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 صـملخ
 
في المائة في عام  8.4بلغ متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية ما تقديره  

ومن العوامل التي أسهمت في هذا االرتفاع االنتعاش .  3100 عام في المائة في 3.3بعد أن كان  3103
، وخصوصًا ليبيا، والنمو االقتصادي الذي سجلته بلدان مجلس التعاون المغربالذي شهدته مجموعة بلدان 

في  8.8جمالي في المنطقة ، يتوقع أن يكون متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإل3102وفي عام .  الخليجي
واحتماالت انخفاض معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي تعزى إلى انخفاض اإليرادات من .  المائة

 .مستوى نادرًا ما سجلته المنطقة في الماضي 3103صادرات الطاقة التي بلغت من االرتفاع في عام 
 
 3103اعية في المنطقة ذهبت في عام في التطّورات االقتصادية واالجتم االستقطاب حالة غير أن 

سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد انتعاشًا  فالبلدان المصدرة للطاقة، وال.  إلى المزيد من العمق
أما البلدان المستوردة للطاقة فتحاول جاهدة .  التوّسعيةة من السياسات المالية والنقدية ، نتيجة لمجموعثابتًا

 وهذا االستقطاب.  مزيد من القيود نتيجة لتناقص مخزونها من العمالت األجنبية تثبيت اقتصاداتها وسط
أيضًا نتيجة لضعف حركة التجارة هو ، وعدم االستقرار السياسي من أسبابه االضطرابات االجتماعية الذي

دى إلى وضعف الثقة في المعامالت التجارية ضمن المنطقة أ.  واالستثمار والسياحة بين البلدان العربية
مزيد من البطالة في مختلف بلدان  حصيلتهتجزؤ في اقتصادات المنطقة وتشتت في مصادر قوتها، 

 .بلدان مجلس التعاون الخليجي بما فيهاالمنطقة، 
 
 ووسط هذه الصعوبات االقتصادية ومشاكل البطالة، استمرت التطّورات االجتماعية على  

.  جرااات إلصال  السياسات العامة وتطوير المسسساتاإلمن مسار تدريجي في المنطقة عبر سلسلة 
المملكة  اتخذتها سلسلة من اإلجراءات السياسة العامة على هذا الصعيد، 3103ومن أبرز ما شهده عام 

وفي الوقت .  عمل النساا وتعزيزالعربية السعودية لتنشيط دور القوى العاملة الوطنية في سوق العمل 
التطّورات  تطبعالة من االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار السياسي الراهن، تعيش المنطقة ح

والضعف الهيكلي الذي يلّم باالقتصادات العربية، ومن مظاهره ارتفاع معّدالت البطالة .  االجتماعية
والتفاوت في الدخل، كان من األسباب المزمنة التي أطلقت شرارة االنتفاضات االجتماعية وأدت إلى حالة 

في مصادر القوة التي تتمتع بها المنطقة في إطار من  النظرمن إعادة  ال بدلذلك .  طراب السياسياالض
 .الموارد بين بلدان المنطقة حركةالتعاون والتكامل للتعويض عن إخفاق السوق في تشجيع 
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 السياق العالمي  -أواًل
 
لمالية التي أصابت العالم ، شهد االقتصاد العالمي محاوالت حثيثة لالنتعاش من األزمة ا3103عام  في -0

.  النقدية السياسة المتقّدمة وجهة المرونة في في البلدان واتجهت البنوك المركزية.  3119-3114في الفترة 
كما ساهمت .  وفي هذا اإلطار، ُبذلت جهود لتنسيق السياسات النقدية، نجحت في احتواا أزمة السيولة النقدية

، في تجنب االنفجار في 3119و 3114مدت على الصعيد العالمي في عامي سات الحوافز المالية التي اعُتاسي
وعلى الرغم من النجا  الذي تحقق .  نمو الطلب العالمي، فجّنبت االقتصاد العالمي الوقوع في دوامة االنكماش

أن  بعد 3103على المدى القصير، بدت حاجة االقتصاد إلى مزيد من االنتعاش الثابت أكثر وضوحًا في عام 
ودفع تضاؤل الحيز النقدي العديد من .  استنفدت معظم الحكومات جميع الخيارات على صعيد السياسة العامة

نيات في القطاع المالي، فبينما سار ازيسرعة تعديل الم تتوتفاو.  الحكومات إلى مزيد من التقشف المالي
وحالة عدم اليقين التي تسربت من .  طقة اليوروفي من بقي بطيئًاالتعديل بسرعة في الواليات المتحدة األمريكية 

في االقتصاد العالمي  ربفعل االستثما في النموالمخاطر المالية القابلة لالنتشار، استبعدت إمكانية تحقيق انتعاش 
ركود باألرقام لوال تزال البلدان ذات االقتصادات المتقدمة، وال سيما في أوروبا، معرضة ل.  في هذه المرحلة

 .ريةالعش
 
أما اقتصادات البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، فعززت حضورها في االقتصاد العالمي في عام  -3

ورغم ذلك، يبدو أن األداا االقتصادي للبلدان النامية تباين .  ، إذ أسهمت في دعم نمو الطلب العالمي3103
ي ركودًا في ظل خشية مار العالمتثكة االسوشهدت حر.  حسب ما تتمتع به هذه البلدان من ثروات الموارد

وهكذا، تمكنت اقتصادات البلدان النامية التي تتمتع بموارد مالية وطبيعية من .  المستثمرين من المجازفة
واسهمت المناعة التي أبدتها اقتصادات البلدان النامية في .  تخفيف حالة عدم اليقين التي تكّبل االقتصاد العالمي

غير أن البلدان .  عالمي على الموارد الطبيعية وعّوضت عن تراجع الطلب في البلدان المتقّدمةدعم الطلب ال
بالعمالت األجنبية، فأصبحت األموال الواردة  مخزونها تناقص من تتمتع بثروة الموارد عانت ال النامية التي

غذائية وأسعار الطاقة نوعًا من وسجلت أسعار المواد ال.  إليها غير كافية لتغطية العجز في الحساب الجاري
غير أن بعض اقتصادات البلدان النامية سجلت ارتفاعًا في معّدالت التضخم بفعل  . 3103االستقرار في عام 

 .المخزون من العمالت األجنبية تناقصإلى  معظمها عودي اختلفت بين بلد وآخر، عوامل
 
الديون السيادية في البلدان المتقدمة والبلدان  ة، ُيرتقب أن تثقل مشكل3102وفي ما هو متوقع لعام  -2

ميزانيات القطاع المالي في  يكن من السهل تعديللم و.  رئيسيين ينالنامية كاهل االقتصاد العالمي وذلك لسبب
فاالنتعاش في أسعار األصول لم يكن سريعًا بعد ما أصابها من تداعيات على أثر األزمة المالية .  جميع البلدان

وبقي مستوى أسعار معظم األصول دون المستوى الذي كانت عليه قبل .  3119-3114ية في الفترة العالم
ميزانيات القطاع المالي، لكن هذه  تعديلوقد اتخذت الحكومات إجرااات مباشرة وغير مباشرة لدعم .  األزمة

ومن آخر األمثلة على .  وبااإلجرااات لم تكن ضمن اإلمكانات في العديد من البلدان، وال سيما في جنوب أور
ط أسعار األصول وبوه.  الدعم الماليفي  عن االستمرارذلك، أزمة السيولة في قبرص، حيث عجزت الحكومة 

ثانيًا، .  الوضع االقتصادي العالمي ال يزال مضطربًا أن ميزانيات القطاع المالي يشير إلى تعديلوالتباطس في 
، 3102-3103د طبيعية، لجأت الحكومات إلى إجرااات التقشف في الفترة باستثناا البلدان التي تتمتع بموار

فالحذر المالي وارتفاع .  3102د في عام بنوك المركزية إلى مزيد من التشّدالمن مزيد  مدعيويتوقع أن 
على غير أن هذا التشدد يمكن أن ينعكس سلبًا .  معّدالت التضخم اعتبرا مبررًا للتشدد في السياسات المعتمدة

 .ميزانيات القطاع المالي في معظم البلدان المتقدمةعديل ت
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، أّدى التعثر في خلق 3103ففي عام .  خلق فرص العمل فيتعثر إلى ضعف االقتصاد العالمي  وأدى -8
وتعاني .  فرص العمل في العديد من البلدان المتقدمة، إلى ضعف في خلق فرص العمل في البلدان النامية

حة للباحثين عن العمل في طالة، بينما ضاقت الخيارات المتامية من ارتفاع مزمن في معّدالت البالبلدان النا
ة غلولضعف فرص العمل آثار با.  الخارج حيث يبحثون عن فرص للتعويض عن قلة فرص العمل في بلدانهم

مالها من الخارج لتغطية على الوضع المالي في البلدان النامية، إذ تعتمد هذه البلدان كثيرًا على تحويالت ع
 تعديل( 0: )العالمي مجموعة من التحديات أهمها ، يواجه االقتصادوبإيجاز  .العجز في الحساب الجاري

عادة إنعاش القطاع است( 3)ميزانيات القطاع المالي في موازاة انتعاش أسعار األصول على الصعيد العالمي؛ 
خلق فرص ( 2)السياسات الصحيحة على صعيد االقتصاد الكلي؛ المالي من خالل تشجيع النمو السليم واعتماد 

 .نعاش االقتصاد ونهوضهالبلدان النامية بالقدر الكافي إلعمل في البلدان المتقدمة و
 
فالبلدان المصدرة .  3103لدان العربية اتساعًا في الفوارق في عام وسجلت المسارات اإلنمائية في الب -5

، نتيجة لمجموعة من السياسات ثابتًاما بلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد انتعاشًا سي للطاقة في المنطقة، وال
أما البلدان المستوردة للطاقة فتحاول جاهدة تثبيت اقتصاداتها وسط مزيد من القيود   .المالية والنقدية والتوّسعية

ياسي عدم االستقرار الس اأسبابهكان من  تيوهذه الفوارق، ال  .نتيجة لتناقص مخزونها من العمالت األجنبية
.  حركة األموال بين البلدان المصدرة للطاقة والبلدان األخرى في المنطقة قتبات االجتماعية، أعااواالضطر

وضعف الثقة في المعامالت التجارية ضمن المنطقة أدى إلى تجزؤ في اقتصادات المنطقة وتشتت في مصادر 
ووسط هذه  . بلدان مجلس التعاون الخليجي بما فيهابلدان، الختلف قوتها، نتيجته مزيد من البطالة في م

الصعوبات االقتصادية ومشاكل البطالة، استمرت التطّورات االجتماعية على مسار تدريجي في المنطقة عبر 
 المنطقة في حالة من بقيتوقد  . إلصال  السياسات العامة وتطوير المسسسات المعتمدةسلسلة اإلجرااات 

 .اب االجتماعي وعدم االستقرار السياسياالضطر
 

 تطّورات قطاع النفط  -ثانيًا
 
 44.4، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 3103حسب أرقام منظمة البلدان المصدرة للنفط لعام  -6

وتشير   .(1)مليون برميل في اليوم 49.4مليون برميل في اليوم بينما بلغ متوسط المعروض النفطي الخام 
مليون برميل في اليوم عن المستوى  1.4ارتفع بمعدل  3103قديرات إلى أن الطلب على النفط الخام في عام الت

واستمر تراجع الطلب على النفط من البلدان المتقدمة بينما استمر ارتفاع .  الذي كان عليه في العام السابق
، تعمد 3103 أغسطس/ومنذ آب.  الطلبوقد سجلت الصين أعلى معّدل في نمو .  الطلب من البلدان النامية

وسجل إنتاج .  بلدان األوبك تدريجيًا إلى تخفيض اإلنتاج من النفط الخام عن المستوى الذي قارب الحد األقصى
، الزيت الحجريالنفط الخام زيادة ملحوظة في كندا والواليات المتحدة األمريكية بعد التقدم في التنقيب عن 

والمخاطر الجيوسياسية التي تكتنف حركة العرض من النفط الخام يتوقع أن .  الرمليوالنفط  ،الطفل الزيتيو
دعت  اوإذ.  3102من القدرة االحتياطية لعام  معروض من النفط الخام بهامش كاٍفتستمر، ويتوقع أن يتمتع ال

 .والطلب، لتحقيق التوازن بين العرض 3102 في عام حصص اإلنتاجالحاجة، قد تعمد األوبك إلى خفض 
 
 ، وال سيما بسبب القلق من3103وسجلت أسعار النفط الخام هبوطًا سريعًا في النصف األول من عام  -2

غير أن هذه األسعار انتعشت في النصف الثاني من العام ليصل متوسطها السنوي .  الطلب العالمي تباطس نمو
 اتدوالر 019.85ة األوبك المرجعية وقد بلغ متوسط سعر سل.  ته في الماضيلجإلى مستوى نادرًا ما س

 للبرميل في دوالرًا  038.68بين حد أعلى قدره  هذا العامالسعر خالل   ووترا.  3103للبرميل في عام 

                                                
 .62و 32، ص 3102فبراير /منظمة البلدان المصدرة للنفط، التقرير الشهري عن أسواق النفط، شباط (1)
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وبقيت المضاربة (.  0الجدول )يونيو /حزيران 22دوالرًا للبرميل في  44.28أدنى قدره  مارس وحد/آذار 4
في متناول المضاربين نتيجة  متوفرة وبقيت األموال.  يع والشراااق السلع اآلجلة سائدة في البوسفي أ

لالستمرار في منحى المرونة في السياسة النقدية في البلدان المتقدمة، حيث وصلت أسعار الفائدة اإلسمية بين 
أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية  مستوى توقفي، 3102وفي عام .  البنوك إلى مستويات منخفضة جدًا

وسيبقى التعثر في انتعاش االقتصاد العالمي من الشواغل .  على حجم المعروض المتوفر في السوق العالمية
الزيت منتجو النفط في أمريكا الشمالية أكثر قدرة على المنافسة، عقب زيادة اإلنتاج من وقد أصبح .  الرئيسية
 ناقالتة في أسواق ضوالقدرة الفائ.  أوروباالذي أثر على األربا  التي يحققها المنتجون في آسيا و الحجري
وبينما بدأت مسشرات .  سعر النفط الخام والمنتجات النفطية فيانخفاض سيسدي إلى هي عامل آخر  النفط
وإزاا هذه .  المضاربة في أسعار النفط تتراجعيتوقع أن  ،لعاش تبدو على فئات أخرى من األصواالنت

 .للبرميلالرًا ود 031.11و 45.11بين  3102ة األوبك المرجعية لعام العوامل، يتوقع أن يتراو  سعر سل

 
 0212-0212رات أسعار النفط الخام، يتقد  -1الجدول 

 (بالدوالر للبرميل)
 

 المتوسط المعدل السنوي الحد األقصى الحد األدنى 

 3102المتوسط السنوي المتوقع لعام 

 أعلى متوسط أدنى
3101 66.48 91.22 22.85    
3100 49.40 031.90 012.86    
3103 44.28 038.68 019.85    
3102    45.11 013.51 031.11 

 .3102وتوقعات لعام  3103-3101األوبك بيانات للفترة : المصدر

 
متوسط مجموع إنتاج بلدان مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام، وهي  أن وتشير التقديرات إلى -4

 في المائة 8.3مليون برميل في اليوم، مسجاًل زيادة قدرها  06.4لمصدرة للطاقة في المنطقة، بلغ أكبر البلدان ا
وقد بلغ هذا اإلنتاج من االرتفاع حدًا تجاوز المستوى الذي سجله في عام .  في العام السابق اإلنتاج مستوىعن 

في المائة،  00لنفط الخام بمتوسط قدره واستمر العراق في زيادة قدرته اإلنتاجية، وزاد إنتاجه من ا.  3114
وشهد إنتاج النفط الخام في ليبيا انتعاشًا .  3103مليون برميل في اليوم في عام  3.9مجموع اإلنتاج إلى  لليص

مليون برميل في اليوم في  0.2وارتفع إنتاج النفط الخام إلى .  3100سريعًا بعد انخفاض حاد شهده في عام 
وأدت صعوبات النقل بسبب األوضاع .  3101في المائة من مجموع اإلنتاج لعام  49دل المتوسط، أي ما يعا

ية والسودان إلى إعاقة اإلنتاج من النفط الخام وحركة تصديره راألمنية المتردية في الجمهورية العربية السو
 قفي العام الساب لهجإلنتاج الذي س، استطاع اليمن الحفاظ على مستوى ا3103وفي عام .  من هذين البلدين

 .على الرغم من تعّطل األنابيب التي ُينقل عبرها النفط الخام
 

 االتجاهات االقتصادية اإلقليمية  -ثالثًا
 
في المائة في  8.4تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية بلغ  -9

وقد ساهم في هذا التحّسن االنتعاش االقتصادي (.  3الجدول ) 3100في المائة في عام  3.3، مقابل 3103عام 
في مجموعة بلدان المغرب، وال سيما في ليبيا، والنمو المّطرد الذي سجلته مجموعة بلدان مجلس التعاون 

، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، 3103اقتصادات المنطقة في عام  نغير أن الفوارق اتسعت بي.  الخليجي
هذه العوامل تعوق حركة و.  عدم االستقرار السياسي، واالضطراب االجتماعي، والصراع المسلحمنها حاالت 
رة للطاقة في وبينما شهدت البلدان المصد.  ن البلدان المصّدرة للطاقة إلى بلدان المنطقة األخرىياألموال ب
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تحاول  رة للطاقةان غير المصدالبلد المنطقة عامًا آخر من االرتفاع في إيرادات الصادرات من الطاقة، كانت
وقد أسهم ضعف الطلب من االقتصادات األوروبية على صادرات .  العجز في الحساب الجاري سدجاهدة 

في تفاقم العجز في الحساب الجاري لدى البلدان  سعار الطاقةأالمنطقة من المنتجات غير النفطية، وارتفاع 
في ظل اقتراب اإلنتاج من الحد األقصى، إلى ارتفاع قّل نظيره  ارتفاع أسعار النفطأدى و.  المستوردة للطاقة

ابية لهذا االرتفاع يجوكادت المفاعيل اإل.  في إيرادات الصادرات من منتجات الطاقة لصالح البلدان المصدرة
تقتصر على أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي، بينما لم تستفد بلدان عربية أخرى من الوفرة النفطية 

 .اهنة، فتعّمق االنقسام بين اقتصادات المنطقة العربيةالر
 

في المائة  5.2النمو الذي سجلته بلدان مجلس التعاون الخليجي انخفض إلى  أن وتشير التقديرات إلى -01
، أبدت اقتصادات هذا التراجعوعلى الرغم من .  3100في المائة في عام  6.6بعد أن كان  3103في عام 

وباستثناا المملكة العربية .  في ظل استقرار الطلب المحلي القوةون الخليجي مزيدًا من بلدان مجلس التعا
ي وأزمة الدين من أهم الشواغل التي نشأت عقب األزمة المالية العالمية في لحفجار الطلب الم، كان انالسعودية
 إجرااات، وتنسيق قةالطاأسعار  ارتفاعوساهمت الظروف الخارجية المشجعة، مثل .  3119-3114الفترة 

بلدان مجلس التعاون  في اقتصاداتعلى الصعيد الدولي، في إشاعة جو من االرتيا  والثقة  المرونة النقدية
في بلدان مجلس التعاون الخليجي من غير تعثر على الرغم من  يميزانيات القطاع المال تعديلوسار .  الخليجي

.  عودتها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل األزمةتأخر ت وتأخر انتعاش أسعار األصول المالية والعقارا
فقد استمر اقتصاد .  عملية االنتعاش االقتصادي في هذه المجموعةمحركة المملكة العربية السعودية كانت و

 .المنطقة في حالة من النمو بفعل استقرار الطلب المحلي، يدعمه اتجاه توّسعي في السياسة النقدية والمالية
 

، يتوقع أن يستمر النمو االقتصادي على استقراره في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 3102عام  يوف -00
مع أن متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي يحتمل أن يتراجع، على أثر الهبوط المتوقع في إيرادات صادرات 

ي الوقت نفسه يتوقع أن تشهد بلدان وف.  انخفاضًا طفيفًا كذلك أسعارهويتوقع أن يشهد إنتاج النفط و.  الطاقة
وفي إطار التنويع .  ي نموًا في الطلب المحلي مع تحسن ميزانيات القطاع الماليجيمجلس التعاون الخل

االقتصادي انطالقًا من إنتاج الطاقة، تستمر الجهود لتشمل إصال  المسسسات، وتشجيع االستثمار األجنبي 
، 3102وفي عام .  وستسدي إلى توسيع آفاق النمو في هذه المجموعةالمباشر الموجه نحو قطاعات معّينة، 

وفي بلدان مجلس   .في المائة 8.2يتوقع أن يكون متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة 
 ي، يرجح أن يكون في اعتماد السياسات المالية الفاعلة وتنفيذ المشاريع في القطاعات جيالتعاون الخل

وفي حالة الكويت، تشير .  االقتصادات تتعلق بتركيبةفطية، تعويض عن ضعف الطلب المحلي ألسباب غير الن
 .  عات إلى أن نمو الطلب المحلي سيبقى ضعيفًا نسبيًا والنمو في القطاعات غير النفطية سيكون بطيئًاالتوق

  في المائة في الكويت، 2.2وفي المائة في البحرين،  2.1، سيكون معّدل النمو المتوقع 3102وفي عام 
في المائة في المملكة  5.5في قطر، و 5.3في المائة في ُعمان، و 8.1، وفي اإلمارات العربية المتحدة 2.4

 .العربية السعودية
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 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وتضخم أسعار المستهلك،  -0الجدول 
 (نسبة التغّير السنوي) 0222-0212

 
 االستهالكتضخم أسعار  حقيقي للناتج المحلي اإلجماليالنمو ال 

3100 3101 3119 البلد
3103 (أ)

3102 (ب)
3103 3100 3101 3119 (ج)

3102 (ب)
 (ج)

 2.3 3.4 1.8- 3.1 3.4 2.1 2.8 0.9 8.2 3.5 البحرين

 2.3 3.9 8.4 8.1 8.1 2.3 8.2 6.2 3.8- 2.0- الكويت

 2.3 3.9 8.0 2.3 2.3 8.1 6.5 1.2 5.6 2.2 ُعمان
 3.5 0.9 0.9 3.8- 8.9- 5.3 6.3 02.5 06.6 03.1 قطر

 2.1 3.9 2.2 2.4 8.0 5.5 6.4 2.0 5.0 1.0 السعودية

 3.1 1.2 1.9 1.9 0.6 2.4 8.1 8.3 0.2 8.4- اإلمارات

بلدان مجلس 
 2.2 3.3 3.9 3.6 3.2 8.2 5.2 6.6 8.6 1.2- التعاون الخليجي

 00.1 2.3 01.0 00.2 00.4 2.3 3.3 0.9 5.0 8.2 (د)مصر

 6.1 6.0 5.6 3.8 3.4- 2.4 00.2 4.6 5.9 5.4 العراق 

 5.1 8.4 8.8 5.1 1.2- 3.9 3.2 3.6 3.2 5.5 األردن
 5.3 6.6 8.9 8.1 0.3 0.4 0.3 0.5 2.1 4.5 لبنان

 2.1 3.2 3.9 2.2 3.4 8.1 5.2 03.3 9.2 2.8 فلسطين
 03.1 26.5 8.2 8.8 3.4 2.0- 20.8- 3.1- 2.8 5.9 سوريا

 9.2 00.8 2.6 2.2 6.5 3.6 0.2- 3.3 5.0 5.6 بلدان المشرق

 8.4 4.6 8.5 2.9 5.2 3.9 3.4 3.9 2.2 3.8 الجزائر

 2.5 5.1 05.1 3.5 3.5 05.1 011.2 60.2- 8.3 1.2- ليبيا
 0.4 0.2 1.9 0.1 0.1 8.9 3.4 5.1 2.2 8.4 المغرب

 5.3 5.6 2.6 8.8 2.5 2.6 3.6 0.9- 2.3 2.0 تونس

 2.9 5.2 5.5 2.1 2.6 5.2 01.6 9.2- 2.6 3.5 بلدان المغرب

 2.3 5.1 6.4 8.3 8.4 2.5 3.5 3.3 3.0 0.4 جزر القمر
 2.3 5.1 6.4 8.1 0.2 8.4 8.2 8.4 2.5 5.1 جيبوتي
 6.1 6.3 5.2 6.2 3.3 6.2 8.4 5.0 5.6 1.0 موريتانيا

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الصومال
 33.1 25.0 04.0 02.1 00.3 3.5 2.1- 3.2 5.3 5.9 السودان
 9.5 01.3 09.8 00.0 5.8 8.5 0.1- 05.2- 6.4 8.2 اليمن

 06.5 38.6 02.3 00.6 9.5 2.3 8.6- 3.2- 5.5 5.0 (ھ)ًأقل البلدان نموا

منطقة المجموع 
 8.4 5.5 8.9 2.9 2.9 8.8 8.4 3.3 8.5 0.2 (و)العربية

 .زر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانياألمم المتحدة لبيانات الجزائر وجحصااات في اة اإلمصادر وطنية وشعب: درالمص
 
واألرقام العائدة للجمهورية العربية السورية والسودان ولبنان واليمن هي حتى . هي تقديرات أولية 2122أرقام عام  (أ) 

 .2123مارس /آذار

 .2123س مار/تقديرات حتى آذار (ب) 

 .2123مارس /توقعات حتى آذار (ج) 

 .يونيو/حزيران 31 - يوليو/تموز 2للسنة المالية في مصر هي  معّدالت النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي (د) 

 .البلدان نموًاأقل  (ه) 

تة لعام بجمالي باألسعار الثااألرقام العائدة لمجموعة البلدان هي متوسطات مرجحة لكل سنة على أساس الناتج المحلي اإل (و) 
2115. 

 
في المائة في عام  0.2وتشير التقديرات إلى انكماش شهدته مجموعة بلدان المشرق بلغت نسبته - 03

وكان السبب الرئيسي في .  3100في المائة في عام  3.3، بعد أن كانت قد سجلت نموًا بلغت نسبته 3103



-6 -

 

لتدهور في اقتصاد الجمهورية العربية السورية، نتيجة االنكماش الذي أصاب هذه المجموعة حالة ا
ى تراجع وأّد. عيات االقتصادية لألزمة السوريةالالضطربات السياسية، والتوترات االجتماعية، والتد

كما .  رياالعجز في الحساب الج كلفة الواردات النفطية إلى تفاقمالصادرات من خارج قطاع النفط، وارتفاع 
أوروبا، تسبب ووس األموال الواردة إلى هذه المجموعة من بلدان مجلس التعاون الخليجي إن تراجع حركة رؤ

لغ األثر على قطاع ألوضاع األمنية المضطربة أبكان لوقد .  بمزيد من الصعوبات في تمويل العجز الخارجي
وبات   .مشرقكان من أهم القطاعات االقتصادية في دعم نمو الطلب في مجموعة بلدان ال السياحة، الذي

أما قطاع البناا، وقد كان أيضًا من أهم مصادر .  السيا  يترددون في زيارة هذه البلدان خوفًا على سالمتهم
 اعية في مجموعة بلدان المشرق، نصوتعثرت مسيرة التنمية ال.  لم يكن أفضل حااًلفدعم الطلب المحلي، 

ع اإلنتاج في ة بمصانميالمعارك الدائرة أضرارًا جسوقد ألحقت .  وال سيما في الجمهورية العربية السورية
الناتج المحلي اإلجمالي في العراق، فكان بفعل تحّسن ملحوظ في إنتاج النفط أما نمو .  المناطق الصناعية

مفاعيل ل نتيجة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطينكان و.  الخام، ولم يترافق مع نمو الدخل المحلي
ية رمنية، والعمليات العسكل عمليات الحصار، واالضطرابات األزاوال ت.  بناا االقتصاد في قطاع غزةإعادة 

 .تثقل كاهل االقتصاد في فلسطين
 

 ًا طفيفًا، وتسجل معدل نمو متوسطه، يتوقع أن تشهد بلدان المشرق انتعاشا اقتصادي3102وفي عام - 02
رات إنتاج النفط الخام في العراق، وغيرها من منتجات قطاع ويتوقف رقم النمو على تطّو.  في المائة 3.6

عدم وجود حل في األفق حتى اآلن لألوضاع األمنية المتردية، وال سيما في ومع .  النفط في المنطقة
الجمهورية العربية السورية، يتوقع أن تبقى الثقة ضعيفة وشعور عدم االرتيا  سائدًا بين المستثمرين 

ويتوقع أن يبقى حساب رأس المال ضعيفًا وأن يبقى ميزان المدفوعات عرضة .  3102عام والمستهلكين في 
أما احتمال نمو الطلب المحلي، فسيبقى محدودًا لعوامل تتعلق بالعرض والطلب .  للمزيد من القيود والصعوبات

 األردنحتمل أن يذهب صر، وُيوُيتوقع أن تستمر تدابير التقشف المالي في األردن ولبنان وم.  على حد سواا
ويحتمل أن يزداد التعويل على .  لى مزيد من التشدد في السياسة النقدية لتحصين العملة الوطنيةومصر إ

في العمالت  ومعالجة النقصالمالية  الصعوباتالمساعدة اإلنمائية الرسمية لتتمكن هذه المجموعة من تخفيف 
في المائة في  8.1وفي المائة في العراق،  2.4، سيكون معّدل النمو المتوقع 3102وفي عام .  األجنبية

ويتوقع أن يشهد اقتصاد الجمهورية العربية   .اننفي لب 0.4في األردن، و 3.9في مصر، و 2.3وفلسطين، 
 .في المائة 2.0السورية مزيدًا من االنكماش بمعدل يصل إلى 

 
، 3103في المائة في عام  01.6رب بلغت نسبته جموعة بلدان المغإلى نمو شهدته م وتشير التقديرات- 08

والعامل الرئيسي في االنتعاش   .3100في المائة في عام   9.2بعد أن كانت قد سجلت نموًا بلغت نسبته 
بعد االنهيار  3103استئناف النمو في قطاع الطاقة في ليبيا في عام  المجموعةاالقتصادي الذي شهدته هذه 

وعلى الرغم من هذا النمو المرتفع، لم يستعد االقتصاد الليبي بعد المستوى الذي .  ّم به في العام السابقالذي أل
وتأثر االقتصاد المغربي بضعف أداا القطاع الزراعي نتيجة لسوا .  3101قبل األزمة في عام  عليه كان

اقب الحوادث األمنية، أبدت هذه وعلى الرغم من استمرار االضطرابات السياسية وتع.  األحوال المناخية
درات الطاقة، افالجزائر حققت قدرًا كافيًا من إيرادات ص.  وحققت نموًا طفيفًا قدرة على الصمودالمجموعة 

وتمكنت تونس والمغرب بما توفر .  عيات السلبية االقتصادية وغير االقتصاديةاسمح لها بالتعويض عن التد
وسّجلت بلدان .  من سد العجز الخارجي وسد النقص في العمالت األجنبيةلهما من موارد مالية من الخارج، 

 ر المطلوب من فرصغير أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتوليد القد.  هذه المجموعة انتعاشًا في الطلب المحلي
 .العمل الالئق، وال سيما للشباب العاطلين عن العمل
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في  5.2، يصل معّدله إلى 3102حالة نمو في عام  ويتوقع أن تستمر مجموعة بلدان المغرب في- 05
وهذا المعّدل يتوقع أن ينهض بهذه المجموعة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل المرحلة االنتقالية في .  المائة
وعلى الرغم من استمرار االضطرابات االجتماعية في العديد من المدن وفي البلدان المجاورة، .  3101عام 

ساعدات الدولية، في بلدان المغرب في موقع يخّولها جذب االستثمارات األجنبية المباشرة والم ستكون مجموعة
وتتبّدد حالة عدم اليقين التي تحيط باالستثمار شيئًا فشيئا، وال سيما .  ر أكثر أمانًا من بلدان المشرقظل بيئة تعتب

أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ويمكن أن تدفع .  في البلدان المصدرة للطاقة كالجزائر وليبيا
 في تركيبةغير أن الضعف .  في تونس والمغرب إلمكانات االستثماربالمستثمرين األجانب إلى إعادة حساباتهم 

ومن الضروري خلق المزيد .  ف قاعدة اإلنتاج خارج قطاع الطاقةعضهذه المجموعة يبقى قائمًا بسبب  اقتصاد
وفي عام .  الجة األسباب الجذرية لما شهدته المنطقة من اضطرابات اجتماعيةمن فرص العمل الالئق لمع

في المائة في  2.6في المائة في المغرب، و 8.9وفي المائة في ليبيا،  05.1، يتوقع أن يكون معّدل النمو 3102
 .في المائة في الجزائر 3.9تونس، و

 
في المائة في  8.6ة نموًا بلغ متوسطه يلدان العربوتشير التقديرات إلى انكماش شهدته مجموعة أقل الب- 06
وهذا االنكماش بمعظمه هو نتيجة لإلعسار االقتصادي  . 3100في المائة في عام  3.2، بعد أن كان 3103عام 

.  وواصل السودان جهود تحقيق االستقرار االقتصادي بعد انفصال جنوب السودان.  في السودان واليمن
جهود التكّيف مع البيئة  2102في بداية عام حة التي اندلعت في المنطقة الحدودية وأعاقت الصراعات المسل

غير أن السودان وجنوب السودان توّصال إلى اتفاق حول شروط إنتاج النفط ونقله في .  االقتصادية الجديدة
.  االستقرار ، يتوقع على أثره سير العوامل االقتصادية وغير االقتصادية إلى المزيد من3102رس ام/آذار

وعقب الخسائر في إيرادات الصادرات النفطية، واجه السودان نقصًا شديدًا في العمالت األجنبية كان له أثر 
ومع  . 3103أما اقتصاد اليمن فشهد مزيدًا من االستقرار في أواخر عام .  بالغ على الطلب والدخل المحلي

إيرادات الصادرات من  وقد ساعدت.  لصادرات النفطترّدي الوضع األمني، حافظ البلد على مستوى مستقر 
ة يميتعهدت األطراف الخارجية اإلقلو.  حدوث تراجع في الطلب المحلي على عدمالنفط الخام والغاز المسيل، 

أما البلدان األخرى، أي جزر القمر وجيبوتي .  ليمن في المرحلة االنتقاليةوالدولية بتقديم الدعم المالي ل
م بنسبة ضعيفة في دعم مستوى ه، أس3103فسجلت نموًا طفيفًا في الناتج المحلي اإلجمالي في عام وموريتانيا، 

ال غير واضحة في موبقيت النتائج االقتصادية لحالة عدم االستقرار السياسي في الصو.  الدخل في هذه البلدان
 .3103عام 

 
 2.3أقل البلدان العربية نموًا بمتوسط قدره  ، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي في3102وفي عام - 02

ويتوقع أن يكون النمو المستمر في صادرات الطاقة والموارد الطبيعية رافدًا لنمو الناتج المحلي .  في المائة
فتتوقف على الوضع االقتصادي  وجيبوتيأما اآلفاق االقتصادية في جزر القمر .  اإلجمالي في موريتانيا واليمن

ويتوقع أن يحقق السودان نموًا بعد سنتين .  المجاورة الذي يتوقع أن يسير إلى مزيد من االستقرار في البلدان
في العمالت األجنبية، ولكن بقدر أقل من الحدة في ظل  يستمر النقصكما يتوقع أن .  من التراجع االقتصادي

ال تكفي ون العربية نموًا ستبقى ضعيفة، غير أن إمكانات النمو في أقل البلدا.  ات الطاقةرفي صاد تبالنمو الثا
في المائة في موريتانيا،  6.2، يتوقع أن يكون معّدل النمو 3102وفي عام .  للحد من الفقر في تلك البلدان

في المائة في  3.5في المائة في جزر القمر، و 2.5في المائة في اليمن، و 8.5في المائة في جيبوتي، و 8.4و
 .السودان

 
في المائة في  5.5لتقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية بلغ وتشير ا- 04
ومع أن أسعار السلع األساسية، من مشتقات  (. 3الجدول ) 3100في المائة في عام  8.9، مقابل 3103عام 

متسربة ومع أن اآلثار ال.  3103الطاقة والمعادن والمواد الغذائية، ارتفعت كثيرًا، لم تصل إلى الذروة في عام 
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ر على التضخم على مستوى البلدان وقفًا على عوامل ااآلث ت، بقيخطيرًابلغ حدًا من أسواق السلع الدولية لم ت
سكان في اإلمارات العربية المتحدة رت ضغوط االنكماش على قطاع اإلواستم.  محلية خاصة بكل بلد

ض في العقارية، والفائ الممتلكاتمستوى إيجارات  يماش تدنوما ساهم في هذا االنك.  والبحرين وقطر
أما في ُعمان والمملكة .  وذلك أصبح أكثر وضوحًا عقب األزمة المالية العالميةالممتلكات المعروضة لإليجار، 

العربية السعودية، فاستمرت ضغوط التضخم، وال سيما في قطاع اإلسكان، وذلك بسبب النمو المّطرد لقطاع 
في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي في  3.3وقد بلغ متوسط التضخم في أسعار االستهالك .  راتالعقا
عًا في معّدل تضخم أسعار ا، باستثناا المغرب، ارتفاألخرى العربيةبلدان الوشهدت مجموعة . 3103عام 

بلدان المشرق وبلدان المغرب  وأّدت االختناقات في العرض إلى ارتفاع في أسعار االستهالك في  .االستهالك
خم في البلدان التي تعاني من نقص في العالمات األجنبية، وال ضنموًا وتسارعت حركة التالعربية وأقل البلدان 

وُسجل ارتفاع في األجور في القطاع الخاص في .  سيما في الجمهورية العربية السورية والسودان ومصر
غير أن هذا . خرًا في أجور القطاع العام في بلدان مجلس التعاون الخليجيموازاة االرتفاع الحاد الذي ُسجل مس

 .االتجاه ال يتوقع أن يسثر على معّدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي
 

وأن  ،3102في عام  8.4ومن المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار االستهالك في المنطقة العربية - 09
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في .  المنخفض التضخم مسارالخليجي على  بلدان مجلس التعاون ىتبق

سكان، ومنها ويتوقع أن تسجل أسعار اإل.  عقولةم في حدود ، لكن هذا االرتفاع يتوقع أن يبقى3103عام 
الت التضخم في ومع ارتفاع معّد.  وقطر والكويت في اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، هبوطًااإليجارات، 

 وأن، 3102، يتوقع أن تتراجع حّدته في عام 3103الجمهورية العربية السورية والسودان واليمن في عام 
ويتوقع أن تشهد مصر .  يسهم النقص الحاد في العمالت األجنبية في ارتفاع مستوى األسعار في تلك البلدان

وفي عام .  ت األجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنيةتسارعًا في ارتفاع معّدل التضخم، بسبب النقص في العمال
 القطاع العام، لكن هذا اإلجراا ثانية إلى رفع األجور فييجي ، ُيحتمل أن تعمد بلدان مجلس التعاون الخل3102

وباستثناا بعض الفئات الوظيفية في بلدان مجلس .  ال يتوقع أن يحدث أثرًا كبيرًا على مستوى األسعار العام
ومن المستبعد أن تشهد .  اون الخليجي، يتوقع أن تبقى أجور القطاع الخاص في المنطقة في حالة ركودالتع

فالفائض في الحساب المالي والميزان الخارجي في بلدان .  تضخمًا بفعل ارتفاع األجور 3102المنطقة في عام 
وفي .  واكبة نمو الطلب المحليممن القدرة يخّولها  سيزّود هذه البلدان بهامشمجلس التعاون الخليجي 

وهذا  . المجموعات األخرى، ُيتوقع أن يكون مستوى األجور في القطاع الخاص في حالة ركود على مدى العام
، تطر  قضية 3103ومنذ عام .  يعني أن التضخم بفعل األجور سيكون فقط نتيجة لرفع أجور القطاع العام

ارتفاع على  أليلبلدان، وال سيما في لبنان، لكن األثر المتوقع رفع األجور في القطاع العام في عدد من ا
 .التضخم ال يزال غير واضح

 
منطقة العربية، في ال 3102، وفي أوائل عام 3103ثابتة في عام  حالة وكانت أسعار الصرف في- 31

ة بسلة من وواصلت الكويت ربط عملتها الوطني.  باستثناا الجمهورية العربية السورية والسودان ومصر
كما واصل كل .  العمالت األجنبية، بينما أبقت سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي على ربط عمالتها بالدوالر

 وحافظت البنوك المركزية في تونس والجزائر. عملة الوطنية بالدوالرولبنان ربط ال جيبوتيومن األردن 
أما في .  الوطنية للعمالت الموجه تعويمالم المغرب وموريتانيا واليمن على نظاووالعراق  وجزر القمر

الجمهورية العربية السورية والسودان، فأدى التدهور السريع في أسعار العملة الوطنية، إلى توسيع الفارق بين 
.  حجم العمالت األجنبية في السوق لوقد تضاا.  سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في األسواق

ية واألحداث غير االقتصادية إلى حد كبير في انخفاض قيمة العملة الوطنية في وأسهمت العقوبات االقتصاد
الجمهورية العربية السورية والسودان، بينما أتى معظم التراجع في قيمة العملة الوطنية في مصر نتيجة لعوامل 

جنيه المصري ، انخفضت قيمة ال3103ديسمبر /وفي غضون ثالثة أشهر اعتبارًا من كانون األول.  اقتصادية
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أبريل /وابتداا من نيسان.  3102مارس /جنيهات في آذار 6.4في المائة، فأصبح سعره مقابل الدوالر  4بنسبة 
المصري بالدوالر باعتبار ذلك دعمًا لالقتصاد في فترة عدم االستقرار والتحّول السياسي  يه، ُربط الجن3100

في المائة، فأصبح الدوالر يعادل  2بة نسري تدريجيًا ب، تراجع الجنيه المص3101وخالل عام .  واالجتماعي
م ربط العملة فعااًل في دعم الطلب المحلي خالل فترة اوكان نظ.  جنيهات 5.8بعد أن كان جنيهات  5.4

أبريل /مليار دوالر في نيسان 34غير أنه أدى إلى تناقص في االحتياطي بالعمالت األجنبية من . االضطرابات
واتخذت مصر موقفًا حذرًا تجاه سياسة التخفيض .  3103فبراير /مليار دوالر في شباط 05إلى  3100عام 

ثر زيادة الدعم أة العملة إلى أزمة مالية على ميمة العملة، خشية من خطر أن يسدي خفض قيالتدريجي في ق
ويتوقع أن .  المصرية على الغذاا والطاقة، بينما تبقى مساهمتها محدودة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات

، ولكن المفتا  الوحيد إلى حل أزمة 3102ستمر التخفيض التدريجي في سعر قيمة الجنيه المصري في عام ي
 .فوعات يبقى فيما يمكن أن يحمله اإلصال  المالي من إمكاناتدميزان الم

 
كات السكنية والتجارية، ، الذي تسّبب بتدمير الممتلالسورية والنزاع المسلح في الجمهورية العربية- 30

وتشير التقديرات إلى تراجع في .  والبنية التحتية، ومرافق اإلنتاج، أوقع حتى اآلن أضرارًا جسيمة باالقتصاد
القدرة  وهذا التراجع لم يكن نتيجة لركود في . 3103في المائة في عام  20.8الناتج المحلي اإلجمالي معّدله 

مال المادي ال بل كان نتيجة لألضرار التي أصابت مخزون رأس.  القتصاديةانشطة اإلنتاجية، وال لجمود األ
السوري إلى وفي ظل أكثر االحتماالت تفاؤاًل، سيحتاج االقتصاد .  والخسائر التي لحقت برأس المال البشري

لواليات واوالعقوبات التي يفرضها االتحاد األوروبي .  3101الذي كان عليه في عام  سنوات ليستعيد المستوى
وبعد العقوبات االقتصادية .  تقصًا حادًا في العمالت األجنبية تالمتحدة األمريكية وجامعة الدول العربية سبب
لتصدير، ، فقد االقتصاد السوري قدرًا كبيرًا من إيرادات ا3100وإجرااات الحظر النفطي المفروضة منذ عام 
مقابل  ريةوبط سعر الصرف الرسمي لليرة السوه.  التجارية وهو يواجه صعوبات مالية تضعف قدرته

مارس /للدوالر في آذار 42.19 أصبحت، 3100للدوالر في عام  ليرة 82.0قيمتها  وبعد أن كانت . الدوالر
العملة الوطنية  قيمة وأدى انخفاض.  الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق سعت، وقد ا3102

في  5.4وارتفع معّدل تضخم أسعار االستهالك من .  رتفاع حاد في معّدل التضخمإلى ا لوتدمير شبكات النق
 .3102نوفمبر /في المائة في تشرين الثاني 89.2إلى  3103نوفمبر /المائة في تشرين الثاني

 
من اتساع نطاق العنف، ال تزال المسسسات المالية تعمل والمبادالت التجارية جارية مع وعلى الرغم - 33
نانية، بلغت قيمة الصادرات الداخلة من بالل فحسب بيانات الجمارك. ولو بمستوى أقل المجاورة انالبلد

في  .6مليون دوالر، أي  0.61حوالى  2102يناير /الجمهورية العربية السورية إلى لبنان في كانون الثاني
وقد تسربت آثار .  2101 ائة فقط من المتوسط الشهري الذي بلغته قيمة الصادرات قبل األزمة في عاممال

للتوتر  ةاألزمة إلى البلدان المجاورة، ليس فقط عبر تراجع حركة التجارة، ولكن من خالل اآلثار غير المباشر
ورأى المعنيون في هذا الوضع مخاطر كبيرة، أثرت سلبًا على حركة رؤوس   .السياسي السائد على األرض

ت المحرك الرئيسي لالنتعاش االقتصادي الذي شهده ناحركة التي كهذه الاألموال والسيا  إلى بلدان المشرق، 
إلى فرض أعباا مالية إضافية  ن ولبناندتزايد أعداد الالجئين الوافدين إلى األرأدى و . مسخرًا األردن ولبنان
 مفوضية األمم المتحدة لشسون الالجئين، بلغ عدد وحسب التقديرات الصادرة عن مكتب.  على كاهل البلدين

الجئ في لبنان  .29 111مليون الجئ،  0622، حوالى 2102مارس /ئين السوريين في أواخر آذارجالال
ويل في المائة من التم 20، لم يكن قد تأمن إال 2102مارس /آذار 06 وحتى  .(2)الجئ في األردن 293 111و

 .الالزم لتنفيذ خطة المفوضية
 

                                                
، تشمل األرقام األشخاص المسجلين والذين http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional/php :األرقام متاحة على الموقع (2)

 .ينتظرون تسجليهم
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 طّورات على مستوى السياسة العامةت  -رابعًا
 

اقتصادية على قدر كبير العمل في بيئة  3103المنطقة العربية في عام كان على صانعي السياسات في  -32
فللتخفيف من   .بلدان مجلس التعاون الخليجي ومجموعات البلدان العربية األخرىمن االختالف بين مجموعة 

جلس التعاون الخليجي بمجموعة مخاطر ركود الطلب المحلي ومن وطأة االنكماش، استعانت حكومات بلدان م
ياسات بفعل اتساع الحيز المالي في هذه سبهذه ال العمل وقد تمكنت من  .من السياسات المالية والنقدية التوسعية

في الواليات المتحدة  ةالنقدي العمل بسياسة المرونةالبلدان نتيجة الرتفاع عائدات صادرات الطاقة والستمرار 
اسة النقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي انعكاسًا للسياسة النقدية في الواليات وكانت السي . األمريكية

أما حكومات البلدان األخرى، فواجهت .  المتحدة األمريكية بفعل ربط العمالت المحلية لهذه البلدان بالدوالر
ضعت السياسة النقدية خالل تدابير التقشف، وخ ضغوطًا دفعتها إلى ممارسة المزيد من االنضباط المالي من

وإزاء .  لمزيد من القيود في البلدان المستوردة للطاقة في مجموعة بلدان المشرق ومجموعة بلدان المغرب
تزايد ضغوط التضخم على أثر تناقص المخزون من العمالت األجنبية، عمدت البنوك المركزية في األردن 

البلدان المستوردة للطاقة في  تجدواليوم .  3102 وتونس ومصر إلى تشديد القيود النقدية في أوائل عام
المناسب  لم يعد باستطاعتها اعتماد المزيج ، إذموعة بلدان المغرب نفسها في مأزقمجموعة بلدان المشرق ومج

 .للنمو من السياسات المالية والنقدية
 

يجي بفعل ربط العمالت لسياسة النقدية في بلدان مجلس التعاون الخلعلى الرغم من محدودية نطاق او -38
باالستمرار بسياسة للبنوك المركزية في تلك البلدان  العام الوطنية بالدوالر، سمح استقرار مستوى األسعار

فقد بلغت كلفة تمويل سعر   .في موازاة موقف السلطة النقدية في الواليات المتحدة األمريكية المرونة النقدية
نقطة من سعر الفائدة  21، أي أقل من 0.1في بلدان مجلس التعاون الخليجي  ثالثة أشهرئدة بين البنوك لمدة الفا

 المرونةوقد لوحظ تحّول في السياسة النقدية نحو مزيد من   .نة أشهر على الدوالر بين بنوك لندالمعتمد لثالث
أكتوبر /ولفي المائة في تشرين األ 05عتمد لديه إلى مفي اليمن حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة ال

وخضعت السياسة . وحافظت الجزائر ولبنان والمغرب على سياسة نقدية محايدة. 3102فبراير /وشباط 3103
النقدية في األردن وتونس والسودان ومصر لمزيد من القيود لمواجهة ضغوط التضخم في ظل تناقص العمالت 

للمرة األولى منذ تشرين  3102مارس /آذاروعمد البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة في   .األجنبية
ورفع البنك  . في المائة 9.25، فأصبح سعر الفائدة على الودائع في غضون فترة وجيزة 3100نوفمبر /الثاني

، 3103ديسمبر /يونيو وكانون األول/فبراير وحزيران/ي أسعار الفائدة المعتمدة لديه في شباطنالمركزي األرد
 أغسطس/ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في آب . في المائة 8.1لودائع فبلغ سعر الفائدة على ا

 .في المائة 8.1 ، فأصبح سعر الفائدة على الودائع3102مارس /وآذار 3103
 

. توسعيةالسياسة الجي على ي، أبقت بلدان مجلس التعاون الخل3102و 3103وفي السنتين الماليتين  -35

أما التحدي الرئيسي .  ية، وفي المرافق الصحية والتعليمية واالجتماعيةتالبنية التح فركزت على االستثمار في
بقدر ما كان في النطاق المتاح  الذي واجهته تلك البلدان في السياسة المالية، فلم يكن في حجم األموال المتوفرة

زانية بفعالية بغية تحقيق أهداف الميوأصبح من األهمية بمكان تنفيذ المشاريع المقررة في   .سياسة الماليةلل
ففورة اإليرادات يسهل إنفاقها على الدخل أو .  السياسة العامة في األجل الطويل، ومنها تحسين اإلنتاجية

وفي   .س المال المادي والبشريرأمها في نفقات أخرى، أكثر من توظيفها في استثمارات عامة لتكوين ااستخد
توجيه إلى ي، تنصرف هذه البلدان طنين في بلدان مجلس التعاون الخليجاالموظل ارتفاع معّدالت البطالة بين 

. سياستها المالية نحو أهداف استراتيجية، في إطار خطة إنمائية شاملة تشمل المجالين االقتصادي واالجتماعي
نموًا،  لعربيةا ستوردة للطاقة من مجموعة بلدان المشرق ومجموعة بلدان المغرب وأقل البلدانمأما البلدان ال

اء ضرورة وإز . 3102و 3103 تينالمالي تينفانصب اهتمامها على اعتماد وتنفيذ تدابير تقشف في السن
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اإلعانات الغذائية ودعم الطاقة الهدف الرئيسي للحكومات في  على مستوى صالحاالنضباط المالي، أصبح اإل
وى المعيشي الالئق لذوي الدخل تسدنى من المى إصالح يضمن الحد األوسيكون التوافق عل  .السياسة المالية

 .المنخفض من أهم األولويات الشائكة في تدابير السياسة المالية في األعوام المقبلة
 

ففي ظل االرتفاع المزمن في معّدالت   .3103وازداد وضع التشغيل سوءًا في المنطقة العربية في عام  -36
قتصادي المتمادي في أمريكا الشمالية وأوروبا السبل أمام المهاجرين من المواطنين، سّد التباطؤ االالبطالة بين 

إلى  من بلدان المغرب أوروبا المهاجرين إلى وأّدى هذا الوضع إلى عودة الكثير من  .عمل عنالمنطقة بحثًا 
األجانب  ، إذ يشكل العمالعدم توازنالخليجي في حالة  التعاون وبقي وضع التشغيل في بلدان مجلس . بلدانهم

وعلى الرغم من توّسع االقتصاد المحلي، بقيت أسواق العمل في بلدان   .معظم القوى العاملة في القطاع الخاص
نخفاضها بين العمال عّدالت البطالة بين المواطنين وامجلس التعاون الخليجي في حالة ازدواجية، حيث ارتفاع م

ي منذ أكثر من عقد سياسة لزيادة نسبة المواطنين في وقد اعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليج.  األجانب
، اتخذت هذه البلدان موقفًا أكثر تشّددًا في تنفيذ هذه 3103وفي عام   .مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص

نوفمبر /ففي المملكة العربية السعودية مثاًل، أصبح على شركات القطاع الخاص، منذ تشرين الثاني . السياسة
كما ركزت المملكة على   .من المواطنين أن تدفع جزية في القانونالنسبة المحّددة  ال تلتزم بتنفيذ التي ،3103

وُفتح المجال أمام الباحثات عن عمل في فئات وظيفية جديدة في القطاع الخاص، كما   .تشجيع تشغيل المرأة
شخصية نسائية بارزة في مجلس  21نت وُعّي  .بدأت وزارات عديدة تستقبل النساء في عداد العاملين فيها

كة لومن المتوقع أن يؤثر التحّول التدريجي في سياسة العمل في المم . للمرة األولى في تاريخ المملكة الشورى
أنحاء المنطقة  العربية السعودية على بلدان أخرى في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي وفي سائر

 .العربية
 

 خالصة  -خامسًا
 

بسبب  3102يتوقع أن يتراجع متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية في عام  -32
والجدير بالذكر أن  . 3103انخفاض عائدات صادرات الطاقة، بعد أن بلغت مستوى مرتفعًا جدًا في عام 

في ظل هذا الجو من عدم  يصعب توقع مجرياتها 3102التطّورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة لعام 
.  شارات عديدة تنذر بمزيد من التجزؤفمن المتوقع أن تتعّمق حالة االستقطاب، وقد ظهرت حتى اآلن إ . اليقين

فعلى الرغم من  . اعتمادها على قطاع الطاقة كثرة بفعل تعثر النموالمنطقة ال تزال عرضة لخطر اقتصادات و
، ال تزال البلدان المصدرة للطاقة بعيدة عن ةمدت في األعوام الماضيسياسات التنويع االقتصادي التي اعُت

غير أن ضعف  . 3114ومن المستبعد أن تسجل أسعار النفط هبوطًا مماثاًل لما حدث في عام .  التنويع الفعلي
ة ينذر بضعف في قدرة المنطقة على تحّمل أي تغّيرات مفاجئ ة في بلدان المشرق وبلدان المغربقطاع الطاق

وال تلوح في األفق بوادر انتعاش قوي في الثقة يشجع على إطالق األعمال التجارية بين بلدان .  سعاراألفي 
لى في ارتفاع معّدالت أن ضعف االقتصادات العربية، الذي يتج حوالواض  .المنطقة، وال سيما بلدان المشرق

ي حالة االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار اع الفوارق في الدخل، هو العامل المزمن الذي يغذستالبطالة وا
 . وهذه الحالة تؤدي باالقتصاد إلى مزيد من الضعف، وبالمنطقة إلى االنزالق في دوامة مقفلة.  السياسي

لتوطيد التعاون وبذل المزيد من الجهود  فعالة طرأولكسر هذه الدوامة، ال بد من بث الحياة في االقتصاد بوضع 
 .يمينحو التكامل اإلقل


