفاوت الكبري بني بلدان 
املنطقة، ومن أسبابه عدم االستقرار السيايس واالضطرابات االجتماعية، إىل عرقلة حركة األموال من 
التجارية  العمليات  الثقة يف  املنطقة. وأدى ضعف  بلدان  إىل سائر  للطاقة  املصدرة  الرئيسية  البلدان 
يف  ارتفاعاً  الحصيلة  فكانت  املنطقة،  داخل  من  الزخم  وتراجع  االقتصادات  تجزئة  إىل  البلدان  بني 

معّدالت البطالة، حتى يف بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

وإزاء هذه الصعوبات التي تواجه االقتصاد  وخلق فرص العمل، استمرت التنمية االجتماعية يف 
املنطقة  يف تحّسن تدريجي بفعل سلسلة من اإلصالحات السياسية وإجراءات تطوير املؤسسات. غري 
أّن  مسار التنمية االجتماعية تأثر أيضاً بعدم االستقرار السيايس واالضطرابات االجتماعية. والتحدي 
ويحدد  العمل.  فرص  خلق  يف  يبقى  العربية  البلدان  معظم  أمام  الوضع  هذا  يطرحه  الذي  املبارش 
املتاحة  العربية 2012-2013 عدداً من الخيارات  التطّورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة  مسح 
عىل  ويرّكز  محددة،  سياسات  املسح  ويقرتح  اليقني.  بعدم  محفوفة  بيئة  يف  التحدي  لهذا  للتصدي 
أهمية الحوار يف القضايا املتعلقة بالعمل وإمكانية وضع إطار فعال للتكامل اإلقليمي  يستمد زخمه 
االقتصادية  التنمية  مسار  يف  االستقرار  تحقيق  ويف  التفاوت  من  الحد  يف  ويسهم  املنطقة  داخل  من 

واالجتماعية يف جميع البلدان العربية.
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