
مقدمة

الإن�����ش��ان  اأم���ن  م��ف��ه��وم  ف��ي  الف�شل  ه���ذا  ينظر 

القت�شادي انطالًقا من الأبعاد الأكثر اأهمية التي 

حددها اأ�شا�ًشا تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994 

م�شتويات  وهي  الإنمائي  المتحدة  الأمم  لبرنامج 

خيارات  نموها؛  واأن��م��اط  الحقيقي  ال��ف��رد  دخ��ل 

العمل وال�شتخدام؛ الفقر؛ والحماية الجتماعية. 

الم�شار  في  الف�شل  ه��ذا  ينظر  الإط���ار  ه��ذا  في 

الم�شطرب للنمّو المرتكز على عائدات النفط في 

القت�شادّي  النموذج  وه�شا�شة  العربية،  البلدان 

لتاأثيرات  المتغّيرة  والت��ج��اه��ات  ب��ه،  المرتبط 

ثغرات  ويحّدد  المنطقة.  داخ��ل  النفطي  الإن��ت��اج 

ال�شيا�شات المّتبعة الموؤّثرة في الأمن القت�شادي 

من نواحي البطالة الحادة وفقر الدخل المتوا�شل. 

وي�شير الى اأّن و�شع الحلول ال�شاملة يبداأ باعتماد 

متكاملة  �شليمة  واقت�شادية  اجتماعية  �شيا�شات 

اأن  على  من�ّشق  ب�شكل  وبتنفيذها  الأم���د  طويلة 

ت�شمل هذه ال�شيا�شات النهو�س بال�شناعة، واإقامة 

�شبكات الأمان الجتماعي ب�شورة اأكثر فاعلية. 

 ال�صعف االقت�صادي 

على امل�صتوى االإقليمي 

ترتبط م�شيرة القت�شادات العربية منذ �شبعينات 

القرن المن�شرم بم�شيرة النفط في المقام الأول. 

وقد حققت البلدان المنتجة النفع الأكبر في تلك 

اإل  الت�شورات.  كل  تفوق  ث��روات  وجمعت  الفترة 

كذلك  حققت  المنتجة  غير  العربية  البلدان  اأن 

منافع كبيرة من خالل تقديم الخدمات المتعلقة 

بالنفط، وتحويالت العاملين في البلدان المنتجة، 

وال�شتثمارات الآتية من بلدان المنطقة، ومداخيل 

َف تقرير التنمية الإن�شانية العربية الأول للعام 2002 المنطقة العربية باأنها اأكثر ثراًء منها نموًّا. واأّكد  َو�شَ

، والم�شتويات الحقيقية للتنمية الب�شرية فيها 
ٍ
هذا الو�شف الفجوة التي تف�شل بين ثروات المنطقة من جهة

اأغفلتها  ما  التي غالًبا  المّتبعة،  المتراكمة لل�شيا�شات  الإخفاقات   من 
ٍ
اإلى �شل�شلة اأخرى، ما ي�شير   

ٍ
من جهة

البلدان، بحّد ذاتها،  الخيالي لتلك  الحجم  النفطّية ذات  اآنذاك. فالثروة  التقليدية  القت�شادّية  التحليالت 

َلًة لأنها تخفي مواطن ال�شعف البنيوي في كثير من القت�شادات العربية وما ينجم عنها  تعك�س �شورًة م�شلِّ

من زعزعة في الأمن القت�شادّي لكلٍّ من الدول والمواطنين على حد �شواء.

ينظر هذا الف�شل في بع�س اأنماط ال�شعف القت�شادي في البلدان العربية، انطالًقا من اأّن اأمن الإن�شان 

ا باأن الفر�س  يعني تمّكن النا�س من ممار�شة خياراتهم باأماٍن وبحرية، واأن يكون في و�شعهم اأن يثقوا ن�شبيًّ

 وكما اأو�شح الف�شل الأّول، يعتبر التحرر من الخوف والتحرر 
2
المتاحة اأمامهم اليوم لن ت�شيع تماًما في الغد.

الرئي�شي  المكوِّن  القت�شادي  الأمن  الإن�شان. وي�شّكل  لأمن  الفهم  الحاجة محورين مف�شلّيين في هذا  من 

ر من الحاجة.
ُّ
للتحر

1
حتّديات االأمن االقت�صادي

ي�شّكل الأمن 

القت�شادي 

املكوِّن الرئي�شي 

للتحرر من احلاجة

ترتبط م�شرية 

القت�شادات العربية 

مب�شرية النفط

5 الف�صل



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1002009

ما زال الأمن القت�شادي 

يف البلدان العربية رهًنا 

بتيارات خارجية املن�شاإ

ق ال�شتثمارات عبر بلدان  ال�شياحة الإقليمية، وتدفُّ

هذا  وا�شتمّر  اأنواعها.  على  والمعونات  المنطقة، 

الأمن  لكّن  النفطية  الطفرة  ا�شتمرار  مع  الو�شع 

القت�شادي المرتبط بتقّلبات اأ�شواق النفط كان، 

وما زال، رهًنا بتيارات خارجية المن�شاإ. فالطفرة 

في  العربية  البلدان  اأنع�شت  التي  الأول��ى  النفطية 

واأوائل  الثمانينات  في  تال�شت  ال�شبعينات  اأواخ��ر 

الت�شعينات نظًرا اإلى التقّلبات الحاّدة التي اأ�شابت 

اأ�شعار النفط في العالم. 

الدولي  البنك  ت�شنيف  التالي  التحليل  يعتمد 

الدخل  الأتية:  الدخل  فئات  وفق  العربية  للبلدان 

المنخف�س،  ال��م��ت��و���ش��ط  وال���دخ���ل  المنخف�س، 

 في 
3
والدخل المتو�شط المرتفع، والدخل المرتفع.

�شوء هذا الت�شنيف ت�شّم فئة البلدان ذات الدخل 

وال�شعودية  والبحرين  الإم��ارات  من  كالًّ  المرتفع 

الدخل  ذات  البلدان  ت�شم  بينما  والكويت؛  وقطر 

وموريتانيا  وال�����ش��ودان  القمر  ج��زر  المنخف�س 

فئة  في  العربية  البلدان  بقية  وت�شنف  واليمن. 

المتو�شط  الدخل  ذات  البلدان  المتو�شط.  الدخل 

بقية  وتدخل  وليبيا؛  ولبنان  ُعمان  ت�شمل  المرتفع 

وجيبوتي  والجزائر  وتون�س  الأردن  اأي  البلدان، 

البلدان ذات  والمغرب، في عداد  و�شورية وم�شر 

4
الدخل المتو�شط المنخف�س.

�شادرات النفط والنمو والتقلبات

للبلدان  الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  نمو  ارت��ب��ط 

ارتباًطا  المن�شرم  القرن  �شبعينات  منذ  العربية 

غلبت  التي  ال�����ش��ادرات  ع��ائ��دات  بارتفاع  وثيًقا 

عليها �شادرات الوقود، ومّثلت ن�شبة 75، و 72.6، 

 من ال�شلع الم�شدرة من بلدان 
5
و 81.4 في المائة

والدخل  المتو�شط،  والدخل  المرتفع،  الدخل  فئة 

هذا   .2006 ال��ع��ام  ف��ي  التوالي  على  المنخف�س 

النمو  من  وهبوًطا،  �شعوًدا  المتاأرجح  التفاوت 

المرتفع في ال�شبعينات، مروًرا بالركود القت�شادّي 

خالل الثمانينات، و�شوًل اإلى النمو ال�شتثنائي في 

والع�شرين  الحادي  القرن  من  الأول  العقد  اأوائ��ل 

كان انعكا�ًشا مبا�شًرا للتقلبات الحادة التي ع�شفت 

ب�شوق النفط. يت�شح ذلك في كل من ال�شكل 1-5، 

اأ�شعار  حركة  بين  الوثيقة  العالقة  يبين  ال��ذي 

النفط العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي على 

ُيظهر  ال��ذي   ،3-5 وال�شكل  الإقليمي،  الم�شتوى 

بمتو�شط  ال�شادرات مقارنًة  نمو  متو�ّشط معدلت 

معدلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي لفترات 

مختلفة من الزدهار والنتكا�س. 

 االإجمايل االإقليمي 
ّ
تاأرجح اأ�صعار النفط: منو الناجت املحّلي

نمو الناتج المحلي الإجمالينمو �شعر النفط

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة 

الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية( وBritish Petroleum )بالإنجليزية(. 

مالحظة: ا�شتبعدت بيانات العامين 1979 و1986 من الر�شم البياني لعدم ان�شجامها مع الخط العاّم ب�شورة ملمو�شة.

ال�صكل 1-5

)بناء على الدوالر الثابت للعام 1990( ومنو اأ�صعار النفط اال�صمية، 2007-1976 

دخل مرتفع 

دخل متو�شط مرتفع

دخل متو�شط منخف�س

دخل منخف�س

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شندوق 

النقد الدولي 2007 )بالإنجليزية( والبنك الدولي 2008 

)بالإنجليزية(.
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 الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج 

 الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شندوق النقد 

الدولي 2007 )بالإنجليزية( والبنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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التوزيع االإقليمي مل�صتويات الناجت 

 املحلي االإجمايل، ح�صب فئة البلد، 2007
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التوزيع االإقليمي لل�صكان، ح�صب فئة 

البلد، 2007
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101 تحديات الأمن القت�سادي

 ترك النخفا�س احلاد

 يف عائدات النفط خالل

 الثمانينات وطاأته الثقيلة

على البلدان املنتجة

ترك النخفا�س الحاّد في عائدات النفط خالل 

المنتجة  البلدان  على  الثقيلة  وطاأته  الثمانينات 

)على �شبيل المثال �شهدت ال�شعودية هبوط الناتج 

المحلي الإجمالي فيها، بالأ�شعار الراهنة اآنذاك، 

اإلى الن�شف بين العامين 1981 و1987(. و�شهدت 

ا �شالًبا، وكانت الكويت  ا اقت�شاديًّ بلدان اأخرى نموًّ

الناتج  انخف�س  حيث  بينها  ت�شرًرا  الأك��ث��ر  هي 

اآن���ذاك،  الراهنة  بالأ�شعار  الإج��م��ال��ي،  المحلي 

بن�شبة 18 في المائة في العامين 1981 و 1982. 

وانتقلت ال�شدمات اإلى القت�شادات العربية غير 

المنتجة للنفط والتي تقهقرت التحويالت المالية 

ا �شالًبا  المر�شلة اإليها. و�شهدت الأردن واليمن نموًّ

في بع�س ال�شنوات.

التحتية  البنية  في  ا 
ً
وتطور ا�شتثنائيًة  ثروًة  معها  العربي  النفط  عائدات  جلبت 

والمجالت التنموية الأخرى في الدول الثنتي ع�شرة المنتجة للبترول الذي يمثل 

التي  هي  العائدات  وهذه  ال�شنوية.  العامة  ميزانياتها  من  المائة  في   90 نحو 

العمل، والدخل، والتحويالت  الم�شاحبة لها، وفر�س  ال�شناعات  تعزز كذلك نمو 

المالية لمواطني البلدان العربية الأخرى. من هنا، فاإن دخل النفط ي�شكل قوة دفع 

رئي�شة لالأمن القت�شادي العربي. ومن ال�شروري اأن نفهم المنطلقات ال�شيا�شية 

الأ�شا�شية التي توجه م�شارات هذا المورد ال�شتراتيجي.

ترتكز �شيا�شة النفط العربية على اعتبار البترول �شلعًة ا�شتراتيجية حيوية 

الأ�شواق  مّد  م�شوؤولية  تتحمل  المنتجة  البلدان  باأن  والإقرار  العالمي،  لالقت�شاد 

العالمية به ب�شورة يمكن الركون اإليها، ودون انقطاع اأو تعثر، وباأ�شعار معقولة. 

القرار  و�شنع  التفكير  عملية  ر 
ّ
ت�شي التي  هي  ال�شتراتيجية  الم�شّلمات  هذه 

الدولرات  من  المليارات  ع�شرات  ا�شتثمار  الم�شوؤولية  تلك  وتتطلب  ال�شيا�شي. 

ا لتعزيز القدرات من اأجل تلبية الطلب المتعاظم على النفط، كما ت�شتلزم 
ًّ
�شنوي

التعوي�س عن اأي نق�س رئي�شي في الأ�شواق العالمية، �شواء اأكان ال�شبب تطورات 

الإنتاجية  القدرة  �شيانة  وتت�شمن  طبيعية.  كوارث  اأم  �شيا�شية،  اأم  �شناعية 

الحتياطية لمواجهة الطوارئ كلفة تقدر بالماليين، لأن تلك القدرة تظل معّطلًة 

في اأغلب الأحيان، وتدخل في عداد الدخل ال�شائع.

لقد األقيت هذه الم�شوؤولية على كاهل العرب في ثالث اأزمات، على الأقل، 

العام  واأوائل   2002 العام  اأواخر  في  الما�شية:  الخم�س  ال�شنوات  غ�شون  في 

اإلى وقف  اإ�شراب العاملين في القطاع النفطي في فنزويال  اأّدى  2003، عندما 

2003، عندما  ا من ذلك البلد؛ وخالل غزو العراق العام 
ًً
�شادرات البترول تقريب

توقفت ال�شادرات عدة اأ�شهر؛ وفي اأعقاب الأ�شرار التي األحقها اإع�شار »كاترينا« 

تك�شا�س  في  التكرير  وم�شافي  المك�شيك،  خليج  في  البحرية  الإنتاج  بمن�شات 

ولويزيانا. وت�شافرت جهود البلدان العربية المنتجة للنفط جميًعا للتعوي�س عن 

النق�س والحيلولة دون ح�شول نق�س رئي�شي اآنذاك في اإمداد الأ�شواق اأو حدوث 

ا�شطراب في القت�شاد العالمي.

وتعود ال�شرعة والمرونة التي ات�شم بها تحرك المنتجين في تلك المنا�شبات 

لمواجهة  الحتياطية  الإنتاجية  القدرة  على  الحفاظ  اإلى  الرامية  �شيا�شاتهم  اإلى 

الطوارئ. وهي باهظة الكلفة، لأنها تت�شمن الإبقاء على النفط ي�شير المنال في 

لتمويل  توظيفه  من  بدًل  فقط،  الطوارئ  حالت  في  ل�شتخدامه  الأر�س  باطن 

الم�شروعات الجتماعية.

ت�شتلزم  العربية  النفطية  ال�شيا�شة  فاإن  عالمية،  �شلعة  البترول  دام  وما 

التعاون الوثيق والمتابعة المو�شولة مع الدول الم�شتهلكة للمحافظة على التوازن 

العالمية  البترول  �شركات  مع  التعاون  كذلك  وتتطلب  والطلب.  العر�س  بين 

لالإفادة مما لديها من خبرة وتقانة. وعن طريق تاأمين الإمدادات لالأ�شواق العالمية 

د لتقانات الإنتاج، تحقق هذه ال�شيا�شة 
ّ
في كل الأحوال، و�شمان »التجّدد« المطر

ين: الم�شلحة الدولية، والم�شلحة الذاتية الخا�شة للبلدان المنتجة 
ّ
هدفين جوهري

 

 �شخمًة، وت�شعى اإلى اإطالة عمر 
ٍ

نف�شها، ول�شيما البلدان التي تمتلك احتياطيات

النفط اإلى اأق�شى الحدود الممكنة.

تكتنف ال�شيا�شة النفطية العربية في معظم الأحيان �شل�شلةٌ من الخرافات 

والفترا�شات الوهمية المغلوطة. ومن هذه الفترا�شات اأن البلدان العربية هي 

الأ�شعار، في  اأن ما يحدد تلك  البترول. غير  اأ�شعار  الرتفاع في  التي تقف وراء 

ما  ا 
ً
غالب والتي  ولندن،  نيويورك  وبخا�شة في  الحرة،  الأ�شواق  هو  الأول،  المقام 

توؤدي الم�شاربات فيها اإلى ارتفاع الأ�شعار اأو هبوطها.

ة حديث متواتر عن »الأمن النفطي«، في غمرة المخاوف من اإقدام 
ّ
كذلك ثم

العرب على حظر اإمدادات النفط ك�شالح �شيا�شي. ويتردد مثل هذا الحديث في 

ال�شناعية  الدول  في  ال�شيا�شية  الحمالت  خالل  يتزايد  ولكنه  الدولية،  الأو�شاط 

الم�شتدامة  للطاقة  م�شادر  اإيجاد  اإلى  الداعين  حجة  لدعم  وي�شتخدم  المتقدمة. 

الم�شاعي  لموا�شلة  الأ�شباب  كل  بالفعل  وتتوافر  العربي«.  »النفط   
ِ
لـ كبديل 

»م�شكلة  اأن  غير  البعيد،  المدى  على  البديلة  الطاقة  م�شادر  لإيجاد  الحثيثة 

ًة. 
ّ
عقالني واأقلها  الأ�شباب  هذه  اأْوهى  كانت  ربما  العربي«  النفط  ا�شتقرار  عدم 

الوليات  اأن  نتذكر  اأن  علينا  الطبيعي،  منظورها  في  المخاوف  هذه  ن�شع  ولكي 

المتحدة، على �شبيل المثال، ت�شتهلك نحو 21 مليون برميل من النفط كل يوم، 

ا 
ًّ
وت�شتورد ما بين 9 و10 ماليين برميل في اليوم، منها 2.5 مليون برميل يومي

من الدول العربية.

وقد اأخذ منّظرو »نفط الذروة« يطرحون في الآونة الأخيرة وجهة نظر مفادها 

الطلب  تلبية  ت�شتطيع  لن  العربي  العالم  في  الموؤكدة  البترول  احتياطيات  اأن 

زالت  ما  المنطقة  في  النفط  حقول  من  مزيد  اكت�شاف  احتمالت  واأن  العالمي، 

�شئيلة. والواقع اأن البلدان العربية خ�ش�شت اأكثر من مائة مليار دولر في ال�شنة 

لتعزيز القدرات، و�شرعت بتنفيذ العديد من الم�شروعات لال�شتعا�شة باإمدادات 

ا يتم اإنتاجه من البترول. اإل اأن تلك ال�شيا�شة تتطلب التن�شيق مع الدول 
ّ
جديدة عم

يتعلق  ما  في  و�شراحة  �شفافية  اأكثر  تكون  اأن  عليها  يتعين  التي  الم�شتهلكة 

بمتطلباتها الم�شتقبلية المتوقعة.

الوقت  في  فاإنه،  العالمي  القت�شاد  بتغذية  العربي  النفط  يقوم  وفيما 

ا في الثروة الوطنية 
ً
نف�شه، يمثل ال�شناعة المحلية الأكثر اأهمية، والأكثر اإ�شهام

في المنطقة. وما زال ا�شتخدام هذه الثروة وتوزيعها مو�شع نظر، وهي ُتَعدُّ في 

بع�س الأحيان نعمًة ونقمة في اآن واحد. وتتاأكد مثل هذه التحفظات عند النظر 

الر�شيد في  الحكم  العامة، وق�شور مفهوم  الميزانيات  ال�شفافية في  في غياب 

والنزاعات  الحروب  اندلع  النفط كذلك في  للنفط. وقد ت�شبب  المنتجة  البلدان 

المنطقة(  من  وت�شديره  تدفقه  بداية  )منذ  النفط  عائدات  اأن  غير  الم�شلحة. 

التنمية  بجوانب  الرتقاء  اإلى  الما�شي  القرن  ن�شف  مدى  على  اأدت  التي  هي 

ا. 
ً
عموم المعي�شة  م�شتوى  وفي  وال�شحية،  والتعليمية،  الجتماعية،  المجالت  في 

ال�شتخدام،  فر�س  خالل  من  انتفاعها  النفطية  غير  العربية  البلدان  وتوا�شل 

والم�شاعدات  التحتية  البنية  مجالت  في  وال�شتثمارات  المالية،  والتحويالت 

القت�شادية. ول بد من بذل المزيد ل�شمان تحّول النفط قوًة موؤثرًة في م�شيرة 

التنمية الإن�شانية في العالم العربي، غير اأنه يقوم، دون �شك، بدوٍر عظيم ل يمكن 

اإنكاره في هذا ال�شبيل.

.)MEES( Middle East Economic Survey رئي�س التحرير والمحرر التنفيذي ال�شابق لمجلة مي�س *
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1022009

وخ����الل م���راح���ل الن��ت��ع��ا���س وال���رك���ود ال��ت��ي 

�شهدتها فترة العقدين ون�شف العقد الما�شية بعد 

النمو  من  الفرد  ن�شيب  ي�شجل  لم   ،1980 العام 

الإطالق  على  زيادة  اأية  المنطقة  في  القت�شادّي 

يتجاوز  لم  الدولي  البنك  لبيانات  ووفًقا  تقريًبا. 

المحّلي  الناتج  من  الحقيقي  الفرد  ن�شيب  نمو 

المائة  ف��ي   6.4 العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  الإج��م��ال��ي 

 1980 العامين  بين  عاًما  وع�شرين  اأربعٍة  خالل 

و2004 )اأي اأقل من 0.5 في المائة �شنويًّا(. فمنذ 

نمو  تذبذبت معدلت  المن�شرم،  القرن  ت�شعينات 

نحو  وتحولت  ع�شوائية،  ب�شورة  الفردي  الدخل 

م�شاٍر �شلبيٍّ في اأغلب الأحيان.

الخا�شة  ال�شمة  ه��ذه   
61-5 ال��ج��دول  يو�شح 

على  الدلئل  تجميع  طريق  عن  العربية  للبلدان 

من  للفرد  الحقيقي  ال��دخ��ل  نمو  م��ع��دلت  تقّلب 

الجدول  ي��ورد  وبذلك  الإجمالي.  المحّلي  الناتج 

ُمعامل التفاوت لمختِلف فئات الدخل العربية على 

و�شعها  التي  العالمية  التنمية  موؤ�شرات  اأ�شا�س 

البنك الدولي.

خالل  الإج��م��ال��ي  المحّلّي  الناتج  نمو  اأظ��ه��ر 

الفترة الممتّدة من 1961 اإلى 2000 درجة عالية 

من التقّلب كما هو وا�شح في ال�شكل 5-1. فعادة، 

ُيَعدُّ   ،1 ال��رق��م  التفاوت  ُمعامل  يتخّطى  عندما 

عالًيا،  الإجمالي  المحّلّي  الناتج  نمو  في  التقّلب 

متدّنًيا.  التقّلب  ُيَعّد  الرقم  هذا  عن  يقّل  وعندما 

�شّجلت  قد  العربية  المنطقة  اأن  يظهر  عليه،  بناًء 

درجاٍت عاليًة من التقّلب بالن�شبة اإلى فئات الدخل 

فقد  نف�شها،  البلدان  م�شتوى  على  اأم��ا  الأرب���ع. 

)حيث  التقّلب  من  ن�شبة  اأعلى  البحرين  �شّجلت 

كان معامل التفاوت 11.3( و�شّجلت جيبوتي اأدنى 

ن�شبة )حيث كان معامل التفاوت 0.57(.

وكما يبّين الجدول 5-1، َخفَّ هذا التقلب في 

الزده��ار  مرحلة  في  ال�شيء  بع�س  النمو  معدلت 

البلدان  فئات  وفي  العربية  الأقطار  في  الأخيرة 

كاّفًة. واإذ يدعو هذا التطوُّر اإلى الطمئنان، يجب 

اأّل ُيَعدَّ مدعاًة لال�شتكانة والتراخي، لأن النخفا�س 

الحاّد الراهن في اأ�شعار النفط �شيوؤدي، ل محالَة، 

اإلى تعطيل النمّو الم�شتقبلي ويت�شبب مجدًدا بعودة 

التقلب وعدم ال�شتقرار. فالنمط التاريخي العام 

بين  الجمع  فعند  ع.  م�شجِّ غير  المجال  ه��ذا  في 

الفترتين الزمنّيتين في الجدول 5-1، يّت�شح، على 

العامين  بين  ما  التقّلب  درج��ة  اأن  المثال،  �شبيل 

ي�شاوي  )حيث  ا  جدًّ مرتفعًة  تظّل  و2006   1961

معامل التفاوت 4.05(.

فورات  اآخ��ر  اأن  الموجودة  البيانات  من  يبدو 

النمو التي �شهدتها البلدان العربية قد تنتمي، في 

الن�صبة املئوية للزيادة بني 20032006البلد

العامني 2003 و2006 

25,15369,810177.5الإمارات 

16,47638,342132.7اجلزائر 

82,271188,468129.0ال�شعودية 

7,51927,500265.7العراق

8,81424,290175.5قطر 

19,00553,178179.8الكويت 

13,56736,950172.3ليبيا 

الم�شدر: الأوبك 2007 )بالإنجليزية(.

منو �صادرات البلدان العربية ومنو الناجت املحلي االإجمايل 

)معدل التغري ال�صنوي - % - بالدوالر الثابت 1990(

نمو الناتج المحلي الإجمالي نمو ال�شادرات )الب�شائع والخدمات(
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الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة 

الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(. 

1979-19701999-19902007-1970 2007-2000 1989-1980

ال�صكل 3-5

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات البنك الدولي 

2008 )بالإنجليزية(.

مالحظة: يمثل ذلك مقيا�ًشا موحًدا لتبدد التوزيع المحتمل. ومن الناحية التقنية، ُمعاِمُل التفاوت هو معدل التفاوت القيا�شي مق�شوًما 

على الو�شط الح�شابي. و يفيد ُمعاِمل التفاوت في مقارنة درجة التفاوت بين �شل�شلة من البيانات و�شل�شلة اأخرى، حتى مع وجود 

اختالف جذري بين مجموعة واأخرى من الأو�شاط الح�شابية.

فئة الدخل 

)عدد البلدان(

الن�صيب من 

جمموع الناجت 

املحلي االإجمايل 

 )%(

ُمعامل التفاوت لن�صيب 

الفرد من منو الناجت 

املحّلي االإجمايل 

 )2000-1961(

ُمعامل التفاوت لن�صيب 

الفرد من منّو الناجت 

املحّلي االإجمايل 

 )2006-2000(

6.34.051.25دخل منخف�س )4( 

42.53.120.61دخل متو�شط منخف�س )6(

8.44.741.45دخل متو�شط مرتفع )3(

42.85.901.36دخل مرتفع )5(

100.04.511.04املجموع )18(

 
ّ
تقلبات ن�صيب الفرد من النمو احلقيقي للناجت املحّلي

 
االإجمايل يف البلدان العربية، 1961-2006 )ُمعامل التفاوت(

اجلدول 1-5

 قيمة �صادرات النفط من الدول امل�صدرة للبرتول،

2003-2006 )مليون دوالر باالأ�صعار الراهنة( 
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103 تحديات الأمن القت�سادي

 �شيرتك النكما�س

 القت�شادي العاملي

اآثاره يف البلدان العربية

 خّلف النمو املرتكز

 على النفط عدًدا

 من مواطن ال�شعف

 يف الأ�ش�س البنيوية

لالقت�شادات العربية

واقع الأمر، اإلى هذا النمط المتقّلب بدرجة كبيرة. 

الحادي  القرن  من  الأول  العقد  ه��ذا  مطلع  ففي 

م�شتوياٍت  لتبلغ  النفط  اأ�شعار  ارتفعت  والع�شرين 

قيا�شيًة، ما جعل بع�س القت�شادات العربية يجني 

اإيرادات لم ي�شهد مثيال لها منذ �شبعينات القرن 

 
7
الدولي، البنك  تقديرات  فبح�شب  الع�شرين. 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  حققت 

في  �شنويًّا  المائة  في   6.2 يعادل  ا  اقت�شاديًّ ا  نموًّ

الفترة ما بين العامين 2003 و2006، هو الأعلى 

خالل ثالثين عاًما. ويحاكي هذا المعّدل المذهل 

�شهدتها  التي  ال�شتثنائية  القفزة  بعيد  حد  اإل��ى 

النفط  اأ�شعار  �شّلة  رواح��ت  فقد  النفط.  عائدات 

في الوبك ما بين 24 دولًرا و 29 دولًرا في العام 

في  دولًرا  و 66  دولًرا   51 بين  م��ا  اإل��ى   ،2003

�شعر  الى  لت�شل  ارتفاعها  ووا�شلت   ،2006 العام 

غير م�شبوق هو 147.2 دولًرا للبرميل في تموز/

يوليو 2008. وقد ارتفعت عائدات �شادرات النفط 

باأكثر من ال�شعف في الفترة الممتدة بين العامين 

2003 و 2006.

ل��ك��ّن ال�����ش��دم��ات ال��خ��ارج��ّي��ة ال��ت��ي اأ���ش��اب��ت 

الراهن  العالمي  بالركود  ترتبط  العربية  البلدان 

الرهن  �شوق  ب��اأزم��ة   2007 ال��ع��ام  ف��ي  ب��داأ  ال��ذي 

العقاري في الوليات المتحدة، و�شيترك النكما�س 

يف�شي  وق��د  العربية،  البلدان  في  اآث��اره  العالمي 

في  النمو  نماذج  في  الحدة  �شديِد  ا�شطراٍب  اإلى 

البلدان العربية الرئي�شية المنتجة للنفط. وت�شّغل 

ال��ولي��ات  ف��ي  �شخمًة  ا�شتثماراٍت  البلدان  ه��ذه 

اقت�شاداتها  تحمي  اأن  ت�شتطيع  ل  وهي  المتحدة، 

كما  بالنت�شار.  الآخ��ذة  الدولية  الأزم��ة  وط��اأة  من 

التي  الأخرى  العربية  البلدان  اإلى  الموجة  �شتمتّد 

�شتتاأّثر حتًما بتداعيات النكما�س الممتّد في تمويل 

بلدان  في  العاملين  تحويالت  وفي  ال�شتثمارات، 

مجل�س التعاون الخليجي. ويتكّهن بع�س المحللين 

تدعمها  التي  الخليجي  التعاون  مجل�س  بلدان  باأن 

ال�شيادية  الثروة  �شناديق  وق��ّوة  المالية  �شيولتها 

لديها قد ت�شتطيع اأن تتجّنب عواقب العا�شفة عن 

طريق خف�س اإنتاج النفط للمحافظة على ا�شتقرار 

اأ�شعار النفط والحيلولة دون هبوطها اإلى م�شتوياٍت 

اإع���داد هذا  فيه  ال��ذي يجري  الوقت  وف��ي  اأدن���ى. 

التقرير، وعلى الرغم مما اأعلنته منّظمة اأوبك يوم 

17 كانون الأول/دي�شمبر 2008 من تخفي�س حادٍّ 

في الإنتاج بمعدل 2.2 مليون برميل في اليوم، فاإّن 

واقع  في  ويعني ذلك  النخفا�س.  توا�شل  الأ�شعار 

الأ�شهر  خ��الل  خ�شر  قد  الخام  النفط  اأن  الأم��ر 

المكا�شب  كل   2008 العام  من  الأخيرة  الخم�شة 

التي تحققت على مدى ال�شنوات الأربع ال�شابقة. 

ال�شعف البنيوي لالقت�شادات العربية

ا من مواطن  خّلف النمّو المرتكز على النفط عدًدً

ال�شعف في الأ�ش�س البنيوية لالقت�شادات العربية 

اإذ تحّول العديد من البلدان العربية ب�شورة متزايدة 

والخدمات.  ال�شتيراد  على  القائم  القت�شاد  اإلى 

وتقع اأنواع الخدمات المتوافرة في البلدان العربية 

اإل  ت�شيف  ول  الم�شافة،  القيمة  �شل�شلة  اأدن��ى  في 

المحّلي،  الم�شتوى  على  المعرفة  تنمية  اإلى  القليل 

وتحب�س تلك البلدان في مراتب متدنية في الأ�شواق 

العالمية. من هنا، فاإن ا�شتمرار هذا التجاه الذي 

ال�شناعي  والإن��ت��اج  ال��زراع��ة  ح�شاب  على  ينمو 

العربي يظّل مدعاًة للقلق. 

المحّلي  الناتج  في  الخدمات  ن�شيب  اأن  ومع 

من  كبيرة  ب�شورة  انخف�س  الإقليمي  الإجمالي 

 45 اإلى   1968 العام  في  المائة  في   60 من  اأكثر 

ال�شبب في ذلك  2007، فاإن  العام  المائة في  في 

كان عائًدا اإلى ارتفاع ن�شيب قطاع النفط اأ�شا�ًشا. 

الإجمالي  المحّلي  الناتج  في  الخدمات  فن�شيب 

العربية غير  البلدان  المائة في كل  50 في  تجاوز 

في  المائة  في   65 ن�شبة  وف��اَق  للنفط،  المنتجة 

والمغرب.  ولبنان  وجيبوتي  والبحرين  الأردن 

من  اأكثر  يمثل  القطاع  هذا  اأن  ذلك  اإل��ى  ي�شاف 

50 في المائة من العمالة الكلية في اأغلب البلدان 

ال�شيطرة  )اأ(   4-5 ال�شكل  وي��و���ش��ح  العربية. 

المقام  في  )النفط  التعدين  لقطاعي  المتزايدة 

وفئات  الإقليمي  الم�شتوى  على  والخدمات  الأول( 

المتمّثل  التجاه  كذلك  ويبين  المختلفة.  البلدان 

ونالحظ  ال��زراع��ي.  القطاع  ن�شيب  بانخفا�س 

العام  الت�شاعدّي  الّتجاه  )ب(   4-5 ال�شكل  في 

للتو�شع في ال�شتيراد وفي ال�شتهالك الذي يغّذيه 

قد  ال�شتهالك  ح�شة  اأن  مع  ال�شادرات،  ارتفاُع 

الما�شي،  القرن  ثمانينات  اأوا�شط  في  انخف�شت 

تلك  وف��ي  ال�����ش��ادرات(.  م�شتوى  انخف�س  مثلما 

ا ن�شبيًّا منذ  الأثناء بقي ن�شيب ال�شتثمار م�شتقرًّ

اأوا�شط ال�شبعينات.

غالبية  ت�شهد  اأن  الم�شتغرب  م��ن  يكن  ول��م 

الما�شية  الأربعة  العقود  خالل  العربية  البلدان 

مجال  في  والنكما�س  التباطوؤ  من  كبيرة  درج��ًة 

الأقطار  اأن  والواقع  اأ(.  )ال�شكل 5-5  الت�شنيع 

منها  ت�شنيًعا  اأقل   2007 العام  في  كانت  العربية 

اأربعة عقود، وي�شمل  1970 اأي منذ نحو  في العام 

والقاعدة  المتو�شط  ال��دخ��ل  ذات  البلدان  ذل��ك 

في  ن�شبيًّا  ال��م�����ش��ادر  ع��ة  ال��م��ت��ن��وِّ الق��ت�����ش��ادي��ة 

والعراق وم�شر.  و�شورية  الجزائر  ال�شتينات، مثل 

المتحدة  العربية  والإم����ارات  الأردن  اأن  �شحيح 
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 بنية الناجت املحّلي االإجمايل للبلدان العربية، ح�صب القطاع االقت�صادي )اأ( ونوع االإنفاق )ب(، 2007-1970،

للبلدان العربية ولبلدان الدخل املرتفع، واملتو�صط، واملنخف�س، على التوايل:

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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مجال  في  ملحوًظا  تقّدًما  حققت  وعمان  وتون�س 

التنمية ال�شناعية، لكن على العموم يبقى ن�شيب 

ا  ال�شناعة من الناتج المحّلي الإجمالي هزياًل جدًّ

حتى في البلدان العربية التي �شهدت نمًوا �شناعيًّا 

ا متى قورنت في  �شريًعا )ال�شكل 5-5 ب( خ�شو�شً

هذا المجال باقت�شادات �شرق اأ�شيا. فبالن�شبة اإلى 

عة  الم�شنَّ الب�شائع  كانت  العربية  البلدان  معظم 

الم�شدرة  ال�شلع  من  المائة  في   11 من  اأقل  تمثل 

البلدان  فئات  اأن  ويبدو   
8.2007/2006 العام  في 

جميًعا تقترب اإلى المعدل الإقليمي المتوا�شع الذي 

كان اأقّل من 10 في المائة في العام 2007، مقارنًة 

اأ�شا�ًشا  العنا�شر  متنوعة  قطرية  �شناعّية  بقاعدٍة 

فاإن  واأخ��ي��ًرا  ج(.   5-5 )ال�شكل   1970 العام  في 

الأ�ش�س البنيوية اله�ّشة لالقت�شادات العربية التي 

في  تتجّلى،  النفط  على  اأ�شا�شا  النمو  فيها  يعتمد 

ن�شيب  في  الحاّد  النخفا�س  في  �شورها،  اأو�شح 

)ال��زراع��ة  النفطية  غير  الإن��ت��اج��ي��ة  القطاعات 

والت�شنيع( في الناتج المحّلي الإجمالي في البلدان 

العربية جميًعا با�شتثناء فئة الدخل المرتفع. وتجدر 

الإ�شارة اإلى اأن الت�شنيع ال�شريع في الفئة الأخيرة 

يعود، جزئيًّا، اإلى تدّني الم�شتوى التي انطلقت منه 

في  ال�شريع  والتنامي  ال�شبعينات  في  ال��دول  هذه 

القيمة الم�شافة لل�شناعات البتروكيماوية. 

ت�صاوؤالت جديدة وقدمية حول 

ال�صيا�صات االقت�صادية

المنطقة  في  اأخ��رى  م��رًة  ال�شطراب  �شيوع  مع 

�شتنزلق  ه��ل  ُم��ل��ّح��ان:  ت�����ش��اوؤلن  ي��ب��رز  العربية، 

والتاأزم  الزده��ار  دوام��ٍة من  اإلى  العربية  البلدان 

مجّدًدا، كما حدث في ال�شبعينات والثمانينات من 

 تت�شم معظم القت�شادات

 العربية بالنخفا�س احلاد

 يف ن�شيب القطاعات

الإنتاجية غري النفطية

)اأ( التغري يف ن�صبة القيمة امل�صافة يف الناجت املحّلي االإجمايل )%(، 1970 اإىل 2007، ح�صب البلد. )ب( ن�صيب 
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القيمة امل�صافة يف الناجت املحّلي االإجمايل من جانب املنتجني )%( 2007. )ج( ن�صيب الناجت املحّلي االإجمايل من جانب املنتجني 

)%(، 1970 اإىل 2007، ح�صب فئة البلد. )د( ن�صيب القطاعات االإنتاجية غري النفطية يف فئة البلدان )%(، 1970، 1990 و2007، 

ح�صب فئة البلد 
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اأقدمت  بع�س الدول 

على ت�شغيل ا�شتثمارات 

حملية �شخمة يف ميدان 

العقارات، والإن�شاءات، 

وتكرير النفط، 

والنقل، والت�شالت، 

واخلدمات الجتماعية

وجهت البلدان العربية 

املنتجة للنفط جانًبا كبرًيا 

من عائداتها اإىل القطاعني 

الع�شكري والأمني

النفطية  البلدان  �شت�شارك  المن�شرم؟ هل  القرن 

اأخيًرا  �شهدتها  التي  الفورة  فوائد  النفطية  وغير 

في عائدات البترول، كما حدث في تلك المرحلة 

ذاتها؟ وثمة ت�شاوؤٌل ثالث يتمحور حول تحدٍّ قديم: 

البلدان العربية من ظاهرة البطالة والفقر،  اإرث 

وما اإذا كانت الجهود المبذولة للحّد من الق�شور 

المتراكم في هذين المجالين �شوف تتراجع.

تنعك�س الإجابات عن هذه الت�شاوؤلت مبا�شرًة 

العربية  البلدان  اقت�شادات  ا�شتدامة  مدى  على 

وقدرتها على الإ�شهام في تعزيز اأمن الإن�شان من 

خالل توفير فر�س العمل، والدخل، والإن�شاف.

 من فورة الزدهار الثالثة الق�شيرة الأجل 

اإلى الأزمة المالية 

البلدان  اأن  ي��ب��دو  الأول  ال�����ش��وؤال  اإل���ى  بالن�شبة 

العربية المنتجة للنفط، بانتهاجها على نحو عامٍّ 

ا�شتراتيجيًة حذرًة، اختارت توزيع ما هبط عليها 

اأجنبية،  ا�شتثماراٍت  بين  اأخيًرا  هائلة  ث��روة  من 

لتحقيق  �شامنة  واأر�شدة  خارجية،  واحتياطبات 

اأقدمت  كما  الديون.  وت�شوية  النفطي  ال�شتقرار 

ا�شتثمارات محلية �شخمة في ميدان  ت�شغيل  على 

والنقل،  النفط،  وتكرير  والإن�شاءات،  العقارات، 

وتختلف   
9
الجتماعية. والخدمات  والت�شالت، 

ه��ذه ال��م��ق��ارب��ة اخ��ت��الًف��ا وا���ش��ًح��ا ع��ن الأن��م��اط 

على  بالتركيز  وتميزت  الما�شي  في  �شادت  التي 

الموؤ�ش�شات  �شارعت  وقد  وال�شتهالك.  ال�شتيراد 

التح�شن  بنواحي  الإ���ش��ادة  اإل��ى  الدولية  المالية 

البارزة التي عك�شتها موؤ�شرات القت�شاد الكّلي في 

الناتج المحّلي الإجمالي وفي التجارة، وال�شتثمار 

الأجنبي المبا�شر. بيد اأن هذا النمط الجديد من 

الخليجي،  التعاون  مجل�س  بلدان  يعّر�س  اأن  �شاأنه 

النكما�س  لأزم����ات  م�شى،  وق��ت  اأّي  م��ن  اأك��ث��ر 

الأخيرة  الحلقة  ت�شكل  التي  العالمي  القت�شادي 

الخليجي  النمو  ل��ن��م��وذج  ع�شيًرا  ت��ح��ّدًي��ا  منها 

المرتكز على الكثافة الراأ�شمالية. 

البلدان   التي حققتها هذه  ال�شخمة  العائدات 

اأن  وال�شعودية،  الجزائر  مثل  لبع�شها،  اأت��اح��ت 

الوقت  في  المحافظة  مع  الخارجية  ديونها  ت�شّدد 

العمالت  من  مهم  احتياطي  مخزون  على  نف�شه 

تقرير  في  الدولي  النقد  �شندوق  ويرى  الأجنبية. 

ال�شرق  اإقليمي:  اقت�شادي  »ا�شت�شراف  بعنوان 

تلك  الزده��ار  فورة  اأن  الو�شطى«  واآ�شيا  الأو�شط 

قد اأدت اإلى ازدياد الحتياطيات في بلدان ال�شرق 

اإلى   2002 للعام  163.9 مليار دولر  الأو�شط من 

اإلى  و�شول  التالية  ال�شنة  في  دولر  مليار   198.3

ملياًرا في  و 591.1   ،2006 العام  ملياًرا في   476

وبع�س  اإي��ران  البيانات  هذه  ت�شمل   .2007 العام 

الأ�شا�شية  الدول  من  تعّد  ل  التي  العربية  البلدان 

المنتجة للنفط اأو التي تعتمد على ا�شتيراد النفط 

العربية  البلدان  ت�شمل  ول  وم�شر.  الأردن  مثل 

المنتجة للنفط في اأفريقيا. غير اأن الجانب الأكبر 

يعود، دون  ال�شخمة لالحتياطي  الزيادة  من هذه 

�شك، اإلى دول الخليج.

التنمية  م��ج��ال  ف��ي  ال�شتثمار  اإل���ى  اإ���ش��اف��ًة 

وت�شوية الديون الخارجية، وجهت البلدان العربية 

اإلى  العائدات  من  كبيًرا  جانًبا  للنفط  المنتجة 

لتقديرات  وفًقا  والأم��ن��ي.  الع�شكري  القطاعين 

كانت  ال�شالم،  لبحوث  الدولي  �شتوكهولم  معهد 

على  اإنفاًقا  الأك��ث��ر  العربي  البلد  هي  ال�شعودية 

قطاعي الدفاع والأمن، واحتلت في مجال الإنفاق 

العالمي  ال�شعيد  على  التا�شعة  المرتبة  الع�شكري 

والهند  والبرازيل  واأ�شتراليا  اإ�شبانيا  متقدمًة على 

كبير  بفارٍق  بعدها  وتاأتي  وكندا.  الجنوبية  وكوريا 

مع  والجزائر  المتحدة  العربية  الإم��ارات  من  كل 

�شات الت�شّلح.  اأن الإمارات قد خف�شت من مخ�شّ

الدفاع  �شوؤون  اإنفاقها على  يعادل  التي  ليبيا  تليها 

ن�شف ما ينفقه العراق في هذا المجال.

با�شتثناء ال�شعودية، ل ي�شكل الإنفاق الع�شكري 

الناتج المحّلّي الإجمالي في تلك  ن�شبًة عاليًة من 

قد  ال�شعودية  ف��ي  الن�شب  اأن  �شحيح  ال��ب��ل��دان. 

عليه  كانت  بما  مقارنًة  الفترة  تلك  في  انخف�شت 

في الثمانينات )15.2 في المائة في العام 1988 

و13.4 في المائة في العام 1998( ثم َعْوًدا على 

في  المائة  في   14.3( الت�شعينات  اأواخ��ر  في  بدٍء 

العام 1998، و11.4 في المائة في العام 1999(. 

ولكن على الرغم من هبوط هذا الّتجاه في الألفية 

الجديدة، فاإن اإنفاق ال�شعودية الع�شكري في العام 

اأعلى  وهو  المائة،  في   8.2 ح��دود  في  ظل   2005

ففي  وليبيا.  والجزائر  الإم���ارات  في  منه  بكثير 

العام 2005 راوحت ن�شب الإنفاق في مجال الدفاع 

المائة  في  و 2  الجزائر،  في  المائة  في   2.9 بين 

الم�شدر: معهد �شتوكهولم الدولي لبحوث ال�شالم 2008 )بالإنجليزية(.

19982003200420052006البلد

20,50018,94421,06025,37229,032ال�شعودية

1,8012,4532,8012,9253,014الجزائر

-3,0362,8532,6292,559الإمارات

414536699749741ليبيا

 االإنفاق الع�صكري يف اأربع دول عربية 

)مليون دوالر باأ�صعار العام 2005 الثابتة(
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 دفع الزدهار القت�شادي

 بع�س احلكومات اإىل

 اأداء دور ن�شط يف ال�شعي

لإحالل ال�شالم يف املنطقة

المراقبين  بع�س  ويالحظ  وليبيا.  الإم���ارات  في 

للغارات  م�شرًحا  العربّية  البلدان  ظّلت  طالما  اأنه 

قًوى  جانب  من  الع�شكرية  والتدخالت  الم�شّلحة 

العربية  الحكومات  ف��اإن  وخارجها،  المنطقة  في 

الأم��ن  با�شم  النفقات  ه��ذه  تبريرها  �شتوا�شل 

الإقليمي. 

د الزدهار اإلى دفع  من جهة اأخرى، اأّدى تجدُّ

ال�شعي  في  ن�شط  دوٍر  اأداء  اإل��ى  الحكومات  بع�س 

ت�شّدرت  فقد  المنطقة.  ف��ي  ال�����ش��الم  لإح���الل 

ال�شعودية البلدان العربية في طرح مبادرة ال�شالم 

على  تقوم  اإ�شرائيل  مع  تاريخّيٍة  لت�شويٍة  العربية 

لتحقيق  وتدّخلت  ال�شالم.  مقابل  الأر����س  مبداإ 

الفل�شطينية،  المقاومة  جناحي  بين  م�شالحٍة 

وبذلت جهوًدا ن�شطًة على الجبهة اللبنانية. كذلك 

اإلى  الو�شول  محاولة  في  متقدًما  دوًرا  ليبيا  اأّدت 

ت�شوية �شلمية لالأزمة في دارفور، ون�شطت قطر في 

العام  في  اللبنانية  الأزمة  حول  مختلفة  مبادرات 

2008 والو�شع الفل�شطيني والأزمة في دارفور. 

حتى اإذا افتر�شنا اأن هذه الجهود الدبلوما�شية 

م�شجعة  ب��وادر  ثمة  ف��اإن  ملمو�شة  بنتائج  ت��اأِت  لم 

ق�شايا  تجاه  جديدة  اإقليمية  م�شوؤولية  تبلور  على 

ذلك  ويقودنا  المنطقة؛  في  وال�شتقرار  ال�شالم 

اإلى الت�شاوؤل الثاني حول البلدان العربية باأ�شرها. 

الغنية ثرواتها  العربية  الدول  ُترى هل �شت�شتخدم 

الم�شتجدة في ترجمة مفهوم الأمن وفًقا لمتطلبات 

في  التنمية  ت��ل��ك  ول��ت��ع��زي��ز  الإن�����ش��ان��ي��ة  التنمية 

مجتمعاتها وفي المنطقة العربية ككل؟ المبادرات 

كّليًّا وهنا يمكن  ال�شعيد لم تكن غائبة  على هذا 

للعلوم  اهلل  عبد  الملك  »جامعة  بتاأ�شي�س  ه  ننوِّ اأن 

والتكنولوجيا«، التي تقدم للخريجين العرب، ن�شاًء 

مع  علمية،  بحوث  لإج��راء  درا�شية  منًحا  ورج��اًل، 

اأرقى الم�شتويات.  دعمهم بت�شهيالت وموارد على 

مكتوم«،  اآل  را���ش��د  ب��ن  محمد  »موؤ�ش�شة  وه��ن��اك 

بالم�شتوى  لالرتقاء  والم�شاندة  الدعم  تقدم  التي 

المنطقة  ف��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���ق���درات  ال��م��ع��رف��ي 

العربية، وكذلك »الجامعة العربية المفتوحة« التي 

هذه  وتمثل  العزيز.  عبد  بن  طالل  الأمير  يمّولها 

الإن�شانية  التنمية  لتعزيز  مهمًة  مبادراٍت  الجهود 

في المنطقة. 

ب���اأن بع�س  ت��وح��ي  ال��دلئ��ل الأول���ي���ة  اأن  غ��ي��ر 

ل  ق��د  للبترول  المنتجة  غير  العربية  ال��ب��ل��دان 

الثالثة  الزده��ار  مرحلة  في  المكا�شب  من  ق  ُتحقِّ

والثانية.  الأول���ى  المرحلتين  في  حققه  ما  بقدر 

فعلى الرغم من اأن الثروة النفطية ما زالت تعبر 

الحدود، ومع اأن عدة بلدان ثرّية حولت جانًبا من 

اأعقاب  في  الإقليمية  الأ���ش��واق  اإل��ى  ا�شتثماراتها 

اأحداث 11 اأيلول/�شبتمبر، فاإن التدفقات المالية 

داخل البلدان العربية غدت اأقّل وفرة وحجًما، كما 

غدت اآثارها اأقّل وقًعا مما كانت عليه في الما�شي. 

ال�شكانية جانًبا كبيًرا من  الزيادة  ا�شتهلكت  اأول، 

هذا التدفق في البلدان غير النفطية. ثانًيا، تاأثرت 

تحويالت العاملين في البلدان النفطية �شلًبا جراء 

وال�شتعا�شة  الوظائف«  »توطين  اإجراءات  تطبيق 

بديلة  اآ�شيوية  بعمالة  الوافدة  العربية  العمالة  عن 

ال�شتخدام  خ�شوع  ع��ن  ف�شال  ه��ذا  كلفًة؛  اأق���ّل 

الأول��ى،  بالدرجة  اأّث��رت،  اأمنّية  لقيوٍد  الخليج  في 

والم�شريين  الفل�شطينيين  العاملين  اأو�شاع  في 

النفطية  غير  البلدان  ب��داأت  ثالًثا،  واليمنيين. 

اأ�شعار  ارتفاع  ج��راء  للطاقة  عاليًة  كلفًة  تتحمل 

تقدمه  ال��ذي  المكلف  والدعم  الم�شتورد  النفط 

للمواطنين في هذا المجال. 

المرّجح  من  يبقى  كله  ذلك  من  الرغم  على 

اأن يظل النفط هو قوَة الدفع الرئي�شية للتنمية في 

المنطقة، ولو عبر قنواٍت غير التي كانت ت�شتخدم 

في الما�شي.

اإعداد هذا  العالمي في وقت  ي�شهد القت�شاد 

الكبير.  الك�شاد  منذ  مالية  اأزم��ة  اأ�شواأ  التقرير، 

الُع�شر  ح��الت  اأّن��ه حالة من  الأم��ر  اأّول  ب��دا  وم��ا 

في  والإ�شكان  العقاري  الرهن  �شوق  تعانيها  التي 

اأخذ   2007 العام  �شيف  في  المتحدة  ال��ولي��ات 

بالتو�شع خالل العام 2008 ليتحّول �شغوًطا عميقة 

�شناديق  حجم  عن  درا�شًة  الخارجية  العالقات  مجل�س  اأ�شدر   ،2009 الثاني/يناير  كانون  في 

الدرا�شة  وا�شعو  الخليجي، وخل�س  التعاون  نموها في دول مجل�س  واحتمالت  ال�شيادية  الثروة 

اإلى التقديرات الآتية: 

انخف�شت قيمة الأ�شول في الحقيبة المالية لل�شناديق ال�شيادية والبنوك المركزية لدول 

األف مليار   1.2 اإلى   2007 العام  األف مليار دولر في   1.3 بما يقارب  الخليجي  التعاون  مجل�س 

دولر في العام 2008، اإذ اإّن خ�شائر الأ�شهم في المبادلت بين الأ�شواق وفي �شواها من الأ�شول 

امت�شت الرتفاع الهائل في عائدات النفط التي بلغت الذروة اآنذاك. اأما البلدان المنتجة الأ�شغر 

العربية  الإمارات  لحكومات  الأجنبية  فالأ�شول  الهبوط:  هذا  حيال  اأ�شواأ  و�شعها  فكان  ا 
ً
حجم

المتحدة، وقطر، والكويت – ح�شب تقديرات وا�شعي الدرا�شة – انخف�شت مما يقارب األف مليار 

دولر في نهاية العام 2007 اإلى ما يقرب من 700 مليار دولر في نهاية العام 2008. 

لكن مهما كانت اأ�شعار النفط، فاإن وا�شعي الدرا�شة يتوقعون اأن ت�شعى بلدان الخليج اإلى 

ن على دول الخليج الكبيرة 
ّ
زيادة ح�ش�س حقائبها من الأ�شول ال�شائلة في العام 2009. و�شيتعي

اأن تقّدم المزيد من ال�شيولة بالعمالت الأجنبية للموؤ�ش�شات المحلية لتت�شنى لها المحافظة على 

م�شتويات الإنفاق. 

 غالبية الدول اآخر المطاف اإلى 
ّ
ا للبرميل ف�شوف ت�شطر

ً
واإذا ظل �شعر النفط دون 50 دولر

 ي�شبح الم�شدر الوحيد الباقي 
ٍ
اأن ت�شحب من اأر�شدتها لدعم م�شتويات اإنفاقها الراهنة. عندئذ

لإنماء الأ�شول التي تديرها هو الفوائد وعائدات الأ�شهم. 

خماطر االأزمة املالية العاملية على كبار منتجي النفط االإطار 2-5
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1082009

اأعلنت الدول العربية 

عزمها على العمل 

امل�شرتك لتعزيز التنمية 

الجتماعية والقت�شادية

في  وي��وؤدي  العالمي  المالي  النظام  امتداد  على 

الموؤ�ش�شات  العديد من  انهيار  اإلى  المطاف  نهاية 

اأ�شواق  في  مثيرة  وانتكا�شات  العالمية  الم�شرفية 

ثّم  ومن  المعمورة،  اأنحاء  كل  في  المالية  الأوراق 

العام  مطلع  مع  المالية.  الئتمانات  تجميد  اإل��ى 

الفتيل  اأ�شعلت  قد  الت�شدعات  هذه  كانت   ،2009

تمثلت  �شاملة  عالمية  اقت�شادية  اأزم���ٍة  لن���دلع 

العالم،  في  تقدًما  الأكثر  القت�شادات  رك��ود  في 

القت�شادات  في  المت�شارع  التدهور  ب��وادر  وب��روز 

التي  تلك  فيها  بما  الأخ��رى  والنامية  ال�شاعدة 

الآون��ة  في  قويًّا  اقت�شادًيا  اأداًء  حققت  قد  كانت 

القت�شادي  »ال��و���ش��ع  لتقرير  ووف��ًق��ا  الأخ���ي���رة. 

2009« ال�شادر  العالمي الراهن والتوقعات العام 

عن الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2009، 

فاإن ال�شيناريو المعياري ينبئ بن�شبة نموٍّ في الناتج 

المحّلي الإجمالي ل تزيد على 1.0 في المائة في 

العالم اأجمع للعام 2009، بينما يك�شف ال�شيناريو 

الأكثر ت�شاوؤًما عن ن�شبة نموٍّ �شلبي في جميع اأنحاء 

العالم في هذه ال�شنة – وللمرة الأولى منذ العام 

 .1930

العالمية،  والقت�شادية  المالية  الأزم��ة  تبدي 

التي اأعقبت اأزمتي الطاقة والغذاء، اإ�شاراٍت قوّيًة 

اإلى اأنها �شتعيد النمو القت�شادّي الذي تحقق في 

ال��وراء.  اإلى   )2006-2003( الأخيرة  ال�شنوات 

يمّكنها من  البلدان في و�شع ل  العديد من  وجود 

تنفيذ �شيا�شاٍت �شاملٍة وفّعالة على �شعيد القت�شاد 

الم�شكلة  يجعل  ال�شعبة  الأو�شاع  لمواجهة  الكلي 

اأكثر خطورًة. ففي حين ا�شتجابت الحكومات في 

بلدان الخليج المنتجة للبترول لالأزمة بحزمة من 

الحوافز المالية، فاإن البلدان العربية ذات الدخل 

المتو�شط والمنخف�س لن تتمكن من ذلك. ي�شاف 

اإلى ذلك اأنه، مع التقهقر الحاّد في اأ�شعار النفط 

التي  الم�شبوقة  غير  المرتفعة  الم�شتويات  ع��ن 

الخليج  بلدان  تواجه  اأن  المتوقع  من  �شهدناها، 

نف�شها عجًزا في موازناتها في العام 2009. 

بن�شاط  العمل  على  العرب  القادة  عكف  لقد 

لر�شم خطة اإقليمّية لمواجهة الأزمة. ففي »موؤتمر 

القمة العربية القت�شادية والتنموية والجتماعية« 

الثاني/يناير  كانون  في  الكويت  في  عقدت  التي 

الم�شترك  العمل  على  عزمهم  اأع��ل��ن��وا   ،2009

لتوثيق العالقات العربية وال�شعي لتحقيق الأهداف 

الجتماعية  التنمية  تعزيز  وبخا�شة  الم�شتركة، 

والقت�شادية بما فيها المجالت المتعلقة بتمكين 

ال�شباب والن�شاء، ومعالجة ق�شايا الغذاء والمياه. 

ثمة عالقة متعددة الوجوه بين الهجرة واأمن الإن�شان، تتجلى في كل مراحل عملية 

تكون  بالهجرة  القرار  اتخاذ  في  التفكير  بداية  فمنذ  نتائجها،  في  كما  الهجرة 

اإلى مغادرة  العاملين  التي تدفع  الحوافز  الإن�شان هي  اأمن  المدركات عن غياب 

الدفع  عوامل  وتتمحور  اأف�شل.  ودخل  عمل  فر�شة  وراء  ا 
ً
�شعي الأ�شلي  وطنهم 

ا حول البطالة و�شيق مجالت ال�شتخدام، والفقر. كما ت�شمل 
ً

الموؤثرة هذه اأ�شا�ش

هذا  بتنفيذ  البدء  وعند  ال�شيا�شي.  ال�شتقرار  وعدم  النزاع  انت�شار  العوامل  هذه 

القرار في واقع الممار�شة، اأي تحديد كيفية الو�شول اإلى البلد المق�شود والح�شول 

على العمل هناك، فاإن اأمن الإن�شان يتعر�س كذلك للخطر في اأغلب الأحيان.

بالهجرة  الخا�شة  �شيا�شاتها  لو�شع  فيه  جدال  ل  �شيادي  حق  دولة  ولكل 

المهاجرين  من  عدًدا  يدفع  قد  ال�شيا�شات  هذه  في  التعّنت  اأن  غير  وتنفيذها، 

جنوب  بلدان  اإلى  تهريبهم  تتولى  اإجرامية  �شبكات  اإلى  اللجوء  اإلى  المحتملين 

ة حياتهم واأمنهم الب�شري. وبعبارة اأخرى فاإن 
َّ
اأوروبا، حيث ياأملون في تح�شين نوعي

الت�شدد المفرط في �شيا�شات الهجرة قد ي�شّهل فر�س العمل المربح لع�شابات 

الم�شكلة وخطورتها  ج�شامة هذه  اأكدت  وقد  الب�شر.  تهريب  نا�شطة في  اإجرامية 

اأفريقيا،  �شمال  بلدان  من  مواطنون  فيها  لقي  التي  الزوارق  حوادث  المتعاظمة 

الأخيرة خالل محاولتهم  الآونة  المغرب وم�شر، م�شرعهم غرًقا في  الممتدة بين 

الهجرة اإلى اأوروبا. وتج�شد هذه الحوادث م�شكلة اأمن الإن�شان في اأ�شواإ مظاهرها. 

ول يقت�شر الأمر هنا على النفقات المالية الباهظة التي يتكبدها المهاجرون، بل 

اإن هذه المحاولة قد تكلفهم حياتهم. ومع اأن و�شائل الإعالم تركز اهتمامها على 

اأخرى  اإلى و�شائل خطرة  المهاجرين يلجاأون  ا من 
ً
الــزوارق«، فاإن كثير »مهاجري 

لدخول اأوروبا. فيخاطر بع�شهم، على �شبيل المثال، بعقد اتفاقات للح�شول على 

تاأ�شيرات �شياحية ووثائق مزورة؛ ويختبئ اآخرون في ال�شاحنات، اأو في المعّديات 

»�شبتة«  بمنطقة  المحيطة  والأ�شوار  الأ�شيجة  يت�شلق  بع�شهم  اإن  بل  البحرية، 

الإ�شبانية اأو يحاول الدوران حولها �شباحًة.

اأعداًدا �شخمة من مواطني  اأّن  اأخرى للتهريب، ذلك  ويجدر النتباه لو�شيلة 

البلدان الفريقية جنوب ال�شحراء يدخلون �شمال اأفريقيا في محاولة للعبور اإلى 

جنوب اأوروبا. والعبور هو هدفهم الرئي�شي، غير اأن من ل ي�شتطيع منهم اجتياز 

جماعات  اإلى   
ّ
ين�شم الأوروبية  الحدود  على  المت�شددة  ال�شارمة  التفتي�س  نقاط 

اأكثر  اأن  اإلى  �شتى  تقديرات  وت�شير  اأفريقيا.  �شمال  في  المتزايدة  المهاجرين 

األف من المهاجرين من بلدان جنوب ال�شحراء يقيمون الآن في كل من  من مائة 

تقيم  ليبيا، كما  ون�شف في  ومليون  مليون  بين  يراوح  وما  والجزائر،  موريتانيا 

ا(. 
ً

اأ�شا�ش ال�شودانيين  المهاجرين  )من  بالماليين  تعد  �شخمة  اأعــداد  م�شر  في 

من  بالتزايد،  اآخذة  ولكنها  ذلك  من  اأقل  اأعــداًدا  كذلك  والمغرب  تون�س  وتــوؤوي 

ببع�س  ال�شبل  وتقطع  ال�شحراء.  جنوب  افريقيا  بلدان  من  القادمين  المهاجرين 

اأفريقيا. هوؤلء  �شمال  بلدان  �شا�شعة من  مناطق  الأخيرة في  الفئة  العابرين من 

بلدانهم  الإن�شان في  اأمن  انعدام   فاجعة بهربهم من 
ٍ

المهاجرون ي�شكلون حالت

ا مماثال في البلدان التي يلجاأون اإليها. ي�شاف اإلى ذلك 
ً
الأ�شلية ليواجهوا م�شير

اأن هذا الم�شلك يفاقم ا�شتن�شاب الموارد ال�شحيحة اأ�شال في اأقطار �شمال اأفريقيا 

م�شتويات  وتحقيق  التنمية  متطلبات  تلبية  على  قدرتها  من  ويعوق  العربية، 

العي�س الكريم واأمن الإن�شان لمواطنيها.

الم�شدر: اإبراهيم عو�س، بالإنجليزية، ورقة خلفية للتقرير.
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109 تحديات الأمن القت�سادي

كما دعا »اإعالن الكويت« الذي �شدر في 20 كانون 

الثاني/يناير، اإلى التعاون لتعزيز قدرات البلدان 

العربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، 

ولالإ�شهام في الجهود الدولية الرامية اإلى �شمان 

ال�شتقرار المالي العالمي. 

اأنماط البطالة

تعّد البطالة من الم�شادر الرئي�شة لنعدام الأمن 

وبح�شب  العربية،  البلدان  معظم  في  القت�شادي 

بيانات منظمة العمل العربية كان المعدل الإجمالي 

لن�شبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المائة 

 6.3 2005، بالمقارنة مع  من القوى العاملة عام 

 وفيما تتفاوت 
10

في المائة على الم�شتوى العالمي.

معدلت البطالة المحّلّية اإلى درجة ملمو�شة بين بلد 

واآخر ُمراوحًة بين 2 في المائة في قطر والكويت، 

ونحو 22 في المائة في موريتانيا، فاإن البطالة في 

اأو�شاط ال�شباب تمثل في كل الأحوال تحّدًيا جّديًّا 

م�شترًكا في العديد من البلدان العربية.

عند النظر اإلى مح�شلة اتجاهات البطالة في 

البلدان العربية، ل بد من التمييز بين فئة الدخل 

وفئات  ال�شعودية،  العربية  با�شتثناء  المرتفع، 

العربية  المرتفع  الدخل  فبلدان  الأخ��رى.  الدخل 

اإلى طبيعة  لم ت�شهد معدلٍت عاليًة للبطالة نظًرا 

برغم  الأول����ى،  ب��ال��درج��ة  النفطية  اقت�شاداتها 

وتفيد  ال��واف��دة.  العمالة  على  الكبير  اعتمادها 

البطالة  معدل  اأن  العربية  العمل  منظمة  بيانات 

المائة  في   1.7 بين  يراوح  كان  الأخيرة  الفئة  في 

من القوى العاملة في اأدنى م�شتوياته في الكويت، 

و 3.4 في المائة في اأعلى الم�شتويات في البحرين. 

وتقع بينهما قطر )2 في المائة( والإمارات )2.3 

اأ�شواق  في  النا�شئة  ال�شغوط  اأن  اإل  المائة(.  في 

م�شكالت  اأن  اإل��ى  ت�شير  البلدان  تلك  في  العمل 

تغدو  قد  المواطنين  اأو�شاط  في  الجدية  البطالة 

هذه  ويقابل  العاجل.  القريب  في  رئي�ًشا  تحّدًيا 

 6.1 بنحو  يقدر  الذي  المعّدل  المتدنية  المعّدلت 

في المائة في العام 2005 في ال�شعودية حيث يمثل 

11
تحّدًيا قائًما بالفعل لالأمن القت�شادّي.

البلدان  ف��ي  البطالة  م��ع��دل  متو�شط  راوح 

العربية في ثمانينات القرن الما�شي بين م�شتوى 

وم�شتوى  الجزائر  في  المائة  في   16.5 بلَغ  ع��ال 

المعدل  ���ش��وري��ة،  ف��ي  المائة  ف��ي   4.8 بلَغ  م��ت��دنٍّ 

التالي من حيث الرتفاع كان في المغرب )14.2 

ثم  المائة(،  في   13.6( تون�س  تليه  المائة(،  في 

في   6.2( الأردن  ثم  المائة(،  في   7.6( م�شر 

ل  المثقَّ البطالة  معّدل  متو�شط  وك��ان  المائة(. 

الثمانينات  العربية في  البلدان  الفئة من  في تلك 

)10.6 في المائة(. وفي الت�شعينات، ظل المعّدل 

يليه  المائة(،  في   25.3( الأعلى  هو  الجزائر  في 

الثالث في  والمعدل  المائة(،  في  المغرب )13.6 

م�شر  تليهما  المائة(،  في   15.5( وتون�س  الأردن 

اأما  )9.6 في المائة( و�شورية )8.1 في المائة(. 

العقد  ذلك  خالل  ل  المثقَّ البطالة  معدل  متو�ّشط 

معدل  ارتفع  وهكذا  المائة(.  في   14.5( فكان 

قيد  البلدان  في  العقدين  هذين  خ��الل  البطالة 

الدرا�شة كّلها، وت�شير الدلئل الأولية لدى منظمة 

 تعّد البطالة من امل�شادر

 الرئي�شة لنعدام الأمن

 القت�شادي يف معظم

البلدان العربية

)اأ( معدالت البطالة بني ال�صباب العرب و)ب( ن�صبة ال�صباب 

)%( يف اإجمايل العاطلني عن العمل، 2006-2005*

الم�شدر: منظمة العمل العربية 2008.

* ت�شتند بيانات البطالة عن اليمن هنا اإلى تقرير �شدر اأخيًرا عن البنك الدولي و�شندوق العمل الجتماعي 2009. 
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المغربالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة 

لبنان

البطالة  معدل  متو�شط  اأن  اإل��ى  العربية  العمل 

في   15.5 اإل��ى   2005 العام  في  ارتفع  قد  ل  المثقَّ

، اأي بن�شبة واحد في المائة من متو�شطه 
12

المائة

في الت�شعينات. 

و 2002،   1980 بين  الممتدة  ال��ف��ت��رة  وف��ي 

)وهي ال�شنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات(، 

البطالة  مجال  في  ال�شنوي  الرتفاع  معدل  راوَح 

بين 6.6 في المائة كحّد اأعلى في الأردن و 0.8 في 

ات�شاع  معدل  وو�شل  تون�س.  في  اأدنى  كحدٍّ  المائة 

تليها  الجزائر،  في  المائة  في   2.8 اإل��ى  البطالة 

�شورية )2.4 في المائة(، وم�شر )2.2 في المائة(. 

العربية ككل، )وبا�شتخدام  البلدان  اإلى  وبالن�شبة 

عدد العاطلين عن العمل في العام 2005(، و�شل 

 
13

ل لالّت�شاع اإلى نحو 1.8 في المائة، ل المثقَّ المعدَّ

ا اإذا اأخذنا بالح�شبان  ما يدعو اإلى القلق خ�شو�شً

اأن البلدان العربية �شتحتاج، بحلول العام 2020، 

14
اإلى 51 مليون فر�شة عمل جديدة.

والوظائف  العمل  فر�س  من  الأكبر  العدد  اإن 

اإلى  الداخلين  ال�شباب  ل�شتيعاب  هو  المطلوبة 

�شوق العمل والذين �شيواجهون م�شتقباًل قاتًما في 

العمل. وتدّل تقديرات  يتوافر لهم مجال  حال لم 

على   2006/2005 للعام  العربية  العمل  منظمة 

في  ال�شباب  بين  البطالة  م��ع��دلت  ف��ي  التباين 

هذه  تبلغ   ،)6-5( ال�شكل  فبح�شب  المنطقة. 

في   46( الجزائر  ف��ي  الأع��ل��ى  حدها  ال��م��ع��ّدلت 

المتحدة  العربية  الإم��ارات  في  والأدن��ى  المائة(، 

)6.3 في المائة(. وبا�شتثناء الدولة الأخيرة، فاإن 

البلدان ذات الدخل المرتفع ت�شهد معدلت بطالة 

تفوق 10 في المائة في اأو�شاط ال�شباب: البحرين 

المائة(،  في   26( وال�شعودية  المائة(،  )21 في 

وقطر )17 في المائة(، والكويت )23 في المائة(. 

ال�شباب  بين  ن�شبيًّا  بطالة عالية  و�شجلت معدلت 

في فئة البلدان العربية المتو�شطة الدخل: الأردن 

)39 في المائة(، وتون�س )27 في المائة(، و�شورية 

)20 في المائة(، وعمان )20 في المائة(، ولبنان 

)21 في المائة(، وليبيا )27 في المائة(، وم�شر 

المائة(.  في   16( والمغرب  المائة(،  في   26(

وت�شهد البلدان المنخف�شة الدخل كذلك معدلٍت 

وال�شودان  المائة(،  في   29( اليمن  ن�شبيًّا:  عاليًة 

المائة(،  في   38( وجيبوتي  المائة(،  في   41(

بلغ  العموم  وعلى   
15

المائة(. في   44( وموريتانيا 

معّدل البطالة بين ال�شباب في البلدان العربية في 

في   30 اأي  العالمي،  المعّدل   2006/2005 العام 

المائة بالمقارنة مع 14 في المائة. 

توؤّثر  كانت  واإن  العربية  البدان  في  والبطالة 

الأكثر  ه��ّن  الإن��اث  ف��اإن  ع��ام،  ب�شكل  ال�شباب  في 

 1( هل يوجد عاطل عن العمل من اأفراد عائلتك يبحث عن عمل؟

اأعرب  العمل،  �شوق  في  معينة  فئات  �شد  التمييز  حول  الثاني  ال�شوؤال  عن  الإجابة  معر�س  في 

الم�شتجيبون عن اعتقادهم اأن الفقراء، وال�شباب، والم�شنين، والن�شاء هم الذين يواجهون العقبات 

البطالة  اإن الفقر هو من نتائج  اأكثر من غيرهم. وحيث  الذين يعانونها  ال�شباب هم  الأكبر، واأن 

ومن م�شبباتها اأي�ًشا وحيث اإن فئة الفقراء ت�شم الفئات الأخرى اأي�شا، فاإن الماأزق الذي يواجهه 

ا. 
ً
ال�شباب هو الأكثر حدة وتاأّزم

التمييز وظروف  بين  وثيًقا  ترابًطا  الحالت  اأغلب  الثالث في  ال�شوؤال  الإجابات عن  وتظهر 

العمل ال�شيئة. وتك�شف الإجابات اأن الفئات التي تواجه اأ�شواأ �شروط عمل هي ال�شباب في الكويت، 

والمهاجرون في لبنان والن�شاء في المغرب.

المتعطلونظروف عمل �شيئة

0102030405060708090100 %

ن
نا

ب
ل

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

ب
ر

غ
م

ال

الم�شنون

المهاجرون

الأقليات

ال�شباب

الفقراء

الن�شاء

الم�شنون

المهاجرون

الأقليات

ال�شباب

الفقراء

الن�شاء

الم�شنون

المهاجرون

الأقليات

ال�شباب

الفقراء

الن�شاء

الم�شنون

المهاجرون

الأقليات

ال�شباب

الفقراء

الن�شاء

ت
ي
و
ك

ال

1( هل ت�صيب البطالة فئاٍت جمتمعّيًة معّينة دون االأخرى؟ 

2( اأي الفئات تعاين اأ�صواأ �رشوط العمل عند توظيفها؟ 

مع اأخذ متو�شط حجم الأ�شرة بالعتبار، ت�شير اإجابات الإيجاب عن ال�شوؤال الأول اإلى اأن معدلت 

البطالة ُتراوح بين 30-35 في المائة في المغرب والأر�س الفل�شطينية المحتّلة، و15-20 في 

المائة في لبنان. 

املدركات حول البطالة االإطار 4-5  ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

والتمييز يف �صوق العمل يف اأربعة بلدان عربية 
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 قارب معدل

 البطالة يف

 اأو�شاط ال�شبان

 25 يف املائة يف

العام 2005

 يّت�شح واقع

 التمييز �شد املراأة

يف �شوق العمل

ت�شّرًرا. فمعّدلت البطالة بين ال�شابات العربيات 

اأعلى منها بين ال�شّبان العرب، وهي من المعدلت 

منظمة  بيانات  وتظهر  اأجمع.  العالم  في  العليا 

في  البطالة  معدل  اأن   2005 للعام  العربية  العمل 

القوى  من  المائة  في   25 يقارب  ال�شّبان  اأو�شاط 

العاملة من الذكور بينما ي�شل المعّدل بالن�شبة اإلى 

العاملة  القوى  من  المائة  في   31.2 اإلى  ال�شاّبات 

ال�شاّبات  بين  البطالة  معدل  وي�شل  الإن��اث.  من 

 59 الأردن ويقّدر بنحو  العربّيات حّده الأعلى في 

لل�شّبان(  المائة  35 في  بنحو  المائة )مقارنًة  في 

 5.7 والحد الأدنى في الإم��ارات الذي يقّدر بنحو 

في المائة )مقارنًة بنحو 6.4 في المائة لل�شّبان(. 

غير اأن ثمة عدًدا قلياًل من ال�شتثناءات يكون فيها 

معدل البطالة بين ال�شابات اأقل منه بين ال�شّبان. 

هذه  ت�شمل  العربية  العمل  منظمة  لبيانات  فوفًقا 

لل�شاّبات  )المعدل  البحرين  من  كالًّ  ال�شتثناءات 

المائة(؛ وتون�س  28 في  ولل�شّبان  ؛  المائة  18 في 

)20 في المائة مقابل 29 في المائة(؛ وموريتانيا 

واليمن،  المائة(؛  في   49 مقابل  المائة  في   41(

حيث يت�شاوى المعدلن للجن�شين )14 في المائة 

16
لكليهما(.

�شوق  ف��ي  ال��م��راأة  �شد  التمييز  واق���ع  يظهر 

التي  الجّمة  الم�شاعب  خالل  من  وا�شًحا  العمل 

تواجه ال�شابات والمتعّلمات في هذا المجال، ومن 

القطاع  في  الن�شاء  من  عالية  ن�شبة  ترّكز  خالل 

دون  من  وظائف  وفي  الأج��ور،  المتدّني  الزراعي 

اأن  الواقع  اإ�شافية.  فوائد  اأية  اأو  �شماٍن اجتماعي 

المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم 

في  العامالت  الن�شاء  اأع��داد  فيها  تزايدت  التي 

القطاع الزراعّي: وتفيد منظمة العمل الدولية باأن 

هذه الأعداد ازدادت بن�شبٍة ب�شيطة في الفترة ما 

المائة  في   31.2 من  و2007   1997 العامين  بين 

العربي،  المغرب  بلدان  في  المائة  في   32.6 اإلى 

ومن 28.4 في المائة اإلى 31 في المائة في بلدان 

الم�شرق العربي، بينما هبطت ن�شبة ال�شتخدام في 

ال�شناعة من 19.1 في المائة اإلى 15.2 في المائة 

18.8 في  اإلى  المائة  20.0 في  المغرب، ومن  في 

بين  البطالة  معدلت  وتوؤّكد  الم�شرق.  في  المائة 

الن�شاء ما هو اأبعد من اإخفاق القت�شادات العربية 

ت�شير  فهي  فر�س عمل جديدة،  اإيجاد  في  عموًما 

المتاأ�شلة  التحّيزات الجتماعية  اإلى منظومة من 

�شد توظيف الن�شاء. 

اإن م�شتويات البطالة، وهي مدعاٌة للقلق بحد 

ذاتها، ربما ل تعطي �شورًة كاملًة عن جّدية هذه 

الم�شكلة في البلدان التي قد يلجاأ فيها المواطنون 

اإلى اأية و�شيلة للح�شول على لقمة العي�س عندما ل 

ال�شبب،  ولهذا  دائم.  العثور على عمل  ي�شتطيعون 

العالم  على  تنطبق  التي  البطالة  تعريفات  ف��اإن 

حيث  العربية،  البلدان  على  تنطبق  ل  قد  النامي 

تكفي ب�شع �شاعات من العمل في الأ�شبوع ل�شطب 

ا�شم ال�شخ�س من �شجل العاطلين عن العمل. من 

العمالة  اأو�شاع  درا�شة  عند  المفيد  من  فاإن  هنا، 

بالح�شبان  توؤخذ  اأن  المنطقة  في  الم�شتقّرة  غير 

العمالة  وحجم  ن�شبة  عن  قّلتها،  برغم  البيانات، 

العاملون  يفتقر  حيث  النظامي،  غير  القطاع  في 

اإلى عقود ال�شتخدام والفوائد المتاأّتية من العمل. 

وت�شير اأحدث الأرقام المتاحة لدى برنامج الأمم 

والجزائر  تون�س  في  اأن  اإل��ى  الإنمائي  المتحدة 

العمالة غير  ا من  والمغرب قطاًعا عري�شً وم�شر 

من  المائة  في  و 50   40 بين  ما  ي�شم  النظامية 

هذا  في  العاملين  اأكثرية  الزراعية.  غير  العمالة 

والمغرب، ومن  الن�شاء في م�شر  القطاع هم من 

الرجال في تون�س والجزائر و�شورية.

البلدان  في  المتدنية  العمالة  اتجاهات  ُتف�ّشر 

اأول،  اأ�شا�شية:  عوامل  ثالثة  اإلى  ا�شتناًدا  العربية 

النكما�س الذي اأ�شاب القطاع العام الوا�شع الذي 

ظل  ف��ي  العاملة  ال��ق��وى  ثلث  م��ن  اأك��ث��ر  ي�شتخدم 

القطاع  حجم  �شغر  ثانًيا،  الهيكلية؛  الإ�شالحات 

اأدائه، و�شعف قدرته على خلق  وتوا�شع  الخا�س، 

فر�س العمل؛ ثالًثا، نوعية واأ�شكال التعليم ال�شائع 

التقنية  المهارات  على  عموًما،  ي��رّك��ز،  ل  ال��ذي 

والمهنية المطلوبة. وفي هذا ال�شياق يكت�شب اإيجاد 

في  ق�شوى  اأهمية  لل�شباب،  ا  خ�شو�شً الوظائف، 

العتبار  بعين  اأخذنا  متى  وتحديًدا  البلدان،  تلك 

 الن�صبة املئوية للعاملني يف القطاع غري النظامي 

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.
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يجب الرتكيز على اإعادة 

هيكلة النظام الرتبوي 

التعليمي من اأجل �شّد 

فجوات املهارة، والتجاوب 

مع موؤ�رسات �شوق العمل

ل يعني احل�شول 

على وظيفة 

التحرر من الفقر

وتتجلى هذه الكلفة ب�شورة وا�شحة عبر ما توؤّدي 

ال�شباب  وعزل  ال�شخ�شي،  الأمن  انعدام  اإليه من 

العاطلين عن العمل، وهو عزٌل �شرعان ما يتج�ّشد 

في  التطّرف  الى  و�شوًل  الحتجاج،  حركات  في 

المطاف  نهاية  في  يف�شي  قد  ما  الأحيان،  بع�س 

اإلى تقوي�س الأمن المجتمعّي باأ�شره.

 دينامّيات الفقر والالم�شاواة 

ّ
في غمرة نموٍّ غير م�شتقر

في  والفقر  البطالة  بين  العالقة  في  النظر  عند 

البلدان العربية علينا اأن ندرك اأن الح�شول على 

الوظيفة ل يعني التحّرر من الفقر. وبرغم التفاوت 

يبقى  واآخ��ر  عربي  بلد  بين  الف�شل  درج��ات  في 

يعني  واقًعا في حالت عديدة حيث ل  الأم��ر  هذا 

ح�شول المرء على العمل اأّنه �شار قادًرا على تلبية 

المعايير  طبيعة  كانت  ومهما  الأ�شا�شية.  حاجاته 

الم�شتخدمة لقيا�س الفقر، فاإن البيانات المتوافرة 

عن كل بلد ت�شير اإلى اأن عدد الفقراء يتجاوز عدد 

عندما  وحتى  معّينة.  بن�شبٍة  العمل  عن  العاطلين 

ي�شكل العاطلون عن العمل جانًبا كبيًرا ممن يعيلون 

الأردن  ف��ي  ال��ح��ال  ه��ي  كما  الفقيرة،  ال��ع��ائ��الت 

المائة(،  في  واليمن )24.9  المائة(،  في   21.5(

فاإن اأغلب العائالت غير الآمنة اقت�شاديًّا في كال 

البلدين اإنما يعيلها اأ�شخا�س عاملون )هبة الليثي، 

بالإنجليزية، ورقة خلفية للتقرير(. 

القت�شادي  ال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  قيا�س  ويمكن 

المالزم للفقر من منظورين: الأول هو فقر الدخل 

اأ�شا�س  على  الأف����راد  رف���اه  م�شتوى  ي��ح��دد  ال���ذي 

من  له  يتوافر  بما  الفرد  رفاه  فيه  ف  )ُيعرَّ دخلهم 

�شلٍع وخدمات وذلك بناًء على الإنفاق ال�شتهالكي 

الذي  الب�شري  الفقر  والثاني هو  للفرد(؛  الحقيقّي 

يذهب اإلى ما هو اأبعد من الناتج المحّلّي الإجمالي 

رف��اه  فيه  )ي��ع��رف  للرفاه  اأو���ش��ع  مفهوًما  لي�شمل 

حياتية  وباأبعاد  دخل،  من  عليه  يح�شل  بما  الفرد 

والحرية  وال�شحة  التعليم  مثل  قيمة  ذات  اأخ��رى 

المقيا�س  هو  الدخل  فقر  يظّل  وفيما  ال�شيا�شية(. 

المعتمد اأكثر من �شواه لدى وا�شعي ال�شيا�شات في 

كل اأنحاء العالم، فاإن ا�شتخدام الفقر الب�شري وما 

يتعلق به من موؤ�شرات التنمية الب�شرية يعطي �شورة 

اأكثر �شموًل عن العالقة المرّكبة المتعّددة الجوانب 

بين الدخل وم�شتوى الرفاه. 

فقر الدخل

اإن مقاربة فقر الدخل هي المقاربة المتبّناة على 

اأو�شع نطاق في و�شع ال�شيا�شات ور�شم م�شاراتها، 

اأن البطالة المقّنعة تعّمق من هذا التحّدي اإلى حدٍّ 

كبير. وقلما يكون النتقال من المدر�شة اإلى �شوق 

وعدم  الوظائف  لنق�س  نتيجًة  ي�شيًرا  اأمًرا  العمل 

الخريجون  اكت�شبها  التي  المهارات  بين  المواءمة 

نحو  اأن  ذلك  نتائج  ومن  العمل.  �شوق  ومتطّلبات 

الثانوية  ال��م��دار���س  خريجي  م��ن  المائة  ف��ي   40

 25-15 العمرية  الفئة  في  هم  ممن  والجامعات 

يفاقم  ما  العمل،  �شوق  في  ا  فر�شً يجدون  ل  �شنًة 

انت�شار البطالة حتى بين المتعلمين. 

بهذا  ال�شباب  م��ن  �شّكانيًّا  قطاًعا  اأن  غير 

الفر�س  م��ن  رح��ب��ة  اآف��اًق��ا  ك��ذل��ك  يمّثل  الحجم 

اإط��اٍر  في  واإن  العربية،  البلدان  اأم��ام  المفتوحة 

تمهد  ديمغرافية«  »نعمًة  ويج�شد  محدد،  زمنيٍّ 

عاملة  قوى  اإلى  للتحول  الجماعات  لهذه  ال�شبيل 

بالعافية  وتتمتع  اقت�شاديًّا،  نا�شطة  ملتزمة،  فتّية 

وبم�شتًوى محدود من م�شوؤولّيات الإعالة، وبالقدرة 

على تح�شيل الدخل والّدخار وال�شتثمار.

تركيز  يتحّول  اأن  ينبغي  ذل��ك،  يتحّقق  ولكي 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  التوّجهات 

القوى  تلك  ل��دى  الكامنة  ال��ط��اق��ات  ح�شد  نحو 

الكافية.  بال�شرعة  الآن  العاملة. وهو ما ل يحدث 

وكما تو�شح درا�شات عّدة يجب اأن ترّكز �شيا�شات 

الدولة على اإعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي 

م��ن اأج���ل �شد ف��ج��وات ال��م��ه��ارة، وال��ت��ج��اوب مع 

موؤ�شرات �شوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية 

على  القت�شاد  ف��ي  المتاحة  للفر�س  المالئمة 

يتم  اأن  ويجب   
17

والعالمي. الإقليمي  ال�شعيدين 

اإلى  وفاعلية  بكفاءة  الوطنية  المّدخرات  تحويل 

ال�شحية  ال��م��راف��ق  لتطوير  وا�شعة  ا�شتثمارات 

وال�شكنّية وتعزيز �شوق العمل لتلبية احتياجات هذه 

القوة العاملة الفتية وتزويدها بالت�شهيالت الكفيلة 

بزيادة الإنتاجية. ومن المطلوب بذل جهود خا�شة 

تعوق  التي  الرا�شخة  الجتماعية  العوائق  لإزال��ة 

دخول المراأة اإلى وظائف ذات اإنتاجية عالية. وفي 

العديد من حالت التحول في ال�شيا�شات المطروحة 

هنا، تبرزال�شراكة بين القطاعين العام والخا�س 

كاأف�شل الخيارات لح�شد الموارد، ونقل المهارات، 

البيئة  تطوير  اإّن  ثّم،  ومن  وظائف جديدة.  وخلق 

قابل  خ��ا���س  ق��ط��اع  لقيام  ال��الزم��ة  الموؤ�ش�شية 

للحياة، قائم على الم�شروعات التجارية ال�شغيرة 

يمّثل  الم�شتقلة،  الأعمال  اإلى  اإ�شافًة  والمتو�شطة، 

مكّوًنا اأ�شا�شًيا في هذه المعادلة.

ال�شبيل  ه��ذا  �شلوك  ع��ن  الم��ت��ن��اع  كلفة  اأن 

على  خطيرة  �شغوط  ال��ى  ت���وؤدي  باهظًة  �شتكون 

تمار�شها  والقت�شادية  الطبيعية  الموارد  قاعدة 

فئات وا�شعة غير را�شية وغير منتجة من ال�شّكان. 
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�صنة  البلد

امل�صح 

تواتر الفقر 

 )%(

املعدل بني 

ال�صكان 

 2000-1995
)مليون( 

تقدير 

عدد الفقراء 

)مليون(

�صنة 

امل�صح 

تواتر الفقر  

)%(

املعدل بني 

ال�صكان 

2005-2000
)مليون(

تقدير 

عدد الفقراء 

)مليون(

199710.003.600.4020057.973.900.30لبنان

199916.7063.6010.60200519.6069.7013.70م�رس

199715.004.600.70200214.205.200.70الأردن

199714.3015.602.20200411.4017.702.10�شورية

199514.1029.404.10200012.1031.703.80اجلزائر

199113.1027.903.70199919.0029.705.60املغرب 

19958.109.300.8020004.109.800.40تون�س

15.90167.6026.60 14.60153.9022.40 بلدان الدخل املتو�شط 

199650.002.401.20200046.002.801.30موريتانيا

199840.1016.906.80200634.8019.606.80اليمن

36.2022.408.10 41.4019.208.00  بلدان الدخل املنخف�س 

18.30190.0034.70 17.60173.1030.40 املجموع

198119841987199019931996199920022005املنطقة  

92.6088.5081.6079.8075.8064.1061.8051.9038.70�رسق اآ�شيا واملحيط الهادي 

97.8092.9083.7084.6078.6065.1061.4051.2036.30مع ال�شني

8.306.505.606.9010.3011.9014.3012.008.90�رسق اأوروبا واآ�شيا الو�شطى 

22.5025.3023.3019.7019.3021.8021.4021.7016.60اأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 

26.7023.1022.7019.7019.8020.2019.0017.6016.90ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

86.5084.8083.9082.7079.7079.9077.2077.1073.90جنوب اآ�شيا

86.6084.8083.8082.6081.7079.8078.4077.5075.60مع الهند

74.0075.7074.2076.2076.0077.9077.6075.6073.00اأفريقيا جنوب ال�شحراء

69.2067.4064.2063.2061.5058.2057.1053.3047.00املجموع

البلدان العربية 

)ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بال اإيران(
32.0028.5226.5122.4524.4224.5923.2320.8020.37

.Chen and Ravallion 2008 :الم�شدر

مالحظة: تغّطي البيانات الكلية عن البلدان العربّية كالًّ من الأردن وتون�س والجزائر وجيبوتي وم�شر والمغرب واليمن.

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد الى قاعدة بيانات البنك الدولي 2007، 2008 )بالإنجليزية(، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2005، 2007، 2008. )انظر المراجع الإح�شائية(.

في  الفقر  لتحديد  ا�شتخداًما  الأو�شع  والمقيا�س 

اأي  العددية،  الن�شبة  يعتمد  المقاربة  هذه  نطاق 

م�شتًوى  دون  تعي�س  التي  ال�شكان  ن�شبة  اإجمالي 

بخط  تعريفه  على  ا�شطلح  عليه  مّتفق  معي�شيٍّ 

معيار  هي  العددية  الن�شبة  ف��اإن  هنا،  من  الفقر. 

لقيا�س انت�شار الفقر اأو المدى الذي بلغه في مجتمع 

معّين، ويمكن اعتماده مقيا�ًشا وا�شًحا ن�شبيًّا لعدم 

الدولي  البنك  اأ�شاع  وقد  القت�شادّي.  ال�شتقرار 

على  تعتمد  التي  الدولّية  الفقر  خطوط  ا�شتخدام 

دخل يعادل دولًرا اأو دولرين للفرد يوميًّا. ويقارن 

الجدول 5-4 نتائج تطبيق مقيا�س الدولرين يومًيا 

في المنطقة العربية واأقاليم نامية اأخرى.

بالرغم من اختالف م�شتويات الدخل، وتقلُّب 

النمّو الحقيقّي للفرد وارتفاع معّدلت البطالة في 

ُتَعدُّ درجة فقر الدخل فيها على  البلدان العربية، 

كان   ،2005 العام  ففي  ن�شبيًّا.  منخف�شة  العموم 

نحو 20.37 في المائة من ال�شّكان العرب يعي�شون 

تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولرين يوميًّا. 

 ُتَعدُّ درجة فقر

 الدخل يف املنطقة

منخف�شة ن�شبيًّا

مدى فقر الدخل - مقارنة بني مناطق العامل، 2005-1981 

ا( )الن�صبة املئوية ملن يعي�صون على اأقل من دوالرين يوميًّ

مدى الفقر )املدقع( قيا�ًصا اإىل احلدود الدنيا خلط الفقر الوطني

)1990-1999 و 2006-2000(

اجلدول 4-5

اجلدول 5-5
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التقدير ي�شتند الى الأرقام الخا�شة  اأّن هذا  وبما 

بالأردن وتون�س وجيبوتي وم�شر والمغرب واليمن، 

التي يمّثل �شكانها 63 في المائة من مجمل ال�شكان 

النزاع،  فيها  ي��دور  ل  التي  العربية  البلدان  في 

كانوا  عربي  مليون   34.6 نحو  اإن  القول  فيمكن 

2005 يعي�شون دون خّط الفقر في تلك  في العام 

البلدان.

اإن التقديرات الآنفة الذكر تعك�س درجة الفقر 

توؤخذ  اأن  ا  اأي�شً ويمكن  الدولي،  الفقر  خط  وفق 

بالعتبار �شرائح ال�شكان الذين يعي�شون دون خط 

خط  )اأي  ا  انخفا�شً الأكثر  بعتباته  الوطني  الفقر 

الفقر الأدنى( من خّط الفقر الدولي.

معّدلت  بين  مقارنًة   5-5 الجدول  يت�شّمن   

عربية  بلداٍن  ت�شعة  في  واّتجاهاته  المدقع  الفقر 

الدنيا.اأول،  الوطنية  الفقر  خطوط  اأ�شا�س  على 

المقارنة  هذه  في  الفقر  تقديرات  كلُّ  ا�شتخَدمت 

بلدان  وا�شُتبعدت  للرفاه.  كمعيار  النقدي  الإنفاق 

فيها  ال�شتطالعات  َطبَّقت  التي  ال�����ش��ودان  مثل 

قيا�شات غير نقدية. ثانًيا، ا�شُتخل�شت كل تقديرات 

الفقر من معطيات تقييمية اأ�شرف على جمعها اإما 

البنك الدولي اأو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

وُطبقت فيها المنهجية نف�شها ب�شورة ثابتة. ثالًثا، 

و�شع كل تقارير البلدان فريق ا�شت�شاري واحد قام 

با�شتخدام منهجّية واحدة م�شتركة: اأ( تقدير خط 

الفقر الوطني على اأ�شا�س كلفة الغذاء والحاجات 

فرق  اأخ��ذ  ب(  الغذائية؛  غير  الأخ��رى  الأ�شا�شية 

تف�شيل  ج(  بالعتبار؛  واآخ���ر  بلد  بين  الأ���ش��ع��ار 

الحتياجات بح�شب الفئة العمرية ب�شكل منهجي؛ 

د( اأخذ اقت�شاد الحجم الإنتاجّي بالعتبار. 

ويبّين الجدول 5-5 اأن ن�شبة الفقر المدقع بين 

العامين 2000 و2005 قد بلغت 18.3 في المائة، 

القرن  ت�شعينات  في  الن�شبة  من  قلياًل  اأعلى  وهي 

ذلك  من  والأه���م  المائة(.  في   17.6( الما�شي 

المنخف�شة  البلدان  في  المدقع  الفقر  ن�شبة  اأن 

الدخل تبلغ �شعفي الن�شبة في البلدان المتو�ّشطة 

على  المائة  في  و15.9  المائة  في   36.2( الدخل 

التوالي(. 

تطبيق  اأن  التحليل،  هذا  لأغرا�س  ُل،  وُي�َشجَّ

اليوم،  في  لدولرين  المعادل  الدولي  الفقر  خّط 

يعطي  التوالي،  الأدن��ى، على  الوطني  الفقر  وخّط 

المدقع  الفقر  م�شتوى  عن  ن�شبيًّا  متطابقة  �شورًة 

في المنطقة.

في  المدقع  الفقر  �شورة  هي  هذه  كانت  واإذا 

ي�شبح  للفقر  الأدن��ى  الخط  عند  العربية  البلدان 

اأن ن�شبًة مئوية مرتفعة من  اأن نتوّقع  من المعقول 

تحته.  اأو  الأعلى  الفقر  خط  عند  تعي�س  ال�شكان 

الخط،  هذا  وفق  الكلية،  الفقر  ن�شبة  اأن  والواقع 

في  و 30  لبنان  في  المائة  في   28.6 بين  ت��راوح 

المائة في �شورية في حّدها الأدنى ونحو 59.9 في 

ت�شل  بينما  اليمن،  في  الأعلى  حدها  في  المائة 

دامت  وم��ا  المائة.  في   40.9 نحو  ال��ى  م�شر  في 

البلدان التي جرى تحليلها في الجدول 5-6 تمثل 

فاإّن  العرب،  ال�شكان  اإجمالي  من  المائة  في   65

من المعقول اأن نتكّهن باأن الن�شبة الكلية لمعدلت 

الفقر في م�شتوى الخط الأعلى �شتكون في حدود 

39.9 في المائة. وبموجب هذا المقيا�س يمكن اأن 

نقّدر اأن هناك 65 مليون فقير عربي، اأي ما يقارب 

الجدولن  يت�شمنه  الذي  الإجمالّي  العدد  �شعف 

خط  بموجب  الفقر  يقي�شان  اللذان  و 5-5   4-5

الفقر الدولي الم�شاوي لدولرين في اليوم، وخط 

الفقر الوطني الأدنى على التوالي. 

فئة الدخل 

)عدد البلدان(

�صكان الريف 

)مليون(

ن�صبة �صكان الريف 

من االإجمايل )%( 

ن�صبة فئة الدخل من 

�صكان الريف )%(

39.1061.8030.10املنخف�س )4(

83.2047.6064.00املتو�شط املنخف�س )6(*

2.1016.901.60املتو�شط املرتفع )3(

5.6017.604.30املرتفع )5( 

130.0046.30100.00املجموع )18(

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 2007.

* تمثل م�شر اأغلبية �شكان الأرياف في فئة الدخل المتو�شط المنخف�س، بن�شبة تبلغ 50 في المائة من اإجمالي ال�شكان.

نحو 34.6 مليون عربي 

كانوا يعي�شون دون خط 

الفقر يف العام 2005

مدى الفقر قيا�ًصا اإىل احلدود العليا خلط الفقر الوطني،

9 بلدان عربية 2006-2000
اجلدول 6-5

�صكان االأرياف يف العامل العربي 2007 اجلدول 7-5

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

�صنة 

امل�صح

ن�صبة خط الفقر 

الفقر

ال�صكان 

)باملليون( 

عدد 

الفقراء 

)باملليون( 

ا5/2004م�رس
ًّ
40.9372.8029.80على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

30.1018.305.50خط الفقر الوطني الأعلى 4/2003�شورية

28.604.001.10خط الفقر الوطني الأعلى5/2004لبنان

ا2006الأردن
ًّ
11.335.500.60على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

ا2000المغرب
ًّ
39.6528.4011.30على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

ا2000تون�س
ًّ
23.769.562.30على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

بلدان الدخل 

المتو�شط 

36.52138.5650.60

ا2005اليمن 
ًّ
59.9521.1012.60على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

ا2002جيبوتي
ًّ
52.600.760.40على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

ا2000موريتانيا
ًّ
53.952.501.30على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

بلدان الدخل 

المنخف�س

59.1024.3614.40

39.90162.9265.00االإجمالي 
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يرافقه  وما  الدخل  فقر  ف��اإن  متوقع  هو  وكما 

من عدم ال�شتقرار هو الأكثر انت�شاًرا في اأو�شاط 

اأهل الريف. ويبلغ حجم �شكان الأرياف في البلدان 

الجدول  في  التحليل  تناولها  التي   18 ال�  العربية 

5-8 نحو 128 مليون ن�شمة يتوزعون على الفئات 

المبّينة في الجدول. 

تتوافر الدلئل على انت�شار الفقر في المناطق 

الريفية في �شتة بلدان من فئتي الدخل المنخف�س 

و�شورية  الأردن  المنخف�س:  المتو�ّشط  وال��دخ��ل 

هذه  وت�شّكل  واليمن.  وموريتانيا  والمغرب  وم�شر 

�شكان  من  المائة  في   64.4 نحو  الجزئية  العّينة 

الأرياف في المنطقة. هذه الدلئل وردت مجموعًة 

وموجزًة في »علي« )2008( حيث بنيت تقديرات 

 
18

الفقر على اأ�شا�س خطوط الفقر الوطنية العليا.

ال�شتطالعات  فيها  اأجريت  التي  لل�شنوات  ووفًقا 

العددية  الن�شبة  راوح��ت  الأ���ش��رة،  ميزانية  على 

في  المائة  ف��ي   17.8 بين  الأري���اف  ف��ي  للفقراء 

موريتانيا  في  المائة  في  و 59   ،)2002( الأردن 

معدلت  البلدان  بقّية  �شّجلت  فيما   .)2004(

�شورية )2004(؛  المائة في  32 في  ا:  اأي�شً عاليًة 

في  و 27  )2005(؛  م�شر  ف��ي  ال��م��ائ��ة  ف��ي   52

و 64 في المائة في  المائة في المغرب )2000(؛ 

في  الدللة  ذات  الجوانب  ومن   .)2005( اليمن 

في  ال�شتطالعات  فيها  اأجريت  التي  الفترات  كل 

فاقت  قد  الريفي  الفقر  درجة  اأن  ال�شتة،  البلدان 

19
درجة الفقر الح�شري.

الفقر الب�شري

اأ�شاع  مفهوم  وه��و  الب�شري،  الفقر  قيا�س  يمكن 

الإن��م��ائ��ي  المتحدة  الأم���م  ب��رن��ام��ج  ا�شتخدامه 

للتعبير عن حرمان المرء من القدرات والفر�س، 

الدليل،  هذا  الب�شري«.  الفقر  »دليل  با�شتخدام 

ثالثة  ِقواُمه  المعايير،  من  مرّكبة  مجموعة  وهو 

نات: اأ( طول العمر، ب( المعرفة، ج( م�شتوى  مكوِّ

البقاء  باحتمالت  يتعلق  الأول  ن  المكوِّ المعي�شة. 

ل  الذين  ال�شكان  بن�شبة  ويقا�س  الحياة  قيد  على 

يتوقع اأن يبلغوا الأربعين من العمر؛ المكّون الثاني 

واأ�شاليب  بالقراءة  المرء  اإلمام  عدم  اإل��ى  ي�شير 

البالغين؛  بين  الأمية  بمعدل  ويقا�س  التوا�شل، 

بن�شبة  تقا�س  الثالث فهو قيمة مرّكبة  المكّون  اأما 

النظيفة،  المياه  على  يح�شلون  ل  الذين  ال�شكان 

دون  ه��م  ممن  ال���وزن  ناق�شي  الأط��ف��ال  ون�شبة 

الخام�شة من العمر. وبموجب دليل الفقر الب�شري 

ت�شّنف البلدان التي تح�شل على اأقل من 10 في 

فئة الدخل 

عدد البلدان 

قيمة دليل 

الفقر 

الب�رشي 

)%( احتمال 

اأن ال يعي�س 

املرء حتى 

�صن االأربعني 

)%( ن�صبة 

االأمية بني 

 البالغني 

)15 �صنة 

فاأكرث( 

 )%( ن�صبة 

ال�صكان 

الذين ال 

يح�صلون على 

مياه اآمنة 

 )%( ن�صبة 

اأالأطفال 

الناق�صي 

الوزن بالن�صبة 

الأعمارهم 

35.0022.8040.5031.7042.10 املنخف�س )4( 

املتو�شط 

املنخف�س )7(

20.407.2028.908.306.80

 املتو�شط 

املرتفع )3(

12.005.0011.0018.008.00

11.705.1014.708.2013.70املرتفع )4(

22.3010.4029.1013.9015.40 املجموع )81(

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 2007. 

مالحظة: بنيت قيم دليل الفقر الب�شري الواردة في هذا الف�شل على قيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعّدلة للعام 2009.

 اإن فقر الدخل وما

 يرافقه من عدم

 ال�شتقرار هو اأكرث

 انت�شاًرا يف اأو�شاط

اأهل الريف

ا، 2006 تواتر الفقر الب�رشي يف 18 بلًدا عربيًّ اجلدول 8-5

مدى الفقر الب�رشي يف العام 2006 وانخفا�ُصه )%(، ح�صب البلد، 

منذ العام 1996

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1996)بالإنجليزية(، 1998 )بالإنجليزية(، 2007.

النخفا�س منذ عام 1996دليل الفقر الب�شري لعام 2006

النخفا�س منذ عام 1996دليل الفقر الب�شري لعام 2006

ال�صكل 8-5
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يوؤثر الفقر الب�رسي 

يف التحاق الأطفال 

باملدار�س البتدائية

 كان ميكن البلدان 

العربية اأن تقدم اأداًء 

اأف�شل يف ما يتعلق 

بدليل الفقر الب�رسي

المائة في مرتبة متدنية على �شّلم الفقر الب�شري 

والبلدان التي تح�شل على اأكثر من 30 في المائة 

في مرتبة مرتفعة. اأّما الن�شب المئوية الواقعة بين 

اإلى درجٍة ما من حالت  المعيارين فت�شير  هذين 

الفقر الب�شري المتو�شطة.

وثيًقا  ترابًطا  الذكر  الآنفة  النتائج  تترابط 

الدخل:  فقر  اأ�شا�س  على  الم�شتخل�شة  تلك  مع 

ت�شهد  المنخف�س  الدخل  ذات  العربية  فالبلدان 

ي�شل،  بحيث  الب�شري  الفقر  من  م�شتويات  اأعلى 

المعّدل وفًقا للدليل، اإلى 35 في المائة. اإن اإنعدام 

التعليم  م�شتويات  من  انتقا�س  بمثابة  هو  الأم��ن 

حول  ال�شّك  من  ظ��الًل  يلقي  والمعي�شة  وال�شحة 

اأداء الدولة في �شمان ح�شول المواطنين  فاعلّية 

على �شرورات الحياة الأ�شا�شّية. 

في  خا�شة،  ب�شورة  الب�شري،  الفقر  ي��وؤّث��ر 

وبم�شتوى  البتدائية  بالمدار�س  الأطفال  التحاق 

البتدائي.  التعليم  مرحلة  بعد  الدرا�شة  متابعتهم 

في م�شر، تقّل ن�شبة الأطفال الفقراء المنتظمين 

في المدار�س البتدائّية 7 في المائة عن اأقرانهم 

ال��م��ائ��ة ف��ي مرحلة  12 ف��ي  ال��م��ي�����ش��وري��ن، وت��ق��ل 

مرحلة  في  المائة  في  و 24  المتو�شطة،  الدرا�شة 

الذين  الأطفال  ربع  الثانوية. كذلك نحو  الدرا�شة 

ع�شرة  وخم�س  �شنوات  ع�شر  بين  اأعمارهم  تراوح 

البتدائي  التعليم  يكملوا  لم  المغرب،  في  �شنة، 

الأطفال  اأعداٌد كبيرة من  وتت�شّرب  الفقر.  ب�شبب 

الفقراء من المدار�س لمزاولة العمل في �شن مبكرة 

يوؤّدي  الحالت جميًعا  اأهلهم. وفي هذه  لم�شاعدة 

النقطاع عن التعّلم في المدر�شة دوًرا اأ�شا�شيًّا في 

اإطالة حالة انعدام الأمن بالن�شبة اإلى الفقراء.

ت�شّم البلدان العربية التي ت�شجل ن�شبة 30 في 

ثالثة  الب�شري  الفقر  دليل  بمعيار  اأكثر  اأو  المائة 

بلدان من فئة الدخل المنخف�س، وواحًدا من فئة 

في   34( ال�شودان  المنخف�س:  المتو�ّشط  الدخل 

موريتانيا  المائة(،  في   36.6( اليمن  المائة(، 

)35.9 في المائة(، المغرب )31.8 في المائة(. 

وفي كل هذه البلدان تقريًبا ت�شّجل درجة كبيرة من 

ن التعليم ممثَّاًل بمعدل الأّمّية  فقدان الأمن في مكوِّ

المائة(.  في   30 تتجاوز  )بقيمة  البالغين  بين 

واإ�شافًة اإلى ذلك، يوؤّدي انعدام الأمن الناجم عن 

اإلى المياه النظيفة وتغذية الأطفال دوًرا  الفتقار 

موؤّثًرا في ال�شودان وموريتانيا واليمن.

المدقع  ال��ف��ق��ر  م��ع��دلت  ف��ي  ال��ه��ب��وط  اإزاء 

ينخف�س بمرور الوقت كذلك انعدام الأمن الناجم 

العامين  بين  ما  الفترة  ففي  الب�شري.  الفقر  عن 

1996 و1998، وفي العام 2005، انخف�شت نتيجة 

»دليل الفقر الب�شري« في كل البلدان العربية بن�شبة 

الثلث تقريًبا، وتدّنت قيمته من 33 في المائة اإلى 

الإنجازات   8-5 ال�شكل  ويعك�س  المائة.  22.2 في 

التجاه  ه��ذا  ف��ي  واأ�شهمت  بلد  ك��ل  حققها  التي 

بلدان  فاإن  ال�شكل،  هذا  لنا  يبّين  وكما  الإقليمي. 

فئة الدخل المرتفع والدخل المتو�شط المرتفع هي 

النخفا�س.  الأكبر من هذا  الجانب  اأنجزت  التي 

بالبلدان  العربية  البلدان  مقارنة  تظهر  ذلك  ومع 

النامية الأخرى اأن المجموعة الأولى كان يمكن اأن 

تّقدم اأداًء اأف�شل في ما يتعلق بدليل الفقر الب�شري 

الإجمالي  المحّلّي  الناتج  م�شتوى  من  لديها  بما 

العربية  ف��الإم��ارات  الب�شرية.  التنمية  وم�شتوى 

 31 المرتبة  تحتل  المثال،  �شبيل  على  المتحدة، 

بثالثة  تقل  اأنها  غير  الب�شرية،  التنمية  دليل  على 

الب�شرّي،  الفقر  مجال  في  هنغاريا  عن  اأ�شعاف 

»دليل  على   38 المرتبة  تحتّل  الأخيرة  ب��اأّن  علًما 

البلدان  اأكثر  وي�شحُّ ذلك على  الب�شرية«.  التنمية 

ولبنان.  و�شورية  الأردن  عدا  ما  الأخ��رى  العربية 

في  ن�شبيًّا  ال�شعيف  العربية  البلدان  اأداء  وُيعزى 

هذا المجال مقارنًة ببلدان اأخرى في و�شع مماثل 

الأّمّية  معدلت  اإلى  الب�شرية«  التنمية  »دليل  على 

اإلى  ما،  حد  واإل��ى  فيها،  البالغين  بين  المرتفعة 

الأطفال  بين  فيها  التغذية  �شوء  معدلت  ارتفاع 

ممن هم دون الخام�شة من العمر. 

الالم�شاواة في الدخل

المعلومات المتوافرة عن الالم�شاواة في الدخل في 

الالم�شاواة  وتقا�س  ا.  جدًّ �شئيلة  العربية  البلدان 

 وبين اأحد 
20

في الدخل من خالل »ُمعامل جيني«.

توزيع  عن  البيانات  فيها  تتوافر  ا  عربيًّ بلًدا  ع�شر 

تتوافر  فقط  �شبعة  هناك   
21

ال�شتهالكية النفقات 

 2000 العام  في  ُمعاِمل جيني  معلومات عن  فيها 

الأردن  هي  البلدان  وه��ذه  لحقة.  �شنوات  في  اأو 

في   0.408( وتون�س  2002(؛  العام  في   0.359(

العام 2000(؛ و�شورية )0.375 في العام 2004(؛ 

ولبنان )0.360 في العام 2005(؛ وم�شر )0.32 

في العام 2004-2005(؛ وموريتانيا )0.391 في 

العام 2000(؛ واليمن )0.366 في العام 2005(. 

في  ال�شبعة  للبلدان  جيني  ُمعاِمل  متو�شط  ويبلغ 

0.365، ما يوؤكد اأن البلدان العربية تظهر  العينة 

بالمعدلت  مقارنًة  الالم�شاواة  من  معتدلة  درجة 

من  معتدلة  ن�شبة  على  ا  اأي�شً تدّل  التي  العالمية، 

من  الأول  العقد  ف��ي   0.3757 تبلغ  الالم�شاواة 

ذلك  اعتبار  ويمكن  والع�شرين.  الحادي  القرن 

في  الجتماعية  العقد  لإنجازات  تراكمّيًة  ح�شيلًة 

البلدان العربية منذ ال�شتقالل.
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البيانات،  م��ح��دودّي��ة  ظ��ل  ف��ي  ال�شعب،  م��ن 

الدخل  الالم�شاواة في  التغّيرات في درجة  تحليل 

في البلدان العربية �شمن اإطار زمني محّدد. غير 

اأن الدلئل التي يقّدمها العقدان الما�شيان ت�شير 

في  ارتفعت  الدخل  في  الالم�شاواة  ن�شبة  اأن  اإلى 

الأردن  في  وانخف�شت  واليمن،  والمغرب  �شورية 

اللذان  البلدان  اأّم���ا  وم�شر.  وال��ج��زائ��ر  وتون�س 

�شهدا الرتفاع الأكبر في هذا المجال فهما �شورية 

انخفا�س  اأك��ب��ر  الجزائر  �شهدت  فيما  واليمن، 

بن�شبة  جيني  ُمعاِمل  هبط  حيث  الالم�شاواة،  في 

العامين  بين  الممتدة  الفترة  في  المائة  13.7 في 

ا ملمو�ًشا  1988 و1995. كما �شهدت م�شر انخفا�شً

في الالم�شاواة في غ�شون خم�س �شنوات مع وجود 

تّغيرات طفيفة ن�شبيًّا في البلدان الأخرى.

المعتدلة  ال��م�����ش��ت��وي��ات  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

لالم�شاواة في الدخل، فاإن الإق�شاء الجتماعي قد 

الأخيرة  الآونة  في  اإل  العربية  البلدان  تتبنَّ  لم  الأخرى،  النامية  بالدول  مقارنًة 

والتنمية  والالم�شاواة  الفقر  معالجة  ت�شتهدف  متكاملة  ًة 
ّ
اجتماعي  

ٍ
�شيا�شات

وقد  الترابط.  كّل  ومترابطة  متداخلة  ق�شايا  باعتبارها  الجتماعية،  القت�شادية 

�شعت، واإن ب�شورة متاأّخرة، اإلى تطبيق الدرو�س الم�شتفادة من درا�شات التنمية 

ل  والإنتاج  ال�شتثمار  على  القائمة  الجتماعية  ال�شيا�شات  ذ 
ّ
تحب التي  الحديثة 

على اإعادة التوزيع وال�شتهالك. وهذه المقاربة ل تنتق�س من تدّخل الدولة في 

مجال الرفاه الجتماعي، بل تطالب، اإ�شافًة اإلى ذلك، بدور اأو�شع للفعاليات غير 

ة في ر�شم ال�شيا�شات والخدمات الجتماعية وتنفيذها.
ّ
الحكومي

ال�صيا�صات

القت�شادي في  الأمن  انعدام  لمعالجة  المتعددة  الأبعاد  ذات  ال�شيا�شات  تهدف 

العالم العربي، في اآٍن واحد، اإلى تحقيق ما يلي: 

•رفع معدلت النمو القت�شادي بحيث تتجاوز معدلت التكاثر ال�شكاني، من  	
اأجل اإحداث تاأثير مبا�شر واإيجابي في م�شتويات الدخل، واإعطاء اأولوية للدعم 

اإلى تح�شن كبير  المالي للم�شروعات التجارية ال�شغيرة الحجم، ما �شيف�شي 

في الم�شتقبل القت�شادّي للفقراء.

من خالل  التنمية  م�شيرة  الم�شاركة في  من  كافة  الجتماعية  الفئات  •تمكين  	
تكافوؤ الفر�س والتوزيع العادل للمنافع. 

والرتقاء  الجتماعي،  بالأمن  المتعلقة  الإجراءات  كل  في  الفقر  •ا�شتهداف  	
بظروف الفقراء المعي�شية عن طريق تطوير البنية التحتية المادية والجتماعية 

في البيئة التي يعي�شون فيها.

•تي�شير النتفاع ببرامج التعليم والتربية والتوعية. 	
عن  والقت�شادية  الجتماعية  الأ�شعدة  كل  على  الجنو�شية  الفجوة  •ت�شييق  	
طريق ت�شليح المراأة بالمهارات والمعرفة والت�شهيالت الئتمانية والتقانة من 

اأجل تعزيز قدرتها على اأداء ما يقع عليه خيارها من الن�شاطات الإنتاجية.

•تقوية الرعاية ال�شحية الأولية والتو�شع في تغطيتها. 	
•بذل المزيد لتقلي�س معدلت التكاثر ال�شكاني في البلدان العربية. 	

المتاحة  العمل  بفر�س  الحافلة  المجالت  اقت�شادية في  با�شتثمارات  •القيام  	
دمج  في  للم�شاعدة  الخدمة  اأثناء  المهني  التدريب  برامج  وتقديم  للفقراء، 

الفقراء في �شوق العمل.

الأمان  البيروقراطية في �شبكات  التعقيدات  والتخفيف من  التمويل،  •زيادة  	
الجتماعي وفي تقديم الخدمات الجتماعية.

العوائق

النفقات  زيادة  من  عليه  تنطوي  وما  المنطقة،  في  والحتاللت  •النزاعات  	
الع�شكرية على ح�شاب الإنفاق في المجال الجتماعي.

•اإخفاق النظام التعليمي في بناء القدرات المهنية والعلمية. 	
العنا�شر  غياب  جراء  م�شتواها  وتدني  الجتماعية  الخدمات  اأن�شاق  •�شعف  	
الفئات  تمكين  عن  والعزوف  الإدارية،  الكفاءة  وعدم  المنا�شبة،  القيادية 

الم�شتهدفة، وعدم كفاية اإجراءات التدقيق وال�شوؤون المالية، و�شاآلة قاعدة 

في  واللتزام  والمهارات،  الخبرة  اإلى  والفتقار  الب�شرية،  والموارد  التمويل 

ا.
ً
اأو�شاط العاملين عموم

•نق�س التمويل من اأجل تكرار الم�شروعات الناجحة على نطاق اأو�شع. 	
المناطق  بين  المالية  والموارد  ال�شيا�شي  لالهتمام  المتوازن  غير  •التوزيع  	

الريفية والح�شرية.

•خبرة المجتمع المدني المحدودة في تنفيذ عمليات التنمية وبرامجها. 	
•التمركز البيروقراطي وغياب التن�شيق في ما بين الهيئات الحكومية، وبينها  	

وبين الأطراف الفاعلة والموؤثرة في المجتمع المدني.

•خ�شوع ال�شيا�شات الجتماعية لإدارة معالجة الأزمات الق�شيرة الأمد، بدًل من  	
 بعيدة النظر على المدى الطويل.

ٍ
ا�شتر�شادها بروؤية

.El-Laithy and McAuley 2006 :الم�شدر

تزايد خالل العقدين الما�شيين في معظم البلدان 

اأن  توحي  دلئل  ثمة  اأن  ذلك  اإلى  اأ�شف  العربية. 

ففي  ���ش��وًءا،  ازدادت  قد  ال��ث��روة  في  الالم�شاواة 

العديد من البلدان العربية يظهر جليًّا، على �شبيل 

ز ملكية الأر�س والأ�شول القت�شادية  المثال، تركُّ

مطلًقا العنان لإثارة م�شاعر الإق�شاء لدى الفئات 

الأخرى، حتى اإذا لم يتزايد الفقر المطلق بينها. 

ويفاقم في هذا الإق�شاء اكتظاظ الأزقة المفتقرة 

النظيفة  والمياه  ال�شحي  ال�شرف  و�شائل  اإل��ى 

المعقول  الكهربائي  وال��ت��ي��ار  الت�شلية  وم��راف��ق 

وتت�شافر  الفقراء.  بال�شّكان  الأخ��رى  والخدمات 

هذه الأو�شاع مع معدلت البطالة المرتفعة لتوّلد 

تتجلى  والتي  بال�شوء  المنذرة  التهمي�س  دينامّيات 

المحيطة  الأزق��ة  في  القاطنين  ن�شبة  تعاظم  في 

بالمراكز الح�شرية العربية وقد بلغت هذه الن�شبة 

42 في المائة في العام 22.2001

 على الرغم من امل�شتويات

 املعتدلة لالم�شاواة يف

 الدخل  فاإن الإق�شاء

الجتماعي قد تزايد
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 اأمناط انعدام 

الأمن القت�شادي هي 

حم�شلة فجوات عديدة 

يف ال�شيا�شات املعتمدة

�شغوط احلياة احلديثة 

بداأت بتقوي�س �شبكات 

الأمان الجتماعي 

التقليدية ب�شورة مطردة

فجوات يف ال�صيا�صات املعتمدة

اأنماط انعدام الأمن القت�شادي التي ا�شتعر�شها 

في  ع��دي��دة  ث��غ��رات  مح�شلة  ه��ي  الف�شل  ه���ذا 

ال�شيا�شات المعتمدة. اأول، اإن ال�شعف البنيوّي في 

الوا�شحة  النتائج  من  كان  العربية  القت�شادات 

المتقلب  النمو  على  الع��ت��م��اد  ف��ي  لال�شتمرار 

القت�شادي  النمو  واّت�شم  النفط.  بقّوة  المدفوع 

اأداء  كان  ذلك  وبموازاة  والهبوط،  بالتعّثر  نف�شه 

القطاعات الإنتاجّية )وبخا�شة الت�شنيع( �شعيًفا 

وغير تناف�شّي.

�شوق  في  �شلًبا  ه��ذا  النمّو  نموذج  اأّث��ر  ثانًيا، 

اأعلى  تعاني  العربية  البلدان  باتت  بحيث  العمل، 

اإلى  ي�شاف  اأج��م��ع.  العالم  في  البطالة  معدلت 

العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  يبين  كما  ذلك، 

في  مالئم  غير  النموذج  ه��ذا  اأن   ،2004 للعام 

من  اأكثر  المعرفة،  فيها  اأ�شبحت  ُمَعْوَلمة  بيئٍة 

ت�شكل  التي  ه��ي  العاملة،  ال��ق��وى  اأو  ال��م��ال  راأ����س 

القت�شادات  في  الم�شافة  للقيمة  الأكبر  الركن 

في  العربية  ال��ب��ل��دان  تتحرك  ول��م  التناف�شّية. 

معظمها بال�شرعة الالزمة لتح�شين نوعية التعليم، 

وتحفيز  معرفية،  اأ�شول  من  لديها  بما  والرتقاء 

البتكار المحلي والنتقال اإلى نماذج تنموية ترتكز 

على التقانة. وبذلك غدت عاجزة عن توفير فر�س 

وباأجور منا�شبة، لماليين  ُمر�شية،  اأو  عمل كافية 

العرب وُجلُّهم من ال�شباب.

ثالًثا، اإن درجة الفقر، الذي ُيعّرف باأنه ن�شيب 

هي  العليا،  الوطنّي  الفقر  خطوط  تحت  ال�شكان 

ا�شتخدام  يعك�شه  الذي  الم�شتوى  من  بكثير  اأعلى 

اليوم،  في  لدولرين  المعادل  الدولي  الفقر  خط 

هذا  اأن  وم��ع  الدنيا.  الوطني  الفقر  خطوط  اأو 

ا�شتخدام  عن  الناجمة  الآث��ار  در���س  قد  الف�شل 

فاإن  عربية  بلدان  ت�شعة  في  العليا  الفقر  خطوط 

اأن  البيانات،  تفّح�س  خ��الل  م��ن  المعقول،  م��ن 

نتكهن باأن الن�شبة الكلية للمعّدلت هي في حدود 

اإلى  ، اأن نخل�س  39.9 في المائة. ويمكن، من َثمَّ

بروًزا  اأكثر  ظاهرة  العربية  البلدان  في  الفقر  اأن 

من  الرغم  على  العادة،  في  ُيفتر�س  مما  وج��الًء 

المعدلت المرتفعة ن�شبيًّا لالإنفاق الفردي في تلك 

الأكبر  فالقطاع  ب�شيط:  تف�شير  ولذلك  البلدان. 

من الفقراء يتركز في بلدان مثل ال�شودان و�شورية 

وموريتانيا  والمغرب  وم�شر  والعراق  وال�شومال 

ن�شبيا  �شكانية مرتفعة  اأحجام  واليمن، وهي ذات 

وم�شتويات منخف�شة من معّدل الإنفاق الفردي. 

يقع  ال��ذي  الفقر  خ��ّط  ع��ن  النظر  وب�شرف 

عالميًّا(  اأم  ك��ان  اأوطنيًّا  )���ش��واء  الختيار  عليه 

قيمة  ذا  ًما  تقدُّ تحّقق  لم  العربية  المنطقة  ف��اإن 

الأّول  العقد  في  الفقر  وط��اأة  تخفيف  جبهة  على 

القرن  ت�شعينات  اأعتبرنا  اإذا  الجديد  القرن  من 

الما�شي قاعدًة للقيا�س. وما زالت البلدان العربية 

حدة  تخفيف  ع��ن  البعد  ك��لَّ  بعيدًة  تنمية  الأق���ّل 

اأّي  ي�شتطيع  اأن  فيه  الم�شكوك  ومن  فيها،  الفقر 

منها تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية 

الن�شف  الى  الفقر  ن�شبة  تخفيف  اأي   - لالألفية 

في  الفجوة،  هذه  وتنبثق   .2015 العام  بحلول   -

المقام الأول، عن غياب �شيا�شات التنمية الداعمة 

عفا  اجتماعية  �شيا�شاٍت  على  والعتماد  للفقراء، 

عليها الزمن. 

�شبكات  وتفعيل  اإن�����ش��اء  ج��ه��ود  اإن  واأخ���ي���ًرا، 

للتخفيف  �شرورية  ُتَعدُّ  التي  الجتماعي،  الأم��ان 

الفئات  على  القت�شادية  النتكا�شات  ع��بء  من 

ال�شعيفة، غير متوازنة بين مختلف فئات البلدان 

العربية. ويجري التمييز عادًة بين الترتيبات غير 

يتبادل  والتي  جهة،  من  التقليدية،  اأو  النظامية 

فيها الأقارب اأو اأفراد الع�شيرة الدعم الجتماعي 

وبين  جهة،  من  ال�شيق  ح��الت  في  والقت�شادي 

البرامج الر�شمية، من جهة اأخرى، والتي تتولها 

عادًة الحكومات اأو المنظمات غير الحكومية، في 

الأمان الجتماعي  الأخيرة. وتقدم �شبكات  الآونة 

النظامية على العموم المعونات النقدية اأو العينية 

الأ�شا�شية  الحياة  ل�شرورات  والدعم  المبا�شرة، 

م�شروعات  ف��ي  والت�شغيل  ال��غ��ذاء(،  )وبخا�شة 

الأ�شغال العامة. وي�شمل التعريف المو�شع ل�شبكات 

الحديث،  الجتماعي  ال�شمان  الجتماعي  الأمان 

البلدان  في  ال�شائعة  الجتماعي  التاأمين  وبرامج 

النامية. ال�شمان الجتماعي »يرتبط على العموم 

دخل  بتقديم  ح�شرية(،  ب�شورة  لي�س  )ول��ك��ن 

للفقراء، بينما يتعلق التاأمين الجتماعي بالّدخار، 

23
وهو اكتتابّي بطبيعته«.

ثقافتها  بحكم  العربية،  البلدان  في  وتنت�شر 

مترامية  مترابطة  �شبكة  العربية-الإ�شالمية، 

الأطراف من اأن�شاق الأمان الجتماعي التقليدية. 

بتقوي�س  ب��داأت  الحديثة  الحياة  �شغوط  اأن  غير 

 و�شرع 
24

هذه الترتيبات التقليدية ب�شورة مطردة.

عدد كبير من البلدان العربية بو�شع ترتيبات �شبه 

الجتماعي،  والتاأمين  الجتماعي  لل�شمان  حديثة 

توّفره  لما  وفًقا  النجاح،  من  متفاوتة  وب��درج��ات 

الدولة لهذه ال�شبكات من الموارد العامة.

اأما بلدان الدخل المرتفع فقد اأقامت �شبكاٍت 

الجتماعي  لالأمان  ن�شبيًّا  وعميقة  وا�شعًة  نظاميًة 

دون اأن ت�شّيق بال�شرورة على الترتيبات التقليدية 

وكثيًرا ما  النفط.  اكت�شاف  قائمًة قبل  التي كانت 
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الرتقاء  بق�شد  الترتيبات  تلك  مراجعة  تجري 

�شبكات  وتت�شابه  فيها،  والتغطية  الكفاءة  بم�شتوى 

 فهي تقدم الدعم 
25

الأمان النظامية في نطاق عملها

والم�شّنين،  والمر�شى،  والمطلَّقات،  ل��الأرام��ل، 

واأ�شر  المتزوجات،  وغير  العامالت  غير  والن�شاء 

ال�شجناء، والطالب.

َمد وزيدان  وتوجز اإحدى الدرا�شات )عبد ال�شَ

الأم��ان  �شبكات  في  الق�شور  نواحي   
26

،)2008

المتو�شط  الدخل  بلدان  في  النظامية  الجتماعي 

العربية، ومن بينها نق�س الحماية �شد المخاطر؛ 

وم��ح��دودي��ة  الأف����راد؛  معاملة  ف��ي  وال��الم�����ش��اواة 

ال�شتفادة؛  م�شتوى  و�شعف  لل�شكان؛  التغطية 

والإدارة الُمكلفة وغير الكفوؤة ن�شبيًّا؛ والتمويل غير 

الم�شتدام. 

الأمان الجتماعي  اأن تكون �شبكات  ول عجب 

العربية  المنخف�س  الدخل  بلدان  في  النظامية 

مثاًل،  ال��ي��م��ن،  ف��ي  اأ�ّش�شت  فقد  ال��ع��ه��د،  حديثة 

الإ�شالح  �شيا�شات  تطبيق  بعد   1996 العام  في 

�شندوق  اإقامة  الترتيبات  تلك  وت�شمنت  الهيكلي. 

في  الإنتاج  لت�شجيع  واآخ��ر  الجتماعية  للخدمات 

للتنمية  وثالث  الأ�شماك؛  و�شيد  الزراعة  مجالي 

وبرنامج  العامة؛  لالأ�شغال  وم�شروع  الجتماعية؛ 

للت�شغيل ومكافحة الفقر؛ وبرنامج لالأمن الغذائي؛ 

ومبادرة خا�شة للمحافظات الجنوبية. 

و�شيلة  الجتماعي  الأم���ان  �شبكات  تكون  قد 

المرتفع  الدخل  بلدان  في  الفقر  لمكافحة  فعالة 

�شريحة  الفقراء  يمثل  حيث  المرتفع،  والمتو�شط 

الأدوات  هذه  اأن  اإل  ال�شكان.  من  ن�شبيًّا  �شغيرة 

تنا�شب  ل  الفقر  مكافحة  �شيا�شة  في  التقليدية 

حالت الفقر الوا�شع والمنت�شر. ويرى برنامج الأمم 

م )اأي  المتحدة الإنمائي )2006( اأن الفقر المَعمَّ

الفقر الذي يم�ّس اأغلبية ال�شكان( يطرح تحّديات 

خطيرة اأمام وا�شعي ال�شيا�شات، لأنه قد يوؤّثر في 

�شلوك الفاعلين القت�شاديين وفي الأ�شلوب الذي 

الحوافز في مجالت  الموؤ�ش�شات مع  فيه  تتجاوب 

كبيرة من  بدرجة  �شيحّد  كما  الجزئي.  القت�شاد 

على  للحكومة  المتاحة  ال�شيا�شات  وفعالية  نطاق 
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�شعيد القت�شاد الكلي.

وغالًبا ما يرتبط الفقر المعّمم كذلك باأو�شاع 

في  الفقراء  فاأغلبية  اأخ���رى.  وا�شعة  اقت�شادّية 

ا، على �شبيل المثال، هم  البلدان العربية الأقّل نموًّ

الزراعة  تمثل  الذين  الريفية  المناطق  �شكان  من 

الرزق  الإنتاج مورد  المتدنّية  والن�شاطات الأخرى 

المال  راأ����س  م�شتويات  تكون  وحيث  لهم،  الأول 

ا، فيما يت�شارع النمو ال�شكاني،  الب�شري متدّنيًة جدًّ

غير  العاملة  اليد  اأع���داد  م�شاعفة  اإل��ى  م��وؤّدًي��ا 

الماهرة. وغالًبا ما يتحرك مثل هذه القت�شادات 

ال�شكاني  التكاثر  فيها  يت�شافر  مغلقة  دائ��رة  في 

الطبيعية  الموارد  وا�شتن�شاب  البيئي  والتدهور 

ليف�شي ذلك كله، في نهاية المطاف، اإلى زعزعة 

اكت�شاف  اأن  غير  وال�شيا�شي.  الجتماعي  النظام 

النفط واإنتاجه في كلٍّ من ال�شودان واليمن، مع ما 

ترتب على ذلك من زيادة في عائدات النفط، قد 

اأف�شح مجاًل ولو محدوًدا للخروج من هذه الدائرة 

المفرغة. اإل اأن هذا المجال، مع الأ�شف، لم يتم 

ا�شتغالله كاماًل حتى الآن. 

خامتة

على  ال��زائ��د  الع��ت��م��اد  اأن  الف�شل  ه��ذا  اأو���ش��ح 

القت�شادات  هيكل  اأ�شعف  قد  النفط  ع��ائ��دات 

العربية وتركها عر�شًة لتقلبات الأ�شواق العالمية. 

متعرًجا  م�شاًرا  القت�شادّي  النمو  اّتخذ  هنا  من 

اإلى حد كبير خالل العقود الثالثة الما�شية، كما 

الفرد  ة  الن�شبّي من حيث ح�شّ بالنخفا�س  اّت�شم 

ذلك،  م��وازاة  وفي  الإجمالي.  المحّلّي  الناتج  من 

الإنتاجية  القطاعات  ف��ي  الأداء  م�شتوى  ت��دّن��ى 

ٍة في مجال الت�شنيع( حتى غدا م�شتوى  )وبخا�شّ

عليه  كان  مما  اأقل  العربية  البلدان  في  الت�شنيع 

المنتجة  البلدان  اإلى  وبالن�شبة  عقود.  اأربعة  قبل 

العالمي  القت�شادي  الإنكما�س  ي�شّكل  للنفط، 

المنفتحة  الجديدة  الأنماط  على  خطًرا  الراهن 

والتجارة،  ال�شتثمار  مجالت  في  ا�شتحدثت  التي 

وكذلك في م�شروعات التنمية المحلية التي كانت 

الآمال معلقًة عليها لتحقيق النمو الم�شتدام.

على  المرتكز  القت�شادي  التو�شع  ت��رك  كما 

اآثاًرا �شلبية في �شوق العمل، ذلك  عائدات النفط 

معّدٍل  اأعلى  الآن  ي�شهد  العربية  البلدان  بع�س  اأن 

للبطالة )وبخا�شة بين ال�شباب( في العالم اأجمع، 

مع ما ي�شّببه ذلك من تداعيات خطيرة على اأمن 

الإن�شان. وعلى الرغم من اأن الفقر ل يمثل تحّدًيا 

في  الحال  هي  كما  العربية،  المنطقة  في  خطيًرا 

بع�س البلدان النامية الأخرى، فاإن البلدان العربية 

ا ما زالت متخّلفًة عن ركب البلدان العربية  الأقّل نموًّ

الأخرى التي اأخفقت، هي الأخرى، كمجموعٍة، في 

منذ  الفقر  تخفي�س  �شعيد  على  اإنجازاٍت  تحقيق 

العام 1990. وتك�شف هذه التجاهات، بمجملها، 

مواطن ال�شعف القت�شادّي الكبير، وانعدام الأمن 

الجتماعي  والإق�شاء  العمل،  �شوق  في  المزمن 

المتعاظم للفئات ال�شعيفة. 

 الأدوات التقليدية يف

 �شيا�شة مكافحة الفقر

 ل تنا�شب حالت الفقر

الوا�شع واملنت�رس

 م�شتوى الت�شنيع

 يف البلدان العربية

 اأقل مما كان عليه

قبل اأربعة عقود



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1202009

هوام�س
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