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حت ّديات الأمن االقت�صادي

1

�صفَ تقرير التنمية الإن�سانية العربية الأول للعام  2002المنطقة العربية ب�أنها �أكثر ثرا ًء منها نم ًّوا .و�أكّ د
َو َ
هذا الو�صف الفجوة التي تف�صل بين ثروات المنطقة من ٍ
جهة ،والم�ستويات الحقيقية للتنمية الب�شرية فيها

ي�شكّ ل الأمن
االقت�صادي
املك ِّون الرئي�سي
للتحرر من احلاجة

ٍ
ٍ
غالبا ما �أغفلتها
�سل�سلة من الإخفاقات المتراكمة لل�سيا�سات الم ّتبعة ،التي
جهة �أخرى ،ما ي�شير �إلى
من
ً
النفطية ذات الحجم الخيالي لتلك البلدان ،بح ّد ذاتها،
االقت�صادية التقليدية �آنذاك .فالثروة
التحليالت
ّ
ّ
تعك�س �صور ًة م�ض ِّلَل ًة لأنها تخفي مواطن ال�ضعف البنيوي في كثير من االقت�صادات العربية وما ينجم عنها
االقت�صادي لك ٍّل من الدول والمواطنين على حد �سواء.
من زعزعة في الأمن
ّ

ينظر هذا الف�صل في بع�ض �أنماط ال�ضعف االقت�صادي في البلدان العربية ،انطالقً ا من � ّأن �أمن الإن�سان
يعني تمكّ ن النا�س من ممار�سة خياراتهم ب� ٍ
ن�سبيا ب�أن الفر�ص
أمان وبحرية ،و�أن يكون في و�سعهم �أن يثقوا
ًّ

تماما في الغد 2.وكما �أو�ضح الف�صل الأ ّول ،يعتبر التحرر من الخوف والتحرر
المتاحة �أمامهم اليوم لن ت�ضيع ً

مف�صليين في هذا الفهم لأمن الإن�سان .وي�شكّ ل الأمن االقت�صادي المك ِّون الرئي�سي
من الحاجة محورين
ّ

للتحرر من الحاجة.
ُّ

مقدمة

ترتبط م�سرية
االقت�صادات العربية
مب�سرية النفط

من�سق على �أن
ينظر ه��ذا الف�صل ف��ي م�ف�ه��وم �أم ��ن الإن���س��ان طويلة الأم��د وبتنفيذها ب�شكل ّ
االقت�صادي انطال ًقا من الأبعاد الأكثر �أهمية التي ت�شمل هذه ال�سيا�سات النهو�ض بال�صناعة ،و�إقامة
أ�سا�سا تقرير التنمية الب�شرية للعام � 1994شبكات الأمان االجتماعي ب�صورة �أكثر فاعلية.
حددها � ً
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي م�ستويات
دخ��ل ال�ف��رد الحقيقي و�أن �م��اط نموها؛ خيارات ال�ضعف االقت�صادي
العمل واال�ستخدام؛ الفقر؛ والحماية االجتماعية .على امل�ستوى الإقليمي
في ه��ذا الإط��ار ينظر ه��ذا الف�صل في الم�سار
الم�ضطرب للنم ّو المرتكز على عائدات النفط في ترتبط م�سيرة االقت�صادات العربية منذ �سبعينات
االقت�صادي القرن المن�صرم بم�سيرة النفط في المقام الأول.
البلدان العربية ،وه�شا�شة النموذج
ّ
المرتبط ب��ه ،واالت�ج��اه��ات المتغ ّيرة لت�أثيرات وقد حققت البلدان المنتجة النفع الأكبر في تلك
الإن�ت��اج النفطي داخ��ل المنطقة .ويح ّدد ثغرات الفترة وجمعت ث��روات تفوق كل الت�صورات� .إال
ال�سيا�سات المتّبعة الم�ؤ ّثرة في الأمن االقت�صادي �أن البلدان العربية غير المنتجة حققت كذلك
من نواحي البطالة الحادة وفقر الدخل المتوا�صل .منافع كبيرة من خالل تقديم الخدمات المتعلقة
وي�شير الى � ّأن و�ضع الحلول ال�شاملة يبد�أ باعتماد بالنفط ،وتحويالت العاملين في البلدان المنتجة،
�سيا�سات اجتماعية واقت�صادية �سليمة متكاملة واال�ستثمارات الآتية من بلدان المنطقة ،ومداخيل

ال�شكل 1-5
ت�أرجح �أ�سعار النفط :منو الناجت املحل ّّي الإجمايل الإقليمي
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ال�شكل  2-5أ�
التوزيع الإقليمي مل�ستويات الناجت
املحلي الإجمايل ،ح�سب فئة البلد2007 ،
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نمو �سعر النفط

الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات �شعبة
الإح�صاء في الأمم المتحدة ( 2008بالإنجليزية) و( British Petroleumبالإنجليزية).
مالحظة :ا�ستبعدت بيانات العامين  1979و 1986من الر�سم البياني لعدم ان�سجامها مع الخط العا ّم ب�صورة ملمو�سة.

ما زال الأمن االقت�صادي
يف البلدان العربية ره ًنا
بتيارات خارجية املن�ش�إ

ال�سياحة الإقليمية ،وتدفُّق اال�ستثمارات عبر بلدان
المنطقة ،والمعونات على �أنواعها .وا�ستم ّر هذا
لكن الأمن
الو�ضع مع ا�ستمرار الطفرة النفطية ّ
االقت�صادي المرتبط بتق ّلبات �أ�سواق النفط كان،
وما زال ،رهنًا بتيارات خارجية المن�ش�إ .فالطفرة
النفطية الأول��ى التي �أنع�شت البلدان العربية في
�أواخ��ر ال�سبعينات تال�شت في الثمانينات و�أوائل
الت�سعينات نظ ًرا �إلى التق ّلبات الحا ّدة التي �أ�صابت
�أ�سعار النفط في العالم.
يعتمد التحليل التالي ت�صنيف البنك الدولي
للبلدان العربية وفق فئات الدخل الأتية :الدخل
المنخف�ض ،وال��دخ��ل ال�م�ت��و��س��ط المنخف�ض،
والدخل المتو�سط المرتفع ،والدخل المرتفع 3.في
ت�ضم فئة البلدان ذات الدخل
�ضوء هذا الت�صنيف ّ
المرتفع ك ًّال من الإم��ارات والبحرين وال�سعودية
وقطر والكويت؛ بينما ت�ضم البلدان ذات الدخل
المنخف�ض ج��زر القمر وال �� �س��ودان وموريتانيا
واليمن .وت�صنف بقية البلدان العربية في فئة
الدخل المتو�سط .البلدان ذات الدخل المتو�سط
المرتفع ت�شمل ُعمان ولبنان وليبيا؛ وتدخل بقية
البلدان� ،أي الأردن وتون�س والجزائر وجيبوتي
و�سورية وم�صر والمغرب ،في عداد البلدان ذات
4
الدخل المتو�سط المنخف�ض.
�صادرات النفط والنمو والتقلبات

ارت�ب��ط نمو ال�ن��ات��ج المحلي الإج�م��ال��ي للبلدان
ً
ارتباطا
العربية منذ �سبعينات القرن المن�صرم
وثيقًا بارتفاع ع��ائ��دات ال���ص��ادرات التي غلبت
عليها �صادرات الوقود ،وم ّثلت ن�سبة  ،75و ،72.6
100

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية/برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات �صندوق
النقد الدولي ( 2007بالإنجليزية) والبنك الدولي 2008
(بالإنجليزية).

ال�شكل  2-5ب
التوزيع الإقليمي لل�سكان ،ح�سب فئة
البلد2007 ،
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الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية/برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات �صندوق النقد
الدولي ( 2007بالإنجليزية) والبنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).

و  81.4في المائة 5من ال�سلع الم�صدرة من بلدان
فئة الدخل المرتفع ،والدخل المتو�سط ،والدخل
المنخف�ض على التوالي ف��ي ال�ع��ام  .2006هذا
ً
وهبوطا ،من النمو
التفاوت المت�أرجح �صعو ًدا
االقت�صادي
المرتفع في ال�سبعينات ،مرو ًرا بالركود
ّ
خالل الثمانينات ،اً
و�صول �إلى النمو اال�ستثنائي في
�أوائ��ل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين
انعكا�سا مبا�ش ًرا للتقلبات الحادة التي ع�صفت
كان
ً
ب�سوق النفط .يت�ضح ذلك في كل من ال�شكل ،1-5
ال��ذي يبين العالقة الوثيقة بين حركة �أ�سعار
النفط العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي على
الم�ستوى الإقليمي ،وال�شكل  ،3-5ال��ذي ُيظهر
متو�سط معدالت نمو ال�صادرات مقارن ًة بمتو�سط
ّ
معدالت النمو في الناتج المحلي الإجمالي لفترات
مختلفة من االزدهار واالنتكا�س.

ترك االنخفا�ض الحا ّد في عائدات النفط خالل
الثمانينات وط�أته الثقيلة على البلدان المنتجة
(على �سبيل المثال �شهدت ال�سعودية هبوط الناتج
المحلي الإجمالي فيها ،بالأ�سعار الراهنة �آنذاك،
�إلى الن�صف بين العامين  1981و .)1987و�شهدت
بلدان �أخرى نم ًّوا اقت�صاد ًّيا �سال ًبا ،وكانت الكويت
هي الأك�ث��ر ت�ضر ًرا بينها حيث انخف�ض الناتج
الإطار 1-5

المحلي الإج�م��ال��ي ،بالأ�سعار الراهنة �آن��ذاك،
بن�سبة  18في المائة في العامين  1981و .1982
وانتقلت ال�صدمات �إلى االقت�صادات العربية غير
المنتجة للنفط والتي تقهقرت التحويالت المالية
المر�سلة �إليها .و�شهدت الأردن واليمن نم ًّوا �سال ًبا
في بع�ض ال�سنوات.

ترك االنخفا�ض احلاد
يف عائدات النفط خالل
الثمانينات وط�أته الثقيلة
على البلدان املنتجة

وليد خ�ضوري*� :سيا�سة النفط العربية – املنطلقات الأ�سا�سية

وتطورا في البنية التحتية
جلبت عائدات النفط العربي معها ثرو ًة ا�ستثنائي ًة
ً
والمجاالت التنموية الأخرى في الدول االثنتي ع�شرة المنتجة للبترول الذي يمثل
نحو  90في المائة من ميزانياتها العامة ال�سنوية .وهذه العائدات هي التي
تعزز كذلك نمو ال�صناعات الم�صاحبة لها ،وفر�ص العمل ،والدخل ،والتحويالت
المالية لمواطني البلدان العربية الأخرى .من هنا ،ف�إن دخل النفط ي�شكل قوة دفع
رئي�سة للأمن االقت�صادي العربي .ومن ال�ضروري �أن نفهم المنطلقات ال�سيا�سية
الأ�سا�سية التي توجه م�سارات هذا المورد اال�ستراتيجي.
ترتكز �سيا�سة النفط العربية على اعتبار البترول �سلع ًة ا�ستراتيجية حيوية
مد الأ�سواق
لالقت�صاد العالمي ،والإقرار ب�أن البلدان المنتجة تتحمل م�س�ؤولية ّ
العالمية به ب�صورة يمكن الركون �إليها ،ودون انقطاع �أو تعثر ،وب�أ�سعار معقولة.
ت�سير عملية التفكير و�صنع القرار
هذه الم�سلّمات اال�ستراتيجية هي التي
ّ
ال�سيا�سي .وتتطلب تلك الم�س�ؤولية ا�ستثمار ع�شرات المليارات من الدوالرات
�سنويا لتعزيز القدرات من �أجل تلبية الطلب المتعاظم على النفط ،كما ت�ستلزم
ًّ
التعوي�ض عن �أي نق�ص رئي�سي في الأ�سواق العالمية� ،سواء �أكان ال�سبب تطورات
�صناعية �أم �سيا�سية� ،أم كوارث طبيعية .وتت�ضمن �صيانة القدرة الإنتاجية
االحتياطية لمواجهة الطوارئ كلفة تقدر بالماليين ،لأن تلك القدرة تظل معطّ ل ًة
في �أغلب الأحيان ،وتدخل في عداد الدخل ال�ضائع.
لقد �ألقيت هذه الم�س�ؤولية على كاهل العرب في ثالث �أزمات ،على الأقل،
في غ�ضون ال�سنوات الخم�س الما�ضية :في �أواخر العام  2002و�أوائل العام
 ،2003عندما � ّأدى �إ�ضراب العاملين في القطاع النفطي في فنزويال �إلى وقف
تقريبا من ذلك البلد؛ وخالل غزو العراق العام  ،2003عندما
�صادرات البترول
ً
توقفت ال�صادرات عدة �أ�شهر؛ وفي �أعقاب الأ�ضرار التي �ألحقها �إع�صار «كاترينا»
بمن�صات الإنتاج البحرية في خليج المك�سيك ،وم�صافي التكرير في تك�سا�س
جميعا للتعوي�ض عن
ولويزيانا .وت�ضافرت جهود البلدان العربية المنتجة للنفط
ً
النق�ص والحيلولة دون ح�صول نق�ص رئي�سي �آنذاك في �إمداد الأ�سواق �أو حدوث
ا�ضطراب في االقت�صاد العالمي.
وتعود ال�سرعة والمرونة التي ات�سم بها تحرك المنتجين في تلك المنا�سبات
�إلى �سيا�ساتهم الرامية �إلى الحفاظ على القدرة الإنتاجية االحتياطية لمواجهة
الطوارئ .وهي باهظة الكلفة ،لأنها تت�ضمن الإبقاء على النفط ي�سير المنال في
بدل من توظيفه لتمويل
باطن الأر�ض ال�ستخدامه في حاالت الطوارئ فقط ،اً
الم�شروعات االجتماعية.
وما دام البترول �سلعة عالمية ،ف�إن ال�سيا�سة النفطية العربية ت�ستلزم
التعاون الوثيق والمتابعة المو�صولة مع الدول الم�ستهلكة للمحافظة على التوازن
بين العر�ض والطلب .وتتطلب كذلك التعاون مع �شركات البترول العالمية
للإفادة مما لديها من خبرة وتقانة .وعن طريق ت�أمين الإمدادات للأ�سواق العالمية
المطرد لتقانات الإنتاج ،تحقق هذه ال�سيا�سة
«التجدد»
في كل الأحوال ،و�ضمان
ّ
ّ
جوهريين :الم�صلحة الدولية ،والم�صلحة الذاتية الخا�صة للبلدان المنتجة
هدفين
ّ
ٍ
نف�سها ،وال�سيما البلدان التي تمتلك احتياطيات �ضخمةً ،وت�سعى �إلى �إطالة عمر
النفط �إلى �أق�صى الحدود الممكنة.

تكتنف ال�سيا�سة النفطية العربية في معظم الأحيان �سل�سلةٌ من الخرافات
واالفترا�ضات الوهمية المغلوطة .ومن هذه االفترا�ضات �أن البلدان العربية هي
التي تقف وراء االرتفاع في �أ�سعار البترول .غير �أن ما يحدد تلك الأ�سعار ،في
غالبا ما
المقام الأول ،هو الأ�سواق الحرة ،وبخا�صة في نيويورك ولندن ،والتي
ً
ت�ؤدي الم�ضاربات فيها �إلى ارتفاع الأ�سعار �أو هبوطها.
ثمة حديث متواتر عن «الأمن النفطي» ،في غمرة المخاوف من �إقدام
كذلك ّ
العرب على حظر �إمدادات النفط ك�سالح �سيا�سي .ويتردد مثل هذا الحديث في
الأو�ساط الدولية ،ولكنه يتزايد خالل الحمالت ال�سيا�سية في الدول ال�صناعية
المتقدمة .وي�ستخدم لدعم حجة الداعين �إلى �إيجاد م�صادر للطاقة الم�ستدامة
كبديل لـ ِ «النفط العربي» .وتتوافر بالفعل كل الأ�سباب لموا�صلة الم�ساعي
الحثيثة لإيجاد م�صادر الطاقة البديلة على المدى البعيد ،غير �أن «م�شكلة
عقالنيةً.
عدم ا�ستقرار النفط العربي» ربما كانت � ْأوهى هذه الأ�سباب و�أقلها
ّ
ولكي ن�ضع هذه المخاوف في منظورها الطبيعي ،علينا �أن نتذكر �أن الواليات
المتحدة ،على �سبيل المثال ،ت�ستهلك نحو  21مليون برميل من النفط كل يوم،
يوميا
وت�ستورد ما بين  9و 10ماليين برميل في اليوم ،منها  2.5مليون برميل
ًّ
من الدول العربية.
وقد �أخذ منظّ رو «نفط الذروة» يطرحون في الآونة الأخيرة وجهة نظر مفادها
�أن احتياطيات البترول الم�ؤكدة في العالم العربي لن ت�ستطيع تلبية الطلب
العالمي ،و�أن احتماالت اكت�شاف مزيد من حقول النفط في المنطقة ما زالت
�ضئيلة .والواقع �أن البلدان العربية خ�ص�صت �أكثر من مائة مليار دوالر في ال�سنة
لتعزيز القدرات ،و�شرعت بتنفيذ العديد من الم�شروعات لال�ستعا�ضة ب�إمدادات
عما يتم �إنتاجه من البترول� .إال �أن تلك ال�سيا�سة تتطلب التن�سيق مع الدول
جديدة ّ
الم�ستهلكة التي يتعين عليها �أن تكون �أكثر �شفافية و�صراحة في ما يتعلق
بمتطلباتها الم�ستقبلية المتوقعة.
وفيما يقوم النفط العربي بتغذية االقت�صاد العالمي ف�إنه ،في الوقت
إ�سهاما في الثروة الوطنية
نف�سه ،يمثل ال�صناعة المحلية الأكثر �أهمية ،والأكثر �
ً
في المنطقة .وما زال ا�ستخدام هذه الثروة وتوزيعها مو�ضع نظر ،وهي ُت َع ُّد في
بع�ض الأحيان نعم ًة ونقمة في �آن واحد .وتت�أكد مثل هذه التحفظات عند النظر
في غياب ال�شفافية في الميزانيات العامة ،وق�صور مفهوم الحكم الر�شيد في
البلدان المنتجة للنفط .وقد ت�سبب النفط كذلك في اندالع الحروب والنزاعات
الم�سلحة .غير �أن عائدات النفط (منذ بداية تدفقه وت�صديره من المنطقة)
هي التي �أدت على مدى ن�صف القرن الما�ضي �إلى االرتقاء بجوانب التنمية
عموما.
في المجاالت االجتماعية ،والتعليمية ،وال�صحية ،وفي م�ستوى المعي�شة
ً
وتوا�صل البلدان العربية غير النفطية انتفاعها من خالل فر�ص اال�ستخدام،
والتحويالت المالية ،واال�ستثمارات في مجاالت البنية التحتية والم�ساعدات
تحول النفط قو ًة م�ؤثر ًة في م�سيرة
االقت�صادية .وال بد من بذل المزيد ل�ضمان ّ
التنمية الإن�سانية في العالم العربي ،غير �أنه يقوم ،دون �شك ،بدو ٍر عظيم ال يمكن
�إنكاره في هذا ال�سبيل.

* رئي�س التحرير والمحرر التنفيذي ال�سابق لمجلة مي�س .)MEES( Middle East Economic Survey

تحديات الأمن االقت�صادي
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ال�شكل 3-5

منو �صادرات البلدان العربية ومنو الناجت املحلي الإجمايل
(معدل التغري ال�سنوي  - % -بالدوالر الثابت )1990
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الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات �شعبة
الإح�صاء في الأمم المتحدة ( 2008بالإنجليزية).

اجلدول 1-5
فئة الدخل
(عدد البلدان)

دخل منخف�ض ()4

تقلبات ن�صيب الفرد من النمو احلقيقي للناجت املحل ّّي
(معامل التفاوت)
الإجمايل يف البلدان العربيةُ 2006-1961 ،
ُمعامل التفاوت لن�صيب
الن�صيب من
جمموع الناجت
الفرد من منو الناجت
املحلّي الإجمايل
املحلي الإجمايل
()2000-1961
()%

دخل متو�سط منخف�ض ()6
دخل متو�سط مرتفع ()3
دخل مرتفع ()5
املجموع ()18

ُمعامل التفاوت لن�صيب
منو الناجت
الفرد من ّ
املحلّي الإجمايل
()2006-2000

6.3

4.05

1.25

42.5

3.12

0.61

8.4

4.74

1.45

42.8

5.90

1.36

100.0

4.51

1.04

الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات البنك الدولي
( 2008بالإنجليزية).
مق�سوما
مقيا�سا موحدً ا لتبدد التوزيع المحتمل .ومن الناحية التقنية ،مُعامِ ُل التفاوت هو معدل التفاوت القيا�سي
مالحظة :يمثل ذلك
ً
ً
على الو�سط الح�سابي .و يفيد مُعامِ ل التفاوت في مقارنة درجة التفاوت بين �سل�سلة من البيانات و�سل�سلة �أخرى ،حتى مع وجود
اختالف جذري بين مجموعة و�أخرى من الأو�ساط الح�سابية.

اجلدول 2-5

قيمة �صادرات النفط من الدول امل�صدرة للبرتول،
( 2006-2003مليون دوالر بالأ�سعار الراهنة)

البلد

2003

2006

الإمارات

25,153

69,810

177.5

16,476

38,342

132.7

اجلزائر

ال�سعودية
العراق

قطر

الكويت
ليبيا

الن�سبة املئوية للزيادة بني
العامني  2003و2006

82,271

188,468

129.0

7,519

27,500

265.7

8,814

24,290

175.5

19,005

53,178

179.8

13,567

36,950

172.3

الم�صدر :الأوبك ( 2007بالإنجليزية).
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وخ �ل�ال م��راح��ل االن �ت �ع��ا���ش وال ��رك ��ود ال�ت��ي
�شهدتها فترة العقدين ون�صف العقد الما�ضية بعد
العام  ،1980لم ي�سجل ن�صيب الفرد من النمو
االقت�صادي في المنطقة �أية زيادة على الإطالق
ّ
تقري ًبا .ووفقًا لبيانات البنك الدولي لم يتجاوز
نمو ن�صيب الفرد الحقيقي من الناتج المح ّلي
الإج�م��ال��ي ف��ي ال�ب�ل��دان العربية  6.4ف��ي المائة
عاما بين العامين 1980
خالل �أربع ٍة وع�شرين ً
و�( 2004أي �أقل من  0.5في المائة �سنو ًّيا) .فمنذ
ت�سعينات القرن المن�صرم ،تذبذبت معدالت نمو
الدخل الفردي ب�صورة ع�شوائية ،وتحولت نحو
�سلبي في �أغلب الأحيان.
م�سا ٍر ٍّ
6
يو�ضح ال�ج��دول  1-5ه��ذه ال�سمة الخا�صة
للبلدان العربية عن طريق تجميع الدالئل على
تق ّلب م�ع��دالت نمو ال��دخ��ل الحقيقي للفرد من
الناتج المح ّلي الإجمالي .وبذلك ي��ورد الجدول
ُمعامل التفاوت لمخت ِلف فئات الدخل العربية على
�أ�سا�س م�ؤ�شرات التنمية العالمية التي و�ضعها
البنك الدولي.
�أظ�ه��ر نمو الناتج المح ّل ّي الإج�م��ال��ي خالل
الفترة الممت ّدة من � 1961إلى  2000درجة عالية
من التق ّلب كما هو وا�ضح في ال�شكل  .1-5فعادة،
ّ
يتخطى ُمعامل التفاوت ال��رق��م ُ ،1ي َع ُّد
عندما
ّ
التق ّلب في نمو الناتج المحل ّي الإجمالي عال ًيا،
وعندما يق ّل عن هذا الرقم ُي َع ّد التق ّلب متد ّن ًيا.
�سجلت
بنا ًء عليه ،يظهر �أن المنطقة العربية قد ّ
ٍ
درجات عالي ًة من التق ّلب بالن�سبة �إلى فئات الدخل
الأرب ��ع� .أم��ا على م�ستوى البلدان نف�سها ،فقد
�سجلت البحرين �أعلى ن�سبة من التق ّلب (حيث
ّ
و�سجلت جيبوتي �أدنى
كان معامل التفاوت ّ )11.3
ن�سبة (حيث كان معامل التفاوت .)0.57
وكما يب ّين الجدول  ،1-5خَ َّف هذا التقلب في
معدالت النمو بع�ض ال�شيء في مرحلة االزده��ار
الأخيرة في الأقطار العربية وفي فئات البلدان
كا ّف ًة .و�إذ يدعو هذا التط ُّور �إلى االطمئنان ،يجب
� اّأل ُي َع َّد مدعا ًة لال�ستكانة والتراخي ،لأن االنخفا�ض
الحا ّد الراهن في �أ�سعار النفط �سي�ؤدي ،ال محال َة،
�إلى تعطيل النم ّو الم�ستقبلي ويت�سبب مجد ًدا بعودة
التقلب وعدم اال�ستقرار .فالنمط التاريخي العام
م�شجع .فعند الجمع بين
في ه��ذا المجال غير ِّ
الفترتين الزمن ّيتين في الجدول  ،1-5يتّ�ضح ،على
�سبيل المثال� ،أن درج��ة التق ّلب ما بين العامين
 1961و 2006تظ ّل مرتفع ًة ج ًّدا (حيث ي�ساوي
معامل التفاوت .)4.05
يبدو من البيانات الموجودة �أن �آخ��ر فورات
النمو التي �شهدتها البلدان العربية قد تنتمي ،في

واقع الأمر� ،إلى هذا النمط المتق ّلب بدرجة كبيرة.
ففي مطلع ه��ذا العقد الأول من القرن الحادي
ٍ
م�ستويات
والع�شرين ارتفعت �أ�سعار النفط لتبلغ
قيا�سي ًة ،ما جعل بع�ض االقت�صادات العربية يجني
�إيرادات لم ي�شهد مثيال لها منذ �سبعينات القرن
7
الع�شرين .فبح�سب تقديرات البنك الدولي،
حققت منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
نم ًّوا اقت�صاد ًّيا يعادل  6.2في المائة �سنو ًّيا في
الفترة ما بين العامين  2003و ،2006هو الأعلى
عاما .ويحاكي هذا المع ّدل المذهل
خالل ثالثين ً
�إل��ى حد بعيد القفزة اال�ستثنائية التي �شهدتها
عائدات النفط .فقد رواح��ت �س ّلة �أ�سعار النفط
في االوبك ما بين  24دوال ًرا و  29دوال ًرا في العام
� ،2003إل��ى م��ا بين  51دوال ًرا و  66دوال ًرا في
العام  ،2006ووا�صلت ارتفاعها لت�صل الى �سعر
غير م�سبوق هو  147.2دوال ًرا للبرميل في تموز/
يوليو  .2008وقد ارتفعت عائدات �صادرات النفط
ب�أكثر من ال�ضعف في الفترة الممتدة بين العامين
 2003و .2006
ل �ك� ّ�ن ال���ص��دم��ات ال �خ��ارج � ّي��ة ال �ت��ي �أ��ص��اب��ت
البلدان العربية ترتبط بالركود العالمي الراهن
ال��ذي ب��د�أ ف��ي ال�ع��ام  2007ب��أزم��ة �سوق الرهن
العقاري في الواليات المتحدة ،و�سيترك االنكما�ش
العالمي �آث��اره في البلدان العربية ،وق��د يف�ضي
ِ
ٍ
�شديد الحدة في نماذج النمو في
ا�ضطراب
�إلى
البلدان العربية الرئي�سية المنتجة للنفط .وت�شغّل
ٍ
ا�ستثمارات �ضخم ًة ف��ي ال��والي��ات
ه��ذه البلدان
المتحدة ،وهي ال ت�ستطيع �أن تحمي اقت�صاداتها
من وط��أة الأزم��ة الدولية الآخ��ذة باالنت�شار .كما
�ستمت ّد الموجة �إلى البلدان العربية الأخرى التي
�ستت�أ ّثر حت ًما بتداعيات االنكما�ش الممت ّد في تمويل
اال�ستثمارات ،وفي تحويالت العاملين في بلدان
مجل�س التعاون الخليجي .ويتك ّهن بع�ض المحللين
ب�أن بلدان مجل�س التعاون الخليجي التي تدعمها
�سيولتها المالية وق� ّوة �صناديق الثروة ال�سيادية
لديها قد ت�ستطيع �أن تتجنّب عواقب العا�صفة عن
طريق خف�ض �إنتاج النفط للمحافظة على ا�ستقرار
ٍ
م�ستويات
�أ�سعار النفط والحيلولة دون هبوطها �إلى
�أدن��ى .وف��ي الوقت ال��ذي يجري فيه �إع��داد هذا
التقرير ،وعلى الرغم مما �أعلنته ّ
منظمة �أوبك يوم
 17كانون الأول/دي�سمبر  2008من تخفي�ض حا ٍّد
في الإنتاج بمعدل  2.2مليون برميل في اليوم ،ف� ّإن
الأ�سعار توا�صل االنخفا�ض .ويعني ذلك في واقع
الأم��ر �أن النفط الخام قد خ�سر خ�لال الأ�شهر
الخم�سة الأخيرة من العام  2008كل المكا�سب
التي تحققت على مدى ال�سنوات الأربع ال�سابقة.

ال�ضعف البنيوي لالقت�صادات العربية

خ ّلف النم ّو المرتكز على النفط عد ًدا من مواطن
ال�ضعف في الأ�س�س البنيوية لالقت�صادات العربية
�إذ تح ّول العديد من البلدان العربية ب�صورة متزايدة
�إلى االقت�صاد القائم على اال�ستيراد والخدمات.
وتقع �أنواع الخدمات المتوافرة في البلدان العربية
في �أدن��ى �سل�سلة القيمة الم�ضافة ،وال ت�ضيف �إال
القليل �إلى تنمية المعرفة على الم�ستوى المح ّلي،
وتحب�س تلك البلدان في مراتب متدنية في الأ�سواق
العالمية .من هنا ،ف�إن ا�ستمرار هذا االتجاه الذي
ينمو على ح�ساب ال��زراع��ة والإن �ت��اج ال�صناعي
العربي يظ ّل مدعا ًة للقلق.
ومع �أن ن�صيب الخدمات في الناتج المح ّلي
الإجمالي الإقليمي انخف�ض ب�صورة كبيرة من
�أكثر من  60في المائة في العام � 1968إلى 45
في المائة في العام  ،2007ف�إن ال�سبب في ذلك
أ�سا�سا.
كان ً
عائدا �إلى ارتفاع ن�صيب قطاع النفط � ً
فن�صيب الخدمات في الناتج المح ّلي الإجمالي
تجاوز  50في المائة في كل البلدان العربية غير
المنتجة للنفط ،وف��اقَ ن�سبة  65في المائة في
الأردن والبحرين وجيبوتي ولبنان والمغرب.
ي�ضاف �إل��ى ذلك �أن هذا القطاع يمثل �أكثر من
 50في المائة من العمالة الكلية في �أغلب البلدان
العربية .وي��و��ض��ح ال�شكل �( 4-5أ) ال�سيطرة
المتزايدة لقطاعي التعدين (النفط في المقام
الأول) والخدمات على الم�ستوى الإقليمي وفئات
البلدان المختلفة .ويبين كذلك االتجاه المتم ّثل
بانخفا�ض ن�صيب القطاع ال��زراع��ي .ونالحظ
الت�صاعدي العام
في ال�شكل ( 4-5ب) االتّجاه
ّ
للتو�سع في اال�ستيراد وفي اال�ستهالك الذي يغذّيه
ارتفا ُع ال�صادرات ،مع �أن ح�صة اال�ستهالك قد
انخف�ضت في �أوا�سط ثمانينات القرن الما�ضي،
مثلما انخف�ض م�ستوى ال���ص��ادرات) .وف��ي تلك
الأثناء بقي ن�صيب اال�ستثمار م�ستق ًّرا ن�سب ًّيا منذ
�أوا�سط ال�سبعينات.
ول��م يكن م��ن الم�ستغرب �أن ت�شهد غالبية
البلدان العربية خالل العقود الأربعة الما�ضية
درج � ًة كبيرة من التباط�ؤ واالنكما�ش في مجال
الت�صنيع (ال�شكل � 5-5أ) .والواقع �أن الأقطار
العربية كانت في العام � 2007أقل ت�صني ًعا منها
في العام � 1970أي منذ نحو �أربعة عقود ،وي�شمل
ذل��ك البلدان ذات ال��دخ��ل المتو�سط والقاعدة
االق�ت���ص��ادي��ة ال�م�ت�ن� ِّوع��ة ال �م �� �ص��ادر ن�سب ًّيا في
ال�ستينات ،مثل الجزائر و�سورية والعراق وم�صر.
�صحيح �أن الأردن والإم���ارات العربية المتحدة
تحديات الأمن االقت�صادي

�سيرتك االنكما�ش
االقت�صادي العاملي
�آثاره يف البلدان العربية

خلّف النمو املرتكز
على النفط عد ًدا
من مواطن ال�ضعف
يف الأ�س�س البنيوية
لالقت�صادات العربية
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ال�شكل 4-5

بنية الناجت املحلّي الإجمايل للبلدان العربية ،ح�سب القطاع االقت�صادي (�أ) ونوع الإنفاق (ب)،2007-1970 ،
للبلدان العربية ولبلدان الدخل املرتفع ،واملتو�سط ،واملنخف�ض ،على التوايل:
(ا) البلدان العربية
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الت�صنيع

الواردات
اال�ستثمار

ال�صادرات
اال�ستهالك
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ً
ملحوظا في مجال
وتون�س وعمان حققت تق ّد ًما
التنمية ال�صناعية ،لكن على العموم يبقى ن�صيب
ال�صناعة من الناتج المح ّلي الإجمالي هزيلاً ج ًّدا
حتى في البلدان العربية التي �شهدت نم ًوا �صناع ًّيا
خ�صو�صا متى قورنت في
�سري ًعا (ال�شكل  5-5ب)
ً
هذا المجال باقت�صادات �شرق �أ�سيا .فبالن�سبة �إلى
معظم البلدان العربية كانت الب�ضائع الم�صنَّعة
تمثل �أقل من  11في المائة من ال�سلع الم�صدرة
في العام  8.2007/2006ويبدو �أن فئات البلدان
جمي ًعا تقترب �إلى المعدل الإقليمي المتوا�ضع الذي
كان �أق ّل من  10في المائة في العام  ،2007مقارن ًة
أ�سا�سا
بقاعد ٍة �صناع ّية قطرية متنوعة العنا�صر � ً
في العام ( 1970ال�شكل  5-5ج) .و�أخ�ي� ًرا ف�إن
الأ�س�س البنيوية اله�شّ ة لالقت�صادات العربية التي
يعتمد فيها النمو �أ�سا�سا على النفط تتج ّلى ،في
�أو�ضح �صورها ،في االنخفا�ض الحا ّد في ن�صيب

القطاعات الإن�ت��اج�ي��ة غير النفطية (ال��زراع��ة
والت�صنيع) في الناتج المح ّلي الإجمالي في البلدان
العربية جمي ًعا با�ستثناء فئة الدخل المرتفع .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن الت�صنيع ال�سريع في الفئة الأخيرة
يعود ،جزئ ًّيا� ،إلى تدنّي الم�ستوى التي انطلقت منه
هذه ال��دول في ال�سبعينات والتنامي ال�سريع في
القيمة الم�ضافة لل�صناعات البتروكيماوية.
ت�سا�ؤالت جديدة وقدمية حول
ال�سيا�سات االقت�صادية

تت�سم معظم االقت�صادات
العربية باالنخفا�ض احلاد
يف ن�صيب القطاعات
الإنتاجية غري النفطية

مع �شيوع اال�ضطراب م��ر ًة �أخ��رى في المنطقة
العربية ،ي�ب��رز ت���س��ا�ؤالن ُم�ل� ّ�ح��ان :ه��ل �ستنزلق
البلدان العربية �إلى دوام� ٍة من االزده��ار والت�أزم
مج ّد ًدا ،كما حدث في ال�سبعينات والثمانينات من
تحديات الأمن االقت�صادي
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اجلدول 3-5
البلد
ال�سعودية
الجزائر

الإمارات
ليبيا

الإنفاق الع�سكري يف �أربع دول عربية
(مليون دوالر ب�أ�سعار العام  2005الثابتة)
1998

2003

2004

2005

2006

20,500

18,944

21,060

25,372

29,032

1,801

2,453

2,801

2,925

3,014

3,036

2,853

2,629

2,559

-

414

536

699

749

741

الم�صدر :معهد �ستوكهولم الدولي لبحوث ال�سالم ( 2008بالإنجليزية).

�أقدمت بع�ض الدول
على ت�شغيل ا�ستثمارات
حملية �ضخمة يف ميدان
العقارات ،والإن�شاءات،
وتكرير النفط،
والنقل ،واالت�صاالت،
واخلدمات االجتماعية

وجهت البلدان العربية
كبريا
جانبا
ً
املنتجة للنفط ً
من عائداتها �إىل القطاعني
الع�سكري والأمني
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القرن المن�صرم؟ هل �ست�شارك البلدان النفطية
وغير النفطية فوائد الفورة التي �شهدتها �أخي ًرا
في عائدات البترول ،كما حدث في تلك المرحلة
تحد قديم:
ذاتها؟ وثمة ت�سا�ؤ ٌل ثالث يتمحور حول ٍّ
�إرث البلدان العربية من ظاهرة البطالة والفقر،
وما �إذا كانت الجهود المبذولة للح ّد من الق�صور
المتراكم في هذين المجالين �سوف تتراجع.
تنعك�س الإجابات عن هذه الت�سا�ؤالت مبا�شر ًة
على مدى ا�ستدامة اقت�صادات البلدان العربية
وقدرتها على الإ�سهام في تعزيز �أمن الإن�سان من
خالل توفير فر�ص العمل ،والدخل ،والإن�صاف.
من فورة االزدهار الثالثة الق�صيرة الأجل
�إلى ا ألزمة المالية

بالن�سبة �إل ��ى ال �� �س ��ؤال الأول ي�ب��دو �أن البلدان
عام
العربية المنتجة للنفط ،بانتهاجها على نحو ٍّ
ا�ستراتيجي ًة حذرةً ،اختارت توزيع ما هبط عليها
ٍ
ا�ستثمارات �أجنبية،
من ث��روة هائلة �أخي ًرا بين
واحتياطبات خارجية ،و�أر�صدة �ضامنة لتحقيق
اال�ستقرار النفطي وت�سوية الديون .كما �أقدمت
على ت�شغيل ا�ستثمارات محلية �ضخمة في ميدان
العقارات ،والإن�شاءات ،وتكرير النفط ،والنقل،
واالت�صاالت ،والخدمات االجتماعية 9.وتختلف
ه��ذه ال�م�ق��ارب��ة اخ�ت�لا ًف��ا وا��ض� ً�ح��ا ع��ن الأن �م��اط
التي �سادت في الما�ضي وتميزت بالتركيز على
اال�ستيراد واال�ستهالك .وقد �سارعت الم�ؤ�س�سات
المالية الدولية �إل��ى الإ� �ش��ادة بنواحي التح�سن
البارزة التي عك�ستها م�ؤ�شرات االقت�صاد الك ّلي في
الناتج المح ّلي الإجمالي وفي التجارة ،واال�ستثمار
الأجنبي المبا�شر .بيد �أن هذا النمط الجديد من
�ش�أنه �أن يع ّر�ض بلدان مجل�س التعاون الخليجي،
�أك �ث��ر م��ن � ّأي وق��ت م�ضى ،لأزم� ��ات االنكما�ش
االقت�صادي العالمي التي ت�شكل الحلقة الأخيرة
منها ت�ح� ّد ًي��ا ع�سي ًرا ل�ن�م��وذج النمو الخليجي
المرتكز على الكثافة الر�أ�سمالية.
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

العائدات ال�ضخمة التي حققتها هذه البلدان
�أت��اح��ت لبع�ضها ،مثل الجزائر وال�سعودية� ،أن
ت�س ّدد ديونها الخارجية مع المحافظة في الوقت
نف�سه على مخزون احتياطي مهم من العمالت
الأجنبية .ويرى �صندوق النقد الدولي في تقرير
بعنوان «ا�ست�شراف اقت�صادي �إقليمي :ال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى» �أن فورة االزده��ار تلك
قد �أدت �إلى ازدياد االحتياطيات في بلدان ال�شرق
الأو�سط من  163.9مليار دوالر للعام � 2002إلى
 198.3مليار دوالر في ال�سنة التالية و�صوال �إلى
 476مليا ًرا في العام  ،2006و  591.1مليا ًرا في
العام  .2007ت�شمل هذه البيانات �إي��ران وبع�ض
البلدان العربية التي ال تع ّد من الدول الأ�سا�سية
المنتجة للنفط �أو التي تعتمد على ا�ستيراد النفط
مثل الأردن وم�صر .وال ت�شمل البلدان العربية
المنتجة للنفط في �أفريقيا .غير �أن الجانب الأكبر
من هذه الزيادة ال�ضخمة لالحتياطي يعود ،دون
�شك� ،إلى دول الخليج.
�إ� �ض��اف � ًة �إل��ى اال�ستثمار ف��ي م�ج��ال التنمية
وت�سوية الديون الخارجية ،وجهت البلدان العربية
المنتجة للنفط جان ًبا كبي ًرا من العائدات �إلى
القطاعين الع�سكري والأم�ن��ي .وفقًا لتقديرات
معهد �ستوكهولم الدولي لبحوث ال�سالم ،كانت
ال�سعودية هي البلد العربي الأك�ث��ر �إنفا ًقا على
قطاعي الدفاع والأمن ،واحتلت في مجال الإنفاق
الع�سكري المرتبة التا�سعة على ال�صعيد العالمي
متقدم ًة على �إ�سبانيا و�أ�ستراليا والبرازيل والهند
وكوريا الجنوبية وكندا .وت�أتي بعدها بفارقٍ كبير
كل من الإم��ارات العربية المتحدة والجزائر مع
مخ�ص�صات الت�س ّلح.
�أن الإمارات قد خف�ضت من ّ
تليها ليبيا التي يعادل �إنفاقها على �ش�ؤون الدفاع
ن�صف ما ينفقه العراق في هذا المجال.
با�ستثناء ال�سعودية ،ال ي�شكل الإنفاق الع�سكري
ن�سب ًة عالي ًة من الناتج المح ّل ّي الإجمالي في تلك
ال�ب�ل��دان� .صحيح �أن الن�سب ف��ي ال�سعودية قد
انخف�ضت في تلك الفترة مقارن ًة بما كانت عليه
في الثمانينات ( 15.2في المائة في العام 1988
و 13.4في المائة في العام  )1998ثم َع ْو ًدا على
ٍ
بدء في �أواخ��ر الت�سعينات ( 14.3في المائة في
العام  ،1998و 11.4في المائة في العام .)1999
ولكن على الرغم من هبوط هذا االتّجاه في الألفية
الجديدة ،ف�إن �إنفاق ال�سعودية الع�سكري في العام
 2005ظل في ح��دود  8.2في المائة ،وهو �أعلى
بكثير منه في الإم ��ارات والجزائر وليبيا .ففي
العام  2005راوحت ن�سب الإنفاق في مجال الدفاع
بين  2.9في المائة في الجزائر ،و  2في المائة

في الإم��ارات وليبيا .ويالحظ بع�ض المراقبين
م�سرحا للغارات
�أنه طالما ظ ّلت البلدان العرب ّية
ً
الم�س ّلحة والتدخالت الع�سكرية من جانب ق ًوى
في المنطقة وخارجها ،ف��إن الحكومات العربية
�ستوا�صل تبريرها ه��ذه النفقات با�سم الأم��ن
الإقليمي.
من جهة �أخرى� ،أ ّدى تج ُّدد االزدهار �إلى دفع
بع�ض الحكومات �إل��ى �أداء دو ٍر ن�شط في ال�سعي
لإح�ل�ال ال���س�لام ف��ي المنطقة .فقد ت�ص ّدرت
ال�سعودية البلدان العربية في طرح مبادرة ال�سالم
العربية لت�سوي ٍة تاريخ ّي ٍة مع �إ�سرائيل تقوم على
مبد�إ الأر���ض مقابل ال�سالم .وتدخّ لت لتحقيق
م�صالح ٍة بين جناحي المقاومة الفل�سطينية،
وبذلت جهو ًدا ن�شط ًة على الجبهة اللبنانية .كذلك
متقدما في محاولة الو�صول �إلى
�أ ّدت ليبيا دو ًرا
ً
ت�سوية �سلمية للأزمة في دارفور ،ون�شطت قطر في
مبادرات مختلفة حول الأزمة اللبنانية في العام
 2008والو�ضع الفل�سطيني والأزمة في دارفور.
حتى �إذا افتر�ضنا �أن هذه الجهود الدبلوما�سية
لم ت �� ِأت بنتائج ملمو�سة ف��إن ثمة ب��وادر م�شجعة
على تبلور م�س�ؤولية �إقليمية جديدة تجاه ق�ضايا
ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة؛ ويقودنا ذلك
�إلى الت�سا�ؤل الثاني حول البلدان العربية ب�أ�سرها.
تُرى هل �ست�ستخدم الدول العربية الغنية ثرواتها
الم�ستجدة في ترجمة مفهوم الأمن وفقًا لمتطلبات
التنمية الإن���س��ان�ي��ة ول�ت�ع��زي��ز ت�ل��ك التنمية في
مجتمعاتها وفي المنطقة العربية ككل؟ المبادرات
على هذا ال�صعيد لم تكن غائبة ك ّل ًّيا وهنا يمكن
�أن نن ِّوه بت�أ�سي�س «جامعة الملك عبد اهلل للعلوم
والتكنولوجيا» ،التي تقدم للخريجين العرب ،ن�سا ًء
منحا درا�سية لإج��راء بحوث علمية ،مع
ورج� اً�الً ،
دعمهم بت�سهيالت وموارد على �أرقى الم�ستويات.
وه�ن��اك «م�ؤ�س�سة محمد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم»،
التي تقدم الدعم والم�ساندة لالرتقاء بالم�ستوى
ال�م�ع��رف��ي وال� �ق ��درات الإن���س��ان�ي��ة ف��ي المنطقة
العربية ،وكذلك «الجامعة العربية المفتوحة» التي
يم ّولها الأمير طالل بن عبد العزيز .وتمثل هذه
ٍ
مبادرات مهم ًة لتعزيز التنمية الإن�سانية
الجهود
في المنطقة.
غ�ي��ر �أن ال��دالئ��ل الأول �ي��ة ت��وح��ي ب� ��أن بع�ض
ال�ب�ل��دان العربية غير المنتجة للبترول ق��د ال
تُحقِّق من المكا�سب في مرحلة االزده��ار الثالثة
بقدر ما حققه في المرحلتين الأول��ى والثانية.
فعلى الرغم من �أن الثروة النفطية ما زالت تعبر
الحدود ،ومع �أن عدة بلدان ثر ّية حولت جان ًبا من
ا�ستثماراتها �إل��ى الأ��س��واق الإقليمية في �أعقاب

الإطار 2-5

خماطر الأزمة املالية العاملية على كبار منتجي النفط

في كانون الثاني/يناير � ،2009أ�صدر مجل�س العالقات الخارجية درا�س ًة عن حجم �صناديق
الثروة ال�سيادية واحتماالت نموها في دول مجل�س التعاون الخليجي ،وخل�ص وا�ضعو الدرا�سة
�إلى التقديرات الآتية:
انخف�ضت قيمة الأ�صول في الحقيبة المالية لل�صناديق ال�سيادية والبنوك المركزية لدول
مجل�س التعاون الخليجي بما يقارب � 1.3ألف مليار دوالر في العام � 2007إلى � 1.2ألف مليار
دوالر في العام � ،2008إذ � ّإن خ�سائر الأ�سهم في المبادالت بين الأ�سواق وفي �سواها من الأ�صول
امت�صت االرتفاع الهائل في عائدات النفط التي بلغت الذروة �آنذاك� .أما البلدان المنتجة الأ�صغر
حجما فكان و�ضعها �أ�سو�أ حيال هذا الهبوط :فالأ�صول الأجنبية لحكومات الإمارات العربية
ً
المتحدة ،وقطر ،والكويت – ح�سب تقديرات وا�ضعي الدرا�سة – انخف�ضت مما يقارب �ألف مليار
دوالر في نهاية العام � 2007إلى ما يقرب من  700مليار دوالر في نهاية العام .2008
لكن مهما كانت �أ�سعار النفط ،ف�إن وا�ضعي الدرا�سة يتوقعون �أن ت�سعى بلدان الخليج �إلى
و�سيتعين على دول الخليج الكبيرة
زيادة ح�ص�ص حقائبها من الأ�صول ال�سائلة في العام .2009
ّ
تقدم المزيد من ال�سيولة بالعمالت الأجنبية للم�ؤ�س�سات المحلية لتت�سنى لها المحافظة على
�أن ّ
م�ستويات الإنفاق.
50
دون
النفط
�سعر
و�إذا ظل
ت�ضطر غالبية الدول �آخر المطاف �إلى
ف�سوف
للبرميل
ا
دوالر
ً
ّ
ٍ
عندئذ ي�صبح الم�صدر الوحيد الباقي
�أن ت�سحب من �أر�صدتها لدعم م�ستويات �إنفاقها الراهنة.
لإنماء الأ�صول التي تديرها هو الفوائد وعائدات الأ�سهم.

الم�صدر.Setser and Ziemba 2009 :

�أحداث � 11أيلول�/سبتمبر ،ف�إن التدفقات المالية
داخل البلدان العربية غدت �أق ّل وفرة وحج ًما ،كما
غدت �آثارها �أق ّل وق ًعا مما كانت عليه في الما�ضي.
�أوال ،ا�ستهلكت الزيادة ال�سكانية جان ًبا كبي ًرا من
هذا التدفق في البلدان غير النفطية .ثان ًيا ،ت�أثرت
تحويالت العاملين في البلدان النفطية �سل ًبا جراء
تطبيق �إجراءات «توطين الوظائف» واال�ستعا�ضة
عن العمالة العربية الوافدة بعمالة �آ�سيوية بديلة
�أق�� ّل كلف ًة؛ ه��ذا ف�ضال ع��ن خ�ضوع اال�ستخدام
في الخليج ٍ
لقيود �أمن ّية �أ ّث��رت ،بالدرجة الأول��ى،
في �أو�ضاع العاملين الفل�سطينيين والم�صريين
واليمنيين .ثال ًثا ،ب��د�أت البلدان غير النفطية
تتحمل كلف ًة عالي ًة للطاقة ج��راء ارتفاع �أ�سعار
النفط الم�ستورد والدعم المكلف ال��ذي تقدمه
للمواطنين في هذا المجال.
المرجح
على الرغم من ذلك كله يبقى من
ّ
�أن يظل النفط هو قو َة الدفع الرئي�سية للتنمية في
المنطقة ،ولو عبر ٍ
قنوات غير التي كانت ت�ستخدم
في الما�ضي.
ي�شهد االقت�صاد العالمي في وقت �إعداد هذا
التقرير� ،أ�سو�أ �أزم��ة مالية منذ الك�ساد الكبير.
وم��ا ب��دا �أ ّول الأم��ر �أ ّن��ه حالة من ح��االت ال ُع�سر
التي تعانيها �سوق الرهن العقاري والإ�سكان في
ال��والي��ات المتحدة في �صيف العام � 2007أخذ
ً
�ضغوطا عميقة
بالتو�سع خالل العام  2008ليتح ّول
تحديات الأمن االقت�صادي

دفع االزدهار االقت�صادي
بع�ض احلكومات �إىل
�أداء دور ن�شط يف ال�سعي
لإحالل ال�سالم يف املنطقة
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�أعلنت الدول العربية
عزمها على العمل
امل�شرتك لتعزيز التنمية
االجتماعية واالقت�صادية

الإطار 3-5

على امتداد النظام المالي العالمي وي ��ؤدي في
نهاية المطاف �إلى انهيار العديد من الم�ؤ�س�سات
الم�صرفية العالمية وانتكا�سات مثيرة في �أ�سواق
الأوراق المالية في كل �أنحاء المعمورة ،ومن ّثم
�إل��ى تجميد االئتمانات المالية .مع مطلع العام
 ،2009كانت هذه الت�صدعات قد �أ�شعلت الفتيل
الن��دالع �أزم� � ٍة اقت�صادية عالمية �شاملة تمثلت
تقدما في العالم،
في رك��ود االقت�صادات الأكثر ً
وب��روز ب��وادر التدهور المت�سارع في االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية الأخ��رى بما فيها تلك التي
كانت قد حققت �أدا ًء اقت�صاد ًيا قو ًّيا في الآون��ة
الأخ �ي��رة .ووف � ًق��ا لتقرير «ال��و��ض��ع االقت�صادي
العالمي الراهن والتوقعات العام  »2009ال�صادر
عن الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير ،2009
ف�إن ال�سيناريو المعياري ينبئ بن�سبة نم ٍّو في الناتج
المح ّلي الإجمالي ال تزيد على  1.0في المائة في
العالم �أجمع للعام  ،2009بينما يك�شف ال�سيناريو
الأكثر ت�شا� ًؤما عن ن�سبة نم ٍّو �سلبي في جميع �أنحاء
العالم في هذه ال�سنة – وللمرة الأولى منذ العام
.1930
تبدي الأزم��ة المالية واالقت�صادية العالمية،
التي �أعقبت �أزمتي الطاقة والغذاءٍ � ،
إ�شارات قو ّي ًة

االقت�صادي الذي تحقق في
�إلى �أنها �ستعيد النمو
ّ
ال�سنوات الأخيرة (� )2006-2003إلى ال��وراء.
وجود العديد من البلدان في و�ضع ال يم ّكنها من
ٍ
�سيا�سات �شامل ٍة وف ّعالة على �صعيد االقت�صاد
تنفيذ
الكلي لمواجهة الأو�ضاع ال�صعبة يجعل الم�شكلة
�أكثر خطورةً .ففي حين ا�ستجابت الحكومات في
بلدان الخليج المنتجة للبترول للأزمة بحزمة من
الحوافز المالية ،ف�إن البلدان العربية ذات الدخل
المتو�سط والمنخف�ض لن تتمكن من ذلك .ي�ضاف
�إلى ذلك �أنه ،مع التقهقر الحا ّد في �أ�سعار النفط
ع��ن الم�ستويات المرتفعة غير الم�سبوقة التي
�شهدناها ،من المتوقع �أن تواجه بلدان الخليج
نف�سها عجزًا في موازناتها في العام .2009
لقد عكف القادة العرب على العمل بن�شاط
لر�سم خطة �إقليم ّية لمواجهة الأزمة .ففي «م�ؤتمر
القمة العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية»
التي عقدت في الكويت في كانون الثاني/يناير
� ،2009أع�ل�ن��وا عزمهم على العمل الم�شترك
لتوثيق العالقات العربية وال�سعي لتحقيق الأهداف
الم�شتركة ،وبخا�صة تعزيز التنمية االجتماعية
واالقت�صادية بما فيها المجاالت المتعلقة بتمكين
ال�شباب والن�ساء ،ومعالجة ق�ضايا الغذاء والمياه.

البطالة و�أمن الإن�سان والهجرة

ثمة عالقة متعددة الوجوه بين الهجرة و�أمن الإن�سان ،تتجلى في كل مراحل عملية
الهجرة كما في نتائجها ،فمنذ بداية التفكير في اتخاذ القرار بالهجرة تكون
المدركات عن غياب �أمن الإن�سان هي الحوافز التي تدفع العاملين �إلى مغادرة
�سعيا وراء فر�صة عمل ودخل �أف�ضل .وتتمحور عوامل الدفع
وطنهم الأ�صلي
ً
أ�سا�سا حول البطالة و�ضيق مجاالت اال�ستخدام ،والفقر .كما ت�شمل
الم�ؤثرة هذه � ً
هذه العوامل انت�شار النزاع وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .وعند البدء بتنفيذ هذا
القرار في واقع الممار�سة� ،أي تحديد كيفية الو�صول �إلى البلد المق�صود والح�صول
على العمل هناك ،ف�إن �أمن الإن�سان يتعر�ض كذلك للخطر في �أغلب الأحيان.
ولكل دولة حق �سيادي ال جدال فيه لو�ضع �سيا�ساتها الخا�صة بالهجرة
عددا من المهاجرين
وتنفيذها ،غير �أن التع ّنت في هذه ال�سيا�سات قد يدفع
ً
المحتملين �إلى اللجوء �إلى �شبكات �إجرامية تتولى تهريبهم �إلى بلدان جنوب
نوعية حياتهم و�أمنهم الب�شري .وبعبارة �أخرى ف�إن
�أوروبا ،حيث ي�أملون في تح�سين
َّ
ي�سهل فر�ص العمل المربح لع�صابات
قد
الهجرة
الت�شدد المفرط في �سيا�سات
ّ
�إجرامية نا�شطة في تهريب الب�شر .وقد �أكدت ج�سامة هذه الم�شكلة وخطورتها
المتعاظمة حوادث الزوارق التي لقي فيها مواطنون من بلدان �شمال �أفريقيا،
الممتدة بين المغرب وم�صر ،م�صرعهم غرقً ا في الآونة الأخيرة خالل محاوالتهم
الهجرة �إلى �أوروبا .وتج�سد هذه الحوادث م�شكلة �أمن الإن�سان في �أ�سو�إ مظاهرها.
وال يقت�صر الأمر هنا على النفقات المالية الباهظة التي يتكبدها المهاجرون ،بل
�إن هذه المحاولة قد تكلفهم حياتهم .ومع �أن و�سائل الإعالم تركز اهتمامها على
كثيرا من المهاجرين يلج�أون �إلى و�سائل خطرة �أخرى
«مهاجري ال��زوارق» ،ف�إن
ً

لدخول �أوروبا .فيخاطر بع�ضهم ،على �سبيل المثال ،بعقد اتفاقات للح�صول على
المعديات
ت�أ�شيرات �سياحية ووثائق مزورة؛ ويختبئ �آخرون في ال�شاحنات� ،أو في
ّ
البحرية ،بل �إن بع�ضهم يت�سلق الأ�سيجة والأ�سوار المحيطة بمنطقة «�سبتة»
الإ�سبانية �أو يحاول الدوران حولها �سباحةً.
أعدادا �ضخمة من مواطني
�
أن
�
ذلك
للتهريب،
ويجدر االنتباه لو�سيلة �أخرى
ً
ّ
البلدان االفريقية جنوب ال�صحراء يدخلون �شمال �أفريقيا في محاولة للعبور �إلى
جنوب �أوروبا .والعبور هو هدفهم الرئي�سي ،غير �أن من ال ي�ستطيع منهم اجتياز
ين�ضم �إلى جماعات
نقاط التفتي�ش ال�صارمة المت�شددة على الحدود الأوروبية
ّ
المهاجرين المتزايدة في �شمال �أفريقيا .وت�شير تقديرات �شتى �إلى �أن �أكثر
من مائة �ألف من المهاجرين من بلدان جنوب ال�صحراء يقيمون الآن في كل من
موريتانيا والجزائر ،وما يراوح بين مليون ومليون ون�صف في ليبيا ،كما تقيم
أ�سا�سا).
في م�صر �أع��داد �ضخمة تعد بالماليين (من المهاجرين ال�سودانيين � ً
��دادا �أقل من ذلك ولكنها �آخذة بالتزايد ،من
وت���ؤوي تون�س والمغرب كذلك �أع ً
المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب ال�صحراء .وتقطع ال�سبل ببع�ض
العابرين من الفئة الأخيرة في مناطق �شا�سعة من بلدان �شمال �أفريقيا .ه�ؤالء
ٍ
حاالت فاجعة بهربهم من انعدام �أمن الإن�سان في بلدانهم
المهاجرون ي�شكلون
م�صيرا مماثال في البلدان التي يلج�أون �إليها .ي�ضاف �إلى ذلك
الأ�صلية ليواجهوا
ً
�أن هذا الم�سلك يفاقم ا�ستن�ضاب الموارد ال�شحيحة �أ�صال في �أقطار �شمال �أفريقيا
العربية ،ويعوق من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية وتحقيق م�ستويات
العي�ش الكريم و�أمن الإن�سان لمواطنيها.

الم�صدر� :إبراهيم عو�ض ،بالإنجليزية ،ورقة خلفية للتقرير.
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كما دعا «�إعالن الكويت» الذي �صدر في  20كانون
الثاني/يناير� ،إلى التعاون لتعزيز قدرات البلدان
العربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،
وللإ�سهام في الجهود الدولية الرامية �إلى �ضمان
اال�ستقرار المالي العالمي.
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تع ّد البطالة من الم�صادر الرئي�سة النعدام الأمن
االقت�صادي في معظم البلدان العربية ،وبح�سب
بيانات منظمة العمل العربية كان المعدل الإجمالي
لن�سبة البطالة في البلدان العربية  14.4في المائة
من القوى العاملة عام  ،2005بالمقارنة مع 6.3
في المائة على الم�ستوى العالمي 10.وفيما تتفاوت
معدالت البطالة المح ّل ّية �إلى درجة ملمو�سة بين بلد
و�آخر ُمراوح ًة بين  2في المائة في قطر والكويت،
ونحو  22في المائة في موريتانيا ،ف�إن البطالة في
�أو�ساط ال�شباب تمثل في كل الأحوال تح ّد ًيا ج ّد ًّيا
م�شتر ًكا في العديد من البلدان العربية.
عند النظر �إلى مح�صلة اتجاهات البطالة في
البلدان العربية ،ال بد من التمييز بين فئة الدخل
المرتفع ،با�ستثناء العربية ال�سعودية ،وفئات
الدخل الأخ��رى .فبلدان الدخل المرتفع العربية
ٍ
معدالت عالي ًة للبطالة نظ ًرا �إلى طبيعة
لم ت�شهد
اقت�صاداتها النفطية ب��ال��درج��ة الأول���ى ،برغم
اعتمادها الكبير على العمالة ال��واف��دة .وتفيد
بيانات منظمة العمل العربية �أن معدل البطالة
في الفئة الأخيرة كان يراوح بين  1.7في المائة
من القوى العاملة في �أدنى م�ستوياته في الكويت،
و  3.4في المائة في �أعلى الم�ستويات في البحرين.
وتقع بينهما قطر ( 2في المائة) والإمارات (2.3
في المائة)� .إال �أن ال�ضغوط النا�شئة في �أ�سواق
العمل في تلك البلدان ت�شير �إل��ى �أن م�شكالت
البطالة الجدية في �أو�ساط المواطنين قد تغدو
رئي�سا في القريب العاجل .ويقابل هذه
تح ّد ًيا ً
المع ّدالت المتدنية المع ّدل الذي يقدر بنحو 6.1
في المائة في العام  2005في ال�سعودية حيث يمثل
11
االقت�صادي.
تح ّد ًيا قائ ًما بالفعل للأمن
ّ
راوح متو�سط م�ع��دل البطالة ف��ي البلدان
العربية في ثمانينات القرن الما�ضي بين م�ستوى
ع��ال بل َغ  16.5في المائة في الجزائر وم�ستوى
�دن بل َغ  4.8ف��ي المائة ف��ي ��س��وري��ة ،المعدل
م�ت� ٍّ
التالي من حيث االرتفاع كان في المغرب (14.2
في المائة) ،تليه تون�س ( 13.6في المائة) ،ثم
م�صر ( 7.6في المائة) ،ثم الأردن ( 6.2في
المائة) .وك��ان متو�سط مع ّدل البطالة المثقَّل
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الم�صدر :منظمة العمل العربية .2008
* ت�ستند بيانات البطالة عن اليمن هنا �إلى تقرير �صدر �أخي ًرا عن البنك الدولي و�صندوق العمل االجتماعي .2009

في تلك الفئة من البلدان العربية في الثمانينات
( 10.6في المائة) .وفي الت�سعينات ،ظل المع ّدل
في الجزائر هو الأعلى ( 25.3في المائة) ،يليه
المغرب ( 13.6في المائة) ،والمعدل الثالث في
الأردن وتون�س ( 15.5في المائة) ،تليهما م�صر
( 9.6في المائة) و�سورية ( 8.1في المائة)� .أما
متو�سط معدل البطالة المثقَّل خالل ذلك العقد
ّ
فكان ( 14.5في المائة) .وهكذا ارتفع معدل
البطالة خ�لال هذين العقدين في البلدان قيد
الدرا�سة ك ّلها ،وت�شير الدالئل الأولية لدى منظمة
تحديات الأمن االقت�صادي

تع ّد البطالة من امل�صادر
الرئي�سة النعدام الأمن
االقت�صادي يف معظم
البلدان العربية
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ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – املدركات حول البطالة
والتمييز يف �سوق العمل يف �أربعة بلدان عربية

الإطار 4-5

 )1هل يوجد عاطل عن العمل من �أفراد عائلتك يبحث عن عمل؟
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مع �أخذ متو�سط حجم الأ�سرة باالعتبار ،ت�شير �إجابات الإيجاب عن ال�س�ؤال الأول �إلى �أن معدالت
البطالة ُتراوح بين  35-30في المائة في المغرب والأر�ض الفل�سطينية المحتلّة ،و 20-15في
المائة في لبنان.
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في معر�ض الإجابة عن ال�س�ؤال الثاني حول التمييز �ضد فئات معينة في �سوق العمل� ،أعرب
الم�ستجيبون عن اعتقادهم �أن الفقراء ،وال�شباب ،والم�سنين ،والن�ساء هم الذين يواجهون العقبات
الأكبر ،و�أن ال�شباب هم الذين يعانونها �أكثر من غيرهم .وحيث �إن الفقر هو من نتائج البطالة
أي�ضا وحيث �إن فئة الفقراء ت�ضم الفئات الأخرى �أي�ضا ،ف�إن الم�أزق الذي يواجهه
ومن م�سبباتها � ً
ال�شباب هو الأكثر حدة وت�أ ّز ًما.
وتظهر الإجابات عن ال�س�ؤال الثالث في �أغلب الحاالت ترابطً ا وثيقًا بين التمييز وظروف
العمل ال�سيئة .وتك�شف الإجابات �أن الفئات التي تواجه �أ�سو�أ �شروط عمل هي ال�شباب في الكويت،
والمهاجرون في لبنان والن�ساء في المغرب.
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العمل العربية �إل��ى �أن متو�سط معدل البطالة
المثقَّل قد ارتفع في العام � 2005إل��ى  15.5في
المائة� ،12أي بن�سبة واحد في المائة من متو�سطه
في الت�سعينات.
وف��ي ال�ف�ت��رة الممتدة بين  1980و ،2002
(وهي ال�سنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات)،
راوح معدل االرتفاع ال�سنوي في مجال البطالة
َ
بين  6.6في المائة كح ّد �أعلى في الأردن و  0.8في
كحد �أدنى في تون�س .وو�صل معدل ات�ساع
المائة ٍّ
البطالة �إل��ى  2.8في المائة في الجزائر ،تليها
�سورية ( 2.4في المائة) ،وم�صر ( 2.2في المائة).
وبالن�سبة �إلى البلدان العربية ككل( ،وبا�ستخدام
عدد العاطلين عن العمل في العام  ،)2005و�صل
13
المع َّدل المثقَّل لالتّ�ساع �إلى نحو  1.8في المائة،
خ�صو�صا �إذا �أخذنا بالح�سبان
ما يدعو �إلى القلق
ً
�أن البلدان العربية �ستحتاج ،بحلول العام ،2020
14
�إلى  51مليون فر�صة عمل جديدة.
�إن العدد الأكبر من فر�ص العمل والوظائف
المطلوبة هو ال�ستيعاب ال�شباب الداخلين �إلى
�سوق العمل والذين �سيواجهون م�ستقبلاً قات ًما في
حال لم يتوافر لهم مجال العمل .وتدلّ تقديرات
منظمة العمل العربية للعام  2006/2005على
التباين ف��ي م�ع��دالت البطالة بين ال�شباب في
المنطقة .فبح�سب ال�شكل ( ،)6-5تبلغ هذه
ال�م�ع� ّدالت حدها الأع�ل��ى ف��ي الجزائر ( 46في
المائة) ،والأدن��ى في الإم��ارات العربية المتحدة
( 6.3في المائة) .وبا�ستثناء الدولة الأخيرة ،ف�إن
البلدان ذات الدخل المرتفع ت�شهد معدالت بطالة
تفوق  10في المائة في �أو�ساط ال�شباب :البحرين
( 21في المائة) ،وال�سعودية ( 26في المائة),
وقطر ( 17في المائة) ،والكويت ( 23في المائة).
و�سجلت معدالت بطالة عالية ن�سب ًّيا بين ال�شباب
في فئة البلدان العربية المتو�سطة الدخل :الأردن
( 39في المائة) ،وتون�س ( 27في المائة) ،و�سورية
( 20في المائة) ،وعمان ( 20في المائة) ،ولبنان
( 21في المائة) ،وليبيا ( 27في المائة) ،وم�صر
( 26في المائة) ،والمغرب ( 16في المائة).
ٍ
معدالت
وت�شهد البلدان المنخف�ضة الدخل كذلك
عالي ًة ن�سب ًّيا :اليمن ( 29في المائة) ،وال�سودان
( 41في المائة) ،وجيبوتي ( 38في المائة)،
وموريتانيا ( 44في المائة) 15.وعلى العموم بلغ
مع ّدل البطالة بين ال�شباب في البلدان العربية في
العام  2006/2005المع ّدل العالمي� ،أي  30في
المائة بالمقارنة مع  14في المائة.
والبطالة في البدان العربية و�إن كانت ت�ؤ ّثر
في ال�شباب ب�شكل ع��ام ،ف��إن الإن��اث ه� ّ�ن الأكثر

ت�ض ّر ًرا .فمع ّدالت البطالة بين ال�شابات العربيات
�أعلى منها بين ال�ش ّبان العرب ،وهي من المعدالت
العليا في العالم �أجمع .وتظهر بيانات منظمة
العمل العربية للعام � 2005أن معدل البطالة في
�أو�ساط ال�ش ّبان يقارب  25في المائة من القوى
العاملة من الذكور بينما ي�صل المع ّدل بالن�سبة �إلى
ال�شا ّبات �إلى  31.2في المائة من القوى العاملة
من الإن��اث .وي�صل معدل البطالة بين ال�شا ّبات
العرب ّيات ح ّده الأعلى في الأردن ويق ّدر بنحو 59
في المائة (مقارن ًة بنحو  35في المائة لل�ش ّبان)
والحد الأدنى في الإم��ارات الذي يق ّدر بنحو 5.7
في المائة (مقارن ًة بنحو  6.4في المائة لل�ش ّبان).
غير �أن ثمة عد ًدا قلي ًال من اال�ستثناءات يكون فيها
معدل البطالة بين ال�شابات �أقل منه بين ال�ش ّبان.
فوفقًا لبيانات منظمة العمل العربية ت�شمل هذه
اال�ستثناءات كلاًّ من البحرين (المعدل لل�شا ّبات
 18في المائة ؛ ولل�ش ّبان  28في المائة)؛ وتون�س
( 20في المائة مقابل  29في المائة)؛ وموريتانيا
( 41في المائة مقابل  49في المائة)؛ واليمن،
حيث يت�ساوى المعدالن للجن�سين ( 14في المائة
16
لكليهما).
يظهر واق��ع التمييز �ضد ال �م��ر�أة ف��ي �سوق
وا�ضحا من خالل الم�صاعب الج ّمة التي
العمل
ً
ّ
تواجه ال�شابات والمتعلمات في هذا المجال ،ومن
خالل تر ّكز ن�سبة عالية من الن�ساء في القطاع
الزراعي المتدنّي الأج��ور ،وفي وظائف من دون
�ضمانٍ اجتماعي �أو �أية فوائد �إ�ضافية .الواقع �أن
المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم
التي تزايدت فيها �أع��داد الن�ساء العامالت في
الزراعي :وتفيد منظمة العمل الدولية ب�أن
القطاع
ّ
ٍ
هذه الأعداد ازدادت بن�سبة ب�سيطة في الفترة ما
بين العامين  1997و 2007من  31.2في المائة
�إلى  32.6في المائة في بلدان المغرب العربي،
ومن  28.4في المائة �إلى  31في المائة في بلدان
الم�شرق العربي ،بينما هبطت ن�سبة اال�ستخدام في
ال�صناعة من  19.1في المائة �إلى  15.2في المائة
في المغرب ،ومن  20.0في المائة �إلى  18.8في
المائة في الم�شرق .وت�ؤ ّكد معدالت البطالة بين
الن�ساء ما هو �أبعد من �إخفاق االقت�صادات العربية
عموما في �إيجاد فر�ص عمل جديدة ،فهي ت�شير
ً
�إلى منظومة من التح ّيزات االجتماعية المت�أ�صلة
�ضد توظيف الن�ساء.
�إن م�ستويات البطالة ،وهي مدعا ٌة للقلق بحد
ذاتها ،ربما ال تعطي �صور ًة كامل ًة عن ج ّدية هذه
الم�شكلة في البلدان التي قد يلج�أ فيها المواطنون
�إلى �أية و�سيلة للح�صول على لقمة العي�ش عندما ال

ال�شكل 7-5
الن�سبة املئوية للعاملني يف القطاع غري النظامي
( %يف العمالة غري الزراعية) ح�سب اجلن�س ،يف  5بلدان عربية2003-1994 ،
%
70
60
50
40
30
20
10
0

تون�س

1995-1994

الجزائر

�سورية

1997

الإناث

م�صر

2003

2003

كال الجن�سين

الذكور

الم�صدر :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2007

ي�ستطيعون العثور على عمل دائم .ولهذا ال�سبب،
ف ��إن تعريفات البطالة التي تنطبق على العالم
النامي قد ال تنطبق على البلدان العربية ،حيث
تكفي ب�ضع �ساعات من العمل في الأ�سبوع ل�شطب
ا�سم ال�شخ�ص من �سجل العاطلين عن العمل .من
هنا ،ف�إن من المفيد عند درا�سة �أو�ضاع العمالة
غير الم�ستق ّرة في المنطقة �أن ت�ؤخذ بالح�سبان
البيانات ،برغم ق ّلتها ،عن ن�سبة وحجم العمالة
في القطاع غير النظامي ،حيث يفتقر العاملون
�إلى عقود اال�ستخدام والفوائد المت�أتّية من العمل.
وت�شير �أحدث الأرقام المتاحة لدى برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي �إل��ى �أن في تون�س والجزائر
عري�ضا من العمالة غير
قطاعا
ً
وم�صر والمغرب ً
النظامية ي�ضم ما بين  40و  50في المائة من
العمالة غير الزراعية� .أكثرية العاملين في هذا
القطاع هم من الن�ساء في م�صر والمغرب ،ومن
الرجال في تون�س والجزائر و�سورية.
ُف�سر اتجاهات العمالة المتدنية في البلدان
ت ّ
العربية ا�ستنا ًدا �إلى ثالثة عوامل �أ�سا�سية� :أوال،
االنكما�ش الذي �أ�صاب القطاع العام الوا�سع الذي
ي�ستخدم �أك�ث��ر م��ن ثلث ال�ق��وى العاملة ف��ي ظل
الإ�صالحات الهيكلية؛ ثان ًيا� ،صغر حجم القطاع
الخا�ص ،وتوا�ضع �أدائه ،و�ضعف قدرته على خلق
فر�ص العمل؛ ثال ًثا ،نوعية و�أ�شكال التعليم ال�شائع
عموما ،على المهارات التقنية
ال��ذي ال ي��ر ّك��ز،
ً
والمهنية المطلوبة .وفي هذا ال�سياق يكت�سب �إيجاد
خ�صو�صا لل�شباب� ،أهمية ق�صوى في
الوظائف،
ً
وتحديدا متى �أخذنا بعين االعتبار
تلك البلدان،
ً
تحديات الأمن االقت�صادي

قارب معدل
البطالة يف
�أو�ساط ال�شبان
 25يف املائة يف
العام 2005

ي ّت�ضح واقع
التمييز �ضد املر�أة
يف �سوق العمل
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فجوات املهارة ،والتجاوب
مع م�ؤ�رشات �سوق العمل

ال يعني احل�صول
على وظيفة
التحرر من الفقر
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حد
�أن البطالة المقنّعة تع ّمق من هذا التح ّدي �إلى ٍّ
كبير .وقلما يكون االنتقال من المدر�سة �إلى �سوق
العمل �أم ًرا ي�سي ًرا نتيج ًة لنق�ص الوظائف وعدم
المواءمة بين المهارات التي اكت�سبها الخريجون
ومتط ّلبات �سوق العمل .ومن نتائج ذلك �أن نحو
 40ف��ي المائة م��ن خريجي ال�م��دار���س الثانوية
والجامعات ممن هم في الفئة العمرية 25-15
فر�صا في �سوق العمل ،ما يفاقم
�سن ًة ال يجدون ً
انت�شار البطالة حتى بين المتعلمين.
قطاعا �س ّكان ًّيا م��ن ال�شباب بهذا
غير �أن
ً
الحجم يم ّثل ك��ذل��ك �آف��ا ًق��ا رح�ب��ة م��ن الفر�ص
المفتوحة �أم��ام البلدان العربية ،و�إن في �إط��ا ٍر
زمني محدد ،ويج�سد «نعم ًة ديمغرافية» تمهد
ٍّ
ال�سبيل لهذه الجماعات للتحول �إلى قوى عاملة
فت ّية ملتزمة ،نا�شطة اقت�صاد ًّيا ،وتتمتع بالعافية
وبم�ست ًوى محدود من م�س�ؤول ّيات الإعالة ،وبالقدرة
على تح�صيل الدخل واال ّدخار واال�ستثمار.
ولكي يتحقّق ذل��ك ،ينبغي �أن يتح ّول تركيز
التوجهات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ّ
نحو ح�شد ال�ط��اق��ات الكامنة ل��دى تلك القوى
العاملة .وهو ما ال يحدث الآن بال�سرعة الكافية.
وكما تو�ضح درا�سات ع ّدة يجب �أن تر ّكز �سيا�سات
الدولة على �إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي
م��ن �أج��ل �سد ف �ج��وات ال �م �ه��ارة ،وال �ت �ج��اوب مع
م�ؤ�شرات �سوق العمل ،وتحفيز القدرات المعرفية
المالئمة للفر�ص المتاحة ف��ي االقت�صاد على
ال�صعيدين الإقليمي والعالمي 17.ويجب �أن يتم
تحويل الم ّدخرات الوطنية بكفاءة وفاعلية �إلى
ا�ستثمارات وا�سعة لتطوير ال�م��راف��ق ال�صحية
وال�سكن ّية وتعزيز �سوق العمل لتلبية احتياجات هذه
القوة العاملة الفتية وتزويدها بالت�سهيالت الكفيلة
بزيادة الإنتاجية .ومن المطلوب بذل جهود خا�صة
لإزال��ة العوائق االجتماعية الرا�سخة التي تعوق
دخول المر�أة �إلى وظائف ذات �إنتاجية عالية .وفي
العديد من حاالت التحول في ال�سيا�سات المطروحة
هنا ،تبرزال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
ك�أف�ضل الخيارات لح�شد الموارد ،ونقل المهارات،
وخلق وظائف جديدة .ومن ّثمّ � ،إن تطوير البيئة
الم�ؤ�س�سية ال�لازم��ة لقيام ق�ط��اع خ��ا���ص قابل
للحياة ،قائم على الم�شروعات التجارية ال�صغيرة
والمتو�سطة� ،إ�ضاف ًة �إلى الأعمال الم�ستقلة ،يم ّثل
مك ّو ًنا �أ�سا�س ًيا في هذه المعادلة.
�أن كلفة االم�ت�ن��اع ع��ن �سلوك ه��ذا ال�سبيل
�ستكون باهظ ًة ت ��ؤدي ال��ى �ضغوط خطيرة على
قاعدة الموارد الطبيعية واالقت�صادية تمار�سها
فئات وا�سعة غير را�ضية وغير منتجة من ال�س ّكان.
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

وتتجلى هذه الكلفة ب�صورة وا�ضحة عبر ما ت�ؤ ّدي
�إليه من انعدام الأمن ال�شخ�صي ،وعزل ال�شباب
يتج�سد
العاطلين عن العمل ،وهو عز ٌل �سرعان ما ّ
في حركات االحتجاج ،و�صو ًال الى التط ّرف في
بع�ض الأحيان ،ما قد يف�ضي في نهاية المطاف
المجتمعي ب�أ�سره.
�إلى تقوي�ض الأمن
ّ
ديناميات الفقر والالم�ساواة
ّ
م�ستقر
غير
و
نم
غمرة
في
ٍّ
ّ

عند النظر في العالقة بين البطالة والفقر في
البلدان العربية علينا �أن ندرك �أن الح�صول على
الوظيفة ال يعني التح ّرر من الفقر .وبرغم التفاوت
في درج��ات الف�صل بين بلد عربي و�آخ��ر يبقى
هذا الأم��ر واق ًعا في حاالت عديدة حيث ال يعني
ح�صول المرء على العمل �أنّه �صار قاد ًرا على تلبية
حاجاته الأ�سا�سية .ومهما كانت طبيعة المعايير
الم�ستخدمة لقيا�س الفقر ،ف�إن البيانات المتوافرة
عن كل بلد ت�شير �إلى �أن عدد الفقراء يتجاوز عدد
العاطلين عن العمل بن�سب ٍة مع ّينة .وحتى عندما
ي�شكل العاطلون عن العمل جان ًبا كبي ًرا ممن يعيلون
ال�ع��ائ�لات الفقيرة ،كما ه��ي ال�ح��ال ف��ي الأردن
( 21.5في المائة) ،واليمن ( 24.9في المائة)،
ف�إن �أغلب العائالت غير الآمنة اقت�صاد ًّيا في كال
البلدين �إنما يعيلها �أ�شخا�ص عاملون (هبة الليثي،
بالإنجليزية ،ورقة خلفية للتقرير).
ويمكن قيا�س ع��دم اال��س�ت�ق��رار االقت�صادي
المالزم للفقر من منظورين :الأول هو فقر الدخل
ال��ذي ي�ح��دد م�ستوى رف��اه الأف� ��راد على �أ�سا�س
دخلهم ( ُيع َّرف فيه رفاه الفرد بما يتوافر له من
�سلع وخدمات وذلك بنا ًء على الإنفاق اال�ستهالكي
ٍ
الحقيقي للفرد)؛ والثاني هو الفقر الب�شري الذي
ّ
يذهب �إلى ما هو �أبعد من الناتج المح ّل ّي الإجمالي
لي�شمل مفهو ًما �أو� �س��ع للرفاه (ي�ع��رف فيه رف��اه
الفرد بما يح�صل عليه من دخل ،وب�أبعاد حياتية
�أخ��رى ذات قيمة مثل التعليم وال�صحة والحرية
ال�سيا�سية) .وفيما يظ ّل فقر الدخل هو المقيا�س
المعتمد �أكثر من �سواه لدى وا�ضعي ال�سيا�سات في
كل �أنحاء العالم ،ف�إن ا�ستخدام الفقر الب�شري وما
يتعلق به من م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية يعطي �صورة
�أكثر �شمو ًال عن العالقة المر ّكبة المتع ّددة الجوانب
بين الدخل وم�ستوى الرفاه.
فقر الدخل

�إن مقاربة فقر الدخل هي المقاربة المتبنّاة على
�أو�سع نطاق في و�ضع ال�سيا�سات ور�سم م�ساراتها،

اجلدول 4-5
املنطقة

مدى فقر الدخل  -مقارنة بني مناطق العامل2005-1981 ،
يوميا)
(الن�سبة املئوية ملن يعي�شون على �أقل من دوالرين
ًّ
1981

�رشق �آ�سيا واملحيط الهادي
مع ال�صني

�رشق �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى

�أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
جنوب �آ�سيا
مع الهند

�أفريقيا جنوب ال�صحراء
املجموع

البلدان العربية
(ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بال �إيران)

1984

1990

1987

1993

1996

1999

2002

2005

92.60

88.50

81.60

79.80

75.80

64.10

61.80

51.90

38.70

97.80

92.90

83.70

84.60

78.60

65.10

61.40

51.20

36.30

8.30

6.50

5.60

6.90

10.30

11.90

14.30

12.00

8.90

22.50

25.30

23.30

19.70

19.30

21.80

21.40

21.70

16.60

26.70

23.10

22.70

19.70

19.80

20.20

19.00

17.60

16.90

86.50

84.80

83.90

82.70

79.70

79.90

77.20

77.10

73.90

86.60

84.80

83.80

82.60

81.70

79.80

78.40

77.50

75.60

74.00

75.70

74.20

76.20

76.00

77.90

77.60

75.60

73.00

69.20

67.40

64.20

63.20

61.50

58.20

57.10

53.30

47.00

32.00

28.52

26.51

22.45

24.42

24.59

23.23

20.80

20.37

الم�صدر.Chen and Ravallion 2008 :
مالحظةّ :
تغطي البيانات الكلية عن البلدان العرب ّية كلاًّ من الأردن وتون�س والجزائر وجيبوتي وم�صر والمغرب واليمن.

اجلدول 5-5
البلد

لبنان

م�رص

الأردن

�سورية

اجلزائر

املغرب
تون�س

قيا�سا �إىل احلدود الدنيا خلط الفقر الوطني
مدى الفقر (املدقع)
ً
( 1999-1990و )2006-2000
�سنة
امل�سح

تواتر الفقر
()%

اليمن

بلدان الدخل املنخف�ض

املجموع

تواتر الفقر
()%

1997

10.00

3.60

0.40

2005

7.97

3.90

0.30

1999

16.70

63.60

10.60

2005

19.60

69.70

13.70

1997

15.00

4.60

0.70

2002

14.20

5.20

0.70

1997

14.30

15.60

2.20

2004

11.40

17.70

2.10

1995

14.10

29.40

4.10

2000

12.10

31.70

3.80

1991

13.10

27.90

3.70

1999

19.00

29.70

5.60

1995

8.10

9.30

0.80

2000

4.10

9.80

0.40

بلدان الدخل املتو�سط
موريتانيا

املعدل بني
ال�سكان
2000-1995
(مليون)

تقدير
عدد الفقراء
(مليون)

�سنة
امل�سح

املعدل بني
ال�سكان
2005-2000
(مليون)

تقدير
عدد الفقراء
(مليون)

15.90

167.60

26.60

14.60

153.90

22.40

46.00

2.80

1.30

1996

50.00

2.40

1.20

2000

34.80

19.60

6.80

1998

40.10

16.90

6.80

2006

22.40

8.10

41.40

19.20

8.00

36.20

190.00

34.70

17.60

173.10

30.40

18.30

الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد الى قاعدة بيانات البنك الدولي ( 2008 ،2007بالإنجليزية)،
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( .2008 ،2007 ،2005انظر المراجع الإح�صائية).

ا�ستخداما لتحديد الفقر في
والمقيا�س الأو�سع
ً
نطاق هذه المقاربة يعتمد الن�سبة العددية� ،أي
�إجمالي ن�سبة ال�سكان التي تعي�ش دون م�ست ًوى
معي�شي متّفق عليه ا�صطلح على تعريفه بخط
ٍّ
الفقر .من هنا ،ف��إن الن�سبة العددية هي معيار
لقيا�س انت�شار الفقر �أو المدى الذي بلغه في مجتمع
وا�ضحا ن�سب ًّيا لعدم
مقيا�سا
مع ّين ،ويمكن اعتماده
ً
ً
االقت�صادي .وقد �أ�شاع البنك الدولي
اال�ستقرار
ّ
ا�ستخدام خطوط الفقر الدول ّية التي تعتمد على

دخل يعادل دوال ًرا �أو دوالرين للفرد يوم ًّيا .ويقارن
الجدول  4-5نتائج تطبيق مقيا�س الدوالرين يوم ًيا
في المنطقة العربية و�أقاليم نامية �أخرى.
بالرغم من اختالف م�ستويات الدخل ،وتقلُّب
الحقيقي للفرد وارتفاع مع ّدالت البطالة في
النم ّو
ّ
البلدان العربيةُ ،ت َع ُّد درجة فقر الدخل فيها على
العموم منخف�ضة ن�سب ًّيا .ففي العام  ،2005كان
نحو  20.37في المائة من ال�س ّكان العرب يعي�شون
تحت خط الفقر الدولي المحدد بدوالرين يوم ًّيا.
تحديات الأمن االقت�صادي

ُت َع ُّد درجة فقر
الدخل يف املنطقة
ن�سبيا
منخف�ضة
ًّ

113

اجلدول 6-5
�سنة
امل�سح
م�رص

قيا�سا �إىل احلدود العليا خلط الفقر الوطني،
مدى الفقر
ً
 9بلدان عربية 2006-2000
ن�سبة
الفقر

خط الفقر

يوميا
 5/2004على �أ�سا�س  2.7دوالر
ًّ

 4/2003خط الفقر الوطني الأعلى

�سورية

 5/2004خط الفقر الوطني الأعلى

لبنان

الأردن

المغرب

2006

يوميا
على �أ�سا�س  2.7دوالر
ًّ

2000

يوميا
على �أ�سا�س  2.7دوالر
ًّ

2005

يوميا
على �أ�سا�س  2.43دوالر
ًّ

2000

تون�س

بلدان الدخل
المتو�سط
اليمن

جيبوتي

2002

موريتانيا

2000

بلدان الدخل
المنخف�ض

يوميا
على �أ�سا�س  2.7دوالر
ًّ

يوميا
على �أ�سا�س  2.43دوالر
ًّ
يوميا
على �أ�سا�س  2.43دوالر
ًّ

الإجمالي

عدد
ال�سكان
الفقراء
(باملليون)
(باملليون)

40.93

72.80

29.80

30.10

18.30

5.50

28.60

4.00

1.10

11.33

5.50

0.60

39.65

28.40

11.30

23.76

9.56

2.30

36.52

138.56

50.60

59.95

21.10

12.60

52.60

0.76

0.40

53.95

2.50

1.30

59.10

24.36

14.40

39.90

162.92

65.00

الم�صدر :البنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).

اجلدول 7-5
فئة الدخل
(عدد البلدان)
املنخف�ض ()4

املتو�سط املنخف�ض (*)6

املتو�سط املرتفع ()3
املرتفع ()5

املجموع ()18

�سكان الأرياف يف العامل العربي 2007
�سكان الريف
(مليون)

ن�سبة �سكان الريف
من الإجمايل ()%

ن�سبة فئة الدخل من
�سكان الريف ()%

39.10

61.80

30.10

83.20

47.60

64.00

2.10

16.90

1.60

5.60

17.60

4.30

130.00

46.30

100.00

الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي .2007
* تمثل م�صر �أغلبية �سكان الأرياف في فئة الدخل المتو�سط المنخف�ض ،بن�سبة تبلغ  50في المائة من �إجمالي ال�سكان.

نحو  34.6مليون عربي
كانوا يعي�شون دون خط
الفقر يف العام 2005

114

وبما � ّأن هذا التقدير ي�ستند الى الأرقام الخا�صة
بالأردن وتون�س وجيبوتي وم�صر والمغرب واليمن،
التي يم ّثل �سكانها  63في المائة من مجمل ال�سكان
في البلدان العربية التي ال ي��دور فيها النزاع،
فيمكن القول �إن نحو  34.6مليون عربي كانوا
في العام  2005يعي�شون دون ّ
خط الفقر في تلك
البلدان.
�إن التقديرات الآنفة الذكر تعك�س درجة الفقر
أي�ضا �أن ت�ؤخذ
وفق خط الفقر الدولي ،ويمكن � ً
باالعتبار �شرائح ال�سكان الذين يعي�شون دون خط
انخفا�ضا (�أي خط
الفقر الوطني بعتباته الأكثر
ً
الفقر الأدنى) من ّ
خط الفقر الدولي.
يت�ض ّمن الجدول  5-5مقارن ًة بين مع ّدالت
الفقر المدقع واتّجاهاته في ت�سعة بلدانٍ عربية
على �أ�سا�س خطوط الفقر الوطنية الدنيا�.أوال،
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

ا�ستخدمت ك ُّل تقديرات الفقر في هذه المقارنة
َ
الإنفاق النقدي كمعيار للرفاه .وا�ستُبعدت بلدان
مثل ال���س��ودان التي َط َّبقت اال�ستطالعات فيها
قيا�سات غير نقدية .ثان ًيا ،ا�ستُخل�صت كل تقديرات
الفقر من معطيات تقييمية �أ�شرف على جمعها �إما
البنك الدولي �أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
ُ
وطبقت فيها المنهجية نف�سها ب�صورة ثابتة .ثال ًثا،
و�ضع كل تقارير البلدان فريق ا�ست�شاري واحد قام
با�ستخدام منهج ّية واحدة م�شتركة� :أ) تقدير خط
الفقر الوطني على �أ�سا�س كلفة الغذاء والحاجات
الأ�سا�سية الأخ��رى غير الغذائية؛ ب) �أخ��ذ فرق
الأ��س�ع��ار بين بلد و�آخ��ر باالعتبار؛ ج) تف�صيل
االحتياجات بح�سب الفئة العمرية ب�شكل منهجي؛
إنتاجي باالعتبار.
د) �أخذ اقت�صاد الحجم ال ّ
ويب ّين الجدول � 5-5أن ن�سبة الفقر المدقع بين
العامين  2000و 2005قد بلغت  18.3في المائة،
وهي �أعلى قليلاً من الن�سبة في ت�سعينات القرن
الما�ضي ( 17.6في المائة) .والأه��م من ذلك
�أن ن�سبة الفقر المدقع في البلدان المنخف�ضة
المتو�سطة
الدخل تبلغ �ضعفي الن�سبة في البلدان
ّ
الدخل ( 36.2في المائة و 15.9في المائة على
التوالي).
ُ
و ُي َ�س َّجل ،لأغرا�ض هذا التحليل� ،أن تطبيق
ّ
خط الفقر الدولي المعادل لدوالرين في اليوم،
ّ
وخط الفقر الوطني الأدن��ى ،على التوالي ،يعطي
�صور ًة متطابقة ن�سب ًّيا عن م�ستوى الفقر المدقع
في المنطقة.
و�إذا كانت هذه هي �صورة الفقر المدقع في
البلدان العربية عند الخط الأدن��ى للفقر ي�صبح
من المعقول �أن نتوقّع �أن ن�سب ًة مئوية مرتفعة من
ال�سكان تعي�ش عند خط الفقر الأعلى �أو تحته.
والواقع �أن ن�سبة الفقر الكلية ،وفق هذا الخط،
ت��راوح بين  28.6في المائة في لبنان و  30في
المائة في �سورية في ح ّدها الأدنى ونحو  59.9في
المائة في حدها الأعلى في اليمن ،بينما ت�صل
في م�صر ال��ى نحو  40.9في المائة .وم��ا دامت
البلدان التي جرى تحليلها في الجدول  6-5تمثل
 65في المائة من �إجمالي ال�سكان العرب ،ف� ّإن
من المعقول �أن نتك ّهن ب�أن الن�سبة الكلية لمعدالت
الفقر في م�ستوى الخط الأعلى �ستكون في حدود
 39.9في المائة .وبموجب هذا المقيا�س يمكن �أن
نق ّدر �أن هناك  65مليون فقير عربي� ،أي ما يقارب
إجمالي الذي يت�ضمنه الجدوالن
�ضعف العدد ال ّ
 4-5و  5-5اللذان يقي�سان الفقر بموجب خط
الفقر الدولي الم�ساوي لدوالرين في اليوم ،وخط
الفقر الوطني الأدنى على التوالي.

وكما هو متوقع ف��إن فقر الدخل وما يرافقه
من عدم اال�ستقرار هو الأكثر انت�شا ًرا في �أو�ساط
�أهل الريف .ويبلغ حجم �سكان الأرياف في البلدان
العربية الـ  18التي تناولها التحليل في الجدول
 8-5نحو  128مليون ن�سمة يتوزعون على الفئات
المب ّينة في الجدول.
تتوافر الدالئل على انت�شار الفقر في المناطق
الريفية في �ستة بلدان من فئتي الدخل المنخف�ض
المتو�سط المنخف�ض :الأردن و�سورية
وال��دخ��ل
ّ
وم�صر والمغرب وموريتانيا واليمن .وت�ش ّكل هذه
الع ّينة الجزئية نحو  64.4في المائة من �سكان
الأرياف في المنطقة .هذه الدالئل وردت مجموع ًة
وموجز ًة في «علي» ( )2008حيث بنيت تقديرات
18
الفقر على �أ�سا�س خطوط الفقر الوطنية العليا.
ووفقًا لل�سنوات التي �أجريت فيها اال�ستطالعات
على ميزانية الأ� �س��رة ،راوح��ت الن�سبة العددية
للفقراء ف��ي الأري ��اف بين  17.8ف��ي المائة في
الأردن ( ،)2002و  59في المائة في موريتانيا
�سجلت بق ّية البلدان معدالت
( .)2004فيما ّ
أي�ضا 32 :في المائة في �سورية ()2004؛
عالي ًة � ً
 52ف��ي ال�م��ائ��ة ف��ي م�صر ()2005؛ و  27في
المائة في المغرب ()2000؛ و  64في المائة في
اليمن ( .)2005ومن الجوانب ذات الداللة في
كل الفترات التي �أجريت فيها اال�ستطالعات في
البلدان ال�ستة� ،أن درجة الفقر الريفي قد فاقت
19
درجة الفقر الح�ضري.

اجلدول 8-5
فئة الدخل
عدد البلدان

املنخف�ض ()4

املتو�سط
املنخف�ض ()7
املتو�سط
املرتفع ()3

املرتفع ()4

املجموع ()81

عربيا2006 ،
بلدا
تواتر الفقر الب�رشي يف ً 18
ًّ

قيمة دليل
الفقر
الب�رشي

( )%احتمال
�أن ال يعي�ش
املرء حتى
�سن الأربعني

( )%ن�سبة
الأمية بني
البالغني
(� 15سنة
ف�أكرث)
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الم�صدر :ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة بيانات برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي .2007
مالحظة :بنيت قيم دليل الفقر الب�شري الواردة في هذا الف�صل على قيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدّلة للعام .2009

للتعبير عن حرمان المرء من القدرات والفر�ص،
با�ستخدام «دليل الفقر الب�شري» .هذا الدليل،
وهو مجموعة مر ّكبة من المعاييرِ ،قوا ُمه ثالثة
مك ِّونات� :أ) طول العمر ،ب) المعرفة ،ج) م�ستوى
المعي�شة .المك ِّون الأول يتعلق باحتماالت البقاء
على قيد الحياة ويقا�س بن�سبة ال�سكان الذين ال
يتوقع �أن يبلغوا الأربعين من العمر؛ المك ّون الثاني
ي�شير �إل��ى عدم �إلمام المرء بالقراءة و�أ�ساليب
التوا�صل ،ويقا�س بمعدل الأمية بين البالغين؛
�أما المك ّون الثالث فهو قيمة مر ّكبة تقا�س بن�سبة
ال�سكان الذين ال يح�صلون على المياه النظيفة،
ون�سبة الأط �ف��ال ناق�صي ال ��وزن ممن ه��م دون
الفقر الب�شري
يمكن قيا�س الفقر الب�شري ،وه��و مفهوم �أ�شاع الخام�سة من العمر .وبموجب دليل الفقر الب�شري
ا�ستخدامه ب��رن��ام��ج الأم ��م المتحدة الإن�م��ائ��ي ت�صنّف البلدان التي تح�صل على �أقل من  10في
ال�شكل 8-5

�إن فقر الدخل وما
يرافقه من عدم
اال�ستقرار هو �أكرث
انت�شارا يف �أو�ساط
ً
�أهل الريف

وانخفا�ضه ( ،)%ح�سب البلد،
مدى الفقر الب�رشي يف العام 2006
ُ
منذ العام 1996
االنخفا�ض منذ عام 1996

دليل الفقر الب�شري لعام 2006
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دليل الفقر الب�شري لعام 2006

( )%ن�سبة
�ألأطفال
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الوزن بالن�سبة
لأعمارهم

االنخفا�ض منذ عام 1996

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

تحديات الأمن االقت�صادي
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ي�ؤثر الفقر الب�رشي
يف التحاق الأطفال
باملدار�س االبتدائية

كان ميكن البلدان
العربية �أن تقدم �أدا ًء
�أف�ضل يف ما يتعلق
بدليل الفقر الب�رشي

116

المائة في مرتبة متدنية على �س ّلم الفقر الب�شري
والبلدان التي تح�صل على �أكثر من  30في المائة
في مرتبة مرتفعة� .أ ّما الن�سب المئوية الواقعة بين
هذين المعيارين فت�شير �إلى درج ٍة ما من حاالت
الفقر الب�شري المتو�سطة.
ً
تترابط النتائج الآنفة الذكر ترابطا وثيقًا
مع تلك الم�ستخل�صة على �أ�سا�س فقر الدخل:
فالبلدان العربية ذات الدخل المنخف�ض ت�شهد
�أعلى م�ستويات من الفقر الب�شري بحيث ي�صل،
المع ّدل وفقًا للدليل� ،إلى  35في المائة� .إن �إنعدام
الأم��ن هو بمثابة انتقا�ص من م�ستويات التعليم
وال�صحة والمعي�شة يلقي ظ اً
�لال من ّ
ال�شك حول
فاعل ّية �أداء الدولة في �ضمان ح�صول المواطنين
على �ضرورات الحياة الأ�سا�س ّية.
ي ��ؤ ّث��ر الفقر الب�شري ،ب�صورة خا�صة ،في
التحاق الأطفال بالمدار�س االبتدائية وبم�ستوى
متابعتهم الدرا�سة بعد مرحلة التعليم االبتدائي.
في م�صر ،تق ّل ن�سبة الأطفال الفقراء المنتظمين
في المدار�س االبتدائ ّية  7في المائة عن �أقرانهم
ال�م�ي���س��وري��ن ،وت�ق��ل  12ف��ي ال�م��ائ��ة ف��ي مرحلة
الدرا�سة المتو�سطة ،و  24في المائة في مرحلة
الدرا�سة الثانوية .كذلك نحو ربع الأطفال الذين
تراوح �أعمارهم بين ع�شر �سنوات وخم�س ع�شرة
�سنة ،في المغرب ،لم يكملوا التعليم االبتدائي
ب�سبب الفقر .وتت�س ّرب �أعدا ٌد كبيرة من الأطفال
الفقراء من المدار�س لمزاولة العمل في �سن مبكرة
لم�ساعدة �أهلهم .وفي هذه الحاالت جمي ًعا ي�ؤ ّدي
االنقطاع عن التع ّلم في المدر�سة دو ًرا �أ�سا�س ًّيا في
�إطالة حالة انعدام الأمن بالن�سبة �إلى الفقراء.
ت�ضم البلدان العربية التي ت�سجل ن�سبة  30في
ّ
المائة �أو �أكثر بمعيار دليل الفقر الب�شري ثالثة
وواحدا من فئة
بلدان من فئة الدخل المنخف�ض،
ً
المتو�سط المنخف�ض :ال�سودان ( 34في
الدخل
ّ
المائة) ،اليمن ( 36.6في المائة) ،موريتانيا
( 35.9في المائة) ،المغرب ( 31.8في المائة).
ت�سجل درجة كبيرة من
وفي كل هذه البلدان تقري ًبا ّ
فقدان الأمن في مك ِّون التعليم مم َّث ًال بمعدل الأ ّم ّية
بين البالغين (بقيمة تتجاوز  30في المائة).
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ي�ؤ ّدي انعدام الأمن الناجم عن
االفتقار �إلى المياه النظيفة وتغذية الأطفال دو ًرا
م�ؤ ّث ًرا في ال�سودان وموريتانيا واليمن.
�إزاء ال �ه �ب��وط ف��ي م �ع��دالت ال�ف�ق��ر المدقع
ينخف�ض بمرور الوقت كذلك انعدام الأمن الناجم
عن الفقر الب�شري .ففي الفترة ما بين العامين
 1996و ،1998وفي العام  ،2005انخف�ضت نتيجة
«دليل الفقر الب�شري» في كل البلدان العربية بن�سبة
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

الثلث تقري ًبا ،وتدنّت قيمته من  33في المائة �إلى
 22.2في المائة .ويعك�س ال�شكل  8-5الإنجازات
التي حققها ك��ل بلد و�أ�سهمت ف��ي ه��ذا االتجاه
الإقليمي .وكما يب ّين لنا هذا ال�شكل ،ف�إن بلدان
فئة الدخل المرتفع والدخل المتو�سط المرتفع هي
التي �أنجزت الجانب الأكبر من هذا االنخفا�ض.
ومع ذلك تظهر مقارنة البلدان العربية بالبلدان
النامية الأخرى �أن المجموعة الأولى كان يمكن �أن
تقّدم �أدا ًء �أف�ضل في ما يتعلق بدليل الفقر الب�شري
بما لديها من م�ستوى الناتج المح ّل ّي الإجمالي
وم�ستوى التنمية الب�شرية .ف��الإم��ارات العربية
المتحدة ،على �سبيل المثال ،تحتل المرتبة 31
على دليل التنمية الب�شرية ،غير �أنها تقل بثالثة
الب�شري،
�أ�ضعاف عن هنغاريا في مجال الفقر
ّ
عل ًما ب�� ّأن الأخيرة تحت ّل المرتبة  38على «دليل
التنمية الب�شرية» .وي�ص ُّح ذلك على �أكثر البلدان
العربية الأخ��رى ما عدا الأردن و�سورية ولبنان.
و ُيعزى �أداء البلدان العربية ال�ضعيف ن�سب ًّيا في
هذا المجال مقارن ًة ببلدان �أخرى في و�ضع مماثل
على «دليل التنمية الب�شرية» �إلى معدالت الأ ّم ّية
المرتفعة بين البالغين فيها ،و�إل��ى حد ما� ،إلى
ارتفاع معدالت �سوء التغذية فيها بين الأطفال
ممن هم دون الخام�سة من العمر.
الالم�ساواة في الدخل

المعلومات المتوافرة عن الالم�ساواة في الدخل في
البلدان العربية �ضئيلة ج ًّدا .وتقا�س الالم�ساواة
في الدخل من خالل « ُمعامل جيني» 20.وبين �أحد
بلدا عرب ًّيا تتوافر فيها البيانات عن توزيع
ع�شر ً
21
النفقات اال�ستهالكية هناك �سبعة فقط تتوافر
فيها معلومات عن ُم ِ
عامل جيني في العام 2000
�أو في �سنوات الحقة .وه��ذه البلدان هي الأردن
( 0.359في العام )2002؛ وتون�س ( 0.408في
العام )2000؛ و�سورية ( 0.375في العام )2004؛
ولبنان ( 0.360في العام )2005؛ وم�صر (0.32
في العام )2005-2004؛ وموريتانيا ( 0.391في
العام )2000؛ واليمن ( 0.366في العام .)2005
ويبلغ متو�سط ُم ِ
عامل جيني للبلدان ال�سبعة في
العينة  ،0.365ما ي�ؤكد �أن البلدان العربية تظهر
درجة معتدلة من الالم�ساواة مقارن ًة بالمعدالت
أي�ضا على ن�سبة معتدلة من
العالمية ،التي تدلّ � ً
الالم�ساواة تبلغ  0.3757ف��ي العقد الأول من
القرن الحادي والع�شرين .ويمكن اعتبار ذلك
ح�صيل ًة تراكم ّي ًة لإنجازات العقد االجتماعية في
البلدان العربية منذ اال�ستقالل.

الإطار 5-5

�أهمية ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة

تتبن البلدان العربية �إال في الآونة الأخيرة
مقارن ًة بالدول النامية الأخرى ،لم
َّ
ٍ
اجتماعي ًة متكاملة ت�ستهدف معالجة الفقر والالم�ساواة والتنمية
�سيا�سات
ّ
االقت�صادية االجتماعية ،باعتبارها ق�ضايا متداخلة ومترابطة كلّ الترابط .وقد
�سعت ،و�إن ب�صورة مت� ّأخرة� ،إلى تطبيق الدرو�س الم�ستفادة من درا�سات التنمية
تحبذ ال�سيا�سات االجتماعية القائمة على اال�ستثمار والإنتاج ال
الحديثة التي ّ
تدخل الدولة في
من
تنتق�ص
ال
المقاربة
وهذه
واال�ستهالك.
التوزيع
على �إعادة
ّ
مجال الرفاه االجتماعي ،بل تطالب� ،إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،بدور �أو�سع للفعاليات غير
الحكومية في ر�سم ال�سيا�سات والخدمات االجتماعية وتنفيذها.
ّ

ال�سيا�سات

تهدف ال�سيا�سات ذات الأبعاد المتعددة لمعالجة انعدام الأمن االقت�صادي في
العالم العربي ،في � ٍآن واحد� ،إلى تحقيق ما يلي:
•رفع معدالت النمو االقت�صادي بحيث تتجاوز معدالت التكاثر ال�سكاني ،من
�أجل �إحداث ت�أثير مبا�شر و�إيجابي في م�ستويات الدخل ،و�إعطاء �أولوية للدعم
المالي للم�شروعات التجارية ال�صغيرة الحجم ،ما �سيف�ضي �إلى تح�سن كبير
االقت�صادي للفقراء.
في الم�ستقبل
ّ
•تمكين الفئات االجتماعية كافة من الم�شاركة في م�سيرة التنمية من خالل
تكاف�ؤ الفر�ص والتوزيع العادل للمنافع.
•ا�ستهداف الفقر في كل الإجراءات المتعلقة بالأمن االجتماعي ،واالرتقاء
بظروف الفقراء المعي�شية عن طريق تطوير البنية التحتية المادية واالجتماعية
في البيئة التي يعي�شون فيها.
•تي�سير االنتفاع ببرامج التعليم والتربية والتوعية.
•ت�ضييق الفجوة الجنو�سية على كل الأ�صعدة االجتماعية واالقت�صادية عن
طريق ت�سليح المر�أة بالمهارات والمعرفة والت�سهيالت االئتمانية والتقانة من
�أجل تعزيز قدرتها على �أداء ما يقع عليه خيارها من الن�شاطات الإنتاجية.

•تقوية الرعاية ال�صحية الأولية والتو�سع في تغطيتها.
•بذل المزيد لتقلي�ص معدالت التكاثر ال�سكاني في البلدان العربية.
•القيام با�ستثمارات اقت�صادية في المجاالت الحافلة بفر�ص العمل المتاحة
للفقراء ،وتقديم برامج التدريب المهني �أثناء الخدمة للم�ساعدة في دمج
الفقراء في �سوق العمل.
•زيادة التمويل ،والتخفيف من التعقيدات البيروقراطية في �شبكات الأمان
االجتماعي وفي تقديم الخدمات االجتماعية.

العوائق

•النزاعات واالحتالالت في المنطقة ،وما تنطوي عليه من زيادة النفقات
الع�سكرية على ح�ساب الإنفاق في المجال االجتماعي.
•�إخفاق النظام التعليمي في بناء القدرات المهنية والعلمية.
•�ضعف �أن�ساق الخدمات االجتماعية وتدني م�ستواها جراء غياب العنا�صر
القيادية المنا�سبة ،وعدم الكفاءة الإدارية ،والعزوف عن تمكين الفئات
الم�ستهدفة ،وعدم كفاية �إجراءات التدقيق وال�ش�ؤون المالية ،و�ض�آلة قاعدة
التمويل والموارد الب�شرية ،واالفتقار �إلى الخبرة والمهارات ،وااللتزام في
عموما.
�أو�ساط العاملين
ً
•نق�ص التمويل من �أجل تكرار الم�شروعات الناجحة على نطاق �أو�سع.
•التوزيع غير المتوازن لالهتمام ال�سيا�سي والموارد المالية بين المناطق
الريفية والح�ضرية.
•خبرة المجتمع المدني المحدودة في تنفيذ عمليات التنمية وبرامجها.
•التمركز البيروقراطي وغياب التن�سيق في ما بين الهيئات الحكومية ،وبينها
وبين الأطراف الفاعلة والم�ؤثرة في المجتمع المدني.
بدل من
•خ�ضوع ال�سيا�سات االجتماعية لإدارة معالجة الأزمات الق�صيرة الأمد ،اً
ا�ستر�شادها بر� ٍ
ؤية بعيدة النظر على المدى الطويل.

الم�صدر.El-Laithy and McAuley 2006 :

م��ن ال�صعب ،ف��ي ظ��ل م�ح��دود ّي��ة البيانات،
تحليل التغ ّيرات في درجة الالم�ساواة في الدخل
في البلدان العربية �ضمن �إطار زمني مح ّدد .غير
�أن الدالئل التي يق ّدمها العقدان الما�ضيان ت�شير
�إلى �أن ن�سبة الالم�ساواة في الدخل ارتفعت في
�سورية والمغرب واليمن ،وانخف�ضت في الأردن
وتون�س وال�ج��زائ��ر وم�صر� .أ ّم��ا البلدان اللذان
�شهدا االرتفاع الأكبر في هذا المجال فهما �سورية
واليمن ،فيما �شهدت الجزائر �أك�ب��ر انخفا�ض
في الالم�ساواة ،حيث هبط ُم ِ
عامل جيني بن�سبة
 13.7في المائة في الفترة الممتدة بين العامين
ملمو�سا
 1988و .1995كما �شهدت م�صر
ً
انخفا�ضا ً
في الالم�ساواة في غ�ضون خم�س �سنوات مع وجود
تغّيرات طفيفة ن�سب ًّيا في البلدان الأخرى.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�م���س�ت��وي��ات المعتدلة
لالم�ساواة في الدخل ،ف�إن الإق�صاء االجتماعي قد

تزايد خالل العقدين الما�ضيين في معظم البلدان
العربية� .أ�ضف �إلى ذلك �أن ثمة دالئل توحي �أن
الالم�ساواة في ال�ث��روة قد ازدادت ��س��و ًءا ،ففي
العديد من البلدان العربية يظهر جل ًّيا ،على �سبيل
المثال ،تر ُّكز ملكية الأر�ض والأ�صول االقت�صادية
مطلقًا العنان لإثارة م�شاعر الإق�صاء لدى الفئات
الأخرى ،حتى �إذا لم يتزايد الفقر المطلق بينها.
ويفاقم في هذا الإق�صاء اكتظاظ الأزقة المفتقرة
�إل��ى و�سائل ال�صرف ال�صحي والمياه النظيفة
وم��راف��ق الت�سلية وال�ت�ي��ار الكهربائي المعقول
والخدمات الأخ��رى بال�س ّكان الفقراء .وتت�ضافر
هذه الأو�ضاع مع معدالت البطالة المرتفعة لتو ّلد
دينام ّيات التهمي�ش المنذرة بال�سوء والتي تتجلى
في تعاظم ن�سبة القاطنين في الأزق��ة المحيطة
بالمراكز الح�ضرية العربية وقد بلغت هذه الن�سبة
22
 42في المائة في العام .2001

تحديات الأمن االقت�صادي

على الرغم من امل�ستويات
املعتدلة لالم�ساواة يف
الدخل ف�إن الإق�صاء
االجتماعي قد تزايد
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فجوات يف ال�سيا�سات املعتمدة

�أمناط انعدام
الأمن االقت�صادي هي
حم�صلة فجوات عديدة
يف ال�سيا�سات املعتمدة

�ضغوط احلياة احلديثة
بد�أت بتقوي�ض �شبكات
الأمان االجتماعي
التقليدية ب�صورة مطردة
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�أنماط انعدام الأمن االقت�صادي التي ا�ستعر�ضها
ه��ذا الف�صل ه��ي مح�صلة ث �غ��رات ع��دي��دة في
البنيوي في
ال�سيا�سات المعتمدة� .أوال� ،إن ال�ضعف
ّ
االقت�صادات العربية كان من النتائج الوا�ضحة
لال�ستمرار ف��ي االع�ت�م��اد على النمو المتقلب
المدفوع بق ّوة النفط .واتّ�سم النمو االقت�صادي
نف�سه بالتع ّثر والهبوط ،وبموازاة ذلك كان �أداء
القطاعات الإنتاج ّية (وبخا�صة الت�صنيع) �ضعيفًا
تناف�سي.
وغير
ّ
ثان ًيا� ،أ ّث��ر نموذج النم ّو ه��ذا �سل ًبا في �سوق
العمل ،بحيث باتت البلدان العربية تعاني �أعلى
معدالت البطالة في العالم �أج�م��ع .ي�ضاف �إلى
ذلك ،كما يبين تقرير التنمية الإن�سانية العربية
للعام � ،2004أن ه��ذا النموذج غير مالئم في
بيئ ٍة ُم َع ْو َلمة �أ�صبحت فيها المعرفة� ،أكثر من
ر�أ���س ال�م��ال �أو ال�ق��وى العاملة ،ه��ي التي ت�شكل
الركن الأكبر للقيمة الم�ضافة في االقت�صادات
التناف�س ّية .ول��م تتحرك ال�ب�ل��دان العربية في
معظمها بال�سرعة الالزمة لتح�سين نوعية التعليم،
واالرتقاء بما لديها من �أ�صول معرفية ،وتحفيز
االبتكار المحلي واالنتقال �إلى نماذج تنموية ترتكز
على التقانة .وبذلك غدت عاجزة عن توفير فر�ص
عمل كافية �أو ُمر�ضية ،وب�أجور منا�سبة ،لماليين
وجلُّهم من ال�شباب.
العرب ُ
ثال ًثا� ،إن درجة الفقر ،الذي ُيع ّرف ب�أنه ن�صيب
الوطني العليا ،هي
ال�سكان تحت خطوط الفقر
ّ
�أعلى بكثير من الم�ستوى الذي يعك�سه ا�ستخدام
خط الفقر الدولي المعادل لدوالرين في اليوم،
�أو خطوط الفقر الوطني الدنيا .وم��ع �أن هذا
الف�صل قد در���س الآث��ار الناجمة عن ا�ستخدام
خطوط الفقر العليا في ت�سعة بلدان عربية ف�إن
تفح�ص البيانات� ،أن
م��ن المعقول ،م��ن خ�لال ّ
نتكهن ب�أن الن�سبة الكلية للمع ّدالت هي في حدود
 39.9في المائة .ويمكن ،من َث َّم� ،أن نخل�ص �إلى
�أن الفقر في البلدان العربية ظاهرة �أكثر بروزًا
وج�لا ًء مما ُيفتر�ض في العادة ،على الرغم من
المعدالت المرتفعة ن�سب ًّيا للإنفاق الفردي في تلك
البلدان .ولذلك تف�سير ب�سيط :فالقطاع الأكبر
من الفقراء يتركز في بلدان مثل ال�سودان و�سورية
وال�صومال والعراق وم�صر والمغرب وموريتانيا
واليمن ،وهي ذات �أحجام �سكانية مرتفعة ن�سبيا
وم�ستويات منخف�ضة من مع ّدل الإنفاق الفردي.
وب�صرف النظر ع��ن خ� ّ�ط الفقر ال��ذي يقع
عليه االختيار (��س��واء �أوطن ًّيا ك��ان �أم عالم ًّيا)
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

ف��إن المنطقة العربية لم تحقّق تق ُّد ًما ذا قيمة
على جبهة تخفيف وط ��أة الفقر في العقد الأ ّول
من القرن الجديد �إذا �أعتبرنا ت�سعينات القرن
الما�ضي قاعد ًة للقيا�س .وما زالت البلدان العربية
الأق� � ّل تنمية بعيد ًة ك� َّ�ل البعد ع��ن تخفيف حدة
الفقر فيها ،ومن الم�شكوك فيه �أن ي�ستطيع � ّأي
منها تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية
للألفية � -أي تخفيف ن�سبة الفقر الى الن�صف
 بحلول العام  .2015وتنبثق هذه الفجوة ،فيالمقام الأول ،عن غياب �سيا�سات التنمية الداعمة
ٍ
�سيا�سات اجتماعية عفا
للفقراء ،واالعتماد على
عليها الزمن.
و�أخ��ي�� ًرا� ،إن ج�ه��ود �إن���ش��اء وتفعيل �شبكات
الأم��ان االجتماعي ،التي ُت َع ُّد �ضرورية للتخفيف
من ع��بء االنتكا�سات االقت�صادية على الفئات
ال�ضعيفة ،غير متوازنة بين مختلف فئات البلدان
العربية .ويجري التمييز عاد ًة بين الترتيبات غير
النظامية �أو التقليدية ،من جهة ،والتي يتبادل
فيها الأقارب �أو �أفراد الع�شيرة الدعم االجتماعي
واالقت�صادي في ح��االت ال�ضيق من جهة ،وبين
البرامج الر�سمية ،من جهة �أخرى ،والتي تتوالها
عاد ًة الحكومات �أو المنظمات غير الحكومية ،في
الآونة الأخيرة .وتقدم �شبكات الأمان االجتماعي
النظامية على العموم المعونات النقدية �أو العينية
المبا�شرة ،والدعم ل�ضرورات الحياة الأ�سا�سية
(وبخا�صة ال �غ��ذاء) ،والت�شغيل ف��ي م�شروعات
الأ�شغال العامة .وي�شمل التعريف المو�سع ل�شبكات
الأمان االجتماعي ال�ضمان االجتماعي الحديث،
وبرامج الت�أمين االجتماعي ال�شائعة في البلدان
النامية .ال�ضمان االجتماعي «يرتبط على العموم
(ول�ك��ن لي�س ب�صورة ح�صرية) ،بتقديم دخل
للفقراء ،بينما يتعلق الت�أمين االجتماعي باال ّدخار،
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اكتتابي بطبيعته».
وهو
ّ
وتنت�شر في البلدان العربية ،بحكم ثقافتها
العربية-الإ�سالمية� ،شبكة مترابطة مترامية
الأطراف من �أن�ساق الأمان االجتماعي التقليدية.
غير �أن �ضغوط الحياة الحديثة ب��د�أت بتقوي�ض
هذه الترتيبات التقليدية ب�صورة مطردة 24.و�شرع
عدد كبير من البلدان العربية بو�ضع ترتيبات �شبه
حديثة لل�ضمان االجتماعي والت�أمين االجتماعي،
وب��درج��ات متفاوتة من النجاح ،وفقًا لما توفّره
الدولة لهذه ال�شبكات من الموارد العامة.
ٍ
�شبكات
�أما بلدان الدخل المرتفع فقد �أقامت
نظامي ًة وا�سع ًة وعميقة ن�سب ًّيا للأمان االجتماعي
دون �أن ت�ض ّيق بال�ضرورة على الترتيبات التقليدية
التي كانت قائم ًة قبل اكت�شاف النفط .وكثي ًرا ما

تجري مراجعة تلك الترتيبات بق�صد االرتقاء
بم�ستوى الكفاءة والتغطية فيها ،وتت�شابه �شبكات
الأمان النظامية في نطاق عملها 25فهي تقدم الدعم
ل�ل�أرام��ل ،والمط َّلقات ،والمر�ضى ،والم�سنّين،
والن�ساء غير العامالت وغير المتزوجات ،و�أ�سر
ال�سجناء ،والطالب.
ال�ص َمد وزيدان
وتوجز �إحدى الدرا�سات (عبد َ
 26،)2008نواحي الق�صور في �شبكات الأم��ان
االجتماعي النظامية في بلدان الدخل المتو�سط
العربية ،ومن بينها نق�ص الحماية �ضد المخاطر؛
وال�لام���س��اواة ف��ي معاملة الأف� ��راد؛ وم�ح��دودي��ة
التغطية لل�سكان؛ و�ضعف م�ستوى اال�ستفادة؛
والإدارة ال ُمكلفة وغير الكف�ؤة ن�سب ًّيا؛ والتمويل غير
الم�ستدام.
وال عجب �أن تكون �شبكات الأمان االجتماعي
النظامية في بلدان الدخل المنخف�ض العربية
حديثة ال�ع�ه��د ،فقد � ّأ�س�ست ف��ي ال�ي�م��ن ،مثلاً ،
في العام  1996بعد تطبيق �سيا�سات الإ�صالح
الهيكلي .وت�ضمنت تلك الترتيبات �إقامة �صندوق
للخدمات االجتماعية و�آخ��ر لت�شجيع الإنتاج في
مجالي الزراعة و�صيد الأ�سماك؛ وثالث للتنمية
االجتماعية؛ وم�شروع للأ�شغال العامة؛ وبرنامج
للت�شغيل ومكافحة الفقر؛ وبرنامج للأمن الغذائي؛
ومبادرة خا�صة للمحافظات الجنوبية.
قد تكون �شبكات الأم��ان االجتماعي و�سيلة
فعالة لمكافحة الفقر في بلدان الدخل المرتفع
والمتو�سط المرتفع ،حيث يمثل الفقراء �شريحة
�صغيرة ن�سب ًّيا من ال�سكان� .إال �أن هذه الأدوات
التقليدية في �سيا�سة مكافحة الفقر ال تنا�سب
حاالت الفقر الوا�سع والمنت�شر .ويرى برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي (� )2006أن الفقر الم َع َّمم (�أي
يم�س �أغلبية ال�سكان) يطرح تح ّديات
الفقر الذي ّ
خطيرة �أمام وا�ضعي ال�سيا�سات ،لأنه قد ي�ؤ ّثر في
�سلوك الفاعلين االقت�صاديين وفي الأ�سلوب الذي
تتجاوب فيه الم�ؤ�س�سات مع الحوافز في مجاالت
االقت�صاد الجزئي .كما �سيح ّد بدرجة كبيرة من
نطاق وفعالية ال�سيا�سات المتاحة للحكومة على
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�صعيد االقت�صاد الكلي.
وغال ًبا ما يرتبط الفقر المع ّمم كذلك ب�أو�ضاع
اقت�صاد ّية وا�سعة �أخ��رى .ف�أغلبية الفقراء في
البلدان العربية الأق ّل نم ًّوا ،على �سبيل المثال ،هم
من �سكان المناطق الريفية الذين تمثل الزراعة
والن�شاطات الأخرى المتدن ّية الإنتاج مورد الرزق
الأول لهم ،وحيث تكون م�ستويات ر�أ���س المال
الب�شري متدنّي ًة ج ًّدا ،فيما يت�سارع النمو ال�سكاني،
م ��ؤ ّد ًي��ا �إل��ى م�ضاعفة �أع ��داد اليد العاملة غير

الماهرة .وغال ًبا ما يتحرك مثل هذه االقت�صادات
في دائ��رة مغلقة يت�ضافر فيها التكاثر ال�سكاني
والتدهور البيئي وا�ستن�ضاب الموارد الطبيعية
ليف�ضي ذلك كله ،في نهاية المطاف� ،إلى زعزعة
النظام االجتماعي وال�سيا�سي .غير �أن اكت�شاف
النفط و�إنتاجه في ٍّ
كل من ال�سودان واليمن ،مع ما
ترتب على ذلك من زيادة في عائدات النفط ،قد
�أف�سح اً
مجال ولو محدو ًدا للخروج من هذه الدائرة
المفرغة� .إال �أن هذا المجال ،مع الأ�سف ،لم يتم
ا�ستغالله كاملاً حتى الآن.

الأدوات التقليدية يف
�سيا�سة مكافحة الفقر
ال تنا�سب حاالت الفقر
الوا�سع واملنت�رش

خامتة
�أو� �ض��ح ه��ذا الف�صل �أن االع�ت�م��اد ال��زائ��د على
ع��ائ��دات النفط قد �أ�ضعف هيكل االقت�صادات
العربية وتركها عر�ض ًة لتقلبات الأ�سواق العالمية.
متعرجا
االقت�صادي م�سا ًرا
من هنا اتّخذ النمو
ّ
ً
�إلى حد كبير خالل العقود الثالثة الما�ضية ،كما
ح�صة الفرد
اتّ�سم باالنخفا�ض
الن�سبي من حيث ّ
ّ
من الناتج المح ّل ّي الإجمالي .وفي م��وازاة ذلك،
ت��د ّن��ى م�ستوى الأداء ف��ي القطاعات الإنتاجية
(وبخا�ص ٍة في مجال الت�صنيع) حتى غدا م�ستوى
ّ
الت�صنيع في البلدان العربية �أقل مما كان عليه
قبل �أربعة عقود .وبالن�سبة �إلى البلدان المنتجة
للنفط ،ي�ش ّكل الإنكما�ش االقت�صادي العالمي
الراهن خط ًرا على الأنماط الجديدة المنفتحة
التي ا�ستحدثت في مجاالت اال�ستثمار والتجارة،
وكذلك في م�شروعات التنمية المحلية التي كانت
الآمال معلق ًة عليها لتحقيق النمو الم�ستدام.
كما ت��رك التو�سع االقت�صادي المرتكز على
عائدات النفط �آثا ًرا �سلبية في �سوق العمل ،ذلك
�أن بع�ض البلدان العربية ي�شهد الآن �أعلى مع ّدلٍ
للبطالة (وبخا�صة بين ال�شباب) في العالم �أجمع،
مع ما ي�س ّببه ذلك من تداعيات خطيرة على �أمن
الإن�سان .وعلى الرغم من �أن الفقر ال يمثل تح ّد ًيا
خطي ًرا في المنطقة العربية ،كما هي الحال في
بع�ض البلدان النامية الأخرى ،ف�إن البلدان العربية
الأق ّل نم ًّوا ما زالت متخ ّلف ًة عن ركب البلدان العربية
الأخرى التي �أخفقت ،هي الأخرى ،كمجموع ٍة ،في
ٍ
إنجازات على �صعيد تخفي�ض الفقر منذ
تحقيق �
العام  .1990وتك�شف هذه االتجاهات ،بمجملها،
االقت�صادي الكبير ،وانعدام الأمن
مواطن ال�ضعف
ّ
المزمن في �سوق العمل ،والإق�صاء االجتماعي
المتعاظم للفئات ال�ضعيفة.

تحديات الأمن االقت�صادي

م�ستوى الت�صنيع
يف البلدان العربية
�أقل مما كان عليه
قبل �أربعة عقود
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هوام�ش
أ�سا�سا ،على م�ساهمة خا�صة ق ّدمها علي عبد القادر وخالد �أبو �إ�سماعيل ،بنا ًء على درا�سة و�ضعاها
يعتمد هذا الف�صل � ً
باللغة الإنجليزية بعنوان «Development Challenges for the Arab Region: A Human Development
� .Approach» 2009أجريت الدرا�سة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية .وقدمت هبة
الليثي و�أحمد م�صطفى كذلك م�ساهم ًة م�شكورة في هذا الف�صل.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( 1994بالإنجليزية).
�صنفت البلدان من حيث فئات الدخل عام  2008على �أ�سا�س ن�صيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالدوالر
الأميركي للعام  .2007ومعدل ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفئات هو :الدخل المنخف�ض (2,152
دوال ًرا) ،الدخل المتو�سط المنخف�ض ( 5,343دوال ًرا) ،الدخل المتو�سط المرتفع ( 14,045دوال ًرا) ،الدخل المرتفع
( 27,934دوال ًرا).
	ال يتط ّرق هذا الف�صل �إلى الأو�ضاع في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة والعراق وال�صومال ،وذلك لعدم وجود بيانات
موثوق بها عن االتجاهات االقت�صادية فيها .غير �أن الأو�ضاع الخا�صة في هذه البلدان نوق�شت في ف�صول �أخرى من
هذا التقرير.
ح�سابات تقرير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باال�ستناد �إلى قاعدة البيانات الإح�صائية
تجارة ال�سلع الأ�سا�سية  (UN comtrade) 2008والبنك الدولي 2008ب (بالإنجليزية).
يبين الجدول ُ 1-5م َع ِامل التباين لفئات الدخل العربية كما تم جمعه اعتما ًدا على بيانات م�ؤ�شرات التنمية العالمية
ال�صادرة عن البنك الدولي .وعلى هذا الأ�سا�سُ ،يق�صد من م�ؤ�شرات التقلب �أن تكون و�صف ّية ال تمثيلية .وبالن�سبة �إلى
البلدان العربية ،ا�ستخدمت المعدالت الموزونة لمعامل التباين ،حيث كانت الأوزان هي الح�ص�ص الحقيقية من الناتج
المحلي الإجمالي عام .2007
البنك الدولي ( 2006بالإنجليزية).
الأونكتاد ( 2008بالإنجليزية).
.Islam and Chowdhury 2006
المج َّمعة عن معدالت البطالة في البلدان العربية ،وفق تقديرات منظمة العمل العربية،
في هذا الق�سم ،ت�شير البيانات َ
�إلى جداول بيانات العمالة الإح�صائية .انظر.www.alolabor.org :
وردت نتائج مماثلة في تقرير �صدر �أخي ًرا عن البنك الدولي �2007أ (بالإنجليزية) .وكانت معدالت البطالة للعام
 1.9 :2004في المائة في البحرين 1.7 ،في المائة في الكويت 2.1 ،في المائة في قطر 3 ،في المائة في الإمارات،
بينما كانت ن�سبة البطالة في ال�سعودية  7في المائة من القوى العاملة.
منظمة العمل العربية .2008
يبلغ ُمعا ِدل االتجاه الزمني في الجزائر ( 0.0279بقيمة منحنى t-value /ت�صل �إلى  ،7.2وانحراف معياري
 R-squaredقدره  .)0.69وبالن�سبة �إلى البلدان الأخرى ،بلغ المعادل ،وقيمة المنحنى ،ودرجة االنحراف المعياري،
على التوالي :م�صر )0.4 /3.9( 0.0223؛ الأردن )0.63/6.2( 0.0655؛ المغرب )0.08 ،1.4( 0.0082؛ �سورية
)0.52/6.2( 0.024؛ وتون�س .)0.65/6.3( 0.0082
انظر التفا�صيل في .Ali and Abu-Ismail 2009 :وهذا الرقم �أعلى بكثيرٍ من الـ  34مليون وظيفة الذي َق َّدره البنك
الدولي �2007أ (بالإنجليزية).
وردت نتائج مماثلة في تقرير البنك الدولي �2007أ (بالإنجليزية) ،والذي يقدر معدل البطالة في �أو�ساط ال�شباب
بنحو  46في المائة في الجزائر 54 ،في المائة في م�صر 66 ،في المائة في الأردن 33 ،في المائة في المغرب ،و41
في المائة في تون�س.
وردت نتائج مماثلة في تقرير البنك الدولي �2007أ (بالإنجليزية).
.Rouidi-Fahimi and Kent 2007
.Ali 2008
كانت ن�سبة تواتر الفقر الح�ضري هي الأعلى في اليمن ( 49في المائة من �سكان المناطق الح�ضرية) ،تليها موريتانيا
و�سورية (نحو  29في المائة في كل منهما) ،ثم م�صر ( 25في المائة) ،والأردن ( 13في المائة) ،والمغرب ( 12في
المائة).
«معامل جيني» هو رقم ،بين �صفر وواحد ،يقي�س درجة انعدام الم�ساواة في مجتمع مح ّدد .يم ّثل ال�صفر فيه ق ّمة
الم�ساواة في توزيع الدخل بينما يم ّثل الواحد ق ّمة عدم الم�ساواة.
.Ali and Abu-Ismail 2009
الإ�سكوا �2007أ (بالإنجليزية).
انظر ،على �سبيل المثال ،البنك الدولي �2008أ (بالإنجليزية).
تتزايد ِّ
باطراد في البلدان العربية م�ؤ�س�سة الجمعيات ذات المنطلقات الدينية في مجاالت الزكاة وال�صدقة.
الإ�سكوا 2005ب (بالإنجليزية).
Abdel Samad and Zeidan 2007؛ .Nasr 2001
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -المكتب الإقليمي لتقديم الدعم الفني للدول العربية (بالإنجليزية).
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