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  شكر وتقدير
 
 

 منطقة بإدارة االقتصاديين الخبراء رئيس مكتب عمل نتاج ھو أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة االقتصادي المرصد تقرير
  .بالبنك الدوليأفريقيا  وشمال األوسط الشرق

بانسون،  متقي وعضوية أفراح علوي األحمدي، ونبيلة عساف، وفيليب أوفر، وكارولين التقرير فريق بقيادة لِيلِي ھذا كتب
 جاربر، وياشودان غورباد، ويان فون دير جولتس، وھيمانشي جين، وعمر الزير، وكينت الكوقلي، وأنجيال وصفاء الطيب

روبالينو، وفريدريك أوتا روثر، ومريم آية علي سليمان، وسامي  باندي، وديفيد ، وأكانكشاماتسوناجا كراسبان، وھيديكي
  صوفان، ومحمد ياسين.

   وسامية مصدق. ديفاراجان التوجيه العام من شانتا وتم إعداد التقرير تحت

وھيديكي ماتسوناجا، وسجاد علي شاه إيانتشوفيتشينا وعمر كراسبان ويوسف كيندربيوجو،  ونعرب عن امتناننا لكل من إيلينا
دابي وإيفا دافوين دعما -تشال سيد، وكريستينا وود لما قدموه من مالحظات بشأن النسخة السابقة من التقرير. وقدمت إيزابيل

  ھتسنر بتحرير التقرير. ممتازا بشأن إعداد البيانات والنواحي اإلدارية. وقامت أليشيا

 كاري، وھم: وتستند مذكرات البلدان إلى تقارير أعدھا عدد من الخبراء االقتصاديين بالمكاتب في بلدان المنطقة بقيادة كيفين
حراكي، وسحر  إنجيلك، ووسام المسناوي، ونور ناصر الدين، وويلفريد بانديرا، وإبراھيم شودري، وخالد سارة النشار، ولوكا

كوستوبولوس، وجولي لوھي، وإيمانويل بينتو  خان، وخريستوس أوزدمير، وماجد كاظمي، وتيھمينا-كاراكورومحسين، وكامير 
موريرا، وھارون أوندر، وعبد هللا سي، وفولبيرت تشانا تشانا، وھدى يوسف.
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االقتصادية واآلفاق المستقبليةمستجدات الأحدث 

  التوقعات العالمية
 المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتقرير  هتوقعكما  ،العالمياالقتصادي النشاط في  االنتعاشيسير 

خالل األعوام القليلة  %2.9فمن المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة  .الصحيح مسارالعلى  ،الصادر في أبريل/نيسان
 الصادراتزيادة المحلي وويعكس ھذا االرتفاع في معدل النمو العالمي قوة الطلب  ).1-1(الشكل  2016عام  %2.4القادمة من 

من و ، الجزء األيمن).1-1يعزز مستوى الثقة (الشكل  انتعاشاكذلك ويشھد اإلنتاج الصناعي والتجارة  .في جميع البلدان تقريبا
ستواصل و .واليابانمنطقة اليورو البلدان المتقدمة كالواليات المتحدة و النمو فيمعدل ارتفاع العالمي ھذا االنتعاش محركات 

 ج).2017وظل التضخم منخفضا (البنك الدولي  من االنتعاش في منطقة اليورو. ةدفاستاالنطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى م
التضخم وتضييق فجوات اإلنتاج إلى احتمال اعتماد ارتفاع ؤدي ي، فقد إمكانات النمومازال يتجاوز النمو الفعلي  حيث أنلكن 

عا، وھو ما قد    .يضعف النمو العالمي مستقبال سياسة نقدية أقل توسُّ

رة للنفط، وذلك نظراً لما تحقق في سوق النفط من  ن في البلدان المصدِّ وبعد سنوات من بطء النمو، بدأ النشاط االقتصادي يتحسَّ
ازيل، برومن المتوقع أن تخرج البلدان المصدرة للسلع األولية، مثل روسيا ونيجيريا وال استقرار على الرغم من تدني األسعار.

 وال يزال النشاط قويا في البلدان المستوردة للنفط.. 2017أن تخرج من حالة الكساد وتتحول إلى النمو عام 

. آفاق االقتصاد العالمي1-1الشكل 

بيانات البنك الدولي. المصدر:

بواقع نقطة  2017دخلھا، االرتفاع عام من المتوقع أن يعاود النمو االقتصادي في البلدان المنخفضة الدخل، المصنَّفة حسب 
دة وُيعزى ھذا االرتفاع باألساس إلى ارتفاع أسعار المعادن الذي أدى إلى زيا ، مقارنًة بالعام الماضي.%5.4مئوية واحدة إلى 

رة    ، واالستثمار في قطاع البنية التحتية في بلدان أخرى.اإلنتاج في البلدان المصدِّ

فزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وزيادة التقلبات في  واجه ھذه التوقعات تميل إلى اتجاه الھبوط.ال تزال المخاطر التي تو
على  يلقي بظاللهيمكن أن  ، كل ذلكالنمو على األجل الطويلات أسعار السلع األولية السيما في سوق النفط، وضعف إمكاني

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26305
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قد يؤدي اإلخفاق في اإلصالح ف جراء إصالحات لتعزيز اإلنتاج المحتمل.وعلى المدى البعيد، من المھم إ النمو.انتعاش آفاق 
  السلع االستھالكية القابلة للتداول. تراجعإلى انخفاض اإلنتاجية عالمياً و

  التطورات في سوق النفط
الناتجة باألساس دوالرا للبرميل بسبب استمرار اختالالت السوق  55و 48بين  2016منذ منتصف عام أسعار النفط  تتراوح

ض ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة، الذي وصل إلى أعلى مستوى يو ).2-1عن جانب العرض (الشكل  عوَّ
ر نسبة االلتزام  خفض ب العامله خالل عامين، عن بعض آثار خفض اإلنتاج بين أعضاء أوبك وحلفائھم. عالوة على ذلك، ُتقدَّ

ألف برميل يوميا  350من بين أعضاء أوبك، قامت ليبيا وأنغوال ونيجيريا بزيادة اإلنتاج نحو ف .%75 داخل أوبك بنحواإلنتاج 
مليون برميل من النفط الخام  4.6 اليفي شھر أغسطس/آب فقط. ونتيجًة لذلك، بلغ تراكم المخزون أعلى مستوى له عند حو

الموجز وكما توقع  ماليين برميل. أربعةلة الدولية للطاقة وھو الوكا تهتوقعذي ال مستوىخالل الفترة ذاتھا، أي أعلى من ال
 2020ام حتى ععلى ثباتھا ستمر أسعار النفط تأن  من المنتظر، االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  .)2016(ديفاراجان ومتقي 

 التطورات في سوق النفط. 2-1الشكل 
 

 
 .بيانات وكالة الطاقة الدولية :المصدر  

لفترة أطول؛ من بينھا نمو إنتاج النفط في الواليات المتحدة، وضعف تأثير منخفضة وستسھم عوامل عديدة في بقاء أسعار النفط 
السيارات الكھربائية السيما في الصين (بتروليوم مونيتور  انتشار، واألعضاءغير خفض اإلنتاج من جانب أعضاء أوبك و

2017.(  
 

إلى أن الطلب  الوكالة الدولية للطاقةوتشير تقديرات  لمستقبل، من المتوقع أن يتأخر إعادة التوازن في سوق النفط.واستشرافا ل
وُيتوقع أن يتضاعف  عالمي، على األقل حتى نھاية ھذا العقد.العالمي على النفط سيستمر في النمو بوتيرة أبطأ من المعروض ال

وبسبب إجراءات تحقيق  مقارنًة بالعام السابق. 2018عام مليون برميل يوميا  1.4أوبك إلى  غير األعضاء فيإنتاج البلدان 
دوالرا للبرميل أو أقل،  30يبلغ كفاءة التكلفة، فإن سعر التعادل لعدد متزايد من المشاريع النفطية على مستوى العالم يمكن أن 

اإلنتاج من ھذين وسيزيد  وھو ما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة خارج الواليات المتحدة (أي في كندا والبرازيل).
مرار عدم ارتفاع الطلب، إلى است ةعلى األرجح من المخزون النفطي المرتفع بالفعل ويمكن أن يؤدي، في حال البلدين األخيرين

ران إيمثل بعض أعضاء أوبك، بحصص اإلنتاج من جانب لتزام االويشكل عدم اليقين بشأن  انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24684
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وھناك تكھنات بأنه سيتم تمديد خفض  المعروض.الوفرة في والعراق وليبيا ونيجيريا، تحديا يواجه المنظمة في معركتھا لتقليص 
سيؤثر ھذا الخفض ليس واضحا حتى اآلن كيف . و2018مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار  1.2إلنتاج نحو سقوف اوبك أ

  وفائض المعروض على المعنويات في سوق النفط. هديدبعد تم

  االقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأحدث المستجدات 

سيھدأ ، 2016الذي بدأ في منتصف عام وتشير التوقعات إلى أن انتعاش النشاط االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
بلدان فخفض إنتاج النفط سيؤثر سلبا على النمو في جميع ال .نتيجة لبطء النمو في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة 2017عام 

 2019و 2018ومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي  .مجلس التعاون الخليجي لدول تقريبا في المنطقة الفرعية
رة للنفط والمستوردة له من  ستستفيدإذ   .%3مع تجاوز معدل النمو  نالبلدان المنطقة المصدِّ و معدل النمفي  المّطرد تحسُّ

رار أسواق السلع األولية السيما النفط، وتنفيذ إصالحات في العالمي، وزيادة التبادل التجاري مع أوروبا وآسيا، وزيادة استق
تمثل نصف ما كانت عليه قبل اندالع اإلجمالي بالمنطقة مستويات النمو فإن ومع ذلك،  .)3-1(الشكل  المنطقةبعض بلدان 

معالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتلبية احتياجات األعداد الھائلة من النازحين  تعذر معه، مما ي2011الربيع العربي عام أحداث 
ن أرصدة المالية العامة والحساب الجاري خالل فترة التوقعات  في مختلف بلدان المنطقة مع استمرار الصراعات. وُيتوقع تحسُّ

قيق بعض االستقرار في أسواق السلع األولية، بما ، وذلك نتيجة جھود ضبط أوضاع المالية العامة وتح2019التي تنتھي عام 
  فيھا النفط.

رة للنفط بالمنطقةمن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو و  "الجديدلمعتاد االوضع "ببطء مع  الحكومات تتأقلمحيث  ،في البلدان المصدِّ
تتراوح بين  ،إجراءات جديدة لإليراداتولمواجھة أثر ھبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات  .المنخفضةألسعار النفط 

في جميع دول مجلس  2018ضريبة القيمة المضافة عام  تطبيقوُعمان سلطنة والبحرين بزيادات في ضريبة دخل الشركات 
، 3-1التعاون الخليجي، إلى تخفيضات لإلنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكھرباء في بلدان أخرى بالمنطقة (الشكل 

 الجزء األيسر). أسفل
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 . وضع االقتصاد الكلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا3-1الشكل 

 

  بيانات البنك الدولي. المصدر:
  استدامة الحيز المتاح للمالية العامة إلى تمويل العجز من خالل االحتياطيات.تشير سنة  مالحظة:

رة للنفط، أظھرت إيران انتعاشا قويا على خلفية االرتفاع الكبير في إنتاج النفط وصادراته مع  من بين البلدان النامية المصدِّ
أيضا أن يرتفع  ومن المتوقع 1السابق.في العام  %1.3، وذلك بعد انكماش بنسبة 2016عام  %13.4تحقيق معدل نمو بلغ 
بسبب استئناف إنتاج وذلك  2019و 2018ويستمر في االرتفاع طوال عامي  2017عام  اكبيرارتفاعا معدل النمو في ليبيا 

أيضاً أن يتأثر النمو في العراق  نتظرومن الم بسبب الصراع السياسي العنيف.ن إمكانياته نتاج ال يزال أدنى مھذا اإللكن  ،النفط
وعلى الجانب اآلخر،  ).1-1إنتاج النفط (الجدول بالحرب على تنظيم داعش، وانخفاض أسعار النفط، باإلضافة إلى خفض 

  اإلنسانية الناجمة عنه. وارثوالك الصراعسينكمش االقتصاد اليمني مجدداً ھذا العام بسبب استمرار 

 .2017عام  %1دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً عند أقل من معدل النمو في المنطقة الفرعية التي تضم  ُيتوقَّع أن يظل
، ُتعد اإلمارات أكثر تنوعا ولديھا احتياطي مالي كبير يساعدھا على تحمُّل استمرار انخفاض أسعار المجلسومن بين دول 

 .%2إلى بالنقصان  2017تم تعديل توقعات نموھا لعام لذا ، ومجاورةمع بلدان  الصدع السياسيوتشعر قطر بوطأة  النفط.
                                                            

وأسفرت ھذه السلسلة عن بعض التعديالت في معدالت النمو  ).2011نشر البنك المركزي اإليراني سلسلة حسابات قومية لسنة أساس جديدة ( 1
لت معدل النمو بواقع  تختلف عن اإلصدار السابق من ھذا التقرير. ، فيما 2016للربعين األول والثاني من عام  %9.2و %5.4فالسلسلة القديمة سجَّ

 .%12.9و %7.5فادت السلسلة الجديدة بأن معدلي النمو المقابلين لھاتين الفترتين ھما أ
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النمو في فترة ومن المتوقع  تحسن آفاق  ن األضرار الواقعة على اقتصادھا.أن تحد م المواجھة مع قطرومن شأن تسوية 
 2019ومن المنتظر أن يصل معدل النمو اإلجمالي عام  في السعودية. %2.1في الكويت إلى  %3.5التوقعات وتتراوح من 

لة قبل صدمة أسعار النفط عام %2.7إلى  معدل النمو في دول المجلس  وبلغ متوسط .2014، أي أدنى من المستويات المسجَّ
  .2013عام  3.5%

 
ً بانخفاض إنتاج النفط الخام  تمرار للخفض الذي أقرته أوبك، إلى اسنتيجة في السعودية، يؤدي انخفاض أسعار النفط، مقترنا

ورغم أنه تم تخفيف قيود المالية العامة إلى حد ما ھذا العام، فإن الوضع  تراجع االستثمار وإلحاق الضرر باالستھالك الخاص.
وتقلِّص التحديات  قيَّدا مع استمرار تجميد رواتب موظفي القطاع العام وتأجيل العديد من مشاريع البنية التحتية.العام ال يزال مُ 

، أسفل 3-1(الشكل  2017أعوام في يوليو/تموز  6منذ  ياتھاالمالية احتياطيات المملكة من النقد األجنبي التي بلغت أدنى مستو
وسيؤدي انخفاض أسعار النفط عما ھو متوقع، ومحدودية إنتاج النفط الخام، وانتشار المخاطر الجيوسياسية على  الجزء األيمن).

، أي أقل %0.3إلى في السعودية ويتوقع البنك الدولي ھبوط معدل النمو  في ھذا العام. ياالقتصاد بطء النموع إلى نطاق واس
 نقطة مئوية. 1.4بواقع من العام الماضي 
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من إجمالي الناتج المحلي % رصيد حساب المعامالت الجارية من إجمالي الناتج المحلي %رصيد المالية العامة،  %نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 

س2019س2018س2017م201420152016س2019س2018س2017م201420152016س2019س2018س2017م201420152016

2.7 2.6 4.9 2.1 3.0 3.4 2.4- 9.7- 10.6- 6.7- 4.8- 3.6- 6.0 3.9- 4.6- 1.4- 0.7- 0.4-الشرق األوسط وشمال أفريقيا

النامية بالشرق األوسط البلدان 
  وشمال أفريقيا

2.21.27.43.44.03.9 -7.2-10.2-10.4-6.5-5.2-3.9-3.0 -5.7 -5.8 -4.3 -3.7 -3.0 

 0.8 0.5 0.1- 3.9- 3.4- 3.18.4-4.5-6.5-11.0-9.9-0.9- 2.72.25.31.72.83.1 بلدان مصدرة للنفط

 1.9 1.9 1.2 3.5- 2.2- 3.314.4-4.5-6.8-10.9-9.1-2.1 3.23.72.30.71.92.7 بلدان مجلس التعاون الخليجي
 1.1 3.1- 3.5- 4.8- 2.4- 4.6 6.8- 7.5- 7.8- 13.0- 12.8- 3.4- 1.6 2.0 2.4 3.0 4.42.9  البحرين

 2.8 1.8 0.1 4.5- 4.5 32.5 2.5 1.6 1.7 0.5 0.0 18.7 3.5 1.9 1.0- 3.6 0.50.6  الكويت

 9.2- 11.1- 15.7- 17.4- 15.5- 5.2 11.4- 12.2- 13.5- 20.8- 16.5- 3.6- 2.9 3.4 0.1 2.8 2.55.7  ُعمان

 1.9 3.5 3.9 7.6- 8.4 23.9 2.7- 4.3- 5.7- 8.3- 1.4 12.6 3.0 1.7 2.0 2.2 4.04.0  قطر

 2.3 2.4 1.7 3.9- 8.7- 9.8 4.9- 6.3- 10.0- 16.6- 15.8- 3.4- 2.1 1.2 0.3 1.7 3.74.1  السعودية

 2.9 2.8 2.6 2.4 4.7 13.3 1.0- 1.9- 3.2- 4.3- 3.4- 1.9 3.3 3.1 1.4 3.0 3.13.8  اإلمارات

1.9 0.0 9.7 3.3 4.1 3.7 6.2- 11.2- 11.1- 6.1- 4.5- 2.9- 1.8- 5.6- 4.7- 2.4- 1.9- 1.1- بلدان نامية مصدرة للنفط
 9.5- 10.8- 13.0- 15.6- 16.5- 4.4- 5.7- 7.3- 11.5- 13.7- 15.7- 8.0- 1.5 2.0 2.2 3.3 3.83.7  الجزائر

 3.8 4.0 4.1 3.9 2.3 3.1 2.1- 2.3- 2.2- 2.2- 1.7- 1.1- 4.3 4.0 3.6 13.4 1.3-4.6  إيران

 4.1- 6.7- 6.3- 8.7- 6.5- 2.6 1.7- 4.8- 5.1- 14.1- 12.3- 5.3- 1.7 3.0 0.5- 11.0 0.74.8  العراق

 4.4- 5.6- 8.3- 12.8- 31.9- 46.1- 5.0- 11.0- 22.0- 63.9- 76.9-43.3- 10.4 16.4 25.6 2.8- 8.9-24.0-  ليبيا

 … … …17.0- 3.9- 1.5- … … … 17.7- 16.4- 9.0- … … … 14.9- 9.7- 27.9-  سوريا

 2.1- 2.4- 2.3- 6.1- 5.5- 1.7- 2.5- 6.6- 9.9- 13.5- 10.6- 4.1- 13.5 8.5 2.0- 9.8- 28.1-0.2-  اليمن

 6.6- 7.2- 7.9- 7.6- 5.8- 5.2-5.6-6.7-7.4-9.4-8.8-9.1- 2.73.73.03.63.74.2 بلدان نامية مستوردة للنفط
 10.2- 12.3- 15.4- 22.2- 30.4- 25.2- 1.4- 2.6- 3.8- 15.2- 20.7-10.7- 7.0 7.0 7.1 6.5 6.06.5  جيبوتي

 3.9- 4.6- 5.7- 6.0- 3.7- 0.9- 7.1- 8.8- 10.8- 12.5- 11.4-12.0- 5.3 4.5 4.1 4.3 2.94.4  مصر

 8.5- 8.6- 8.7- 9.3- 9.1- 7.3- 0.5- 1.6- 3.3- 3.2- 3.6- 9.3- 2.5 2.4 2.3 2.0 3.12.4  األردن

 19.5- 19.4- 17.9- 19.8- 16.1- 24.2- 9.8- 9.6- 9.2- 9.6- 7.8- 6.3- 2.0 2.5 2.0 2.0 2.00.8  لبنان

 5.1- 5.3- 5.2- 4.3- 3.1- 5.7- 3.0- 3.5- 3.5- 4.0- 4.2- 4.7- 3.2 3.1 4.1 1.2 2.74.5  المغرب

 7.9- 8.5- 8.8- 8.4- 8.9- 9.1- 4.4- 5.9- 6.2- 6.1- 5.6- 5.0- 3.5 3.0 2.3 1.0 2.31.1  تونس

 13.4- 13.2- 13.1- 10.4- 16.3- 7.4- 3.2- 3.3- 3.8- 2.4- 5.1- 2.8- 2.9 3.0 3.0 4.1 0.23.4-  الضفة الغربية وغزة

 بيانات البنك الدولي :المصدر
.عن سوريا، قد ال تكون المتوسطات اإلقليمية وشبه اإلقليمية قابلة للمقارنة على مر الزمنوبسبب عدم توفر بيانات ). حزيران/يونيو-تموز/يوليو(البيانات الخاصة بمصر تتصل بالسنة المالية . متوقع= إسقاطات م = س :مالحظة

آفاق االقتصاد الكلي للشرق األوسط وشمال أفريقيا .1-1الجدول 
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وتشير تقديرات  م إصدار سندات الدين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.التحديات قائمة السيما فيما يخص حجال تزال 
 2018بحلول عام  %31.6سترتفع إلى الدول مؤسسة مودي إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مختلف ھذه 

. وستستمر قطر 2018و 2017مليار دوالر عامي  154، مع زيادة الدين الحكومي بواقع 2014عام  %  10.  5مقابل 
 مان واإلمارات والكويت بإصدارلتمويل من األسواق فقط، فيما ستقوم السعودية وعُ والبحرين على األرجح في االعتماد على ا

ل السعودية والبحرين أكبر زيادة في مستوى الدين بين عامي  سندات دين واستخدام االحتياطيات الحكومية.  2016وستسجِّ
مان والكويت، تتوقع عُ فيما يتعلق بو ة مئوية.نقط 14، مع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي حوالي 2018و

وعلى الجانب اآلخر، ُيتوقع أن تستقر أعباء  إجمالي الناتج المحلي. إلىنقاط مئوية  9-8مودي زيادات أقل في نسبة الدين بواقع 
  .2017ا مسبقا جزءا من عجز عام لتموّ ، حيث أنھما 2018ھذا العام وأن تتراجع في عام  ديون اإلمارات وقطر

من بين البلدان المستوردة للنفط، ُيتوقع أن يكون أداء االقتصاد المصري أفضل في المرحلة القادمة مع توقع تسارع وتيرة معدل 
 صادرات السلع وقطاع السياحة. انتعاش. وُيعزى ھذا النمو في معظمه إلى تحرير سوق الصرف و2019عام  %5.3النمو إلى 

وذلك  2016منه عام  2017ھذه المنطقة الفرعية، ُيرجح أن ينمو المغرب بمعدل أسرع عام ومن بين البلدان المتبقية في 
رجح ألن االقتصاد معرَّض لآلثار السلبية األغير ُمستدام على لكن ھذا االنتعاش  قوي في اإلنتاج الزراعي.النتعاش االبسبب 

وللعام الخامس على  قا أمام عودة النمو المحتمل في لبنان.وال يزال الصراع السوري الذي طال أمده يشكل عائ لتغيُّر المناخ.
حين ھذا ضغوطا وقد فرض تدفق الناز .(بحساب متوسط نصيب الفرد) التوالي، مازال لبنان أكبر مضيف للنازحين السوريين

  العامة الضعيفة بالفعل.كبيرة على الماليات 

ن النشاط االقتصادي في أوالً، يؤثر غموض األوضاع الجيوسياسية  المنطقة على عدة عوامل. تتوقف اآلفاق قصيرة األمد لتحسُّ
رة للنفط والمستوردة له على  الناجم عن طول أمد الصراعات في ليبيا واليمن وسوريا والعراق على األداء العام للبلدان المصدِّ

وتفرض ھذه التدفقات تحديات إنمائية وتؤثر  وثانياً، تتعامل المنطقة مع أعداد ھائلة من الالجئين والنازحين داخليا. حد سواء.
  ، بل أيضا للبلدان المضيفة المجاورة.فحسب للبلدان األصليةال على األداء االقتصادي 
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  منظور أطول أمداً  االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

وكانت ھناك  عاما على األقل. 50ظل األداء االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دون مستوى إمكاناته لمدة 
وتظھر بيانات تاريخية أن معظم نمو  ق.طالمستداما على اإلكن فترات من النمو الحاد تليھا انخفاضات حادة، لكن النمو لم ي

فالعامل الرئيسي في نمو المنطقة وركودھا ھو  الناتج في المنطقة حدث خالل سنوات االزدھار وبسبب الزيادات في إنتاج النفط:
رة للنفط والتي استفادت، على مدى الع النفط. بير قود الخمسة الماضية، بشكل كوُيعد نحو ثلثي بلدان المنطقة من الدول المصدِّ

بالنفع أيضا على البلدان المستوردة لرخاء وعادت اآلثار اإليجابية غير المباشرة لسنوات ا من العديد من صدمات أسعار النفط.
جل على األلنمو المتقلب لنمط الومع ذلك، يكشف  والتحويالت والسياحة. تدفقات االستثمار األجنبي المباشرللنفط المتلقية ل

ويظھر ھذا النمط بوضوح في ارتفاع تقلبات  طويل في المنطقة أن بلدانھا تشرع في تحقيق النمو لكنھا تفشل في مواصلته.ال
البلدان، كان تقلُّب معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي . وفيما بين )ب2016ديفاراجان ومتقي معدالت النمو في المنطقة (

رة للنفط أكبر بواقع الضعف مقارنًة بالدول المستوردة. وإحدى النتائج الرئيسية لتقلبات معدل النمو ھي ارتفاع  في الدول المصدِّ
ارتفاعا ھذا المعدل  زدادبل وي النامي.أعلى معدل في العالم  حيث أصبح %30معدل البطالة بين الشباب في المنطقة والذي بلغ 

   في بعض بلدان المنطقة. %50بين اإلناث حيث يبلغ 

وحتى تلك السنوات من النمو المعتدل لم تكْف الستيعاب الزيادة في الشباب المتعلم، وذلك بسبب سمات ھيكلية قيدت من الفرص 
ن أ لتصدي لھذه التحديات طويلة األمد على المدى القصيراويتطلب  .الكريمعمل للاالقتصادية بما في ذلك الحصول على فرص 

 ب.من الشبا الضخمةوتيرة مما ھو محتمل كي تتمكن من خلق المزيد من الوظائف لھذه األعداد أسرع  ابلدان المنطقة نموتحقق 
إمكانات النمو في بلدان المنطقة، ولتعزيز  ، من الضروري أن تقوم ھذه البلدان بزيادة إنتاجھا المحتمل.البعيدلكن على المدى 

وبالرغم من أن السياسات قد تختلف من بلد آلخر، فإن ھناك حاجة ملحة إلى إجراء  يلزم اعتماد المزيج الصحيح من السياسات.
لعنان ا ، ومن ثم تدعيم مناخ أنشطة األعمال إلطالقفي البلدان المصدرة للنفط إصالحات السيما لتنويع االقتصاد بعيداً عن النفط

من خالل  ةتنافسيالومن المھم للغاية إصالح مناخ أنشطة األعمال وتعزيز  .)2017ديفاراجان ومتقي إلمكانات القطاع الخاص (
   إنفاذ سياسات حماية المنافسة والحد من النفوذ االحتكاري.

ه والُمھدَ العامة فس القدر من األھمية ترشيد سياسات المالية ويحظى بن ه ليحل محلر من خالل استبدال دعم الطاقة غير الموجَّ
ھة. وفي  ق النمو.أحد التحديات ذات الصلة التي تعو ويشكل انخفاض معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل تحويالت نقدية موجَّ

الخاص الرسمي. وعلى القدر ذاته من األھمية ضرورة إحداث ثورة في النظام التعليمي من المھم تشجيع القطاع ھذا الصدد، 
ويمكن لھذه البرامج أن تنجح من خالل تحسين نظام التعليم عن طريق زيادة إخضاع  برامج التدريب على اكتساب المھارات.و

ويمكن أن  م بشكل أفضل مع متطلبات العالم الحديث.، وتعديل المناھج الدراسية لتتالءاآلباءالمعلمين للمساءلة أمام الطالب و
تبدأ ھذه اإلصالحات في إحداث نتائج إيجابية على مؤشرات االقتصاد الكلي، السيما تلك المتعلقة بفرص العمل واإلنتاج، وبالتالي 

  .على المدى البعيد زيادة اإلنتاج المحتمل

ئم من القدرات على جانب العرض (خسائر في اإلنتاج وفرص وفي المقابل، يمكن لألزمات والصراعات أن تحد بشكل دا
وتظھر الدراسات أن ھناك احتمالية كبيرة  العمل)، وھو ما يمكن أن يؤثر على اإلنتاج المحتمل على المدى المتوسط والطويل.

النمو طء معدل بترة ممتدة من ألن ُتحدث األزمة طويلة األمد تأثيرا سلبيا كبيرا على اإلنتاج المحتمل في المدى القصير، تليه ف
وتعني "الخسارة الدائمة" في اإلنتاج المحتمل أن االقتصاد  مع تكيُّف االقتصاد مع مسارات النمو في مرحلة ما بعد األزمة.

ويتوقف األثر  سيعود في نھاية المطاف إلى معدل نموه المحتمل قبل األزمة، لكنه سيعجز عن استعادة جميع اإلنتاج المفقود.
  إلجمالي على تقييم مختلف القنوات التي يمكن أن تؤثر األزمة من خاللھا على تطورات سوق العمل واالستثمار واإلنتاجية.ا

السوريين من بين أسوأ ھذه األزمات منذ الحرب  أزمة الالجئينو ،صراعاتمن أكثر مناطق العالم التي تندلع فيھا المنطقة وتعّد 
في المجتمعات المحلية المضيفة لم يؤِد فقط إلى زيادة  -عام السادسالاآلن بدأت - الالجئين لفترة طويلةفبقاء  .العالمية الثانية

ومواجھة ھذه  المخاطر على اآلفاق االقتصادية للمنطقة، بل أبرز أيضا التحديات اإلنمائية طويلة األمد المتعلقة بالالجئين.
   ما يتم تناوله في الفصل التالي.التحديات الھائلة تتطلب بذل جھود جماعية، وھو 

http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26305
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  ن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيايالالجئأزمة 
  مواجھة تحديات التنمية

  مقدمة

أوالً، يشكل السوريون الجزء األكبر من  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألسباب عديدة.في القائمة تبرز أزمة الالجئين 
وثانياً، شھد الصراع  .قائمة صراعاتحيث الالالجئين والنازحين على مستوى المنطقة، يليھم الالجئون من العراق وليبيا واليمن 

، كان عدد الالجئين السوريين 2012. ففي يوليو/تموز 2016حتى عام و 2012خالل عام السوري نموا مطردا لالجئين 
لين مائة ألف الجئ. بنھاية  هضعفا في عام واحد، وتضاعف ھذا العدد الجديد بواقع أربعة أمثال 15زاد ھذا العدد بواقع  ثمّ  المسجَّ

لين في المنطقة يمكن أن يصل إلى بعض الوتشير  مليون الجئ. 5.4إلى  2016عام  تقديرات إلى أن عدد الالجئين غير المسجَّ
لين. مليون، في  2.6المنطقة، وعددھم  الذي تستضيفھممن الالجئين  %75وثالثاً واألھم، يتركَّز أكثر من  2عدد الالجئين المسجَّ

بلدان مضيفة في العالم من حيث متوسط  10، ُصنِّف لبنان من بين أكبر 2016وفي عام  3لبنان واألردن. ھما فقطاثنين بلدين 
وكانت بقية البلدان األكثر استضافة لالجئين تقع في  ).2016الالجئين نصيب الفرد (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

   أفريقيا.

فاقم تتدفقات الالجئين أعباء اجتماعية واقتصادية متزايدة على المجتمعات المحلية المضيفة، مما أدى إلى لاألعداد الھائلة  تفرض
الالجئين  رفاهوفي السابق، كان ُينظر إلى  مستقبال يكتنفه الغموض.ة مسبقاً مع ترك الالجئين يواجھون تحدياتھا اإلنمائية القائم

بشكل رئيسي على أنھا قضية إنسانية وليست إنمائية على افتراض أنه حال تحقيق االستقرار في مناطق الصراع وتلبية 
التي طال أمدھا في  4جئينالاللكن أزمة  االحتياجات الطارئة، سيتم وضع حلول أطول أجال بعد وصول العائدين إلى أوطانھم.

محدودية أو انعدام توفر خدمات التعليم  :مترابطةوتحديداً، يواجه الالجئون أربع أزمات  المنطقة أبرزت التحديات اإلنمائية.
، إذا لم تتم معالجتھا، المتداخلة وستتسبب ھذه األزمات األربع والرعاية الصحية والوظائف وسبل كسب العيش، وتدني جودتھا.

لتحديات ا علھذه التحديات في مساعدة المجتمعات المحلية المضيفة على التعامل م ولن يساعد التصدي 5مشكالت طويلة األمد. في
  نھم.اوطأالعودة إلى يستطيعون فيه الالجئين أيضا للوقت الذي  ھيئاإلنمائية فحسب، بل ستُ 

                                                            
سب عدد حقد ينجم ھذا عن االختالفات بين اإلحصاءات الرسمية لبلد ما وإحصاءات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ألن المفوضية ت 2

على سبيل المثال، يصنف الالجئ كشخص يدخل أراضيه من الجنسيات التي ال يمكن أن تعود لبلدانھا  المسجلين لديھا كالجئين، في حين أن األردن،
 ألي سبٍب كان.

ومسَّ الصراع في اليمن حياة اليمنيين من جميع  منھم خارج البالد. %33من السكان،  %50أدت الحرب األھلية الدائرة في سوريا إلى تشريد  3
ألف شخص خارجياً،  125ماليين نسمة، داخلياً ونزوح نحو  6من سكانھا، البالغ عددھم  %10في ليبيا إلى نزوح  وأدت أعمال العنف الجوانب.

في حدوث بعض التحركات فيما بين البلدان وداخلھا، لكن  2011وتسبب اندالع االنتفاضات العربية عام  خاصًة إلى أوروبا بسبب قربھا الجغرافي.
لمثال، قبل اندالع ھذه االنتفاضات، كان قد غادر نحو مليوني ليبي بلدھم وانتقل معظمھم إلى تشاد ومصر وإيطاليا فعلى سبيل ا لفترات قصيرة.

 ورغم عدم توفر بيانات رسمية، فقد تم تشجيع الكثير من الالجئين الليبيين على العودة إلى وطنھم بعد سقوط القذافي. وتونس.
لمتحدة لشؤون الالجئين فإن الالجئ ُيعتبر في وضع طويل األمد عندما يعيش بعيداً عن وطنه لمدة تتجاوز حسب تعريف المفوضية السامية لألمم ا 4

جتمع المحلي، خمسة أعوام أو عندما ال يرى في األفق القريب إمكانية إليجاد حل دائم لمحنته من خالل العودة طواعيًة إلى الوطن، أو االندماج في الم
 أو إعادة التوطين.

نھم ألجد أدلة على أن سوء التغذية يمكن أن يسھم في مشكلة إنمائية طويلة األجل، خاصة في مجال التعليم. والتأثير على أطفال الالجئين أكبر تو 5
ل فترة يعانون من العنف والصدمات النفسية وتوقف التعليم. فھذه التجارب تدمر الوظيفة اإلدراكية للطفل، ومن ثّم تؤثر على أدائه التعليمي خال

دراسي لالمراھقة وحين يصبح راشدا. وتبين الدراسات أن الضرر الذي يصيب الوظيفة اإلدراكية للطفل لعدم تلقيه أي قدر من التعليم يخفض أدائه ا
 في المتوسط. %22ويخفض دخله مستقبال بنسبة 
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) خدمات 1، وھي (طويلة األمد التي يواجھھا الالجئون في المنطقةالتحديات اإلنمائية بالبحث يقدم ھذا الفصل منظورا يتناول 
) الحقوق المدنية واالجتماعية 4الجئين في أسواق العمل المحلية، و(ل) فرص العمل 3) احتياجات تعليمية، و(2صحية أساسية، و(

   .اتھذه التحديددة لمعالجة استجابات لسياسات إنمائية مح واالقتصادية بما في ذلك حرية التنقل. ويستعرض ھذا الفصل

  ثالثة أسئلة أساسية:فإننا نتصدى لوعلى وجه التحديد، 

  الالجئين تحديا إنمائيا؟ رفاهعد لماذا يُ  .1
  ما المقصود بالتحديات اإلنمائية وكيف يجب التصدي لھا؟ .2
  ؟أن يقدم يد المساعدة مجتمع التنميةلكيف يمكن  .3

  

حسب  ، وإن كانت التفاصيل ستختلفاإلنمائيةيقترح ھذا الفصل تعزيز االنتقال المبكر من المعونات اإلنسانية إلى المساعدات 
فعلى سبيل المثال، حصلت سيراليون في وقت أزمتھا على مساندة في شكل معونات إنمائية تفوق ما حصلت عليه  .سياق البلد

كثر انتظاما لقطاع التعليم. وال يمكن حدوث ھذا االنتقال بدون وجود إحصاءات موثوق بھا، ليبيريا، مما أعطى األولى مساندة أ
وھناك حاجة ملحة إلى المزيد من البيانات وإنشاء نظام رصد متكامل  المضيفة.بعض البلدان وھو ما ُيفتقر إليه عالمياً السيما في 

لين على حد سواء. لين وغير المسجَّ وفي ھذا الصدد، يمكن المساعدة بدرجة كبيرة في رصد رفاه الالجئين من  6لالجئين المسجَّ
وعلى مستوى كل بلد، ھناك أھمية  خالل إنشاء مؤشرات إنمائية محددة لالجئين وأطفالھم وإدماجھا في مؤشرات التنمية العالمية.

   لالجئين، السيما قياس معدالت الفقر.ومن شأن ذلك تحسين فھم التأثيرات الجزئية ألزمة ا أكبر لتحسين نظام البيانات.

رة على القدھناك حاجة إلى وضع سياسات خاصة بالالجئين تركِّز على تمكين الالجئات، وزيادة على القدر نفسه من األھمية، و
قدون يفنھم سعن العمل في البلد المضيف، تقلصت فرص العثور على عمل أل فكلما طال زمن تعطلھم . ، وتنمية مھاراتھماالنتقال

   ما لديھم من مھارات ويجدون أنفسھم عالة على موارد البلد المضيف.

  لماذا ُتعد رفاه الالجئين تحديا إنمائيا؟
  رفاه الالجئين كمنفعة عامة عالمية

الخاصة بوضع الالجئين، التي تستند في جوھرھا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  1951تشترط اتفاقية عام 
حماية الالجئين الموجودين على أراضيه. وقد أُعيد تفسير ھذه االتفاقية، التي ُوضعت في  ة، على كٍل من البلدان الموقِّع1948

البداية الستيعاب الالجئين األوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية، في ضوء أنماط تحركات الالجئين المختلفة اختالفا كبيرا منذ 
أعداد كبيرة من الالجئين إلى بلدان صغيرة نسبيا وضعيفة اقتصاديا من بينھا لبنان واألردن، ال لسبب  . فقد وصلت1951عام 

إال قربھا من الصومال وسوريا اللذين يشھدان صراعات. واستناداً إلى ديباجة ھذه االتفاقية التي تشدد على التعاون الدولي، 
) تقاسم األعباء الذي 2وھو مسؤولية الدولة التي تستضيف الالجئ؛ و( ) اللجوء1( حدد العلماء التزامين بشأن الالجئين:

  ).2015يعكس التزام البلدان األخرى تجاه البلدان التي استقر فيھا الالجئون (بيتس 

افسية نويشير االلتزام بتقاسم األعباء إشارة واضحة إلى أن رفاه الالجئين يتسم بجميع سمات المنافع العامة العالمية. انتفاء الت
إذا أسھم بلد في تعزيز رفاه أحد الالجئين، فإن ذلك ال يقلل من رضا بلد آخر برؤية ھذا الالجئ  وانتفاء القدرة على حجبھا:

. ويمثل تقديم "مقابل دون مشكلة "االنتفاع توجد العامة، المنافع جميع مع الحال ھو أحسن حاال. لكن لھذا السبب تحديداً وكما
ثم اآلخرين جميعا) محصلة مساھمة الجميع، لكن التكلفة يتحملھا بلد بمفرده، وھو ما يحفِّز كل بلد على تقليص النفع لالجئ (ومن 

ولھذا السبب، سعى  مساھمته وترك اآلخرين يدفعون. وإذا قام كل بلد بذلك، فلن ينتفع الالجئ وبالتالي لن تتحقق المنفعة العامة.
  مساھمة في تحقيق الھدف المشترك.ال وا بشكل جماعيضمنيونية لالمجتمع الدولي إلى وضع اتفاقيات تعا

                                                            
ألف سوري في  680مليون، مقابل نحو  1.3في األردن يبلغ قرابة  على سبيل المثال، تشير تقديرات الحكومة األردنية إلى أن إجمالي عدد السوريين 6

 األردن تم تسجيلھم من جانب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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وتضمنت ھذه االتفاقيات التعاونية رؤى أخرى مستقاة من اقتصاديات المنافع العامة العالمية. أوالً، نظراً ألن البلدان الصغيرة 
)، فإن ھذه االتفاقيات ركزت على 1966سيتوفر لديھا دائما حافز لالنتفاع على حساب البلدان الكبيرة (أولسون وزيخوسر 

ما لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ھمساھمين في اأكبر فإن فعلى سبيل المثال،  البلدان الكبرى واألكثر ثراء.
) منفعة 1( الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. وثانياً، رفاه الالجئين ليس منفعة عامة خالصة ألنه يضم نوعين من المنافع:

) حيث تشعر 2003) "منفعة عامة أمنية" (بيتس 2بمساعدة الالجئ؛ و(خيرية خالصة حيث تشعر الجھة المانحة بالتزام أخالقي 
الجھة المانحة بالقلق من أن وجود الالجئين قد يشكل تھديدا أمنيا، سواء في البلد المضيف أو حتى في البلد المانح. ويقترب ھذا 

)، فمن 2003ھاتين المنفعتين معاً (بيتس النوع الثاني من المنفعة الخاصة (من حيث عدم القدرة على الحجب). ونظراً لتحقيق 
   الممكن أن يؤدي وجود المنفعة األمنية إلى تقليل مشكلة "االنتفاع دون مقابل" في تقديم التمويل لالجئين.

  الالجئين مساندة معايش 

ى الموارد، الحصول عل األولية في سوق العمل، وإتاحة الالجئين على المجتمعات المحلية والبلدان تبعاً لألوضاع ستتفاوت آثار
وعالمياً،  واألوضاع الديموغرافية، وقوانين العمل الوطنية والمحلية، واستجابات الحكومات المضيفة على مستوى السياسات.

لھذه البلدان، والخدمات  جھدويؤدي طلب الالجئين على االقتصاد المُ  .ھشاشةيتركَّز معظم الالجئين في بعض أفقر البلدان وأشدھا 
ي أسواق ھذه البلدان، ويؤثر فمزيد من التشوھات في إلى  ، وفرص العمل النادرة، ومرافق البنية التحتيةغير الكافيةمة العا

وفي الواقع، يؤدي طلب الالجئين المتزايد على الغذاء والخدمات، إذا لم ُيقابل بزيادة  الغالب على السكان المحليين تأثيرا كبيرا.
   زيادة الضغوط التضخمية التي تؤثر سلباً على معايش الفقراء.المعروض، غالباً إلى 

ويرى مردوخ وساندلر  دراسات أن تدفق الالجئين إلى بلد قريب يؤثر سلبا على نمو نصيب الفرد من الدخل في ھذا البلد.تظھر و
 ية كثيرة.ب بالقرب منھا حروب أھل) أن اآلثار السلبية غير المباشرة للصراع ُيتوقع أن تكون أكبر في البلدان التي تنش2004(

) إلى أن اآلثار غير المباشرة ستتجاوز البلدان المجاورة القريبة، وذلك بسبب التكامل االقتصادي 1998ويشير إيسترلي وليفين (
حجم  يصويمكن أن تتسبب اآلثار غير المباشرة في عواقب اقتصادية سلبية من خالل تقل اإلقليمي واآلثار المضاعفة اإلقليمية.

   التجارة، وانخفاض االستثمار، وزيادة ھروب رؤوس األموال.

) أن صدمات المعروض من الالجئين يمكن أن تؤثر سلبا على العاملين المحليين منخفضي 2016ويرى بورجاس ومونراس (
فضھا منخفضة المھارات التي يرالمھارات، لكن ھذا المعروض يمكن أن ُيحدث أثرا تكميليا إيجابيا. فالالجئون يشغلون الوظائف 

نھم من البحث عن وظائف ذات أجور أفضل. ) إلى آثار إيجابية على 2015وتوصل فوجد وبيري ( العاملون المحليون، مما يمكِّ
 ودفع تدفق الالجئين العاملين المحليين األقل تعليما إلى تغيير توظيف وأجور العاملين المحليين الذين يمتلكون مھارات مماثلة.

وتعرَّض ھؤالء العاملون آلثار، إما إيجابية أو غير ملموسة، على صعيد األجور والتوظيف والتي استمرت في المدى  مھنھم.
ياً، فإن زيادة نسبة العاملين المحليين منخفضي المھارات، بمن فيھم الالجئون، بواقع نقطة مئوية واحدة أدت إلى  الطويل. وكمِّ

   .%1.8إلى  1بنسبة تتراوح من زيادة أجور ھؤالء العاملين 

نقص البيانات وعدم وجود نظام رصد فعال (انظر القسم الخاص بالبيانات والرصد)، فإن األثر االقتصادي الصافي لتدفق ل ونتيجة
خاصًة وبالنظر إلى الطبيعة طويلة األمد للصراعات في مختلف أنحاء العالم، و الالجئين على االقتصاد المحلي ال يزال محل جدال.

سبب بفي المستقبل المنظور  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وحقيقة أن الالجئين ال يمكنھم العودة إلى بلدانھم األصلية
ويشمل ذلك  7واضعي السياسات في المجتمعات المحلية المضيفة التركيز على تحديات الالجئين اإلنمائية. ه ينبغي على، فإنالصراع

                                                            
ھة لمساندة إيجاد حلول دائمة لالجئين ليست جديدة. 7 ززت المفوضية ، ع2011ووفقاً لتقرير عن التنمية في العالم  فكرة تقديم مساعدات إنمائية موجَّ

، 1984و 1981" الذي تم تطبيقه في كل من المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أفريقيا عامي معونات الالجئين والتنميةمفھوم "
عملية لقضية مجدداً من خالل "، تم تناول ھذه ا1999. وفي عام 1989والمؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أمريكا الوسطى عام 

ل اإلنمائي ألوضاع النزوح القسري.بروكينجز ، أُِعيد 2003وفي عام  " التي تھدف إلى تحديد طريقة جديدة لمعالجة عمليات اإلغاثة لتحقيق التحوُّ
وتضمن إطار العمل ثالث أدوات (أ)  إطار العمل المتعلق بإيجاد حلول دائمة لالجئين ولألشخاص الجديرين باالھتمام.إحياء ھذا النھج ضمن 
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وإتاحة  والبالغين. 8في سوق العمل باالستثمار في تعليم المھارات من خالل تدعيم التعليم والتدريب المھني لألطفالتسھيل مشاركتھم 
  الفرص لالجئين للعثور على وظائف تقلل من طول مدة بقائھم عاطلين عن العمل في البلدان المضيفة ألنھم يصبحون أقل مھارة.

الت قوية بين التعليم ورأس المال البشري، وبين األخير والنمو واإلنتاجية على توصلت الدراسات االقتصادية إلى وجود ص
ويمكن لھذه الصالت أن تبرر ضرورة قيام المجتمع الدولي وواضعي السياسات بتقديم تعليم جيد وتدريب على  المدى الطويل.

ل لين وغير المسجَّ   ين، بغض النظر عن نوع الجنس أو الجنسية.المھارات الوظيفية لألطفال والبالغين من الالجئين المسجَّ

  ؟وكيف ينبغي التصدي لھا لتحديات اإلنمائيةما ھي ا
 

  المترابطة والمجموعات األربع الستجابة السياسات األزمات األربع
 
I.  التعليم 

نسبة الالجئين إلى السكان  لبنان واألردن حيث تتجاوز يستضيف بلدان في المنطقة أكبر عدد من الالجئين بالنسبة لعدد سكانھما، وھما:
عاما. وفي األردن، يشكل األطفال حوالي  18. ومعظم ھؤالء الالجئين من األطفال الذين تقل أعمارھم عن 4:1المضيفين في األولى 

ة من وُتعد تكلفة عدم تعليم األطفال الالجئين باھظة للغاي 9.%55من الالجئين السوريين، وفي لبنان ترتفع ھذه النسبة إلى  51%
حيث خسارة رأس المال البشري الالزم لتحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة، وأيضا لعمليات إحالل السالم واالستقرار وإعادة اإلعمار 

وألن ھؤالء األطفال الالجئين يحتاجون إلى خدمات التعليم، فإنه يتم وضع ضغوط كبيرة على قطاع التعليم في  على المدى الطويل.
ھذه البلدان توسيع نطاق تقديم الخدمات لالجئين، مع الحفاظ على جودة التعليم للمجتمعات المحلية ينبغي على و فة.البلدان المضي

ومن ثم، سيلزم تدعيم األنظمة التعليمية في البلدان المضيفة ألنھا ستستوعب عددا أكبر من الطالب  المضيفة والالجئين على حد سواء.
   وسيلزم أيضا زيادة تقديم التمويل لھذا القطاع. ديمي ونفسي إضافي بسبب أوضاع النزوح القسري.سيحتاج كثير منھم إلى دعم أكا

فعلى الجانب التعليمي، عندما  عند االلتحاق بالمدارس في البلدان المضيفة، يواجه األطفال الالجئون تحديات تعليمية ونفسية اجتماعية.
لالجئين أو لغات التدريس في بلدانھم األصلية، فإن لغة البلد المضيف يمكن أن تحول دون نجاح تختلف لغة التدريس عن اللغات األصلية 

ويواجه ھذا التحدي الالجئون السوريون في تركيا وإقليم كردستان العراق، وكذلك الالجئون اإلثيوبيون  الطالب الالجئين في الدراسة.
ناطق باللغة العربية مثل لبنان، تستخدم المدارس اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية في  وحتى في بلد والصوماليون الذين ھاجروا إلى اليمن.

المفوضية ( تدريس مواد الرياضيات والعلوم. ويواجه الكثير من الالجئين السوريين تحديات خطيرة في فھم المواد التي تُدرَّس بھاتين اللغتين
ي حاالت كثيرة، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان تعليمات إلى المعلمين وف .أ)2015السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

أن تكون فعالة بشكل كامل طالما أن الكتب المدرسية لھذه المعالجة ال يمكن و باستخدام اللغة العربية في التدريس في فصول الفترة الثانية.
  .)2014وآخرون  شعيب( ة تختلف عن لغة الطالب الالجئينالوطنية المقرر تدريسھا ال تزال مكتوبة بلغة أجنبي

على الجانب االجتماعي الوجداني، تكون المدارس ھي األماكن التي يُظھر فيھا األطفال المتأثرون بأوضاع النزوح أعراض األذى النفسي 
وفي الواقع، تُظھر الشواھد أن البرامج النفسية  األطفال.لكن المدارس يمكنھا أيضا تقديم الدعم النفسي االجتماعي الذي يحتاج إليه  والصدمات.

 والواليات المتحدة) 2011(آجر وآخرون  ) وأوغندا2008االجتماعية المدرسية ساعدت في تحسين رفاه األطفال في البوسنة (لين وآخرون 
  نوعة في كرواتيا وكوسوفو ولبنان وتركيا.. وكانت اإلجراءات التدخلية بقيادة المعلمين فعالة أيضا في سياقات مت)2005(ھان وفيس 

                                                            
لتنمية من خالل المساعدات اإلنمائية لالجئين، و(ب) اإلعادات األربع (اإلعادة إلى الوطن، وإعادة اإلدماج، وإعادة التأھيل، وإعادة اإلعمار)، و(ج) ا

ًة بضرورة التصدي آلثار النزوح االقتصادية واالجتماعية وكانت مبادرة المساعدات اإلنمائية لالجئين التي أطلقتھا المفوضية مدفوع اإلدماج المحلي.
واستندت مبادرة اإلعادات األربع إلى فھم أنه في أوضاع ما بعد الصراع، لم يتم إدراج  طويلة األمد الواقعة على المجتمعات المحلية المضيفة.

ل والتعافي من جانب   الحكومات المضيفة ومجتمع المانحين واألمم المتحدة.احتياجات الالجئين والعائدين بشكل منھجي في خطط التحوُّ
لين في العالم تقل أعمارھم عن  50% 8  عاما. 18من الالجئين المسجَّ
 .unhcr.org/syrianrefugees/regional.phphttp://data. 2017المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، يوليو/تموز  9
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ويمكن أن يشكل التكدس عائقا  يمثل التكدس تحديا مشتركا للبلدان المضيفة التي تدمج األطفال الالجئين في أنظمة التعليم الرسمية لديھا.
التكدس نتيجة ھجرة الالجئين في الغالب وتتفاقم مشكلة  أمام تعلُّم الطالب، السيما عند عدم تدريب المعلمين على إدارة الفصول الكبيرة.

ففي لبنان على سبيل المثال، يعيش أكثر من  إلى بعض المحليات األشد ضعفا التي تواجه تحديات موجودة مسبقا في تقديم خدمات التعليم.
في لبنان  منطقة محلية ھي األضعف 251عالوة على ذلك، تستضيف  منطقة محلية. 50من الالجئين السوريين في أضعف  50%
وتوزيع السكان ھذا يزيد كثيراً  10).1-2من الفقراء المدقعين اللبنانيين (الشكل  %67من الالجئين السوريين في البالد وكذلك  87%

  من صعوبة تقديم خدمات تعليمية ذات جودة إلى كل من الالجئين والمجتمعات المحلية الضعيفة المستضيفة لھم.
 

 لبنان في معاناة األشد ھي موقعا 251 في الالجئين توزيع. 1-2 الشكل

 
 .المتحدة األمم وكاالت بيانات :المصدر

  استجابة إنمائية

يجب أن تعالج أي استراتيجية فعالة لتوسيع سبل حصول الالجئين على خدمات التعليم كال من الحواجز على جانب الطلب 
قة للتعليم. مختلفة في سياقات مختلفة باستخدام نماذج متنوعة لتقديم خدمات  وقد قامت بلدان والقيود على جانب العرض المعوِّ

لتعليم أطول نظام قائم لتقديم خدمات ا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)وتدير  التعليم لالجئين.
وھذا النموذج ليس جزءا من نظام التعليم في البلد المضيف ويتم تمويله من الجھات  فريقيا.في منطقة الشرق األوسط وشمال أ

ماليين طفل في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع  4عاما، قامت األونروا بتعليم  60وعلى مدى أكثر من  المانحة.

                                                            
 .2016البيانات المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة، مارس/آذار  10



 

  13         2017  المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    أكتوبر/تشرين األول تقرير
 

 %90رسة تابعة لألونروا. وفي قطاع غزة، يلتحق نحو مد 689ألف طفل في  500. ويدرس حالياً قرابة )2010(كاھيل  غزة
   من السكان في سن الدراسة بمدارس األونروا.

ويمكن  يمكن أن تقرر البلدان المضيفة تقديم فرص للتعليم غير الرسمي من أجل المساعدة في رفع نتائج التعلُّم لألطفال الالجئين.
وفي لبنان، تدير وزارة التربية والتعليم العالي  سن الدراسة إلى التعليم الرسمي. أن يسھِّل التعليم غير الرسمي انتقال األطفال في

ل يمكِّن األطفال غير الملتحقين بالمدارس في فترة قصيرة من تغطية ما فاتھم من مناھج دراسية وذلك كي  برنامجا للتعلُّم المعجَّ
وتقوم الوزارة أيضا بتنظيم سلسلة من برامج التعليم  عمارھم.يتمكنوا من االلتحاق بالتعليم الرسمي في الصفوف التي تناسب أ

غير الرسمي التي تقدمھا منظمات غير حكومية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وأيضا لتعليم المھارات األساسية للقراءة 
اعية مساندة تعليمية ونفسية اجتموفي األردن، تدير منظمة اليونيسف مراكز للتعليم غير الرسمي تقدم  11والكتابة والرياضيات.

من الالجئين في سن  %28ألف طفل (ما يمثل  66، استضافت ھذه المراكز 2016-2015وفي الفترة  12لألطفال الالجئين.
  الدراسة باألردن)، التحق العديد منھم بنظام التعليم الرسمي في الوقت ذاته.

 2017- 2011 لبنان، في ميةالحكو بالمدارس االلتحاق اتجاھات. 2-2 الشكل      

 
 

  
 .وزارة التربية والتعليم العالي المصدر:        

وعادًة  توسيع نطاق الخدمات التعليمية الرسمية لالجئين عن مستويات مختلفة من النجاح تبعاً للبلد المضيف والسياق القائم.أسفر 
ن يُتعدان مرحلت ، اللتينمبكرة وفي مرحلة التعليم الثانويما تتحقق أدنى معدالت االلتحاق في مرحلة تعليم األطفال في سن 

  ن بالغتي األھمية لتنمية الموارد البشرية في المنطقة.يتعليميت

لين بنظام التعليم الرسمي. %54 ونألف الجئ سوري يمثل 125وفي األردن، التحق  وفي لبنان،  من إجمالي الالجئين المسجَّ
من الطالب السوريين الالجئين في التعليم الرسمي  %51يقيد وومي بواقع الضعف تقريباً، زاد عدد الطالب في التعليم الحك

من إجمالي الطالب في  %25طالبا)  68822، يتجاوز عدد الطالب من الالجئين السوريين (2017وفي عام   13الحكومي.

                                                            
وزارة التربية والتعليم العالي، التقرير النھائي الثاني "توفير التعليم لجميع األطفال".  11

http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE percent20II_FINAL 
percent20Narrative_29AUG2016.pdf. 

اليونيسيف، مذكرة توجيھية عن "نھج مكاني".  12
https://www.unicef.org/jordan/Guidance_Note_on_Makani_DRAFTmarch_2015.pdf. 
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مدرسة من أجل الطالب  313ة المسائية في وباإلضافة إلى ذلك، بدأ لبنان تطبيق نظام الفتر مدارس الفترة األولى بلبنان.
وترافقت ھذه الزيادة الملحوظة في عدد الطالب الالجئين مع تراجع طفيف في التحاق  14ألفا). 120السوريين فقط (أكثر من 

مي (الشكل واللبنانيين بالمدارس الحكومية في بداية األزمة بسبب تدفق الالجئين وما تبعه من فقدان الثقة في جودة التعليم الحك
   لكن بعد ثالث سنوات من حصول الطالب اللبنانيين على إعانات لتخفيف الرسوم الدراسية، عادت ھذه الثقة مرة أخرى. ).2-2

وقامت وسائل أخرى لزيادة سبل الحصول على التعليم في المنطقة باستخدام الفصول الدراسية المتنقلة أو أدوات التعلُّم 
 راق ھذه األدوات، مما أتاح للبالد الوصول إلى جميع األطفال السوريين وتقديم فرص التعليم لھم.واستخدم الع اإللكتروني.

  من ھؤالء األطفال من خالل التعليم الرسمي، وتغطية البقية من خالل طرق غير رسمية. %80وتمت تغطية أكثر من 

 نع آباء األطفال الالجئين من إرسالھم إلى المدارس.وعلى القدر نفسه من األھمية معالجة العقبات على جانب الطلب والتي تم
وُتعد ھذه العقبة أكثر شيوعاً بين األطفال في الصف  ومن ھذه العقبات الرئيسية ضرورة عمل األطفال الالجئين إلعالة أسرھم.

ى االلتحاق بالمدارس، وللتحفيز عل وتشيع حاالت الزواج المبكر للفتيات أيضا في بعض مجتمعات الالجئين. السابع وما فوقه.
وتشمل ھذه التكاليف االنتقال والكتب المدرسية والمواد التعليمية  يلزم خفض التكاليف المتعلقة بااللتحاق بالمدارس أو إلغائھا.

ومن ناحية أخرى،  ورسوم القيد التي قام األردن، على سبيل المثال، بإلغائھا، وتتحملھا وزارة التعليم عن الطالب في لبنان.
. لقيدا لألسر التي تضم أطفاال مقيدين بالمدارس مساعدتھا على تحمُّل تكاليفامج للتحويالت النقدية المشروطة استطاعت بر

وحقق ھذا البرنامج التجريبي  بتجريب برنامج للتحويالت النقدية في محافظتين. 2016ففي لبنان، قامت اليونيسيف في عام 
، وزيادة بواقع شھر في مدة %7لة زيادة معدالت االلتحاق في المناطق التجريبية بواقع ورصدت الوكا نتائج إيجابية للغاية.

  ).2017الطالب الذين شاركوا في البرنامج (برنامج الغذاء العالمي وآخرون االنتظام بالدراسة بين 

II.  ةيالصحالرعاية 

ن المطرد في  2000فبين عامي  نتائج الرعاية الصحية. قبل اندالع الصراع السوري، تمتع جيران سوريا بِعقد من التحسُّ
سنة على التوالي)  78.5إلى  74.9سنة، ومن  73.4إلى  71.9، ارتفع متوسط العمر المتوقع في األردن ولبنان (من 2010و

وتحسنت أيضا المؤشرات الصحية األساسية األخرى مثل  سنة). 71.4إلى  69.2وظل يتجاوز المتوسط السائد في المنطقة (
ت وفيات األمھات والرضع، وقام كل من البلدين بتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة المتعلقة بصحة األمھات معدال

  واألطفال.

ن رغم شدة اختالف السياقات االقتصادية والسياسية التي تؤثر على اإلنفاق على قطاع الصحة. فقد قام األردن،  وتحقق ھذا التحسُّ
 %4.6اقتصادي مطرد نسبيا خالل العقد األول من القرن الحالي، بزيادة اإلنفاق العام على قطاع الصحة من الذي تمتع بنمو 

من إجمالي  %28إلى  %39من إجمالي الناتج المحلي على مدى ھذا العقد، فيما انخفض اإلنفاق الشخصي من  %5.9إلى 
ءات تقشفية وارتفاع مستويات الدين ونشوب الحرب اللبنانية عام وفي المقابل، واجه لبنان إجرا اإلنفاق على الرعاية الصحية.

، انخفض اإلنفاق العام على قطاع الصحة 2010و 2000وبين عامي  وھو ما أدى إلى محدودية حيز المالية العامة. 2006
 %57ث تراجع من من إجمالي الناتج المحلي؛ وظل اإلنفاق الشخصي، رغم تدنيه، مرتفعاً حي %2.7إلى  %3.2في لبنان من 

  من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية. %46إلى 

رغم ھذه المكاسب، واجه نظام الرعاية الصحية في كال البلدين، مثل كثير من األنظمة في المنطقة، ضغوطا متزايدة للتطور 
األمراض غير المعدية، مثل أمراض وحلَّت  من أجل تلبية احتياجات السكان والمساندة في تحقيق األھداف اإلنمائية بشكل أفضل.

وتأخر التصدي لھذه األوضاع  القلب والسكتة الدماغية، محل األمراض المعدية باعتبارھا األسباب الرئيسية للمرض والوفاة.
ذه ھورغم أن أعداد األسرة واألطباء بالمستشفيات كانت ُتعتبر كافية بشكل عام، فقد تركَّز العديد من  من خالل تضافر الجھود.

م  الموارد في المدن الرئيسية، مما أدى إلى محدودية إتاحتھا وتدني جودة الرعاية في المناطق الريفية. ورغم ما تحقق من تقدُّ
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ضين بدرجة  في خفض النفقات التي يتحملھا األفراد من أموالھم الخاصة، فإن المواطنين األشد فقراً في ھذين البلدين ظلوا معرَّ
  لية من جراء مشكالت تتعلق بالصحة.عالية النتكاسات ما

   آثار الالجئين على البلدان المضيفة في المنطقة

لمجاورة ابلدان الأدت األزمة السورية وما نتج عنھا من تدفق لالجئين إلى زيادة الطلب بدرجة كبيرة على الخدمات الصحية في 
ل األردن نحو 2014ففي عام  .)1-2(الجدول  المنطقةب زيارة قام بھا الجئون سوريون للمراكز الصحية ألف  700، سجَّ

لت شبكة مراكز الرعاية الصحية األولية في البالد، التي تقدم الرعاية  والمستشفيات في عموم أرجاء المملكة. وفي لبنان، سجَّ
دد ، أي أكثر من ضعف ع2015مليون زيارة عام  1.5منشأة، أكثر من  200للفئات المستضعفة من السكان في حوالي 

لة قبل بداية األزمة عام   %35، قام الالجئون السوريون بنحو 2013ألف زيارة. وفي عام  700، وھو 2009الزيارات المسجَّ
  من مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان.

م تحقيق لبنان الھدفين ورغ أدت أوضاع النزوح إلى توقُّف تحقيق مكاسب صحية كبيرة، بل وانتكاستھا في بعض الحاالت.
ففي الفترة من  المتعلقين بصحة األمھات واألطفال من بين األھداف اإلنمائية لأللفية، فإن ھذين الھدفين شھدا انتكاسات ملحوظة.

آالف مولود حي، وزاد معدل وفيات  10وفاة لكل  4.9إلى  3.4، زاد معدل وفيات المواليد في لبنان من 2017إلى  2012
وبلغ ھذان المعدالن بين الالجئين السوريين تقريباً ضعف ما ھما  ألف والدة حية. 100وفاة لكل  21.3إلى  12.7ن األمھات م

وفي األردن ولبنان، فإن أمراضا تمت مكافحتھا جيداً في السابق، من بينھا الحصبة والسل  عليه بين السكان األصليين.
، على سبيل المثال،  2012ففي عام  المحلية واإلقليمية لمكافحة األمراض. والليشمانيات، عاودت الظھور وبدأت تھدد الجھود

وُتظھر بيانات المفوضية  .%27وھو أول أعوام تدفق الالجئين بأعداد كبيرة على لبنان، زاد تسجيل اإلصابة بالسل بنسبة 
الرئيسية التي تدفع الالجئين إلى طلب الرعاية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن األمراض المعدية ھي أحد العوامل 

  األولية في األردن ولبنان.

  . وضع الالجئين السوريين المسجلين1-2الجدول 
  

 إمكانية الحصول على خدمات صحية ظروف المعيشة الوافدون السوريون* بلد اللجوء

  مخيمات %38 227,971 العراق
  a 13خارج المخيمات  62%

م لبعض الالجئين المسجلين.  b خدمات ُمعيَّنة ُتقدَّ
d c 

في مستوطنات حضرية أو  %82 655,833 األردن
  13aعشوائية 

الجئون سوريون (مسجلون لدى مفوضية األمم 
المتحدة) يمكنھم الحصول على خدمات الصحة 

  hالعامة. 
مناطق حضرية (بيروت)، مخيمات  1,017,433 لبنان

عشوائية (سھل البقاع)، مخيمات صبرا 
  fوشاتيال (بيروت) 

التسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة شرط 
لحصول الالجئين السوريين على خدمات الرعاية 

  hالصحية األولية. 
توقف تسجيل الوافدين الجدد في مايو/أيار 

  aبناء على طلب الحكومة اللبنانية.  2015

ضواحي (تعرف باسم مدن تابعة)،  2,764,500 تركيا
  gومخيمات على الحدود التركية السورية 

الالجئون السوريون المسجلون الذين يعيشون في 
يجري تسجيلھم في برنامج التأمين  فقيرةأحياء 

الصحي العام التركي ويمكنھم الحصول على 
مجانية. وفي المخيمات، تقدم  خدمات صحية

منظمات غير حكومية مياھا نظيفة وخدمات 
  fالصرف الصحي وخدمات صحية أخرى. 

ُيتاح للسوريين االنتفاع بخدمات نظام الصحة   hمناطق حضرية  115,204 مصر
العامة، لكن يجب عليھم دفع نفس الرسوم التي 

والخدمات تحمَّلت أكثر من  eيدفعھا المصريون. 
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طاقتھا وغالبا ما يصعب على الالجئين االنتفاع 
  hبخدماتھا بسبب التكاليف. 

  . )CDCمراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منھا ( المصدر:
  .2016أكتوبر/تشرين األول  31عدد الالجئين المسجلين لدى مفوضية الالجئين الذين وصلوا حتى * مالحظة:

a .movements/index.html#thirteen-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population.  
b .movements/index.html#fourteen-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population.  
c .movements/index.html#fifteen-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population .
d.movements/index.html#sixteen-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population.  
e .movements/index.html#seventeen-v/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/populationhttps://www.cdc.go.  
f .movements/index.html#eighteen-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population.  
g .movements/index.html#nineteen-eehealth/profiles/syrian/populationhttps://www.cdc.gov/immigrantrefug.  
h .movements/index.html#twenty-https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population.  

  

، كشف 2013وفي عام  أدت تدفقات الالجئين إلى تعقيد الجھود الرامية إلى توفير تغطية صحية شاملة وحماية مالية أساسية.
لبنان النقاب عن خطط طموحة لتوسيع مظلة التغطية التأمينية السيما للبنانيين المحرومين، لكن ھذه الجھود توقفت بسبب تدفق 

(البنك الدولي  مليون الجئ سوري على مدى األعوام الخمسة الماضية وما نتج عنه من طلب على الخدمات الصحية 1.3
مية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن السوريين في لبنان حالياً جزءا من تكلفة بعض خدمات وتسدد المفوضية السا .ھـ)2017

وھناك  المستشفيات، مثل الرعاية التوليدية وحاالت الطوارئ التي تھدد الحياة، لكن المرضى يتحملون غالبا بقية التكاليف.
وتوصلت دراسة أُجريت  ، ال تتم تغطيتھا على اإلطالق.خدمات أخرى، مثل عالج السرطان وغسيل الكلى واألمراض الكارثية

 %12مقابل  %6مؤخراً إلى أن معدالت دخول المستشفيات بين الالجئين السوريين تخلَّفت كثيرا مقارنًة بنظرائھم اللبنانيين (
  سنوياً)، مما يثير مخاوف جدية بشأن التكلفة باعتبارھا عائقا أمام الحصول على الرعاية.

، غطت الحكومة األردنية بسخاء جميع تكاليف 2014و 2012فبين عامي  ردن، ظھرت مجموعة مماثلة من المخاوف.وفي األ
لكن مع ارتفاع عدد الالجئين، أصبح ھذا النھج غير قابل لالستدامة من الناحية المالية، مما  الرعاية الصحية األساسية لالجئين.

وخالل عامين منذ تنفيذ ھذه  من تكلفة معظم الخدمات. %20بأن يتحمل الالجئون أجبر األردن على تنفيذ المشاركة في الدفع 
وتوصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر  .%60المشاركة في الدفع، ھبط استخدام الالجئين للخدمات الصحية في األردن حوالي 

من الحوامل  %50الجھم، وأن أكثر من من الالجئين السوريين في األردن يقولون إنھم ال يستطيعون تحمُّل تكاليف ع %50من 
   يذكرن أنه ليس بوسعھن تحمُّل تكاليف االنتقال إلجراء زيارات الرعاية السابقة للوالدة.

إلى انخفاض مستوى الرضا بين المرضى، مما يھدد الرعاية الصحية وأدى عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات 
وفي  مواطنين ونظام الرعاية الصحية. كما زادت فترات االنتظار لتلقي الخدمات في كال البلدين.العالقة الضعيفة أصالً بين ال

حيث زادت نسبة اإلحاالت إلى المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة أكثر  2016األردن، طالت حاالت التأخير ھذه في عام 
وأشارت تقارير إلى أن نقص بعض األدوية األساسية أصبح  .مليون دوالر 154عن العام السابق، مما كلَّف الحكومة  %50من 

ومما زاد من تقويض مستوى الرضا عن الرعاية نقص العاملين في مجال الرعاية  .د)2017(البنك الدولي  أكثر شيوعا
راض غير واألمالصحية، السيما المدربين على معالجة حاالت الصحة اإلنجابية والعنف القائم على نوع الجنس والصحة العقلية 

كما أضعف االنفصال الثقافي رضا المرضى، حيث أفاد بعض الالجئين السوريين على األقل بأن العاملين في مجال  المعدية.
  الصحة اإلنسانية يفتقرون إلى الحساسية الثقافية المالئمة عند تقديم الرعاية.

 استجابة إنمائية

طاقتھا وأصبح تحقيق األھداف اإلنمائية موضع شك، تظھر الحاجة إلى وضع  تحمُّل الخدمات الصحية األساسية أعباء تفوقمع 
حلول جديدة تعالج في آن واحد المشكالت األساسية ألنظمة الرعاية الصحية مع االستجابة للمطالب الجديدة الناتجة عن تدفقات 

من أوجه قصور في أنظمة الرعاية الصحية،  وحتى قبل اندالع الصراع السوري، كان العديد من بلدان المنطقة يعاني الالجئين.
بدءاً من االعتماد الكبير على المدفوعات الشخصية ونقص تخصصات معيَّنة بين العاملين في الرعاية الصحية وصوالً إلى 

القائمة  وتفاقمت الجھود الرامية إلى معالجة التحديات تشرذم ھذه الخدمات، مما أدى إلى انعدام الكفاءة وتدني جودة الرعاية.
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مسبقاً بسبب وصول ماليين الالجئين الذين تعيش نسبة كبيرة منھم داخل المجتمعات المحلية وليس في المخيمات، ويسعون غالباً 
ورغم المحاوالت األولية التي قامت بھا بعض البلدان  إلى الحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليھا السكان المحليون.

ً للغاية، السيما في ظل ارتفاع المضيفة لتمويل ھذه الخد مات من أجل الالجئين، فقد ثبت أن حجم التكاليف والطلب ضخما
   مستويات الدين ونقص المساندة اإلنسانية.

تشير التجارب الحديثة إلى عدة طرق يمكن من خاللھا أن تساعد قطاعات الصحة البلدان التي تواجه تدفقات كبيرة من الالجئين 
  األھداف اإلنمائية:على تحقيق 

استخدام آليات تمويلية مبتكرة لمساندة الخدمات الصحية األساسية، مع التأكيد على مبدأ أن استضافة الالجئين تمثل منفعة  •
المشروع  في األشھر األخيرة، وافق البنك الدولي على مشروعين طارئين للرعاية الصحية في المنطقة: عامة عالمية.

مليون دوالر؛ ومشروع تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية اللبناني  50ة في األردن بتمويل قدره الطارئ للرعاية الصحي
 150وكان كال المشروعين يمثالن جزءا من مشاريع منفصلة بتكلفة قدرھا  مليون دوالر. 120على الصمود بتمويل قدره 

ن ھما أول مشروعين للرعاية الصحية يساندھما وھذا مليون دوالر مع تعبئة تمويل مواٍز من البنك اإلسالمي للتنمية.
ر التابع للبنك الدولي والذي تم إنشاؤه مؤخراً لمساندة بلدان المنطقة المتوسطة  البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّ

  الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين.
 
ة شديدة التشرذم قبل اندالع األزمة السورية، حيث تقدم الخدمات كانت أنظمة الرعاية الصحية في العديد من بلدان المنطق •

الصحية جھات مختلفة من بينھا وزارات مختلفة، وجھات فاعلة من القطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات 
المساعدات وأسھمت تدفقات الالجئين األخيرة في الغالب في ھذا التشرذم ألن الجھات الفاعلة في مجال  خيرية دينية.

اإلنسانية تنشئ في بعض األحيان أنظمة موازية ال تساند أنظمة الرعاية الصحية الوطنية، بل تستنزف مواردھا في بعض 
 ويجب أن تعمل الجھود الرامية إلى زيادة المعروض على تقوية القدرات الوطنية أيضاً، وليس التنافس معھا. الحاالت.

يز قدرة نظام الرعاية الصحية اللبناني على الصمود المساعدة لتوسيع نطاق وحجم فعلى سبيل المثال، يقدم مشروع تعز
حزمة الخدمات األساسية التي تغطيھا بالفعل منظمات تابعة لألمم المتحدة ضمن شبكة منشآت الرعاية الصحية األولية في 

 .البالد، مما يساعد على تقوية القدرات داخل ھذه المواقع وتسھيل تقديم الرعاية
 

ُتظھر بيانات المفوضية  تمكين الالجئين العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية من سد الفجوات في الموارد البشرية. •
طبيبا،  483أن الالجئين السوريين في األردن كان من بينھم  2017السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مارس/آذار 

وبسبب القيود القانونية، لن يتمكن معظمھم من استئناف العمل في  مساعدا طبيا. 335صيدليا، و 448ممرضا، و 880و
فعلى  وتستكشف بعض البلدان طرقا مبتكرة لتوظيف ھؤالء المتخصصين لتلبية احتياجات الالجئين الصحية. مجاالتھم.

رعاية األولية السوريين لتقديم ال سبيل المثال، افتتحت تركيا العشرات من عيادات الالجئين التي توظف األطباء والممرضين
 باللغة العربية إلى الالجئين.

  
تصميم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بحيث يتالءم مع مواجھة العبء المرضي المتغيِّر والناجم عن أوضاع  •

ن األطباء ومسؤولي ويجب مراعاة توسيع نطاق ھذه الجھود لضمان تدريب الكوادر القادمة م الصراع والنزوح الجماعي.
الصحة العامة تدريبا مالئما لتلبية االحتياجات الصحية التي يختص بھا الالجئون في الغالب، باإلضافة إلى احتياجات 

 المجتمعات المحلية المضيفة.
  
 
 
 
 



 

  18         2017  المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    أكتوبر/تشرين األول تقرير
 

III. الوظائف 

  في سوق العمل قبل تدفق الالجئين وبعده المستجدات
 

تسبب ). 1-2ھرب من الصراع ما يزيد على خمسة ماليين سوري، أغلبھم عبر الحدود إلى بلدان مجاورة بالمنطقة (الجدول 
مليون وظيفة في سوريا، مما نجم عنه تغيُّرات ھيكلية كبيرة في االقتصاد وأسواق العمل وخسائر ھائلة  3.2الصراع في فقدان 

سبب عمليات التسريح الضخمة الناجمة عن إغالق المصانع والشركات، بلغ معدل فقدان وب 2011للمھارات المتقدمة. ومنذ عام 
في عام و من السكان في سن العمل خارج القوى العاملة. %50وأصبح ما يزيد على  ألف وظيفة سنوياً. 538الوظائف نحو 

. ولتحقيق دخل %78بين الشباب إلى ، كما زاد معدل البطالة %52.9زاد معدل البطالة على المستوى الوطني إلى ، 2015
ألسرھم، يتجه األفراد بشكل متزايد إلى المشاركة في الخدمة العسكرية أو "اقتصاد الحرب". ومع انھيار قطاعي النفط 
ً في القطاعات منخفضة اإلنتاجية. وتراجعت نسبة  والصناعات التحويلية، تعمل نسبة كبيرة ومتزايدة من األيدي العاملة حاليا

من العمال في قطاع الزراعة رغم  %20وال يزال يعمل  .%2إلى ما ال يتجاوز  %14ظائف في قطاع الصناعة من الو
، زاد معدل التوظيف في الخدمات منخفضة اإلنتاجية التي يعمل بھا النقيضوعلى  ألف وظيفة في ھذا القطاع. 400خسارة 

، ونقص فرص العمل، والتراجع الحاد في مستويات المعيشة إلى وأدت الھجرة بسبب الوضع األمني 15من العمال. %78حالياً 
   .أ)2017(البنك الدولي،  نقص كبير في المھارات داخل سوريا

وحتى قبل اندالع الصراع السوري،  من الصعب التحقق من آثار الالجئين على أسواق العمل واألجور في البلدان المضيفة.
وال تزال أسواق العمل  العمل التنظيمية وبرامج تنشيط أسواق العمل في بلدان المنطقة.كانت ھناك أوجه قصور ھيكلية في لوائح 

المحلية تواجه مخزونا كبيرا من الموارد البشرية غير المستغلة بسبب ارتفاع معدالت البطالة والخمول االقتصادي، السيما بين 
خلق فرص عمل رسمية في القطاع الخاص، عددا متزايدا من ، باإلضافة إلى محدودية معدل البطالة المرتفعوقد دفع  الشباب.

ً في االقتصاد غير الرسمي . )2012(البنك الدولي  العمالة إلى العمل في أنشطة غير منتجة توفر لھم حد الكفاف وتقع غالبا
وفي  ل.ن في سن العمھذا التدفق الھائل لالجئين إلى تفاقم صعوبة األوضاع في أسواق العمل المحلية ألن نصف الالجئيأدى و

في  كثير من ھؤالء الالجئينويعمل  .%35لبنان، تسبب تدفق الالجئين من سوريا في زيادة حجم قوة العمل بنسبة تقارب 
جح . وسيتنافس الشباب مھنياً على األرأو كليھما تدني مستويات التعليم وعدم وجود تصاريح عملبسبب القطاع غير الرسمي 
 16في سوق العمل، وسيتم تركُّزھم في قطاعات (السياحة والتجارة) تأثر نموھا باألزمة أكثر من غيرھا. مع الالجئين السوريين

  ويقبل الالجئون السوريون أيضا أجورا أقل من العاملين في المجتمعات المحلية المضيفة.

السيما  %9عدالت البطالة تتجاوز نسبة وال تزال م كان االقتصاد األردني يعاني من ارتفاع معدالت البطالة قبل تدفق الالجئين.
(صندوق النقد الدولي  2017في عام  %15.8سنوات وھو  10بين الشباب والنساء، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لھا خالل 

ويشكل اإلناث  ألفا منھم على وظائف. 55ال يحصل سوى لكن ألف أردني إلى قوة العمل سنوياً  120.  وينضم قرابة )2017
من السكان غير النشطين اقتصاديا. عالوة على ذلك، يعمل نحو نصف العمالة  %65األقل تعليما الغالبية من بين  واألشخاص

ل نصف الالجئين  ويزداد الوضع سوءا بين الالجئين السوريين المقيمين في األردن. 17في القطاع غير الرسمي باألردن. وُيسجَّ
 40الجئ، لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وال يحمل سوى مليون  1.3السوريين، البالغ عددھم نحو 

  18).2017ألفا منھم تصريح عمل (بحلول منتصف عام 

لوضع وأصبح ا .أثرت أزمة الالجئين على كل من العراقيين الذين ھربوا والمجتمعات المحلية التي تركوھا وراءھم في العراق،و
، بلغ معدل البطالة على المستوى 2016ن الذين التمسوا السالمة والعمل في العراق. وفي عام حتى أسوأ لالجئين السوريي

                                                            
ر أرقام العمالة بالقطاعات على أساس نسبة مرونة العمالة إلى إجمالي الناتج ال 15 وتفترض ھذه الطريقة ثبات  محلي، وبالتالي يجب تفسيرھا بعناية.ُتقدَّ

 كثافة العمالة في أنشطة اإلنتاج، وھو ما قد ال يحدث في جميع القطاعات في وضع الصراع.
 .0152في عام  %33من الشباب العاملين في قطاعي السياحة والتجارة، مقابل نسبة ال تتجاوز  %50، كان يعمل أكثر من 2010في عام  16
 وتقارير وزارة العمل. 2020-2011استراتيجية التوظيف الوطنية األردنية للفترة  17
 ُيسمح لغير األردنيين بالعمل مع مراعاة مجموعة من المھن المقيَّدة والحصص القطاعية المحددة. 18
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مما ينتج عنه عدم  19من مجموع الوظائف، %40ويوفر القطاع العام  .%36، ومعدل البطالة بين الشباب %16الوطني 
لق الوظائف في القطاع الخاص، ويتمثل ھذا وجود حيز مالي متاح تقريباً. ويعوق الضعف الشديد في بيئة أنشطة األعمال خ

انعدام األمن، والفساد، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب، وتدني إمكانية الحصول على الكھرباء واالئتمان،  الضعف في
 وقوة نفوذ المؤسسات المملوكة للدولة. وذلك قبل أن يلحق الصراع ضد تنظيم داعش أضرارا كبيرة بآفاق فرص العمل.

ماليين وظيفة بحلول عام  5ويلزم خلق نحو في المناطق المتضررة من تنظيم داعش.  %47وانخفض الدخل من العمل بنسبة 
لوقف اآلثار السلبية التي نجمت عن عقود من فرض العقوبات وتأجج الصراع، واالعتماد على النفط، واللوائح التنظيمية  2030

   .في القطاعين الخاص والعامالمرھقة والتي أعاقت بشدة خلق الوظائف 

وتم  ألف وظيفة معظمھا في قطاعي الزراعة والخدمات. 600ويدمر الصراع الدائر في اليمن اقتصاد البالد، كما أطاح بنحو 
وقد ھرب الالجئون اليمنيون إلى جيبوتي، وبلدان الخليج، والسودان. وھرب معظم ھؤالء ألسباب  ماليين شخص. 3تشريد نحو 

أمنية تجنبا للتجنيد القسري وبالتالي فقدوا وظائفھم. ويستضيف اليمن نفسه الجئين من القرن األفريقي، كإثيوبيا والصومال، ممن 
حقت أشد األضرار بالشركات الصغيرة والمتوسطة من جراء ول يأملون بالعثور على فرص أفضل رغم الصراع المتأجج.

من  %70وقام نحو  واستمر تراجعھا. 202015عام  %12وتراجعت نسبة الوظائف في القطاع الخاص نحو  الصراع.
فقط  %17، بلغ معدل البطالة في اليمن 2016وفي عام  الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسريح نصف ما لديھا من عمالة.

وأدى تدمير البنية التحتية وانعدام االستقرار إلى زيادة تكاليف األعمال، وتقلصت قاعدة العمالء  ت التنمية العالمية).(مؤشرا
   واإليرادات، فضالً عن ھجرة رؤوس أموال كبيرة من القطاع الخاص إلى الخارج.

ممن ھربوا من ليبيا يبحثون عن عمل، لكن  %50وتظھر تقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن حوالي 
 اعصراألمر ينتھي بھم بالھروب إلى أوروبا فرارا من األوضاع االقتصادية الصعبة وعدم استقرار سوق العمل. وأحدث ال

 %13.5ن وزاد معدل البطالة اإلجمالي في ليبيا م ا على االقتصاد، وبالتالي على سوق العمل.ملموسالسياسي العميق تأثيرا سلبيا 
، %48ويبلغ معدل البطالة بين الشباب قرابة  ، مع تغيُّره بدرجة قليلة منذ ذلك الحين.2012عام  %19إلى  2010في عام 

) من قوة العمل في ليبيا بالقطاع العام، وھي نسبة مرتفعة حتى %85وتعمل الغالبية العظمى ( .%25والبطالة بين اإلناث 
   .%93بل وترتفع ھذه النسبة بين النساء لتصل إلى  بالمعايير السائدة في المنطقة.

  استجابة إنمائية

) تسريع وتيرة خلق الوظائف بالقطاع الرسمي 1( تواجه جميع بلدان المنطقة ثالثة تحديات مشتركة، وإن كانت بدرجات متفاوتة:
) ربط الفئات 3القطاع غير الرسمي؛ و() تحسين نوعية الوظائف الموجودة في 2في األنشطة ذات القيمة المضافة األعلى؛ و(

ومن غير المحتمل أن يتم خالل العقد القادم  المستضعفة من السكان بالوظائف أو مساعدتھا على االنتقال إلى وظائف أفضل.
لكن من الممكن، بل والضروري، زيادة  خلق وظائف بالقطاع الرسمي تكفي الستيعاب جميع الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ل ھيكلي أكثر جوھرية.نس   بة الوظائف بالقطاع الرسمي تدريجياً إلتاحة إجراء تحوُّ

ضين للمعاناة، بمن فيھم الالجئون، للحصول على  وُتعد السياسات المعنية بالعمل والھجرة بالغة األھمية لمساندة العمال المعرَّ
توجد أوجه قصور ھيكلية في لوائح العمل التنظيمية وظائف أو االنتقال من وظائف متدنية إلى أخرى أعلى جودة. ولألسف، 

ا يعملون في ال فيھتم تصميمھا لبيئة كان معظم العم ، أوال،وبرامج تنشيط أسواق العمل في بلدان المنطقة. فاللوائح التنظيمية
العمال  علية الحتياجاتكانت برامج تنشيط أسواق العمل "مدفوعة بالعرض" وال يمكنھا االستجابة بفاثانيا، و القطاع الرسمي؛

  وأرباب العمل خارج القطاع الرسمي.

ويلزم تعزيز كفاءة اللوائح التنظيمية بأماكن العمل لحماية العمال، بما في ذلك من يعملون بالقطاع غير الرسمي، إلى جانب 
وينطوي إجراء ھذه  قطاع الرسمي.استيعاب التكاليف االجتماعية لفقدان الوظائف والحد من التشوھات المقيِّدة لخلق الوظائف بال

الت التنظي ضمان إجراء توزيع عادل ) 2(ضمان حد أدنى من الدخل، و) 1مية على التوصل إلى ُنھج مختلفة من أجل (التحوُّ

                                                            
 .2014و 2012ألسر المعيشية في العراق عامي ما لم ُيذكر خالف ذلك، تم الحصول على جميع األرقام من المسوح االجتماعية االقتصادية ل 19
 .2015منظمة العمل الدولية والمسح السريع للجھاز المركزي لإلحصاء في الجمھورية اليمنية،  20
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تطبيق معايير أساسية للعمل وأوضاع مالئمة ) 4(حماية العمال من البطالة، و) 3(للقيمة المضافة بين األجور واألرباح، و
  ته.لمزاول

بالمثل، إذا تجاوزت القيمة االجتماعية لربط العمال بالوظائف، أو مساعدتھم على االنتقال من وظائف متدنية إلى أخرى أعلى 
جودة، القيمة المتحققة للعامل (ورب العمل عند وجوده)، فسيكون ھناك مبرر منطقي لزيادة االستثمارات في برامج تنشيط 

ن  ، يلزم إعادة صياغة أنظمة التنفيذ والتمويل.ھا. ويتطلب بلوغ ھذه المستوياتاق العمل وتوسيع نطاق تغطيتأسو ويجب أن تحسِّ
اإلجراءات التدخلية على جانب "الطلب" والتي تركز أسواق العمل وبين برامج  تحسين الربط بينأنظمة التنفيذ، بوجه خاص، 

ة الالجئين على الحصول على وظائف ھي إجراء تحسينات وأفضل طريقة لمساعد على خلق الوظائف أو رفع إنتاجية العمالة.
   جوھرية في أداء أسواق العمل بالبلدان المضيفة.

IV. ُسبل كسب العيش  

ً ما يؤثر  ً على سبل كسب عدم مالئمة غالبا الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك حرية التنقل واإلقامة، سلبا
) أن الكثير من الالجئين يعجزون عن إيجاد سبل لكسب العيش أو الحفاظ 2002الدراسات (جاكوبسن وُتظھر  العيش لالجئين.

عليھا ألنھم ال يمكنھم ممارسة الحقوق المستحقة لھم بموجب حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني أو قانون الالجئين أو 
فقد أسھمت قدرة  فيما يلي سلسلة من األمثلة في بعض البلدان. وترد كل ذلك (انظر القسم الخاص بتغير الجدال السياسي).

الالجئين الليبيريين في غانا على ممارسة حقوق حرية التنقل، وكذلك الحصول على فرص عمل وخدمات التعليم الحكومي، في 
ھدف تمكينھم من تحقيق وقدمت حكومة أوغندا أراضي زراعية لالجئين ب ).2002نجاحھم نسبيا في االعتماد على أنفسھم (ديك 

   االكتفاء الذاتي لحين يتم التوصل إلى حل دائم.

فالالجئون ال يضطرون فقط إلى التعامل مع  وتؤثر البيئة الخارجية واألجواء الضبابية أيضا على سبل كسب العيش لالجئين.
موارد ثيرة إلى المعاناة من شدة محدودية التجربة الفرار والتشرد التي تكون مؤلمة في الغالب، بل ينتھي بھم المطاف في أحيان ك

ويمكن أن تتأثر سبل كسب العيش لالجئين سلباً بحالة عدم اليقين التي تكتنف   أو انعدامھا من جراء خسارة األصول والقدرات.
وتصعِّب ھذه  استخراج تصاريح العمل بسبب سرعة تغيُّر السياسات المتعلقة بالتجديد والقطاعات التي تسري عليھا التصاريح.

 21األجواء الضبابية على الالجئين اتخاذ القرارات وحساب التكاليف والمنافع والمخاطر الستراتيجيات كسب الرزق المختلفة.
وتتسم فترة االنتظار، التي يمكن أن تصل  ففي اإلكوادور، ال ُيسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلى حين تتم تسوية وضعھم القانوني.

مليئة بالخوف والقلق من جانب الالجئين وتزيد فيھا الضغوط بسبب عدم قدرتھم على االنخراط بشكل قانوني في  إلى عام، بأنھا
وفي كولومبيا، يضطر الالجئون إلى استخدام سبل غير قانونية لكسب  العمل بالقطاع الرسمي، ونقص فرص العمل، والتمييز.

) أن رفع ھذا القيد عن طالبي اللجوء من شأنه الحد من 2005لو (ويرى  أرزاقھم خالل إجراءات معالجة طلبات اللجوء.
  الشعور بالخوف المرتبط بالعمل بشكل غير قانوني.

  استجابة إنمائية

ولھذا السبب،  كما ورد أعاله، تتأثر سبل كسب العيش بطائفة متنوعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية.
ومن الضروري أيضا اعتماد  ج شامل لتصميم وتنفيذ برامج تساند توفير سبل لالجئين لكسب أرزاقھم.من الضروري تطبيق نھ

وفي ھذا الصدد، يجب أال ُيراعى إزالة الحواجز القانونية فحسب بل أيضا الحواجز األخرى،  المزيج الصحيح من السياسات.
قتصادية وُبعد مستوطنات الالجئين والقيود المفروضة من ومن بينھا ضعف إمكانية دخول سوق العمل بسبب سوء األوضاع اال

وال تقل أھمية عن ذلك معالجة االختالفات اللغوية، ونقص المھارات، ونقص األدوات و/أو رأس المال  السلطات المحلية.
   االبتدائي، والشعور بالكراھية تجاه الالجئين.

                                                            
 .2017تستند المناقشة في ھذا القسم إلى دراسة أجراھا معھد التنمية الخارجية عام  21
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فھناك اختالف بين الرجال والنساء  الخصوصيات المتعلقة بالجنسين. تحقق األنشطة االقتصادية عادًة نجاحا أكبر عند مراعاة
وبسبب الفرار وما يواجھه النازحون من معاناة أثناء النزوح، فقد اختلفت  في طريقة إيجاد سبل كسب الرزق والحفاظ عليھا.

د كسب أرزاقھن، معوقات ومخاطر وتواجه النساء، عن أدوار الجنسين والوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين اختالفا كبيرا.
وعندما تكون موارد رزق األسرة على حافة الخطر، فإن الفتيات يصبحن أول من يتم إخراجھن  تختلف عما يواجھه الرجال.

أن معدل  2016عام ’ ال لضياع جيل’وتخلص دراسة أجرتھا منظمة  من التعليم للعمل أو يتم إجبارھن على الزواج مبكراً.
 وتتعرض الفتيات في المناطق غير المحمية لالتجار بھن. 22.%30وفي األردن أكثر من  %20زواج األطفال في لبنان بلغ 

   ھذه الفروق عند وضع سياسات تعالج سبل كسب العيش للنساء واألصول التي يعتمدن عليھا في كسب أرزاقھن.ويجب مراعاة 

ووفقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإنه عند وضع تشريعات أو لوائح تنظيمية إلنشاء أنشطة مساِندة لسبل 
ل ھو اتباع نھ وأحد العناصر بالغة األھمية ھو ضمان سماع  ج ُيطبَّق من القاعدة إلى القمة.كسب العيش، يكون الخيار المفضَّ

) بدرجة كبيرة إلى أنھا 2003ويمكن أن ُيعزى نجاح المفوضية في غواتيماال (تشنغ وتشودوبا  آراء الالجئين ومشاركتھم.
ومن بين الجئي غواتيماال الذين  الالجئين. استطاعت االعتماد على القدرة القيادية الكبيرة والمعرفة باألوضاع داخل مجتمعات

ساعدتھم المفوضية، كانت أكثر مجتمعات الالجئين نجاحا ھي التي تم فيھا تخيير الالجئين بأن يعيشوا حيثما أرادوا ومع من 
  أرادوا، ويعيلوا أنفسھم بالطرق التي أرادوھا.

لالجئين ھو معالجة القضايا اإلنمائية القائمة قبل األزمة أخيراً، يجب أن يكون العنصر الرئيسي في تعزيز سبل كسب العيش 
بسنوات طويلة في المجتمعات المحلية المضيفة بما في ذلك تحسين مناخ ممارسة أنشطة األعمال، وتدعيم تقديم الخدمات التعليمية 

ويتساوى مع ذلك في األھمية  للشباب.والصحية والبيئية وتوسيع نطاقه لمواجھة الزيادة السكانية، وتقديم التدريب على المھارات 
تشجيع السياسات التي تعزز حرية التنقل وتوسيع نطاق الحق في العمل بالنسبة لالجئين، وكالھما يصبان في مصلحة المجتمعات 

   المحلية المضيفة.

  كيف يمكن لمجتمع التنمية تحسين أدائه؟

  اإلجراءات التدخلية والمساعدات 

  الموارد

وال غرابة في  واسعة النطاق التي شھدتھا المنطقة على مدى العقد الماضي صاحبھا تكبُّد تكاليف مالية كبيرة. إن حاالت النزوح
 أن الكثير من ھذه التكاليف يتحملھا الالجئون أنفسھم الذين يستخدمون األصول الموجودة لديھم لمساندة تحركھم وإعالة أسرھم.

م الالجئين السوريين الذين جرت معھم مقابالت في لبنان أشاروا إلى أنھم اعتمدوا وتوصلت دراسة لمنظمة أوكسفام إلى أن معظ
ً ما تنفد ھذه الموارد بسرعة قبل أن يتمكن )2015(أوكسفام أمريكا  لدى وصولھم على مدخراتھم في المقام األول . وغالبا
  الالجئ من تأمين عمل أو مأوى لفترة طويلة.

ً لنسبة الالجئين إلى  يأتي من البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين. وھناك جزء كبير آخر من التمويل وتبعا
السكان األصليين، يمكن أن يفرض الالجئون ضغوطا كبيرة على مؤشرات المالية العامة واالقتصاد الكلي والتي تنشأ، على 

د حاولت جھات فاعلة مختلفة، من بينھا البنك الدولي، وق سبيل المثال، عن استخدامھم للخدمات وحصولھم على السلع المدعمة.
لكن ھذه الدراسات تستخدم عادًة طائفة واسعة من المنھجيات، مما  تمويل العبء الذي يفرضه الالجئون على البلدان المضيفة.

  األعباء).يتعذر معه المقارنة فيما بينھا عبر الفترات الزمنية والبلدان المختلفة (انظر القسم الخاص بتقاسم 

                                                            
 في األردن. %30في لبنان وأكثر من  %20، بلغت المعدالت 2016في عام  22
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المصدر الرئيسي الثالث لتمويل مواجھة أزمات النزوح في المنطقة ھو الشركاء الخارجيون، سواء في شكل مساعدات إنسانية 
وال يوجد حتى اآلن عرض عام شامل أو تقديرات جامعة لمبالغ  أو إنمائية أو من خالل المساھمات الخيرية والتبرعات الخاصة.

   ينفقھا المجتمع الدولي على أزمات النزوح القسري على مستوى العالم.المساعدات المالية التي 

ر دراسة مليار  20أن اإلنفاق العالمي على أزمات النزوح القسري بلغ حوالي  2017أجراھا البنك الدولي عام  جديدة وتقدِّ
ح أنه بخس تقييم لكن ھذا التقدير يغفل عددا من األطراف الفاعل ).ب2017البنك الدولي ( 2015دوالر عام  ة، وبالتالي ُيرجَّ

من ھذه األموال، على مستوطنات الالجئين  %75مليار دوالر، أو  15.4، تم إنفاق نحو 2016وفي عام  23التكاليف الفعلية.
نحة وظلت النسبة المتبقية في البلدان الما داخل البلدان المانحة األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

. وبشكل غير مسبوق، وصل ھذا المبلغ 2016و 2015في عامي  %27.5ترتفع منذ بداية األزمة السورية، حيث زادت بواقع 
وعند استثناء تكلفة إعادة توطين الالجئين، يكون كل  من إجمالي صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية. %10.8إلى ما يعادل 

   .2015دوالرا في المتوسط خالل عام  131بلغ الجئ في باقي بلدان العالم استفاد بم

بالمثل، من الصعب تحديد المبالغ الفعلية ونوع التمويل الذي يصل إلى الالجئين والبلدان المضيفة في المنطقة. فخالل الفترة 
ومن ھذا  ر.مليار دوال 2.5، كان األردن تاسع أكبر متلٍق للمساعدات اإلنمائية الرسمية حيث حصل على قرابة 2014-2015

وفي تناقض صارخ،  في شكل معونات إنسانية تم توجيه معظمھا على األرجح إلى الالجئين السوريين. %30المبلغ، تم تقديم 
  ).3-2منھا (الشكل  %60مليون دوالر شّكلت المعونات اإلنسانية حوالي  975تلقى لبنان خالل الفترة نفسھا 

 مشكلة مؤقتة يحتاج الفارون فيھا إلى إغاثة فورية لحين يتمكنوا من العودة إلى ديارھم. وُينظر عادةً إلى النزوح القسري على أنه
ومن ثم، كانت المساعدات تركِّز على اتخاذ اإلجراءات الطارئة القصيرة األمد في الغالب للحفاظ على األرواح، وكانت ال تغطي 

م ألزمات النزوح القسري يأتي باألساس من ميزانيات  ولذلك، كان التمويل عادًة سوى االحتياجات العاجلة للنازحين. المقدَّ
لكن مع طول أمد أزمات النزوح، بما فيھا  األعمال اإلنسانية التي تعتمد على دورات الميزانية السنوية وآفاق التخطيط القصيرة.

أثرت أيضا ت . وفي الوقت ذاتهنمائيةتلك القائمة منذ عقود مثل الحالتين الفلسطينية واألفغانية، أصبحت احتياجات الالجئين إ
وقد أدى ھذا "الوضع المعتاد الجديد" إلى زيادة مبالغ المساعدات اإلنسانية  مسارات التنمية في المجتمعات المحلية المضيفة.

ھة نحو أوضاع الالجئين التي استمرت ألكثر من  أعوام وأصبحت في بعض الحاالت مصادر موازية لتقديم الخدمات  ثمانيةالموجَّ
مة من الدولة المضيفة لمواطنيھا.   األساسية وفرص كسب العيش بمنأى عن تلك المقدَّ

                                                            
 ةيرصد التحليل مصروفات معظم المنظمات الرئيسية العاملة في مجال تمويل التنمية، وإن كان ال يشتمل على تقارير من برنامج األمم المتحد 23

العالمية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمات غير حكومية صغيرة اإلنمائي ومنظمة اليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
والتنمية  نوغيرھا؛ وال تشتمل المالحظة أيضا على ما أنفقته البلدان بشكل ثنائي على برامج النزوح القسري في البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاو

 في الميدان االقتصادي.
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 2015-2013. إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية، 3-2الشكل 

 

 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. المصدر:

ومن مبلغ أولي  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الجھة الرئيسية المعنية بتقديم المساندة لالجئين في العالم.ُتعد 
 مليار دوالر. 6.5، زادت الميزانية التشغيلية للمفوضية باطراد لتصل إلى أكثر من 1950ألف دوالر في عام  300قدره 

ه معظم تمويل المفوضية من خالل خطط االستجابة لالجئين، وھي أداة للتخطيط والتنسيق المشترك بين الوكاالت تقودھا  وُيوجَّ
المفوضية لالستجابة ألوضاع الالجئين كبيرة النطاق أو المعقدة. وتقدم ھذه األداة استراتيجية االستجابة المشتركة بين الوكاالت 

وطلبت خطة االستجابة لالجئين  ن اتساق وتكامل االستجابة اإلنسانية.والمتطلبات المالية المقاِبلة لجميع الشركاء من أجل ضما
ر بنحو  84مساندًة بمبلغ  2012السوريين األولى في مارس/آذار  ألف الجئ في األردن ولبنان  96مليون دوالر لتغطية ما ُيقدَّ

  ).4-2وتركيا والعراق (الشكل 

  تقاسم األعباء

فإن تقديم التمويل لھم غالبا ما ُيقارن بظواھر أخرى ُتعتبر من المنافع العامة العالمية مثل نظراً لتحركات الالجئين عبر الحدود، 
وضمان تقاسم األعباء بصورة مالئمة، بما في ذلك زيادة التمويل الدولي، تعوقه نفس أنواع  مكافحة تغيُّر المناخ أو األوبئة.

لتغلب على مشكلة االنتفاع دون مقابل (انظر القسم الخاص برفاه الالجئين التحديات التي تواجه المنافع العامة العالمية األخرى ل
على أساس االعتراف بأن أي بلد يمكن أن  1951وقد صيغت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  كمنفعة عامة عالمية).

ً البلدان  وألن بلدان يفرز الجئين في المستقبل، وبالتالي ُتعد استضافة الالجئين مسلية عالمية. اللجوء األول تكون افتراضيا
 المضيفة في الغالب، تقر االتفاقية بإمكانية وقوع العبء على بعض البلدان بشكل غير متناسب.
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2017-2012. االستجابة اإلنسانية في األزمة السورية، 4-2الشكل       

 

  .مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين المصدر:       

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 1951واعترافاً بالحاجة إلى وضع رؤية جديدة للنموذج الضمني لتقاسم األعباء في اتفاقية عام 
والھدف العام لإلعالن ھو تحسين  .2016الالجئين والمھاجرين في سبتمبر/أيلول  من أجلالمتحدة باإلجماع إعالن نيويورك 

لتحركات الالجئين واسعة النطاق وأوضاع اللجوء طويلة األمد. ولتخفيف العبء الواقع على طريقة استجابة المجتمع الدولي 
البلدان الرئيسية المستقبلة لالجئين، يقترح اإلعالن، من خالل اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين، إجراءات جماعية محددة من 

) توسيع نطاق الحلول المتعلقة 3د الالجئين على ذاتھم، و() تعزيز اعتما2) تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، و(1أجل (
  ) دعم الظروف في البلدان األصلية لالجئين للعودة بأمان وكرامة.4بالبلدان الثالثة، و(

يشتمل اإلعالن على التزامات بزيادة تقاسم األعباء مثل اعتزام تحسين تقديم المساعدات اإلنسانية واإلنمائية إلى البلدان األشد 
) 2) سد جميع ثغرات التمويل، و(1واألھداف الثالثة ھي ( تضرراً بطرق من بينھا وضع حلول مالية مبتكرة متعددة األطراف.

) توسيع الفرص المتاحة 3إيجاد منازل جديدة لجميع الالجئين الذين تحددھم المفوضية على أنھم بحاجة إلى إعادة التوطين، و(
-2غير بلدانھم األصلية من خالل، على سبيل المثال، برامج تنقل العمالة أو التعليم (اإلطار  لالجئين لالنتقال إلى بلدان أخرى

1.(   

وھناك عامالن رئيسيان أعاقا في السابق المشاركة  ظھرت أفكار جديدة بشأن كيفية زيادة التمويل متعدد األطراف لالجئين.
أوالً، وجھة النظر التقليدية  ديات الناجمة عن أوضاع النزوح القسري.المنھجية من جانب المؤسسات المالية الدولية للتصدي للتح

بأن الالجئين ال يشكلون سوى تحٍد إنمائي أدت إلى النظر إليھم على أنھم يقعون خارج نطاق التفويض الممنوح لھذه المنظمات 
ذ بموجبه البلدان قروضا لالستثمار في عمليات وثانياً، أدى النموذج المستند إلى كل بلد، الذي تأخ اإلنمائية ومزاياھا النسبية.

وألنھم ليسوا مواطنين،  التنمية لصالح مواطنيھا، إلى زيادة تدني االستثمار في التحديات اإلنمائية الناشئة عن استضافة الالجئين.
   لم يكن الالجئون جزءا من مواطني أي بلد.
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  : إعادة توطين الالجئين في بلدان ثالثة1-2اإلطار 

ويمكن أن تحدث إعادة التوطين ھذه  يأخذ تقاسم األعباء أيضا شكل إعادة توطين الالجئين خارج بلد اللجوء األول.
ة وافق على دخولھم وفي النھاي (بلد ثالث) من خالل المفوضية التي لديھا والية نقل الالجئين من بلد لجوء إلى آخر

م نحو 2016وفي عام  دائم لالجئين محددين.التوطين حق ال منح ألف سوري إلعادة توطينھم من المنطقة  77، تقدَّ
من  23498سورياً من األردن، و 30181على  2016. ويشتمل عدد عام 2015ألفا في عام  53وتركيا، مقابل 

م من المنطقة وتركيا مجتمعتين أكثر من 2013ومنذ عام  من تركيا. 16682لبنان، و ألف الجئ سوري  156، تقدَّ
ويقِدم الجئون آخرون على التماس وضع اللجوء في بلدان ثالثة  أطينھم وتسجيلھم في المساعدات اإلنسانية.إلعادة تو
م  2017ومايو/أيار  2011ففي الفترة بين أبريل/نيسان  بمفردھم. فردا سوريا  952446على سبيل المثال، تقدَّ

  ببطلبات للجوء في أوروبا.

 
   مالحظة:

 .http://www.unhcr.org/59364f887.pdf  .أ
مة ألول مرة.  .ب لكن بعض اإلحصاءات تشمل على األرجح طلبات مكررة (لنفس البلد أو لبلد  بقدر اإلمكان، تعكس األرقام الطلبات المقدَّ

 آخر).
  

ً استبعاد المنظور "اإلنساني فقط" أل ن تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى داخل األردن ولبنان فرض االعتراف بأن تم فعليا
تدفقات الالجئين لھا بالفعل جوانب إنمائية مھمة بالنسبة لالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة اللذين يواجھان تحديات إنمائية 

ع البلدان النامية على االقتراض من وقد أدى ھذا االعتراف إلى زيادة بذل الجھود لمعالجة غياب  خاصة بھما. الحوافز التي تشجِّ
   أجل غير مواطنيھا.

رة إلى 2016في عام  ، اجتمع عدد من المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين إليجاد طريقة مبتكرة لتقديم التمويل بشروط ميسَّ
 التمويل تسھيالتالعالمي ل  برنامجالج عن ذلك إطالق ونت أكبر عدد من الالجئين في العالم. لبنان واألردن اللذين يتركَّز بھما

ر أفريقيا الذي ركِّز على مساعدة األردن ولبنان على التصدي آلثار الالجئين السوريين  وشمال األوسط الشرق لمنطقة الُميسَّ
التمويل من المانحين في . وتحققت ھذه النتيجة من خالل تجميع )2-2(اإلطار  دون االضطرار إلى زيادة مستويات ديونھما

ر للمشاريع اإلنمائية التي تساند الالجئين والبلدان المضيفة لھم. ورغم أن الحاجة  صندوق للوساطة المالية يقدم التمويل الميسَّ
يل وكانت أشد إلحاحا بالنسبة لألردن ولبنان، فإنه من المعلوم اآلن أن بلدانا أخرى متوسطة الدخل تواجه نفس العقبات أمام تم

ر لتمكين بلدان أخرى من تلقي ھذه التسھيالت. التمويل تسھيالت وقد تم توسيع نطاق برنامج غير المواطنين.    الُميسَّ

حتى البلدان منخفضة الدخل واجھت عقبات في الحصول على تمويل إنمائي منخفض التكلفة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية 
ً بعد المضيفة والالجئين. م رغبة البلدان النامية في استخدام مواردھا المحدودة لدى المؤسسة الدولية للتنمية من أجل واعترافا

المؤسسة ليتم استخدامھما  لموارد عشر الثامن الالجئين، قرر المساھمون في البنك الدولي تخصيص ملياري دوالر لدورة التجديد
من السكان) من الحصول  %0.1ألف الجئ (أي أكثر من  25ر من ويمكِّن ھذا التغيير البلدان الموجود بھا أكث لھذا الغرض.

   على مخصصات إضافية إلى حافظتھا العادية لدى المؤسسة.
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ر2-2اإلطار    : البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّ
 

ع الحرب ديارھم منذ اندالجراء استضافة ماليين الالجئين السوريين الذين فروا من من يتحمَّل لبنان واألردن تكاليف ھائلة 
. ولتخفيف وطأة ھذا العبء الواقع على ھذين البلدين المضيفين، قام البنك الدولي واألمم المتحدة والبنك 2011عام 

بتدشين  2016اإلسالمي للتنمية، بالتعاون الوثيق مع مجتمع المانحين وطائفة من الشركاء الدوليين، في أبريل/نيسان 
ر.برنامج تسھيالت التم   ويل الميسَّ

 
ً للمنفعة العامة العالمية التي يقدمھا لبنان واألردن من خالل فتح حدودھما أمام الالجئين السوريين، يستخدم ھذا  وإدراكا
رة لھذين البلدين  البرنامج منح الجھات المانحة للحد من تكلفة قروض بنوك التنمية متعددة األطراف إلى مستويات ميسَّ

كِّن ھذه المنح ھذين البلدين من االقتراض بتكلفة ميسورة لتمويل المشاريع اإلنمائية التي تعود بالنفع وتم متوسطي الدخل.
على كل من الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة. ورغم استمرار تركيز البرنامج على لبنان واألردن األشد احتياجاً، 

العالمي أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول  فإن الشركاء قاموا بتوسيع نطاق البرنامج إلى المستوى
وحتى أغسطس/آب  وذلك كي يتمكن من مساعدة البلدان متوسطة الدخل على التصدي ألزمات الالجئين أينما وقعت. 2016
ر، الذي أُعيدت تسميته، تمويال ميسَّ 2017 م البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّ  دوالر إلى را بقيمة تتجاوز مليار، قدَّ

  مشاريع. 7لبنان واألردن لتمويل 

 
  

  البيانات والرصد

  عدم كفاية البيانات بشأن الالجئين

يشكل تعزيز إتاحة البيانات بشأن الالجئين ودقتھا وموثوقيتھا تحديا بالغ األھمية أمام المجتمع الدولي في سعيه لالستجابة ألزمة 
ففي حاالت كثيرة، تنتج البيانات  وأوالً، يصُعب دائما الحصول على أرقام دقيقة عن أعداد الالجئين. فعال.الالجئين بشكل 

م البيانات أيضا  األصلية عن عملية تسجيل تنظمھا المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. وفي بعض الحاالت، ُتقدَّ
ي ھ بيانات المفوضية بمصداقية كبيرة، وعملية جمع البيانات لدى المفوضية وتحظى من مؤسسات وطنية في البلدان المضيفة.

وبالفعل في بعض  لكن ما لم يقم الفارون من بلدانھم بتقديم أنفسھم للتسجيل، فلن يتم قيدھم في بيانات المفوضية. .عملية جارية
ر الحكومة  لدى المفوضية. البلدان، ال يقوم عدد كبير من الالجئين بحكم األمر الواقع بتسجيل أنفسھم فعلى سبيل المثال، تقدِّ

لين لدى  1.3األردنية أن عدد السوريين باألردن يبلغ قرابة  مليون نسمة، في حين أن عدد الالجئين السوريين في األردن المسجَّ
عھم على التسجيل . وھناك بعض السوريين األثرياء ال توجد لديھم حوافز تشجِّ 2017ألفا في أغسطس/آب  660المفوضية بلغ 

وعلى جانب البلد المضيف، يمكن أن تؤدي التدفقات الھائلة  ألغراض اقتصادية. كمھاجرينكالجئين، كما يأتي سوريون آخرون 
وفي الطرف اآلخر من العملية، قد ال يجد بعض األشخاص ما  إلى إرباك أنظمة التسجيل، مما يصعِّب للغاية عملية التسجيل.

وعدم إلغاء التسجيل ھذا يمكن أن يضيف أخطاء في البيانات  اء التسجيل كالجئين حتى عندما يتغيَّر وضعھم.يحفِّزھم على إلغ
   المتعلقة بالالجئين.

ثانياً، بالنظر إلى ھوامش األخطاء الناتجة عن االختالفات في طرق تجميع البيانات وتصنيفھا فيما بين البلدان والمؤسسات، يلزم 
وأيضا بسبب محدودية المتغيرات والمؤشرات  ).ب2017 البنك الدوليت المتعلقة بالالجئين بدرجة من الحذر (التعامل مع البيانا

   التي تتم تغطيتھا في ھذه البيانات، فإنھا ال تعكس في الغالب صورة واقعية عن رفاه الالجئين أو سبل عيشھم.

وال تغطي اإلحصاءات التقليدية،  في المجتمعات المحلية المضيفة لھم.ثالثاً، يصعب غالبا العثور على بيانات مصنَّفة عن الالجئين 
لين أو السكان المقيمين بھا،  مثل التعداد الوطني أو إحصاءات الفقر الصادرة عن البنك الدولي، سوى مواطني البلدان المسجَّ

أثرت بتدفقات الالجئين ألنه يصُعب ومن الصعب أيضا تحديد أي المجتمعات المحلية ت ).2016وليس الالجئون (فيرم وآخرون 
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فال يوجد حد معيَّن إذا ما تم تجاوزه ُيعتبر التدفق كبيراً بما يكفي ألن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية  تحديد مفھوم "التأثر".
  ).ب2017البنك الدولي على المجتمعات المحلية المضيفة (

  تقييم آثار تدفقات الالجئين ورصدھا

ويتطلب الحد  آثار تدفقات الالجئين ورصدھا شرطين أساسين للقيام بإجراءات تدخلية فعالة للتصدي ألزمة الالجئين.ُيعد تقييم 
من اآلثار السلبية واالستفادة المثلى من الفرص الناشئة عن تدفقات الالجئين إجراء تقييم منھجي للمجاالت الرئيسية التي تحتاج 

وحالما يجري تنفيذ اإلجراءات التدخلية،  طرق التي يجب من خاللھا تنفيذ ھذه اإلجراءات.إلى إجراءات تدخلية وكذلك أنسب ال
وال يزال التقييم  فإنه يلزم القيام برصد دقيق لفھم ما إذا كانت ھذه اإلجراءات ُتحدث األثر المنشود، واألسباب إذا لم تكن كذلك.

   ليل االقتصادي يحتاج إلى تنقيح.والرصد في سياق أوضاع الالجئين مجاال جديدا نسبيا للتح

والثاني  "على من تقع اآلثار؟". األول: لتقييم تدفقات الالجئين ورصد آثار اإلجراءات التدخلية للتصدي لھا، يجب طرح سؤالين.
ين بالنسبة للسؤال األول، يمكن أن تؤثر أزمة الالجئين على العديد من المجموعات، لكن الطرف "ما ھو مصدر اآلثار؟". :

وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فھناك  الرئيسيين صاحبي المصلحة المباشرة ھما الالجئون والمجتمعات المحلية المضيفة لھم.
والمصدر الثاني ھو اإلجراءات التدخلية المصممة لمعالجة األزمة، مثل المشورة  األول ھو تدفق الالجئين. مصدران لآلثار:

  ة المساعدات.بشأن السياسات أو برنامج ألنشط

وتتعلق الصعوبات األساسية بإتاحة البيانات ودقتھا وموثوقيتھا كما  يشكل التقييم والرصد، رغم أھميتھما، صعوبات منھجية.
وتتمثل نقاط االختناق الرئيسية في محدودية المتغيِّرات والمؤشرات بشأن سبل كسب العيش لالجئين ونقص البيانات  نوقش أعاله.
تتمثل في فصل آثار النزوح عن آثار الحرب وأعمال العنف التي تسببت  أخرىوھناك صعوبة  لمجتمعات المحلية.المصنَّفة في ا
ويمكن أن تؤدي برامج المساعدات لالجئين إلى زيادة تدفقھم وبالتالي قد يؤثر ھدف التقييم ذاته، وھو توثيق الحاجة  في اندالعھا.

   ھمية، وھو عدد الالجئين.إلى موارد إضافية، على متغيِّر بالغ األ

بالنسبة لتقييم أثر اإلجراءات التدخلية مثل المشورة بشأن السياسات وبرامج المساعدات، فإن المؤسسات المعنية لم تضع بعد 
ين ئوبشكل عام، ال يخضع أثر المساعدات اإلنسانية لتقييم دقيق، فيما ال يزال تقييم المساندة اإلنمائية لالج إطارا منھجيا قويا.
   كما تتفاوت أُطر التقييم والرصد تفاوتا كبيرا تبعا للمشاريع والمؤسسات المعنية. في مراحله األولى.

  تحسين البيانات وعمليات التقييم

زة لتحسين البيانات المتعلقة بالالجئين وعملية تقييم  بالنظر إلى القيود المبيَّنة أعاله، يجب أن يبذل المجتمع الدولي جھودا مركَّ
لكنھا تؤدي  ويمكن تكبُّد تكاليف باھظة في عمليات جمع البيانات وتحليلھا. الحتياجات ورصد أثر اإلجراءات التدخلية المصممة.ا

 ).ب2017 البنك الدوليغالبا إلى تكاليف أقل بكثير و/أو فاعلية أعلى بكثير في تخطيط وتنفيذ أنشطة اإلغاثة والتنمية (
   الجھود حول المجاالت األربعة التالية.ومستقبالً، يمكن أن تتركز 

ويمكن أن تشارك المؤسسات المعنية لتحسين عملياتھا  ينخرط العديد من المؤسسات في التصدي ألزمات الالجئين. .1
قة لتحسين إمكانية المقارنة. وُتعد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  المشتركة لجمع البيانات ووضع منھجية منسَّ

عة  ن المؤسسة الرائدة في جمع البيانات المتعلقة بالالجئين.الالجئي ويحتفظ برنامج الغذاء العالمي بقاعدة بيانات موسَّ
وتقوم المؤسسات الوطنية والمنظمات  عن األشخاص المستضعفين، بمن فيھم الالجئون، ولديه وحدة إحصائية قوية.

توجد بعض الشراكات بالفعل، السيما فيما يخص أزمة و  ن.غير الحكومية أيضا بجمع البيانات عن السكان المستضعفي
 الالجئين السوريين التي أطلقت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجلھا عدة مبادرات لسد فجوة البيانات.

ع بإجراء  ةفعلى سبيل المثال، بذلت المفوضية جھودا تتجاوز نطاق عملية التسجيل لديھا، من بينھا عمل مسوح موسَّ
وبناء على ھذه البيانات، قام البنك الدولي والمفوضية ببحوث  زيارات إلى المنازل ووضع إطار لتقييم أوجه الضعف.

وسُتستخدم ھذه البحوث لتصميم سياسات وإجراءات تدخلية تتعلق بالالجئين  مشتركة لتقييم رفاه الالجئين السوريين.
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ن مع منظمات دولية، تحليالت دقيقة بشأن أوضاع الالجئين في األردن وقد أجرت ريتش، بالتعاو والمضيفين لھم.
   وھذه الجھود تستحق اإلشادة بھا ويجب توسيع نطاقھا وتعزيزھا. ولبنان.

لتحسين جمع البيانات وتحليلھا، يجب أن تنشئ الحكومات والمنظمات الدولية نظاما للبيانات المفتوحة من خالل  .2
ويجب إنشاء ھذا النظام بحيث يسمح بمراقبة  ية المتعلقة بالالجئين والسكان المضيفين لھم.اإلفصاح عن بياناتھا األول

الجودة بشكل قوي من جانب المستخدمين أنفسھم، مع القيام في الوقت ذاته بإخفاء ھوية البيانات األولية لحماية 
 خصوصية وأمن الالجئين والمشردين داخليا الذين فروا من العنف واالضطھاد.

وھناك مجال كبير لتعزيز قدرات المؤسسات  يجب تعزيز قدرات كل من المشاركين على جمع البيانات وتحليلھا. .3
ً تكاليف كبيرة جراء تدفقات الالجئين. الوطنية في البلدان المضيفة.  وتتحمل ھذه البلدان والمجتمعات المحلية غالبا

  يساعد في تأمين المساندة الالزمة لتخفيف ھذا العبء. وإطالع المجتمع الدولي على ھذه التكاليف بدقة يمكن أن
يجب على المجتمع الدولي وضع إطار منھجي لتقييم ورصد آثار تدفقات الالجئين واإلجراءات التدخلية المصممة  .4

رايتقدعبر شراكة دولية مقرھا في مجموعة البنك الدولي لوقد أُطلِقت مثل ھذه الجھود  للتصدي لھا.  م تمويال ميسَّ
ويشترط البرنامج على الجھات التي تنفِّذ مشاريع  لمساعدة األردن ولبنان على التصدي آلثار تدفق الالجئين السوريين.

م الذي تحرزه عملياتھا وتأثيرھا وفقاً إلطار النتائج لكل مشروع  يساندھا البرنامج بتقديم تمويل لھا أن تقوم بقياس التقدُّ
اط القوة والقدرات لدى أصحاب المصلحة المتنوعين، أطلق البرنامج مؤخراً جھداً ولالستفادة من نق .)1-2(اإلطار 

لوضع آلية على المستوى اإلجمالي لقياس اآلثار المحددة للمشاريع المساَندة على الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة 
إلى تحسين تقييم ورصد آثار اإلجراءات وإذا نجحت ھذه اآللية، فإنه يمكن االستناد إليھا في الجھود الرامية  لھم.

  التدخلية المصممة للتصدي ألزمات الالجئين في سياقات أخرى حول العالم.
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أحدث   التطورات

خفضة،    ن م على   الرغم   من   أسعار   النفط   العالمیة   ال
ي    ةً   ف وی ةً   ق دای ر   ب جزائ ل   النمو   االقتصادي   لل سجَّ

و   2017 م دل   ن ع ى   أن   م رات   إل دی ق ت ر   ال .   وتشی
غ    ل ي   ب ق ی ق ح ي   3.7إجمالي   الناتج   المحلي   ال %   ف

ذا    ھ سي   ل ی رئ ل   ال ام ع ان   ال الربع   األول   للعام،   وك
ذي    ات   ال محروق النمو   ھو   اإلنتاج   القوي   لقطاع   ال

وه    م دل   ن ع غ   م ل ي     %. 7.1ب و   ف م ن ع   ال راج وت
ى    ات   إل %   2.8القطاعات   األخرى   غیر   المحروق

ام   4.0من    ن   ع سھ   م ف .   2016%   خالل   الربع   ن
ات    اع طاع   الصن ي   ق ا   ف راجع   واضح ت ان   ال وك

ى    و   إل م ن %   3.9التحویلیة   الذي   ھبط   فیھ   معدل   ال
،   وفي   2016%   في   الربع   األول   من   عام   5.1من   

ى    و   إل م ن خفض   ال ة   ان زراع اع   ال ط ن   3ق %   م
ى   6وبلغ   معدل   التضخم   أكثر   من     %. 4.8 %   حت

  اآلن   ھذا   العام.
لت   المالیة   العامة   عجزا   كبیرا،   واستمر   عجز    وسجَّ
د    زی ذي   ی ة   ال ی حساب   المعامالت   الجاریة   الخارج

ورات   10على    زاف   وف %،   وھو   ما   أدَّى   إلى   استن
ام     واحتیاطیات   المالیة   العامة. ع اق   ال ف ل   اإلن وسجَّ

ي    ات   ف وب ب   صع ع   بسب وق ت م ً   أقل   من   ال انخفاضا
بخفض   اإلنفاق   بنسبة      2016تحقیق   ھدف   میزانیة   

ب   2017%،   واستمر   ھذا   النمط   في   9 ان .   وفي   ج
ى    ة   إل ی ات   األول ان المعامالت   الخارجیة،   تشیر   البی

ة    ب س ن ي   0.14أن   الواردات   تراجعت   قلیال   ب %   ف
ام    ع ع   األول   ل رب ص      2017ال ی راخ ب   ت ب بس

یص   عجز    ل ق ى   ت االستیراد   الجدیدة   التي   تھدف   إل
ا   زادت    م ن ی ة،   ب اری ج الت   ال ام ع م اب   ال حس

ة    ب س ن ع     %). 35.3الصادرات   زیادةً   كبیرة   (ب وم
ات   رأس    استمرار   ھذه   العجوزات،   ومحدودیة   تدفق
ي    ب ن المال   الوافدة،   انخفضت   احتیاطیات   النقد   األج
ا   ظل    م ن ی رة)،   ب ی زال   وف بسرعة   (وإن   كانت   ال   ت

ام،     مستوى   الدین   الخارجي   متدنیا   للغایة. وبوجھ   ع
ة    اری ج الت   ال ام ع م اب   ال د   حس ی ر   رص ی یش

ى   عدم   13-(  ي)   إل حل م ج   ال ات ن %   من   إجمالي   ال

دات    ائ ع ر   ل ی ب ك اض   ال توافق   الواردات   مع   االنخف
  .2014الصادرات   منذ   عام   

ع    ن،   م ی ت وی ئ ن   م ی وزاد   معدل   البطالة   قرابة   نقطت
ة. طی ف ن ر   ال ی طاعات   غ غ     ركود   النمو   في   الق ل وب

ل/12.3 ری ى   أب ى   حت %   في   األشھر   الستة   األول
وسة   2017نیسان    م ل درجة   م ا   ب ،   ومازال   مرتفع

اء. س ن اب   وال ب وى     بین   الش اع   مست ف َزى   ارت ع ویُ
ى   عدم    ھ   إل ن ب   م ان ي   ج اب   ف ب ن   الش ی ة   ب البطال
ي   سوق    عرض   ف ب   وال طل ي   ال التناسق   بین   جانب
ف    ق   وظائ صاد   عن   خل ت العمل،   وإلى   عجز   االق

وتُقّوِض   زیادة   معدل     كافیة   وتعزیز   ریادة   األعمال.
ي    إلعجاب   ف ر   ل ی ث البطالة   ما   تحقق   من   خفض   م

ى   10ویعیش     مستویات   الفقر. ان   عل %   من   السك
ر،    ق ف ن   ال راث ي   ب رى   ف رة   أخ وط   م ق ة   الس اف ح
دل    ع اطق،   إذ   إن   م ن م واستمرت   التفاوتات   بین   ال
غ    ل ب اطق   (الصحراء)   ی ن م عض   ال ي   ب ة   ف البطال
عض   اآلخر    ب ي   ال ي   وف وطن دل   ال ع م ي   ال ف ضع

 (السھول)   ثالثة   أضعاف   المعدل   الوطني.

 اآلفاق   المستقبلية

ي    و   بشدة   ف م ن دل   ال ع راجع   م ت من   المتوقع   أن   ی
ام      2017النصف   الثاني   من   عام    ي   ع    2018وف

ة    ی ال م ط   أوضاع   ال ر   ضب ی داب ار   ت ور   آث مع   ظھ
دل   العامة. ع ط م ب ھ ومع استقرار إنتاج النفط، سی
ب   ورسوم   الكليالنمو  اع   الضرائ ف ر   ارت ،   وسیُؤثِّ

ة. طی ف ن ر   ال ی طاعات   غ ق و   ال م  االستیراد   على   ن
و    م دل   ن ع غ   م ل ب ع   أن   ی وق ت م ونتیجة   لذلك،   من   ال

ي    حل م ام   2.2إجمالي   الناتج   ال ي   ع    2017%   ف
از    ی ت ي   اج ة   ف وب دل   صع ع م ذا   ال د   ھ ج كلھ.   وسی

ي   2مستوى    ل      2019-2018%   ف –)  1(الشك
ز    ی م ت دخل   ی وسط   ال ت وھو   مستوى   ضعیف   لبلد   م

ومع   أن   بدء   اإلنتاج   من     "بتضخم   شریحة   الشباب".
صاد،    ت ى   االق حقول   نفط   جدیدة   سیضفي   زخما   عل
ل   وطأة    مَّ ح ت ی ة   س طی فإن   نمو   القطاعات   غیر   النف
ض    خَّ م ت ذي   ی ة   ال آثار   ضبط   أوضاع   المالیة   العام
خارجي. راض   ال ت  عن   عزوف   الحكومة   عن   االق

 الجزائر

 /العجز   المزدوج   في   االقتصاد   الجزائريالجزائر 2الشكل    /   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقي   الجزائر .1الشكل   
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ل االقتصاد نموا   قویا   في   أوائل      الجزائري   سجَّ
بفضل   معدالت   نمو   قویة   في      2017عام   

إنتاج المحروقات، وإنفاق عام أكبر من 
تحدیات   ھیكلیة   تعوق   النمو      ثمة   المتوقع، لكن

خارج   قطاع   المحروقات،   واستمر   ارتفاع   
وظل   العجز   المزدوج   مرتفعا،    التضخم.

متسببا   في   تناقص   وفورات   واحتیاطیات   
المالیة   العامة.   وفي   األمد   المتوسط،   من   

الُمتوقَّع   أن   ینخفض   بشدة   معدل   النمو   والعجز   
المزدوج   مع   مضي   الحكومة   في   تطبیق   تدابیر   

وستتطلَّب    لضبط   أوضاع   المالیة   العامة.
إصالحات   مصاحبة   لنظم   الدعم   ترتیبات   
 .لحمایة   ما   أُنِجز   في   مجال   الحد   من   الفقر



 

 

ا    دام ت زدوج   مس ومن   المنتظر   أن   یصبح   العجز   الم
ام    ول   ع ل ح ھ،   ب ائ ب ل   أع .   وإذا   2020یمكن   تحمُّ

رة    ی استمرت   تدابیر   ضبط   أوضاع   المالیة   العام   بوت
،   2019-2017أبطأ   مما   كانت   علیھ   في   السنوات   

ة    ی زان فإن   مسار   المیزانیة   الذي   یتضمنھ   قانون   المی
ر      2017لعام    ؤثِّ تُ ام   س ع اق   ال ف یضات   اإلن وتخف

ى    بشكل   أساسي   على   اإلنفاق   الرأسمالي،   وتؤدي   إل
دھور    ى   ت ن   إل ك د،   ول تخفیف   اآلثار   القصیرة   األم

ل. طوی د   ال ى   األم و   عل ع   أن   عجز     آفاق   النم وم
ل    راجع   (الشك راره   2الموازنة   سیت م إن   است )،   ف

ن    ى   م قَّ ب ا   ت م ی ر   ف ی ب ص   ك اق ن ى   ت ي   إل ؤدِّ ی س
ة    وب زداد   صع ة،   وت ی ائ وق ة   ال ی ال االحتیاطیات   الم
ادة    ق   إع عجز   عن   طری ل التمویل   غیر   المباشر   ل
ي. مصرف از   ال جھ ي   ال  تدویر   العائدات   النفطیة   ف

امالت    ع م ومن   المتوقع   أن   یتراجع   عجز   حساب   ال
ا   دون    ى   م ال   إل ی ل ي   10الجاریة   ق ،   2019%   ف

ى    ظر   إل ن ال ھ   ب ائ ب ل   أع مُّ ح ن   ت ك وھو   مستوى   یم
ا    ع ف رت زال   م ان   ال   ی مستوى   االحتیاطیات،   وإن   ك
ن    د   م زی م دخر   ال رض   أن   ی بالنسبة   لبلد   من   المفت

ان     عائدات   موارده. وعلى   الرغم   من   أن   شبكة   األم
ط    ر   ضب ی داب إن   ت رة،   ف ی ب زال   ك االجتماعي   ال   ت
ة    ل م ت ح م ة،   واإلصالحات   ال أوضاع   المالیة   العام
ان    حرم ر   وال ق ف دالت   ال ع د   م زی لنظام   الدعم   قد   ت

  .2019-2017خالل   فترة   السنوات   
 

  المخاطر   والتحديات
 

اعي،    م ت ات   السخط   االج حدی صاد   ت ت یواجھ   االق
ط    رة   بس ی طء   مس ي،   وب ل ك ی ھ ل   ال وُّ ح ت طء   ال وب
اء    س ن ة   ال الالمركزیة،   وانخفاض   معدالت   مشارك
ر    ی ة   غ دی ق ن اسة   ال ی في   القوى   العاملة،   وإدارة   الس

رة. ی ة   األخ ي   اآلون ا   ف ھ  التقلیدیة   التي   بدأ   العمل   ب
راء    ن   ج اعي   م م ت د   السخط   االج ِذر   تصاع ن ویُ
ادات    زی ي،   وال وم ك ح اق   ال ف ات   اإلن ض ی ف خ ت
وف    ي   صف ة   ف الضریبیة،   وارتفاع   معدالت   البطال
ة    ف الشباب   بمخاطر   كبیرة   قد   تُفِسد   آفاق   المستقبل   آن

ومع   أنھ   بدت   في   األفق   بوادر   إرادة   سیاسیة     الذكر.
دعم    ظم   ال وتوافق   وطني   في   اآلراء   على   ترشید   ن
إن    اءة   واإلنصاف،   ف ف ك ى   ال السخیة   التي   تفتقر   إل
ان    ات   األم ك ب مثل   ھذا   اإلصالح   یتطلَّب   تحسین   ش
ھ    ی وج ت د   ال ی ام   ج ظ ة   ن ام ل   إق ث ي   م اع م ت االج
ھ    للتحویالت   النقدیة   بحیث   یصل   الدعم   إلى   مستحقی

ویجري   حالیا     وتدشین   حملة   توعیة   إعالمیة   شاملة.
ن   أجل    ة   م ب مصاح ر   ال ی تصمیم   بعض   ھذه   التداب

وسط. ت م طء     تطبیقھا   في   األمد   ال وق   ب ع ا،   ی ی ان وث
ة    صادی ت ل   الھیكلي   جھود   تنویع   األنشطة   االق التحوُّ
ات،   فضال   عن    محروق ى   ال بحیث   ال   تقتصر   عل
اصر    ن ع ى   ال ي   اآلراء   عل ق   ف واف ى   ت ار   إل االفتق
ة    ی الرئیسیة   إلستراتیجیة   مثل   ھل   ینبغي   العمل   لتنم
اع    ط ق واردات،   ودور   ال دال   ال ادرات   أم   إب الص

ن     الخاص. د   م زی ز   العمل   لتحقیق   الم وثالثاً،   سیُعّزِ
ة،    ی ل ح م طات   ال الالمركزیة   االقتصادیة   دور   السل
ى    وھو   ما   یؤدي   إلى   تحسین   إمكانیة   الحصول   عل
ب    طل ت ذا   ی ن   ھ الخدمات   االجتماعیة   األساسیة،   لك
ى    ي   عل ال ح ت   ال وق ي   ال ز   ف ی رك ت ل   عن   ال التحوُّ

ة. زی رك م طة   ال ام   السل ة   أم اءل د     المس ع اً،   ی ع راب
ة    ل ام ع انخفاض   معدل   مشاركة   النساء   في   القوى   ال
ى   األرجح    ط   عل ب مسألة   متعددة   األبعاد،   لكنھا   ترت
ق    ط   خل م ة،   ون ی ت ح ت ة   ال ی بأوجھ   القصور   في   البن
ان    ات   األم ك ب ع   لش واس اق   ال ط ن ف،   وال ائ وظ ال

ي     االجتماعي،   والھجرة. ا،   ف ر/   6خامس ب م ت ب س
ر   2017أیلول    ة   غی دی ق ،   تبنَت   الحكومة   سیاسة   ن

ة    ام ع تقلیدیة   تتیح   للبنك   المركزي   تمویل   الخزانة   ال
ومن   المحتمل   أن   تؤدي   ھذه   السیاسة     بشكل   مباشر.

قات   إدارة   المالیة   العامة   في    الجدید   إلى   تقلیص   معّوِ
ي    رات   ف أخی ي   ت األمد   القصیر،   لكنھا   قد   تتسبَّب   ف
ة    م ھ ة   م ی ل ك ی اعتماد   وتطبیق   إصالحات   مالیة   وھ
ت    وق ي   ال ري   ف یحتاج   إلیھا   بشدة   االقتصاد   الجزائ

ة     الحالي. دی وفي   ھذه   الحالة،   قد   تؤدي   السیاسة   النق
اد    وط   ح ب الجدیدة   إلى   ضغوط   تضخمیة   كبیرة،   وھ
د    ي   األم ل   ف م حت م ي   ال حل م ج   ال ات في   إجمالي   الن

  المتوسط.

/   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیة   الجزائر .2الجدول      (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  
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مازال   اقتصاد   البحرین   یتعرض   آلثار   سلبیة   من   
جراء   أسعار   المحروقات   المنخفضة.   فقد   اتبعت   

،   2009البحرین   سیاسة   مالیة   توسُّعیة   منذ   عام   
وھو   ما   أدَّى   إلى   عجز   في   مالیتھا   العامة.   غیر   أن   

،   مع   انخفاض   2016الوضع   ازداد   سوءا   في   
%   وعجز   كلي   للمالیة   10العائدات   النفطیة   بنسبة   

%   من   إجمالي   الناتج   13العامة   یُقدَّر   بنسبة   
).   2015%   في   12.8المحلي   (صعودا   من   

وساعد   اإلنفاق   بالدْین   على   بقاء   معدل   النمو   
%،   لكنھ   ھوى   باحتیاطیات   النقد   3االقتصادي   عند   

األجنبي   إلى   مستوى   متدن   یبعث   على   القلق   یعادل   
شھر،   وزاد   حجم   الدین   العام      1.2تكالیف   واردات   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي.   وتُظِھر   65إلى   
انتعاشا   طفیفا      2017بیانات   للربع   األول   من   عام   

للنمو   السیما   في   القطاع   غیر   النفطي   الذي   بلغ   
%   سنویا   بالمقارنة   بما   كان   علیھ   4.4معدل   نموه   

%).   واتخذت   البحرین   3.7كلھ   (   2016في   عام   
بعض   المبادرات   من   أجل   ضبط   أوضاع   المالیة   
العامة.   وتم   تطبیق   إجراءات   لتعزیز   اإلیرادات   
مثل   زیادة   الضرائب   على   التبغ   والكحول   ورفع   
رسوم   الخدمات   الحكومیة.   وقد   یؤدي   تطبیق   
ضریبة   القیمة   المضافة   المقترحة   على   مستوى   
مجلس   التعاون   الخلیجي   والمتوقع   تطبیقھا   من   

إلى   تحقیق   المزید   من   تحسین      2018بدایة   عام   
المالیة   العامة   للحكومة.   وزاد   معدل   التضخم   

وكان   العامل   الرئیسي   في   ھذه      2016تدریجیا   في   
الزیادة   ھو   اإلصالح   الجاري   تطبیقھ   لنظام   الدعم،   
وجاءت   على   الرغم   من   ضعف   الطلب:   فقد   ارتفع   
معدل   التضخم   الكلي   وفقا   للرقم   القیاسي   العام   

%   لكنھ   سیظل   منخفضا   2.8ألسعار   المستھلكین   
.   ویشیر   تقییم   صندوق   النقد   الدولي   2017في   

للقطاع   المالي   إلى   أن   القطاع   المصرفي   مازال   

یحتفظ   بمرونتھ   وقدرتھ   على   مجابھة   الصدمات   
بفضل   ما   یتمتع   بھ   من   مستویات   رسملة   وسیولة   
كافیة،   حیث   قام   البنك   المركزي   بتدعیم   القواعد   
التنظیمیة   والرقابیة   في   القطاع.   بید   أن   مشكلة   
ضعف   الطلب   في   االقتصاد   تتضح   بجالء   في   

%   في   2.8ضعف   نمو   االئتمان   الذي   بلغ   معدلھ   
%   9.8بالمقارنة   مع   المتوسط   البالغ      2016

للسنوات   الخمس   السابقة   علیھ،   وفي   ھبوط   فصلي   
%   في   إجمالي   عدد   الموظفین   في   2.5یزید   على   

 . 2017الربع   األول   لعام   
%   في   3وجاء   تركیز   السلطات   على   النمو   (

)   على   حساب   تدھور   أوضاع   المالیة   2016
العامة.   ومع   أن   اإلنتاج   الحقیقي   لقطاع   المحروقات   
ظل   دونما   تغیُّر   تقریبا،   فإن   القطاعات   غیر   النفطیة   

%،   3.8سجلت   نموا   یُقدَّر   في   المتوسط   بنسبة   
وھو   رقم   یرجع   إلى   استمرار   التركیز   على   
االستثمارات   العامة،   التي   جاء   تمویل   بعضھا   من   
مجلس   التعاون   الخلیجي.   واتضح   الجانب   السلبي   
لھذا   النھج   في   ارتفاع   عجوزات   المالیة   العامة   

%   في   13دونما   ھوادة   لتصل   إلى   ما   یُقدَّر   بنسبة   
.   وتمت   تغطیة   جزء   كبیر   من   العجز   في   2016
من   خالل   إصدار   سندات   الدین   على      2016

الرغم   من   خفض   تصنیف   الدیون   السیادیة   للبحرین   
ى   إلى   تزاید   الضغوط   على   المالیة   العامة    فیما   یُعزَّ
للحكومة.   وفي   یولیو/تموز،   وافق   مجلس   الشورى   

ملیار      13مرة   أخرى   على   زیادة   سقف   الدین   إلى   
دینار   بحریني   (ما   یزید   قلیال   على   تقدیرات   إجمالي   

-2017)   لمیزانیة   2017الناتج   المحلي   للبالد   في   
2018 . 

،   نما   إجمالي   الناتج   المحلي   غیر   2017وفي   عام   
%   بالقیمة   الحقیقیة   4.4النفطي   بمعدل   سنوي   قدره   

في   الربع   األول،   وكان   القطاع   الخاص   ھو   
المحرك   الرئیسي   لھذا   النمو.   وبلغ   إنتاج   البالد   في   

آالف   برمیل   یومیا   من   النفط   في      203المتوسط   
(معظمھ   من   الحقل      2017النصف   األول   من   عام   

 المشترك   مع   السعودیة).   

 البحرين

  /   الموازنة   الحكومیةالبحرين . 2الشكل     /   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   ومكوناتھالبحرين . 1الشكل   

  المصادر:   السلطات   البحرینیة   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.  المصادر:   السلطات   البحرینیة،   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.

استمر   تراجع   النمو،   مع   استمرار   ضعف   
الطلب   الكلي   وتراكم   عجوزات   المالیة   العامة.   

ل    ومازال   حساب   المعامالت   الجاریة   یُسّجِ
عجزا،   وواصلت   احتیاطیات   النقد   األجنبي   

الھبوط،   لتخلق   مزیدا   من   الضغط   على   ربط   
سعر   صرف   العملة   المحلیة   بالدوالر.   وعلى   

الرغم   من   إجراءات   التقشُّف   التي   تتخذھا   
السلطات،   ال   تزال   البحرین   أشد   دول   مجلس   

التعاون   الخلیجي   ضعفا   في   مواجھة   آثار   
ھبوط   أسعار   النفط   والبوكسیت،   وذلك   بسبب   
قلة   مدخراتھا   وارتفاع   مستویات   مدیونیتھا،   

 ولذا   فإنھا   عرضة   لمخاطر   التمویل.   



 

 

وال   یتاح   الوصول   إلى   تحلیل   شامل   ألوضاع   
الرفاھة   بسبب   تقیید   الوصول   إلى   بیانات   المسوح   

ووفقا      االستقصائیة لألسر، وضعف القدرات.
بلغ      2014/2015لنتائج   المسح   األسري   في   

متوسط   اإلنفاق   االستھالكي   في   مملكة   البحرین   
دوالر      800دوالرا   للفرد   شھریا   (نحو      780نحو   

لألسر   البحرینیة).   وتعد   ُمعدَّالت   مشاركة   
المواطنین   البحرینیین   في   القوى   العاملة   منخفضة،   
ویعمل   معظم   الناس   في   القطاع   العام   الذي   یتسم   
بارتفاع   أجوره   وانخفاض   إنتاجیتھ.   ویُؤلِّف   العمال   
المغتربون   نحو   نصف   السكان   المقیمین   ویحصلون   

 على   دخول   أدنى   بدرجة   كبیرة.
 
 

 اآلفاق   المستقبلية
 

من   المتوقع   أن   یتراجع   النمو   االقتصادي   في   فترة   
التوقعات.   وتم   تعدیل   التوقعات   لمعدل   نمو   إجمالي   

%   في   2%   و2.4الناتج   المحلي   الحقیقي   إلى   
على   الترتیب،   مع   تراجع      2018و   2017

االستھالك   الخاص   والحكومي   بسبب   استمرار   
أسعار   النفط   المنخفضة.   ومن   المحتمل   أیضا   
تأجیل   بعض   استثمارات   البنیة   التحتیة   بدافع   
مراعاة   شواغل   استدامة   المالیة   العامة.   وفضال   عن   
ذلك،   من   غیر   المحتمل   أن   یستمر   ارتفاع   إنتاج   

   2017النفط   الذي   تحقَّق   في   الربع   األول   من   عام   
بعد   انسحاب   شركات   النفط   الدولیة   من   حقل   نفط   
عوالي   في   مایو/أیار.   وفي   غیاب   تعدیالت   ملموسة   
مسبقة   على   صعید   المالیة   العامة،   ستظل   البحرین   

عرضة   لمخاطر   تتعلق   بالمالیة   العامة   مع   بقاء   
أسعار   النفط   دون   مستویات   التعادل   بین   النفقات   

 والدخل.
ومن   المتوقع   أن   یتراجع   متوسط   التضخم   إلى   

،   فیما   یرجع   إلى   تھدئة   النشاط   2017%   في   1.5
االقتصادي   والتخلص   تدریجیا   من   اآلثار   المؤقتة   
لزیادة   األسعار   المترتبة   على   إصالحات   الدعم.   
وسینخفض   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   جزئیا   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   3.5إلى   
،   ویظل   عند   ھذا   المستوى   في   العام   القادم،   2017

ماعدا   احتمال   حدوث   تعدیل   طفیف.   ومن   المتوقع   
أن   تسیر   احتیاطیات   النقد   األجنبي   في   اتجاه   تنازلي   

.   وقد   تفوق   نسبة   الدین   العام   2018في   عام   
،   2017%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   80

%   من   ھذا   اإلجمالي   في   96لتصل   إلى   نحو   
،   ومن   المحتمل   أن   یكون   عجز   المالیة   في   2018
 %   لیساھم   في   التراكم   السریع   للدین.7حدود   

 
 

 المخاطر   والتحديات 
 

أصبح   تحقیق   استدامة   المالیة   العامة،   مع   الحفاظ   
على   معدل   نمو   معقول،   تحدیا   مھما   یُبِرز   الحاجة   
إلى   إطار   للمالیة   العامة   في   المدى   المتوسط   
للوصول   بالدین   الخارجي   إلى   مستویات   مستدامة   
لھا.   وعلى   الرغم   من    یمكن   االستمرار   في   تحمُّ
الجھود   المبذولة   من   أجل   التنویع   وزیادة   إیرادات   
المالیة   العامة   غیر   النفطیة،   فإن   المحروقات   تساھم   

%   من   اإلیرادات   الحكومیة   في   البحرین.   76بنحو   

%   من   20وفضال   عن   ذلك،   یلتھم   الدعم   أكثر   من   
ي   التأخیر   في    إیرادات   المیزانیة   العامة.   وقد   تُؤدِّ
تطبیق   إجراءات   ضبط   المالیة   العامة   
واإلصالحات   الھیكلیة   أو   وحدوث   مزید   من   
التراجع   في   أسعار   النفط   إلى   تخفیضات   إضافیة   
للتصنیف   االئتماني   للدیون   السیادیة   للبحرین،   
األمر   الذي   سیزید   من   صعوبة   الحصول   على   
تمویل   خارجي   وتتفاقم   معھ   الضغوط   على   
االحتیاطیات   وعلى   ربط   قیمة   العملة   بالدوالر   
األمریكي.   وتعد   احتماالت   إعسار   المالیة   العامة   
والمخاطر   المتصلة   بالسیولة   كبیرة،   ومازالت   
النواتج   عرضة   للتأثُّر   بصدمات   النمو،   وأسعار   
السلع   األولیة،   وأسعار   الفائدة.   وتساند   السعودیة   
المالیة   العامة   للبحرین   وقدرتھا   على   مجابھة   
الصدمات،   لكن   ھذا   یحدث   مع   توقع   أن   تتسق   
مواقف   البحرین   مع   السعودیة،   ولكن   المخاطر   

 المرتبطة   بذلك   تبقى   ضمنیة.   
زادت   صعوبة   المنخفضة   وفي سیاق أسعار النفط 

تمویل   العناصر   الرئیسیة   للعقد   االجتماعي،   وھي   
الوظائف   الحكومیة   والدعم.   وتھدف   البحرین   إلى   
أن   تستفید   من   تطویر   قدراتھا   لقیاس   مستویات   
الرفاھة   الذي   سیدعم   تصمیم   سیاسات   ھدفھا   

 التخفیف   من   آثار   التعدیالت   الضروریة.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  /   مؤشرات   آفاق   االقتصاد   الكليالبحرين . 2الجدول   



 

 

  أحدث   التطورات
 

من   المتوقع   أن   یبلغ   معدل   نمو   إجمالي   الناتج   
منتعشاً   من      2017%   في   عام   7.1المحلي   

.   ویُعَزى   2016%   في   6.5مستوى   یقدر   بنسبة   
العامل   الرئیسي   للنمو   إلى   قطاع   اإلنشاءات،   ونمو   
التجارة   العابرة،   وعملیات   الشحن   العابر   إلثیوبیا   
مع   تحسُّن   مرافق   البنیة   التحتیة   للموانئ   والنقل.   

%   3.5ومن   المتوقع   أن   یظل   معدل   التضخم   عند   
وذلك   أساسا   بفعل   الطلب   على   المساكن   والخدمات.   
وتُظھر   أحدث   بیانات   البطالة   الرسمیة   ضعف   
الصالت   بین   النمو   وخلق   الوظائف:   حیث   بلغ   

،   مع   ارتفاعھ   2015%   في   39معدل   البطالة   
%)،   وفي   49أكثر   من   ذلك   في   صفوف   النساء   (

%).   وفي   الوقت   نفسھ،   یقل   59المناطق   الریفیة   (
 %.25معدل   المشاركة   في   القوى   العاملة   عن   

درجة    ة   ب وازن م ومن   المتوقع   أن   یتقلَّص   عجز   ال
ي   3.8كبیرة   إلى    ي   ف حل م %   من   إجمالي   الناتج   ال

ة      2017 ب س ن دَّر   ب ي   15.2مما   یُق ،   2016%   ف
ة    وذلك   مع   انتھاء   مشروعات   البنیة   التحتیة   العمالق
ة،   وھي    لتطویر   الموانئ   وإنشاءات   السكك   الحدیدی
المشروعات   التي   كانت   السبب   في   زیادة   كبیرة   في   

ن     اإلنفاق   الرأسمالي. حسُّ ومن   المتوقع   أیضا   أن   یت
ى    ي   إل ارج خ ي   ال ال م ز   ال رك م ز   ال ج ع   ع وض

ي   15.4 ي   ف حل م    2017%   من   إجمالي   الناتج   ال
ن    ي   22.2م راجع   واردات   2016%   ف ع   ت ،   م

ة. ی ال م رأس ع   ال ل ى   أن     الس ات   إل ع وق ت ر   ال ی وتش
ى    زداد   إل %   10.8االستثمار   األجنبي   المباشر   سی

ن      2017من   إجمالي   الناتج   المحلي   في    %   9.1م
ي    ة   2016ف م ی ق روع   ب ل   مش ض ف ك   ب  ،   وذل

اء   خط      4 ا   إلنش ملیارات   دوالر   یجري   تنفیذه   حالی
ي    جازه   ف أنابیب   بین   إثیوبیا   وجیبوتي،   والمقرر   إن

حرة   2019 ة   ال طق ن م ي   ال ،   والتنمیة   الصناعیة   ف
ك    ات   خط   سك ی ل الجدیدة   في   مدینة   جیبوتي،   وعم

اء   -حدید   جیبوتي ا،   وإنش ث دی ت   ح أدیس   التي   أُنشئ
د    ع ى   ب ي"،   عل دول "مطار   حسن   غولید   أبتیدون   ال

ة      25 ن دی ن   م ي   م رب غ وب   ال جن ى   ال كیلومترا   إل

  .2018جیبوتي،   والمتوقع   إنجازه   في   
ي    ب ن د   األج ق ن ات   ال ومن   المتوقع   أن   تظل   احتیاطی
ا    د   م كافیة   لتغطیة   ترتیبات   مجلس   النقد   والعملة   عن

ر.   3.4یعادل   تكالیف   واردات    ع     شھ وق ت م ن   ال وم
ي    ق ی ق ح ي   ال ل ع ف كذلك   أن   یسجل   سعر   الصرف   ال
ار    ى   اآلث ك   إل ع   ذل رج ود،   وی ع ن   الص دا   م زی م
ار    عرض   وأسع ب   ال ان ي   ج عة   للمعوقات   ف الُمجمَّ

ا. ی ب ة   نس ع ف رت م ن   ال ی ك طاع     المستھل ق ازال   ال وم
روض    ظ   ق اف ح دھور   م ع   ت ا،   م ف المصرفي   ضعی
رة. ث ع ت م روض   ال ق اد   ال ة   وازدی اری ج ت وك   ال  البن

ي    ال ى   إجم رة   إل ث ع ت م روض   ال ق ة   ال ب وزادت   نس
ي   14القروض   من    ى      2013%   ف ي   23إل %   ف

ق   2016 ی طب .   وتعزو   السلطات   ھذه   الزیادة   إلى   ت
  متطلَّبات   أكثر   صرامة   في   تصنیف   القروض.

ي    ر   ف ق وكانت   عملیات   رصد   أوضاع   الرفاھة   والف
يء. ض   الش ع دودة   ب ح الد   م ب ب     ال ت ك رى   م وأج

روف    ظ ل داً   ل ا   واح ری ا   أس ح اءات   مس اإلحص
م    ھ   ل ن ك ة،   ل اضی م المعیشیة   في   السنوات   العشر   ال
ة   معرضة    ئ م   ف یشمل   األسر   من   سكان   البدو،   وھ
ف    ؤلِّ ت   تُ ان اف،   وك جف حط   وال ق بشدة   لمخاطر   ال

  .2009%   من   السكان   في   20
 
 
 

  اآلفاق   المستقبلية
 

ال   تزال   آفاق   المستقبل   في   األمد   المتوسط   مواتیةً،   
إذ   إن   من   المتوقع   أن   تدار   مرافق   البنیة   التحتیة   
العمالقة   التي   تم   تمویلھا   بالدین   بكفاءة   تكفل   تحقیق   
إیرادات   كافیة   لخدمة   أعباء   الدین.   ومن   المتوقع   أن   
یتحسَّن   تدریجیا   عجز   الموازنة،   لینزل   دون   نسبة   

.   وسیتحقق   2019-2017%   في   السنوات   10
ھذا   مع   ترشید   اإلنفاق   والتطبیق   الفعال   لإلصالح   
الضریبي   لتوسیع   الوعاء   الضریبي   وزیادة   
اإلیرادات   من   األنشطة   التي   تتولَّد   عن   تلك   
المشروعات   العمالقة.   ومن   المرتقب   أن   ینخفض   

%   من   12.3عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   إلى   
ل   2018إجمالي   الناتج   المحلي   في    ،   وأن   یُسّجِ

  جيبوتي

  /   النمو   والدین   العامجيبوتي .1الشكل   

  المصادر:   تقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.

،   فیما   2017ظل   النمو   االقتصادي   قویا   في   
یُعَزى   بشكل   رئیسي   إلى   قطاع   اإلنشاءات،   

ونمو   التجارة   العابرة،   وعملیات   الشحن   العابر   
إلثیوبیا   مع   تحسُّن   مرافق   البنیة   التحتیة   

وعلى   الرغم   من   التحسُّن    للموانئ   والنقل.
التدریجي   ألوضاع   المالیة   العامة   والمركز   

المالي   الخارجي،   فإن   المخاطر   المتصلة   
باستدامة   المالیة   العامة   والقدرة   على   تحمل   

ومع   عیش   أكثر    أعباء   الدیون   ال   تزال   قائمة.
ي    من   خمس   السكان   في   فقر   مدقع،   وتفّشِ

%   من   القوى   العاملة،   40البطالة   بین   نحو   
سیكون   من   الضروري   إجراء   إصالحات   
لجعل   النمو   أكثر   اشتماال،   مع   زیادة   جھود   

خلق   الوظائف   وفرص   العمل،   وتحسین   
  اإلنتاجیة   ورأس   المال   البشري.



 

 

%   بحلول   10.2مزیدا   من   التراجع   لیصل   إلى   
،   مع   االنتعاش   التدریجي   للصادرات   2019

وزیادتھا   عن   الواردات.   وسوف   تستمر   تدفقات   
االستثمار   األجنبي   المباشر   والتحویالت   الرأسمالیة   
في   تمویل   ھذا   العجز.   ویُتوقَّع   أن   تساعد   
االحتیاطیات   في   الحفاظ   على   استمرار   ربط   فرنك   

فرنك      177.72جیبوتي   بالدوالر   عند   مستوى   
مقابل   الدوالر   الواحد.   ویتوقع   أن   تبقى   نسبة   

،   متسبِّبة   2018-2017%   في   3.5التضخم   عند   
 في   مزید   من   الضغط   على   القدرة   التنافسیة.   

ومع   النمو   الذي   تقوده   البنیة   التحتیة   وما   یصاحبھا   
من   طلب   على   األیدي   العاملة   األجنبیة،   من   غیر   
المحتمل   أن   یكون   للمشروعات   العمالقة   وحدھا   
تأثیر   إیجابي   كبیر   على   خلق   الوظائف   والحد   من   
الفقر.   ومن   المتوقع   أن   تتحسَّن   أنشطة   رصد   
أوضاع   الرفاھة   في   المستقبل،   إذ   یجري   إعداد   
اإلستراتیجیة   الوطنیة   الجدیدة   لتطویر   
اإلحصاءات،   ویُنتَظر   أن   تصبح   أول   نتائج   لمسح   
استھالك   األسر   على   المستوى   الوطني   متاحة   في   

 . 2017خریف   عام   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  المخاطر   والتحديات
 

ة    وم حك ا   ال ھ واجھ ي   ت ال   تزال   أبرز   التحدیات   الت
ق    تتمثَّل   في   تنویع   األنشطة   االقتصادیة   من   أجل   خل
ة   إلدارة    ی مؤسس درات   ال ق ة   ال وی ق ف،   وت وظائ ال
ات    خدم م   ال دی ق ن   جودة   ت االقتصاد   الكلي   وتحسی
ن    حسی العامة،   وإصالح   نظام   الحوكمة   من   أجل   ت
ة    ی ال ع ون،   وف ان ق ادة   ال ی ة،   وس اءل س م مستویات   ال

ن. ی ن   الضروري     الحكومة،   ومشاركة   المواطن وم
الد    ب حل   مشكالت   ال ات   ل حدی ت ذه   ال ھ التصدي   ل
ي   جودة   رأس    دن ة   وت ال المترسخة   من   الفقر   والبط
ة    ی اس ل   األس وام ع ع   ال ري،   ووض ش ب ال   ال م ال

دام. ت ار   مس ى   مس ي   عل ل ك صاد   ال ت الق ازال     ل وم
رة،    ی ب استقرار   االقتصاد   الكلي   عرضةً   لمخاطر   ك
ات    صدم ل منھا   أعباء   المدیونیة،   وقابلیة   التعرض   ل

ة. ی ال م ة   وال اری ج ي     الت و   ف م ن اق   ال عرض   آف ت وت
ن   جراء   السخط    ة   م ی مخاطر   إضاف ل   ل ب المستق
ة    ال ط ب ر   وال ق االجتماعي   بسبب   اشتداد   معدالت   الف
ي،    م ی ل وعدم   المساواة،   وكذلك   عدم   االستقرار   اإلق

  والتحدیات   المناخیة   الحادة.

 التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)   ( /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةجيبوتي .2الجدول   



 

 

  أحدث   التطورات
 

ل   معدل   نمو   قدره    یُقدَّر   أن   االقتصاد   المصري   سجَّ
(یولیو/   2016/2017%   في   السنة   المالیة   4.1
یونیو/حزیران)   منخفضا   قلیال   من   معدل   -تموز

%   الذي   تحقق   في   السنة   4.3النمو   الحقیقي   البالغ   
وبعد   ستة   أشھر   من   تراجع   النمو،   بدأ    السابقة.

النشاط   االقتصادي   یتعافى   وذلك   أساساً   بفضل   
مرونة   االستھالك   الخاص   (وبدرجة   أقل)   
االستھالك   العام،   وانتعاش   االستثمارات،   وساھم   
أیضا   صافي   الصادرات   مساھمةً   إیجابیةً   في   النمو   
وذلك   للمرة   األولى   في   سنتین،   وإن   كانت   مساھمةً   

  ھامشیة   ضئیلة.
وقد   ساعد   تحریر   سعر   الصرف   في   نوفمبر/

على   تخفیف   النقص   في   النقد      2016تشرین   الثاني   
األجنبي،   والقضاء   على   السوق   الموازیة   (السوق   
السوداء)،   ومھَّد   السبیل   إلى   تحسُّن   المركز   المالي   

وحقَّق   میزان   المدفوعات   فائضا    الخارجي   لمصر.
%   من   إجمالي   5.7ملیار   دوالر   (   13.7قیمتھ   

%   منھ   بعد   90الناتج   المحلي   المتوقع   للعام)،   جاء   
 تحریر   سعر   الصرف   في   نوفمبر/تشرین   الثاني.

وھذا   بالمقارنة   بعجز   في   میزان   المدفوعات   قیمتھ   
%   من   إجمالي   الناتج   0.9-ملیار   دوالر   (   2.8

المحلي)   في   العام   السابق،   وجاء   التحسُّن   الكبیر   
نتیجةً لتراجع  2016/2017في   السنة   المالیة   

المعامالت   الجاریة   (وإن   كان   بالقیمة   حساب   عجز 
المطلقة   فحسب)،   وقفزة   للتدفقات   الوافدة   من   

وانخفض   رؤوس   األموال   والتحویالت   المالیة.
ملیار      15.6المعامالت   الجاریة   إلى   حساب   عجز 

 من      2016/2017دوالر   في   السنة   المالیة   
ملیار   دوالر   في   السنة   السابقة،   وذلك      19.8

بفضل   ارتفاع   الصادرات   النفطیة   وغیر   النفطیة،   
واحتواء   الواردات،   وانتعاش   قطاع   السیاحة   

وقفز   حساب   المعامالت     وتحویالت   المغتربین.
ملیار   دوالر   في   السنة      29الرأسمالیة   والمالیة   إلى   

ملیار   دوالر      21.2من      2016/2017المالیة   

بسبب   زیادة   االقتراض   الخارجي،   وارتفاع   صافي   
%   3.3االستثمار   األجنبي   المباشر   (وصل   إلى   
%   2.1من   إجمالي   الناتج   المحلي   المتوقع   من   

العام   السابق)،   وقفزة   في   تدفقات   محافظ   االستثمار   
ع   علیھا   تحسُّن   آفاق   االقتصاد    الوافدة   التي   شجَّ
المصري،   والعوائد   الجذابة   على   األصول   المقومة   

وساعد   تعدیل   سعر   الصرف    بالجنیھ   المصري.
على   توفیر   موارد   لدفع   جزء   من   المستحقات   
المتأخرة   لشركات   النفط   الدولیة،   والتي   تبلغ   حالیا   

   2017ملیار   دوالر   في   نھایة   یونیو/حزیران      2.3
.   2016ملیار   دوالر   في   نھایة      3.5منخفضةً   من   

وقفز   صافي   احتیاطیات   النقد   األجنبي   إلى   مستوى   
ملیار   دوالر   (معادل   تكالیف      36قیاسي   قدره   

شھر   من   السلع)   في   نھایة   أغسطس/   7.5واردات   
ملیار   دوالر   في      19بالمقارنة   مع      2017آب   

  .2016نھایة   أكتوبر/تشرین   األول   
وشرعت   مصر   في   تطبیق   برنامج   طموح   لضبط   
أوضاع   المالیة   العامة،   السیما   من   خالل   
تخفیضات الدعم لمنتجات الطاقة، واحتواء فاتورة 

 ضریبة   القیمة   المضافة.وتطبیق   األجور، 
وساعدت   ھذه   اإلصالحات   المالیة   في   إتاحة   موارد   
لتوسیع   نطاق   اإلنفاق   االجتماعي   وفي   الوقت   نفسھ   
تحقیق   خفض   في   عجز   الموازنة   العامة   قدره   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي،   لیصل   عجز   1.7
%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   10.8الموازنة   إلى   

  .2016/2017في   السنة   المالیة   
 غیر   أن   التضخم   مازال   شاغال   كبیرا   یثیر   القلق،   

%   في   یولیو/33إذ   قفز   إلى   مستوى   قیاسي   قدره   
2تموز    0 1  ،   قبل   أن   ینحسر   قلیال   إلى   7
ضت   األسعار    %   في   أغسطس/آب.31.9 وتعرَّ

المحلیة   لضغوط   صعودیة   من   جراء   االنخفاض   
الحاد   لقیمة   العملة،   وتطبیق   ضریبة   القیمة   
المضافة   (الذي   أعقبتھ   زیادة   قدرھا   نقطة   مئویة   
واحدة   في   سعر   ھذه   الضریبة)،   وجولتین   من   
زیادات   أسعار   الطاقة،   باإلضافة   إلى   الممارسات   

وعلى   الرغم    غیر   التنافسیة   في   األسواق   المحلیة.
من   جھود   البنك   المركزي   المصري   لتشدید   
السیاسة   النقدیة   (زیادات   تراكمیة   ألسعار   الفائدة   

نقطة   أساس   بین   نوفمبر/   700الرئیسیة   قدرھا   

/نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقي،   جانب   الطلب،   السنوات   مصر. 1الشكل   
  2017 - 2011المالیة   

  2017یولیو/تموز    – 2013/   معدالت   التضخم،   یولیو/تموز      . مصر2الشكل   

  المصدر:   البنك   المركزي   المصري.  المصدر:   حسابات   المؤلفین   استناداً   إلى   بیانات   وزارة   التخطیط.

ثمة   عالمات   على   أن   أحوال   االقتصاد   الكلي   
تتجھ   نحو   االستقرار   في   أعقاب   تحریر   سعر   

تطبیق   إصالحات   حالیا      إذ یجري الصرف.
مھمة   للمالیة   العامة،   وتساھم   تخفیضات   دعم   
منتجات   الطاقة،   واحتواء   فاتورة   األجور   في   

لكن   معدل    ضبط   أوضاع   المالیة   العامة.
 التضخم   قفز   إلى   مستویات   قیاسیة   مرتفعة،   
مع   ما   لھ   من   تأثیرات   سلبیة   على   األحوال   

وقد   شدَّد    االجتماعیة   وجھود   الحد   من   الفقر.
البنك   المركزي   المصري   السیاسة   النقدیة   

وزادت   الحكومة   اإلنفاق   على   الحمایة   
االجتماعیة   للتخفیف   من   اآلثار   على   الظروف   

  المعیشیة.

جمهـورية   مصـــر   
  العربيـــة



 

 

)،   2017ویونیو/حزیران      2016تشرین   الثاني   
  فإن   أسعار   الفائدة   الحقیقیة   ال   تزال   سلبیة.

ویُؤثِّر   تسارع   وتیرة   التضخم   على   األحوال   
االجتماعیة   للطبقة   المتوسطة   وفئات   محدودي   

وعلى   الرغم   من   أن   معدل   البطالة   بدأ    الدخل.
%   في   12ینحسر،   فإنھ   مازال   مرتفعا،   إذ   بلغ   نحو   

(بالمقارنة   مع      2017-2016السنة   المالیة   
%   في   السنة   السابقة)،   وأعلى   من   ذلك   في   12.7

وتم   توسیع   إجراءات    صفوف   الشباب   والمتعلمین.
الحمایة   االجتماعیة   للتخفیف   من   آثار   الزیادة   التي   
 طرأت   على   معدالت   التضخم   في   اآلونة   األخیرة.

ومن   ھذه   اإلجراءات   توسیع   مقدار   ونطاق   تغطیة   
برامج   التحویالت   النقدیة   (تكافل   وكرامة)،   وزیادة   
 المخصصات   في   بطاقات   الغذاء   الذكیة   من   

جنیھا   للفرد   في   الشھر،   ورفع      50جنیھا   إلى      21
الحد   األدنى   لإلعفاء   من   ضریبة   الدخل،   وخفض   
ضرائب   الدخل،   وعالوة   استثنائیة   لغالء   المعیشة   

  لموظفي   الدولة.
 
 
 

  اآلفاق   المستقبلية
 

مع   استمرار   زخم   اإلصالحات   التي   تطبقھا   
الحكومة   المصریة،   من   المتوقع   أن   ینتعش   النشاط   
االقتصادي،   وأن   تتقلَّص   االختالالت   بدرجة   أكبر   
ھات   في   أسواق   العمالت    من   خالل   إنھاء   التشوُّ
األجنبیة   والتزام   الحكومة   بضبط   أوضاع   المالیة   

ي   قانون   التراخیص    العامة. ومن   المتوقع   أن   یُؤدِّ
الصناعیة   الذي   صدر   في   اآلونة   األخیرة   إذا   أُحِسن   
تطبیقھ   باإلضافة   إلى   مزید   من   التحسن   في   اإلطار   

التنظیمي   إلى   تحسُّن   مناخ   األعمال   وتعزیز   النمو   
 في   األمد   المتوسط.   

ل   االقتصاد   معدل   نمو   قدره    ومن   المتوقع   أن   یُسّجِ
،   وذلك   2018-2017%   في   السنة   المالیة   4.5

بفضل   مرونة   االستھالك   الخاص،   وإن   كان   معدل   
التضخم   المرتفع   سیضعف   تأثیره   جزئیا   في   األمد   

ومع   استمرار   زخم   اإلصالحات   التي    القصیر.
تطبقھا   الحكومة   المصریة،   من   المتوقع   حدوث   
مزید   من   االنتعاش   لالستثمار،   وأن   یساھم   تعافي   
الصادرات   السلعیة   وقطاع   السیاحة   مساھمة   

وقد   یساعد   تشغیل   حقول   غاز    إیجابیة   في   النمو.
جدیدة   على   تعزیز   قطاع   الصناعات   االستخراجیة،   
وتحسین   موازین   المالیة   العامة   والمعامالت   

  الخارجیة.
ومن   المتوقع   أن   یتراجع   عجز   الموازنة   العامة   إلى   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   السنة   المالیة   8.8
بفضل   إصالح   نظام   دعم   منتجات      2017/2018

ویُنتظر   أیضا    الطاقة،   وزیادة   العائدات   الضریبیة.
أن   یتقلص   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   إلى   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   السنة   المالیة   4.6
2017/2018.  

وقد   تتراجع   معدالت   الفقر   ألسباب   منھا   توسیع   
تدابیر   الحمایة   االجتماعیة   في   میزانیة   السنة   المالیة   

التي   تمت   الموافقة   علیھا،   ومن      2017/2018
ذلك   زیادة   المخصصات   في   بطاقات   الغذاء   الذكیة   

  ولبرامج   التحویالت   النقدیة.
 

 
 
 
 
 

 

  المخاطر   والتحديات
 

قد   یُفِسد   تعثر   تطبیق   السیاسات   وغیاب   إصالحات   
قطاعیة   حقیقیة   جھود   إصالح   موازین   االقتصاد   

فقد   بلغت   نسبة   إجمالي   دیون   الحكومة    الكلي.
%   102.8المصریة   إلى   إجمالي   الناتج   المحلي   

،   ومن   2015/2016في   نھایة   السنة   المالیة   
ل   زیادة   أخرى   في   السنة   المالیة    المتوقع   أن   تُسّجِ

مع   الھبوط   الحاد   في   قیمة   العملة      2016/2017
ومن   ثمَّ،   فإن   أي    وزیادة   االقتراض   الخارجي.

تباطؤ/انتكاسة   في   جھود   إصالح   المالیة   العامة   أو   
تراجع   للنمو   قد   یُقّوِض   استدامة   الدین   والقدرة   على   

ل   خدمة   أعبائھ.   تحمُّ
وإذا   استمر   ارتفاع   معدل   التضخم،   فإنھ   قد   یتطلَّب   
 تشدید   السیاسة   النقدیة،   ویعوق   النمو   االقتصادي.

وقد   یفوق   المعدل   األساسي   للفقر   أیضا   المستویات   
المتوقعة،   وذلك   حسب   التأثیرات   الُمجتمعة   
للتضخم،   واإلصالحات   الخاصة   بسعر   الصرف   

  وتعدیالت   نظم   الدعم.
وفضال   عن   ذلك،   من   الممكن   أن   یكون   للمخاطر   
األمنیة   اإلقلیمیة   والمحلیة   تأثیر   سلبي   على   تعافي   
االستثمارات   األجنبیة،   والسیاحة   وتحویالت   
المغتربین،   وكلھا   مصادر   مھمة   لإلیرادات   

  الحكومیة   وعائدات   النقد   األجنبي.
 
 

/   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیة   مصر .2الجدول     (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)   

%   السنة   السابقة.   6%   من   6.6من   الجدیر   بالمالحظة   أن   نسبة   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   إلى   إجمالي   الناتج   المحلي   زادت   فعلیا   إلى   



 

 

  أحدث   التطورات
 

ل   االقتصاد   انتعاشا   قویا   2016في   عام    ،   سجَّ
ترتكز   على   النفط،   إذ   بلغ   معدل   النمو   السنوي   

%   بالمقارنة   مع   انكماشھ   بنسبة   13.4الكلي   
.   وجاءت   أكبر   مساھمة   في   2015%   في   1.3

%)   مع   زیادة   25النمو   من   قطاع   الصناعة   (نحو   
 إنتاج   النفط   والغاز   بنسبة   كبیرة   بلغت   

ولكن   تعافي    %   بفضل   تخفیف   العقوبات.62
إجمالي   الناتج   المحلي   غیر   النفطي   كان   محدودا،   

%   مع   أن   ھذا   یُمثِّل   أكبر   معدل   نمو   في   3.3إذ   بلغ   
وتشیر   بیانات   صدرت    السنوات   الخمس   الماضیة.

حدیثا   إلى   أن   معدل   نمو   إنتاج   النفط   الخام   في   
 تراجع   إلى      2017الربع   األول   من   عام   

%   بالمقارنة   بما   كان   علیھ   في   الفترة   نفسھا   17
نات    قبل   عام. لت   كل   الُمكّوِ وفي   جانب   الطلب،   سجَّ

واستمر    ماعدا   االستثمار   تحسُّنا   عن   العام   السابق.
،   وإن   كان   بمعدل   2016انكماش   االستثمار   في   

%   قبل   12%   (بالمقارنة   مع   3.7أقل   كثیرا   بلغ   
وكان   العامل   الرئیسي   في   تراجع   االستثمار    عام).

ھو   استمرار   االنكماش   في   قطاع   اإلنشاءات   منذ   
بعد   طفرة   في   الطلب   على   الوحدات      2012عام   

وعلى   الرغم   من    السكنیة   ألغراض   المضاربة.
نمو   القطاعات   غیر   النفطیة،   زاد   معدل   البطالة   إلى   

%   قبل   12.4من      2017%   في   ربیع   عام   12.6
ذلك   بستة   أشھر،   ویُبیِّن   ذلك   الضعف   الشدید   في   

القدرة   على   خلق   الوظائف   في   القطاعات   التي   
وقد   طبق   البنك   المركزي   اإلیراني    تتصدَّر   النمو.

إلى   جانب   مجلس   النقد   واالئتمان   إجراءات   لتحفیز   
 االستثمار   والنمو   في   القطاعات   غیر   النفطیة.

وانخفض   متوسط   أسعار   الفائدة   بین   البنوك   نحو   
،   لكن   االتجاه   2016%   في   عام   18.6%   إلى   6

ل   عجز    .2015النزولي   كان   قد   توقَّف   في    وسجَّ
%   من   إجمالي   2.2الموازنة   زیادة   أخرى،   إذ   بلغ   

،   لكن   نسبة   الدین   إلى   2016الناتج   المحلي   في   

 إجمالي   الناتج   المحلي   انخفضت   إلي   نحو   
%   بفضل   زیادة   إجمالي   الناتج   المحلي.      35

وارتفع   فائض   حساب   المعامالت   الجاریة   أكثر   من   
%   من   إجمالي   الناتج   4%   لیصل   إلى   نحو   80

،   والسبب   2015%   في   2.3المحلي   صعودا   من   
 الرئیسي   في   ذلك   ھو   زیادة   الصادرات   النفطیة.

غیر   أن   الصادرات   السلعیة   غیر   النفطیة   انخفضت   
،   وتظھر   بیانات   صدرت   2016%   في   9بنسبة   

حدیثا   عن   األشھر   األربعة   األولى   للسنة   المالیة   
 الجدیدة   نموا   سلبیا   للصادرات   غیر   النفطیة   

  %   بالمقارنة   بما   كانت   علیھ   قبل   عام).10-(

ویبدو   أن   برنامج   التحویالت   النقدیة   الشاملة   قد   
عوض،   وبزیادة،   عن   االرتفاع   المتوقع   في   تكلفة   

إنفاق   األسر   األقل   ثراءً   على   الطاقة،   وھو   ما   أسھم   
بالتالي   في   حدوث   نمو   إیجابي   في   استھالك   األسر   
التي   تنتمي   لشریحة   األربعین   في   المائة   الدنیا   من   

السكان،   حیث   إن   النمو   العام   لالستھالك   بین   عامي   
وزاد   معدل   الفقر   في    كان   سلبیا.   2013و   2009

%،   ولكن   ھذا   قد   یكون   10.5إلى      2014عام   
مرتبطا   بتناقص   المساعدات   االجتماعیة   من   حیث   

  القیمة   الحقیقیة.

 

  اآلفاق   المستقبلية
 

في   األمد   المتوسط،   من   المتوقع   أن   یشھد   االقتصاد   
اإلیراني   معدالت   نمو   متوسطة   مع   استنفاد   فائض   

وتشیر   التوقعات    الطاقة   اإلنتاجیة   في   قطاع   النفط.
سیكون      2019-2018إلى   أن   معدل   النمو   في   

،   إذ   سیصبح   2017أعلى   قلیال   مما   كان   علیھ   في   
نمو   االستثمارات   إیجابیا   وتتسارع   وتیرتھ   مع   
تحقیق   مزید   من   االستقرار   السیاسي   واالقتصادي   
في   أعقاب   إعادة   انتخاب   الرئیس   روحاني   لوالیة   

.   2017ثانیة   مدتھا   أربعة   أعوام   في   مایو/أیار   
ومع   ظھور   بعض   المؤشرات   على   ضغوط   

جمهورية   إيران   
  اإلسالمية

  تحلیل   نمو   إجمالي   الناتج   المحليإيران.  2الشكل     /   آفاق   المالیة   العامة   إيران 1الشكل   

  المصادر:   السلطات   اإلیرانیة   وحسابات   خبراء   البنك   الدولي.  المصادر:   السلطات   اإلیرانیة   وحسابات   خبراء   البنك   الدولي.

ل   االقتصاد   اإلیراني   انتعاشا   قویا   في    سجَّ
،   بفضل   زیادة   كبیرة   في   إنتاج   النفط   2016

وصادراتھ في أعقاب رفع العقوبات الدولیة 
لكن   البطالة   ال   تزال    النووي.باالتفاق   المتصلة 

مرتفعة   ونشاط   القطاعات   غیر   النفطیة   
ضعیفا،   إذ   لم   تتحقَّق   تدفقات   االستثمار   

األجنبي   المتوقعة،   في   عدم   اندماج   القطاع   
المصرفي   بشكل   كامل   في   الجھاز   المصرفي   
العالمي،   واستمرار   الشكوك   والضبابیة   فیما   

یتصل   بالتطبیق   الكامل   لخطة   العمل   المشتركة   
الشاملة   بین   إیران   ومجموعة   خمسة   زائد   

وتبدو   آفاق   النمو   في   األمد   المتوسط    واحد.
  ضعیفة.



 

 

تضخمیة   سببھا   انحسار   فجوة   اإلنتاج،   والصدمات   
الخارجیة   المتصلة   بأسعار   السلع   األولیة،   من   
المتوقع   أن   یبقى   معدل   التضخم   الكلي   وفقا   للرقم   
القیاسي   العام   ألسعار   المستھلكین   مرتفعا   لكن   دون   

%   في   السنوات   الثالث   القادمة،   السیما   بالنظر   12
إلى   ارتفاع   معدل   البطالة   وغیاب   عوامل   جذب   

ومن   المتوقع   أن   یستخدم   البنك   المركزي    الطلب.
اإلیراني   سیاسة   نقدیة   نشطة،   السیما   في   خفض   
أسعار   فائدة   الودائع   إلعادة   توجیھ   االئتمان   نحو   
القطاعات   اإلنتاجیة   وتعزیز   نمو   القطاعات   غیر   

ومازال   البنك   المركزي   ملتزما   بتوحید    النفطیة.
أسعار   الصرف   في   السوقین   الرسمیة   والموازیة،   
لكن   ھذا   قد   یشھد   مزیدا   من   التأجیل   عن   الموعد   

.   وقد   2017المستھدف   والُمعدَّل   وھو   نھایة   
یفرض   سعر   صرف   العملة   المحلیة   المقوم   بأعلى   
من   قیمتھ   الحقیقیة   ضغوطا   على   السلطات   النقدیة   
لتسمح   بخفض   قیمة   اللایر   من   أجل   تحسین   القدرة   
التنافسیة   للصادرات   وتقلیل   الضغوط   على   

وقد   یكون   النخفاض    احتیاطیات   النقد   األجنبي.
القیمة   الحقیقیة   للتحویالت   النقدیة   تأثیر   سلبي   على   
معدالت   الفقر،   أما   النمو   االقتصادي   المعتدل   
وخطط   تحسین   توجیھ   المنافع   االجتماعیة   فقد   

  .2016یساھما   في   خفض   معدالت   الفقر   بعد   عام   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  المخاطر   والتحديات
 

یكمن   الخطر   الرئیسي   على   االقتصاد   في   الشكوك   
السیاسیة   التي   تحیط   باالستمرار   في   تطبیق   االتفاق   
النووي   في   أعقاب   فرض   الوالیات   المتحدة   
 عقوبات   جدیدة   غیر   متصلة   بالنزاع   النووي.

ي   ھذا   التصورات   عن   المخاطر   التي   ینطوي    ویُقّوِ
علیھا   ھذا   البلد   ویحول   دون   مزید   من   التحسُّن   
لالستثمارات   األجنبیة   في   القطاعات   النفطیة   وغیر   

وفي   الوقت   نفسھ،   من   شأن   تأخر   في    النفطیة.
عودة   القطاع   المصرفي   لالندماج   في   الجھاز   
المصرفي   العالمي   والصعوبات   في   التطبیق   الكامل   
إلصالحات   القطاع   المصرفي،   أن   یخلق   مزیدا   من   

وعلى   الرغم   من   أن    المخاطر   في   األمد   المتوسط.
البنك   المركزي   اإلیراني   نجح   في   كبح   جماح   
العملیات   المصرفیة   غیر   الرسمیة،   لم   تتم   بعد   
معالجة   قضایا   أسعار   الفائدة   المرتفعة   على   
دة   للبنوك،   والقروض    الودائع،   واألصول   الُمجمَّ
ل   تحدیات   كبیرة    المتعثرة   معالجة   كافیة،   وتُشّكِ
 مترابطة   یواجھھا   االقتصاد   في   المستقبل   المنظور.

وفي   جانب   المالیة   العامة،   تُبِرز   محاوالت   وزارة   
المالیة   لتحدید   المستویات   الحقیقیة   للدین   الحكومي   
وتوریق   الدیون   المتأخرة   الحاجة   إلى   إطار   أكثر   
لھ   سیاسة   مالیة   حصیفة.  شموال   إلدارة   الدیون   تُكّمِ

وسترتكز   آفاق   مستقبل   االقتصاد   أیضا   على   تطبیق   
مجموعة   أوسع   من   اإلصالحات   الھیكلیة،   منھا   
تحسین   بیئة   ممارسة   األعمال،   واإلنتاجیة،   ومرونة   
سوق   العمل،   وتحقیق   المزید   من   تنویع   

ومن   شأن   ھذه   اإلصالحات   أن   تساعد    الصادرات.
أیضا   على   تسھیل   االستثمارات   (المحلیة   واألجنبیة   

على   السواء)   من   أجل   تحقیق   أداء   أكثر   مرونة   
  للنمو   في   األمد   المتوسط.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیة. إيران .2الجدول   

اس    1 ة   أس ن ة   لس ی وم ات   ق اب ة   حس ل س ل ي   س ران زي   اإلی رك م ك   ال ن ب  نشر   ال
سخة     )،2011جدیدة   ( ن و   عن   ال ونتج   عن   ھذا   بعض   التعدیالت   لمعدالت   النم

 وكانت   السلسلة   القدیمة   قد   أوردت   أن   معدالت   النمو   بلغت     السابقة   لھذا   التقریر.
ام   9.2%   و5.4 ن   ع ي   م ان ث ة      2016%   في   الربعین   األول   وال ل س ل ا   الس أم

  %   لمعدالت   النمو   في   ھاتین   الفترتین.12.9%   و7.5الجدیدة   فتشیر   إلى   

  ).2017تقریر   مشاورات   المادة   الرابعة   لصندوق   النقد   الدولي   ( 2



 

 

  أحدث التطورات
 

أثَّر تمرد تنظیم داعش وأسعار النفط المنخفضة 
تأثیراً شدیداً على النمو االقتصادي للعراق الذي 

مع انخفاض  2015-2014تراجعت وتیرتھ في 
االستثمارات الحكومیة غیر النفطیة بمقدار 
الثلثین، واالنكماش السریع لقطاعات الزراعة 

ولقي النمو  والصناعات التحویلیة واإلنشاءات.
، 2016االقتصادي دعما من قوة إنتاج النفط في 

لكن من المتوقع أن یؤدي اتفاق منظمة أوبك على 
إلى  2018خفض اإلنتاج حتى مارس/آذار 

. وكان نمو القطاعات 2017انكماش النمو في 
، لكن من 2014غیر النفطیة سلبیا منذ عام 

المتوقع أن یدعم تحسُّن الوضع األمني ومنافع 
الجھود األولیة إلعادة اإلعمار نمو القطاعات 

. وعوامل 2017% في 1.5غیرالنفطیة لیبلغ 
ھذا النمو ھي اإلنشاءات والخدمات في جانب 
العرض، وانتعاش االستھالك واالستثمارات 
الحكومیة في جانب الطلب. وبسبب ربط سعر 
صرف العملة المحلیة بالدوالر األمریكي، 
وضْعف الطلب الكلي، بلغ معدل التضخم في 

، ویُقدَّر أنھ سجل 2016% في 0.4المتوسط 
  .2017% في 2

وأدَّت أسعار النفط المنخفضة وزیادة مخصصات 
اإلنفاق على المجاالت األمنیة واإلنسانیة إلى 
تدھور سریع لموازین المالیة العامة والمركز 

في الحكومة  2014المالي الخارجي منذ عام 
 العراقیة االتحادیة وحكومة إقلیم كردستان العراق.

وزاد عجز الموازنة للحكومة العراقیة االتحادیة 
 2016% من إجمالي الناتج المحلي في 14إلى 

% في أسعار النفط في 22بسبب ھبوط نسبتھ 
السنة السابقة، وفي مواجھة ھذا الوضع، تقوم 
الحكومة االتحادیة بتطبیق برنامج لضبط أوضاع 
 المالیة العامة لخفض العجز األولي غیر النفطي.

، تذھب التقدیرات إلى أن عجز 2017وفي عام 
% من إجمالي الناتج 5.1الموازنة سیصل إلى 

المحلي بسبب انتعاش طفیف ألسعار النفط 
وتطبیق إجراءات لزیادة عائدات القطاعات غیر 
النفطیة، واحتواء فاتورة األجور ومعاشات 

وتجعل الحكومة العراقیة االتحادیة   التقاعد.
األولویة في إنفاقھا االستثماري المحدود ألنشطة 
إعادة اإلعمار في المناطق التي تم تحریرھا من 

وتقوم  تنظیم داعش، ولزیادة إمدادات الكھرباء.
حكومة إقلیم كردستان بتطبیق إجراءات الحتواء 

وانخفض  اإلنفاق وتحسین اإلیرادات غیر النفطیة.
% بین عامي 80عجز الموازنة إلقلیم كردستان 

. وال تزال ضغوط اإلنفاق كبیرة 2016و 2014
  لمساعدة النازحین داخلیا والالجئین.

وقامت الحكومة بتمویل العجز في معظمھ من 
 خالل التمویل المصرفي المحلي قصیر األجل.

وارتفعت نسبة الدین العام للحكومة العراقیة 
% في 32االتحادیة إلى إجمالي الناتج المحلي من 

. وخالل الفترة 2016% في 67إلى  2014
% من 27% إلى 7نفسھا، زاد الدین المحلي من 

ویُقدَّر أن الدین العام  إجمالي الناتج المحلي.
. وتراكمت على 2017% في 64انخفض إلى 

الحكومة االتحادیة التزامات طارئة كبیرة بسبب 
مة بعمالت أجنبیة (بقیمة  11إصدار  ضمانة ُمقوَّ

  ملیار دوالر) لمنتجي كھرباء مستقلین. 36
وتلقى اإلصالحات الھیكلیة للحكومة العراقیة 

ففي  االتحادیة دعما من حزمة تمویل دولیة كبیرة.
، قدَّم البنك الدولي قروضا ألغراض 2016عام 

ملیار دوالر، وقدَّم  1.44سیاسات التنمیة بقیمة 
ملیار  1.2صندوق النقد الدولي تمویال قیمتھ 

دوالر بموجب اتفاق لالستعداد االئتماني مدتھ 
، 2017وفي ینایر/كانون الثاني  ثالثة أعوام.

أصدرت الحكومة سندات بقیمة ملیار دوالر 
مضمونة من الحكومة األمریكیة. وقدَّمت الوكالة 
الیابانیة للتعاون الدولي وفرنسا تمویال موازیا 

، بعد 2017وفي أغسطس/آب  لدعم المیزانیة.
االختتام الناجح للمراجعة الثانیة لبرنامج صندوق 
النقد الدولي، أصدرت الحكومة سندات بقیمة 
ملیار دوالر یحین أجل استحقاقھا في عام 

، وھو أول إصدار مستقل لھا منذ عام 2023
، 2017. وفي النصف الثاني من عام 2006

طبَّقت الحكومة ضریبة دخل موحدة، ونجحت في 
تثبیت اإلنفاق الجاري، وبدأت تقلیص المستحقات 

واعتمدت  المتأخرة لدائنین محلیین وخارجیین.
أیضا قاعدة بیانات اجتماعیة على أساس نظام 
 اختبار قیاس مستوى الدخل الفعلي

  / حسابات المالیة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) جمهورية العراق. 1الشكل 

  المصادر: وزارة المالیة؛ وإسقاطات خبراء البنك الدولي.

تأثَّر االقتصاد بشدة من جراء حرب تنظیم 
داعش وأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف 

وأدَّى انكماش إنتاج النفط إلى  .2014عام 
، ولكن بسبب 2017نمو عام سلبي في 

ل القطاعات غیر  تحسُّن الوضع األمني ستتحوَّ
النفطیة إلى تسجیل نمو إیجابي بعد ھبوط دام 
ثالثة أعوام وذلك على الرغم من اإلجراءات 

التي یجري تطبیقھا لضبط أوضاع المالیة 
وتلقى جھود الحكومة من أجل  العامة.

دعما من  -ولیس إعادة اإلعمار–اإلصالح 
وسوف تتسارع  تمویل دولیة كبیرة.حزمة 

مدعومة بزیادة إنتاج  2018وتیرة النمو في 
النفط، وذلك على الرغم من استمرار 

  المخاطر األمنیة.

  جمهورية العراق



 

 

)proxy-means testing وقلَّصت عملیات (
  حرق الغاز.
، من المتوقع أن ینخفض عجز 2017وفي عام 

نقطة مئویة من  2.4حساب المعامالت الجاریة 
إجمالي الناتج المحلي بفضل إجراءات ضبط 
أوضاع المالیة العامة وزیادة عائدات الصادرات 

وأتاحت قوة تراكم االحتیاطیات في   النفطیة.
احتیاطیات لتخفیف آثار  2013-2010السنوات 

تعدیالت السیاسة المالیة الالزمة للحفاظ على 
وساعدت   استدامة المركز المالي الخارجي.

احتیاطیات النقد األجنبي في تمویل معظم عجز 
ملیار  77.8میزان المدفوعات، وانخفضت من 

(أو ما یعادل تكالیف  2013دوالر في نھایة عام 
ملیار دوالر في  41.4أشھر) إلى  10واردات 

 (أو ما یعادل تكالیف واردات  2017نھایة 
  أشھر). 6

وحتى قبل اندالع األزمة، فإن الوظائف وفرص 
العمل لم تكن تتیح سبیال للخالص من براثن 

ویشھد العراق واحدة من أدنى نسب   الفقر.
العاملین إلى السكان في المنطقة، حتى بین 
الرجال، وقد أدت األزمة التي ضربت البالد عام 

إلى خفض في أعداد الموظفین یقدر بنحو  2014
ویوفر نظام التوزیع العام شبكة  ألف وظیفة. 800

األمان الوحیدة للغالبیة العظمى من الفقراء، 
ً توسیع حدوده. وال یتمتع الكثیر من  ویجري حالیا

النازحین داخلیا إلى حد كبیر بتغطیة شبكة أمان 
وعلى الرغم من أن المعدل العام النعدام  عامة.

األمن الغذائي في البالد منخفض وآخذ في 
التناقص، فإن معدل عدم األمن الغذائي بین 

 كان أكثر  من 2016النازحین داخلیا في عام 
  مثلي نظیره بین المقیمین.

 

  اآلفاق المستقبلية
 

من المتوقع أن تتحسَّن اآلفاق االقتصادیة للعراق 
إذا توفَّرت بیئة أمنیة مواتیة، واستمرت 
 اإلصالحات وجھود ضبط أوضاع المالیة العامة.

ویُقدَّر أن النمو العام إلجمالي الناتج المحلي 
في أعقاب انتھاء  2018سیعود إیجابیا في عام 

 تخفیضات اإلنتاج التي اتفقت علیھا منظمة أوبك.
ومن المتوقع أن یزید إنتاج النفط في األمد 
المتوسط زیادة طفیفة نظرا ألن الحكومة العراقیة 
ل تكالیف زیادة  االتحادیة ال یمكنھا تحمُّ

وتشیر توقعات  االستثمارات في القطاع النفطي.
متحفظة إلى أن النمو االقتصادي غیر النفطي 
الذي تدعمھ قطاعات الزراعة واإلنشاءات 
ال نصف متوسط  والخدمات سیتعافى ُمسّجِ

%، إذ إن 4لیصل إلى  2014مستویاتھ قبل 
حوادث العنف المتكررة واستمرار وجود تنظیم 

ر االستثمار واإلصالحات. ومن  داعش قد تؤّخِ
المتوقع أن یتحسَّن عجز الموازنة بفضل إجراءات 
تقلیص النفقات الجاریة األولیة غیر النفطیة، وفي 
الوقت نفسھ الحفاظ على اإلنفاق االجتماعي عند 

وتشیر  % من اإلنفاق غیر النفطي.22نحو 
التوقعات إلى أن حساب المعامالت الجاریة 
الخارجیة سیبقى سلبیا لكنھ سیتحسن بفضل 

ومن المنتظر أن یبلغ الدین  صعود أسعار النفط.
% من إجمالي الناتج المحلي 65العام ذروتھ عند 

، لكن تكالیف إعادة اإلعمار لیست 2018في 
  مدرجة في إطار المالیة العامة.

 
 

  المخاطر والتحديات
 

تشتمل المخاطر الذي تنذر بتدھور األوضاع على 
استمرار التحدیات األمنیة، التي قد تستمر في 
عرقلة جھود اإلعمار بعد تحریر الموصل، 
وأسعار النفط المنخفضة التي قد تخلق ضغوطا 
جدیدة على العجز المزدوج في العراق، وتتطلب 
المزید من تدابیر ضبط المالیة العامة أو تمویال 

وال یزال الدین الخارجي عرضةً  خارجیا إضافیا.
للتأثر بصدمة حدوث تراجع آخر في أسعار النفط 

وترتبط المخاطر  أو ھبوط سعر الصرف الحقیقي.
أیضا بقدرة الحكومة االتحادیة على توفیر 
الخدمات العامة حتى في المناطق التي لم تتأثَّر 

وقد تشتعل من  بالعنف والبدء بإعادة اإلعمار.
جدید التوترات بین بغداد وإربیل في أعقاب قرار 
حكومة إقلیم كردستان إجراء استفتاء على 

. وتخلق 2017االستقالل في سبتمبر/أیلول 
التوترات السیاسیة المتصاعدة والھجمات 
اإلرھابیة قبل االنتخابات العامة وانتخابات مجالس 

مخاطر  2018المحافظات في أبریل/نیسان 
  إضافیة.

  (التغیر السنوي بالنسبة المئویة ما لم یُذَكر خالف ذلك)  / مؤشرات آفاق أوضاع الفقر الكلیة جمهورية العراق .2الجدول 



 

 

  أحدث التطورات
 

ج  ات ن ي ال ال و إجم م دل ن ع غ م من المتوقع أن یبل
ال 2017% في عام 2.3المحلي الحقیقي  ّجِ ، ُمس

واه  0.3زیادةً طفیفةً قدرھا  ت نقطة مئویة عن مس
ي  ك   . 2016ف ّرِ ح ُم ي ال ات ھ دم خ ت ال ازال وم

ي  ي ف ل ح م ج ال ات ن ي ال ال م و إج م ن ي ل س ی رئ  ال
)، وذلك بفضل أداء قوي لقطاع 1(الشكل  2017

ى  د عل زی وا ی م ل ن ي 10السیاحة الذي سجَّ % ف
ي  ن ف دی واف ن ال حی ائ عائدات السیاحة وأعداد الس

ام. ع ل احة،   النصف األول ل ی طاع الس ّوِض ق وع
وبزیادة، عن التراجع في أعداد السائحین من دول 
مجلس التعاون الخلیجي باجتذاب زوار من أجزاء 

ا. ی طاع   أخرى في العالم، السیما آس ق اد ال ع ت واس
طاع  ي ق اف ع الصناعي في األردن زخمھ بفضل ت
وه  م ة ن ب ت نس غ ل ذي ب ر ال اج ح م ن وال دی ع ت  ال

ام 14.7 ع ع األول ل رب ي ال ى 2017% ف ، عل
ي 8.4النقیض من انكماشھ بنسبة  ام ف ل ع ب % ق
ام  ن ع ع األول م رب ذه 2016ال ب ھ ب . وبس

ع  وق ت م التطورات، وارتفاع أسعار البوتاس، من ال
و  م ات ن خدم ع وال ل أن یقود صافي صادرات الس
ل  ع ا ف إجمالي الناتج المحلي في جانب الطلب، كم

م 2016في  . وعلى صعید التحلیل الھیكلي، یساھ
و  ي، وھ قطاع الصناعة بربع إجمالي الناتج المحل
ج  ات ن ي ال ال و إجم م اش ن ع ت سي الن العامل الرئی

  المحلي.
ن وضع 2017وفي عام  حسَّ ت ، من المتوقع أن ی

ة  وم حك ود ال فضل جھ ألردن ب ة ل ام ع المالیة ال
ع  ى م شَّ م ت ا ی م ة ب ام ع ة ال ی ال م لضبط أوضاع ال

ل   برنامج صندوق النقد الدولي. م بید أنھ من المحت
رة  ی وت ة ب ام ع أن یتحقَّق تقلُّص اختالالت المالیة ال
ر  ادئ األم ي ب ج ف ام رن ب أبطأ مما كان یتصور ال

عجز   بسبب ضعف النمو االقتصادي. ى ال ق ب ی وس
ح  ن م العام المتوقع للمالیة العامة ماعدا (شامال) ال
ي  ھ ف ات وی ت ن مس ھ ع م ظ ع ي م ر ف یُّ غ ا ت م  دون

ج 3.3% ( 6عند  2016 ات ن ي ال ال ن إجم %) م
خارجي،   المحلي. ي ال ال م وعلى صعید المركز ال

ة  طاق ورة واردات ال ات ادة ف ن زی رغم م على ال
ع  وق ت م ن ال بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمیة، فم
امالت  ع م حساب ال ر ل ی ب ك عجز ال أن یتراجع ال

  الجاریة، وذلك أساسا بفضل نمو قطاع السیاحة.
ط  ھدف رْب ألردن تست ة ل ومازالت السیاسة النقدی
ع  دوالر، إذ رف ال ة ب ی ل ح م ة ال ل سعر صرف العم
رات  البنك المركزي األردني أسعار الفائدة أربع م

دار -2016منذ دیسمبر/كانون األول  ق م ا ب إحداھ
دار  50 طة  25نقطة أساس وثالث مرات بمق ق ن

ى  -أساس لكل منھا اظ عل ف ح ل وذلك في محاولة ل
س  دة مجل ائ عالوة المخاطر الجذابة فوق أسعار ف
كي).  االحتیاطي االتحادي (البنك المركزي األمری

ال  م ن رأس ال دة م واف ات ال ق دف ت راجع ال ومع ت
اع  ف رف، وارت وق الص وط س غ ي، وض ب ن األج
وط  ق ضغ معدالت الدولرة، ساھم ذلك كلھ في خل
د  ق ن ن ال نزولیة على احتیاطیات البنك المركزي م

ار  11.2األجنبي التي انخفض رصیدھا إلى  ی ل م
ف  ی ال ك ادل ت ع ا ی وز (م دوالر في نھایة یولیو/تم

اد  7.2ورادات  ع م ع ال ل اد الس ع ب ت اس ر ب ھ ش
ار   تصدیرھا). عشت أسع ت سھ، ان ف وفي الوقت ن

ن  ی ام المستھلكین الكلیة بعد فترة انكماش دامت ع
ذاء. غ ط وال ف ن ار ال  مسایرة انتعاشا عالمیا في أسع
ر/ ای ن ن ی رة م ت ووصل متوسط معدل التضخم للف

  %.3.4إلى  2017كانون الثاني إلى یولیو/تموز 
إن  خفض، ف ومع أن االقتصاد یشھد معدل نمو من

رة. ی ع   سوق العمل یتعرض لضغوط كب رب ي ال ف ف
ي 2017األول من عام  ة ف ال ط ب دل ال ع غ م ل ، ب

ة 18.2المتوسط  شارك م ل متوسط ال % بینما سجَّ
ة  ل ام ع وى ال ق ي ال ن 40.5ف ری ال األم % ، وك

جنس  وع ال ى أساس ن اد عل یكشف عن تباین ح
)، إذ إن معدل مشاركة النساء في القوى 2(الشكل 

ي  العاملة باألردن یتخلف كثیرا عن المتوسطات ف
   منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وخارجھا.

 
 
 
 
 
 
 

  األردن

/النمو، وإن كان بطیئا، تغذیھ مجموعة متنوعة من األردن .1الشكل 
  القطاعات في جانب العرض

  المصادر: دائرة اإلحصاءات العامة وحسابات خبراء البنك الدولي.

ازال  وسط ظروف إقلیمیة حافلة بالتحدیات، م
ا  اش ع ت د ان االقتصاد األردني راكدا، لكنھ یشھ

ام  ي  2017طفیفا في ع ن ف حسُّ ت فضل ال ب
ن   قطاعات السیاحة والتعدین والمحاجر. ك ول

ا  م ی رار الشكوك ف م ھ است ھذا الوضع یشوب
دة  م راق، وال یتصل باألزمات في سوریا والع
ي دول  التي سیستغرقھا التباطؤ االقتصادي ف
طء  ة، وب ی اح ن ن جي م ی ل مجلس التعاون الخ

  وتیرة اإلصالحات الھیكلیة من ناحیة أخرى.



 

 

 
  اآلفاق المستقبلية

 

األردن  و األساسي ب من المتوقع أن یظل السیناری
ي  ة ف ی م ی ل طورات اإلق ت ال رة ب ی ُمتأثِّرا بدرجة كب
ي  صادي ف ت اطؤ األداء االق ب العراق وسوریا، وت

جي. ی طء   دول مجلس التعاون الخل ر ب م وإذا است
ع  وق ت ا ال ن ن إن ة، ف صادی ت وتیرة اإلصالحات االق

ات   سوى انتعاش طفیف لالقتصاد. ع وق ت ر ال وتشی
وم  ق ظل ت إلى أن قطاعات الخدمات والصناعة ست

صادي. ت و االق م ن ل ك الرئیسي ل ي   بدور الُمحّرِ وف
دالت  ع د م ی ع ت ع أن تس وق ت جانب الطلب، من الم
اص  خ ار ال م ث ت اص، واالس خ الك ال ھ ت االس
رات  ت د ف ع (العقاري) زخمھا في األمد المتوسط ب

ود. ن اإلجراءات   من الرك رغم م ى ال ك عل وذل
ي  ت ي ال مركزي األردن النقدیة االنكماشیة للبنك ال
خفَّفت من تأثیرھا جھود الحكومة للحد من خطر 
ل  وی م ت دام ال خ است ي ب حل م ل ال وی م ت ة ال مزاحم

وفضال   الخارجي لتغطیة احتیاجات المالیة العامة.
ر  ب ع ح م ت عن ذلك، من المتوقع أن یكون إلعادة ف
ة  ي اآلون الكرامة الحدودي بین األردن والعراق ف
ى  ي عل اب ج األخیرة (نھایة أغسطس/آب) تأثیر إی
ن  ا م م ی وسط، الس ت م التجارة الدولیة في األمد ال
ر  ب جاري ع ت خالل اآلثار غیر المباشرة للتبادل ال

  الممرات.
ا عجز حساب  ی ج دری ومن المتوقع أن ینخفض ت
وسط،  ت م د ال ي األم المعامالت الجاریة لألردن ف
ة وأنشطة  ی ع ل وذلك بفضل تحسُّن الصادرات الس
جة  ی ت واردات ن و ال م جاوز ن ت ث ت السیاحة، بحی
اع  ف عكس ارت ذي ی ة (ال طاق اع واردات ال الرتف

طء   أسعار النفط). ر ب م ومن المتوقع أیضا أن یست
رؤوس  دة ل واف ات ال ق دف ت ة وال اری ج التحویالت ال
صادي  ت و االق األموال نتیجة للضعف المتوقع للنم

  في دول مجلس التعاون الخلیجي.
اسة  ی ل بس م ع ومن المتوقع أن یواصل األردن ال

ة. ط   مالیة ونقدیة انكماشی ود ضب ر جھ م ست وست
ى إجراءات  أوضاع المالیة العامة في التركیز عل
زام  ت ع ال ات م ق ف ن ن ال حد م دات وال ائ ع زیادة ال
ي. دول د ال ق ن دوق ال  الحكومة بتطبیق برنامج صن

ة  وقد تلجأ السلطات أیضا إلى تشدید السیاسة النقدی
ي  ي ف ار األردن ن من أجل الحفاظ على جاذبیة الدی
اطي  ی ت س االح دة مجل ائ ار ف ضوء زیادات أسع
دة  ان س م كي) ول ری االتحادي (البنك المركزي األم

  ربط سعر صرف العملة المحلیة بالدوالر.
 
 

  المخاطر والتحديات 
 

طء  ة، وب وب ة الصع غ ال ة ب ام اق ع ي ظل آف وف
ة  ی ال م اسات ال ی ة، والس صادی ت ات االق اإلصالح
اش  ع والنقدیة االنكماشیة الُمطبَّقة، یصعب توقع انت

رات   قوي للنمو. وعلى الرغم من أن إعادة فتح مم
ات  وی ن مست حسُّ ت ر ب ّشِ ب راق یُ ع ع ال جارة م الت
ظر  ن ال ھ ب إن ن، ف االستھالك ومعنویات المستثمری
إلى أن االقتصاد األردني موجھ نحو االنفتاح على 
اون  ع ت س ال ي مجل دة األسواق ف ان الخارج ومس
ات  إن الصراع راق، ف ع ا وال جي وسوری ی ل خ ال
د  شرُّ ت زوح وال ن العنیفة في المنطقة ومشكالت ال

واطن   ستستمر في التأثیر على االقتصاد. ع م وتنب
د  ى األم ي األردن عل ي ف ل ك ضعف االقتصاد ال
رة  ی ب ة ك ی ة وخارج ی ل الالت داخ الطویل من اخت

ي  جري ف رة، ی ی ب ل ك وی تتولَّد عنھا احتیاجات تم
ة  ی دول ساعدات ال م ا من خالل ال ھ ت ی ب ل ادة ت الع

ة. طق ن م حسرت   والتحویالت المالیة من ال وإذا ان
رار  ق ت ح اس ب د یص ل، ق وی م ت ل ادر ل ص م ذه ال ھ

  األوضاع المالیة واالقتصادیة معرضا للخطر.

  (التغیر السنوي بالنسبة المئویة ما لم یُذَكر خالف ذلك)  / مؤشرات آفاق أوضاع الفقر الكلیة األردن. 2الجدول 



 

 

  أحدث   التطورات
 

ا    ھ ررت ي   ق ت ط   ال ف ن اج   ال ت یضات   إن أضعفت   تخف
ي ت وی ك صاد ال ت و االق م ن   منظمة أوبك من ن ،   وم

ة    ب س ن ي   ب حل م المتوقع   أن   ینكمش   إجمالي   الناتج   ال
ي   1 دره   2017%   ف وا   ق م ل   ن جَّ د   أن   س ع  ،   ب

ات   2016%   في   3.6 محروق طاع   ال .   ویساھم   ق
ر    بما   یقرب   من   نصف   إجمالي   الناتج   المحلي،   وتأثَّ
ي    ك   ف ة   أوب ظم ن رار   م ق إنتاج   النفط   وصادراتھ   ب
ى    یونیو/حزیران   بمد   العمل   بتخفیضات   اإلنتاج   حت

وخارج   قطاع   النفط،     . 2018الربع   األول   من   عام   
ق   خطة    ی طب ت ا   ب دعوم ظل   النشاط   االقتصادي   م

)   2019/2020-2015/2016التنمیة   الخمسیة   (
ي   مجاالت    رة   ف ی ن   عدة   مشروعات   كب التي   تتضمَّ

ط. ف ن ر/  البنیة   التحتیة   والنقل   وتكریر   ال ای ن ي   ی وف
ة    ط خ ة   ال وم ك ح ت   ال ق ل ي،   أط ان ث ون   ال ان ك

دة    دی ج ت   ال وی ك ة   (ال ی ج ي   2035اإلستراتی ت )   ال
جاري    تھدف   إلى   تحویل   البالد   إلى   مركز   مالي   وت
شاط    ن ع   ال وی ن ود   ت ي   إطار   جھ ك   ف إقلیمي،   وذل

  االقتصادي   على   األمد   الطویل.
ر    وتُظھر   البیانات   الواردة   أن   نشاط   القطاعات   غی

ع. وسُّ ت ي   ال ة     النفطیة   مستمر   ف ق دل   ث ع ع   م ف وارت
ھ    وى   ل ى   مست المستھلكین   في   یولیو/تموز   إلى   أعل
ام    ي   ع ھ   ف في   نحو   عامین،   لكنھ   ظل   دون   مستویات

ة.   2014 ی م ال ع ط   ال ف ن ار   ال وزاد     قبل   ھبوط   أسع
اط    ق امالت   ن ع ي   م إنفاق   المستھلكین   كما   یتضح   ف
ة    ب س ن ع   ب ف ام،   إذ   ارت ع ل ي   ل ان ث ع   ال رب  البیع   في   ال

ة   9 دو   أن   حرك ب ام.   وی ل   ع ب %   عما   كان   علیھ   ق
ي    ارات   ف ق ع ا   أسواق   ال ھ دت ي   شھ ت ح   ال التصحی

رت     العامین   المنصرمین   أخذت   مجراھا: ق د   است فق
رة،   وزادت    ر   األخی ي   األشھ ارات   ف ق ع أسعار   ال
ت    غ ل ة   ب وی ادة   ق ي   زی ن ك اع   الس ط ق ات   ال ع ی ب  م

ام.43 ل   ع ب ھ   ق  %   في   یولیو/تموز   عما   كانت   علی
ن    د   م ی وى   ج ست م ي   ب مصرف طاع   ال ق ع   ال ویتمت
راض    ن   اإلق ك الرسملة،   وأداء   صحي   بوجھ   عام،   ل
ى    ن ي   االث راجع   ف ات   واألسر   ت المصرفي   للشرك

ة. ی اض م ر   ال ھ ر   ش راض     عش و   اإلق م د   أن   ن ی ب

د    ع ب ت ذي   یس ة"   (ال ج ت ن م ال   "ال طاعات   األعم ق ل
ة)   ظل    ی القروض   العقاریة   وإقراض   األوراق   المال

وز   8.4مرنا   وبلغت   نسبة   نموه    م و/ت ی ول ي   ی %   ف
  بالمقارنة   بما   كانت   علیھ   قبل   عام.

ط    رب ا   ل وظل   المركز   المالي   الخارجي   قویا   وداعم
ن    ا   م ى   دعم ق ل ذي   ی دوالر،   ال ال العملة   الكویتیة   ب
غ    ل ب م ھ   ب ت م ی دَّر   ق ق ة   تُ ادی ی روة   الس ث ل دوق   ل  صن

ار      500 ف   ألسع ی اش   طف ع ملیار   دوالر   ومن   انت
نصرم. م ام   ال ع ت     النفط   خالل   ال وی ك ت   ال ل وسجَّ

دره    ة   ق اری ج الت   ال ام ع م اب   ال ي   حس زا   ف ج  ع
ي   4.5 ي   ف حل م ج   ال ،   2016%   من   إجمالي   النات

ھ    ت ب ائض   نس ع   ف ة   م ارن ق م ال ر   ب ی وھو   تدھور   كب
ة   أن   2013%   في   45 ی صل ف .   وتظھر   البیانات   ال

ى    رصید   حساب   المعامالت   الجاریة   یتجھ   للعودة   إل
ط. ف  تحقیق   فائض   طفیف   بفضل   ارتفاع   عائدات   الن

ت    ع ف ا،   إذ   ارت وی ا   ق واردات   أیض و   ال م ل   ن وظ
ة    ب س ن ة   ب دل   25واردات   السلع   الرأسمالی ع م %   ب

ى    َزى   إل ع ا   یُ سنوي   في   الربع   األول   للعام،   وھو   م
ة    ی ن ب مشروعات   ال تصل   ب طلب   محلي   صحي   ی

  التحتیة   الحكومیة.
ي    ة   آخذ   ف وعلى   الرغم   من   أن   وضع   المالیة   العام
ى    َزى   إل ع ا   یُ م ی دا   ف یِّ ق زال   ُم ھ   ال   ی إن التحسُّن،   ف
حو    ر   ن ی وف ي   ت ة   ف طی االعتماد   على   العائدات   النف

ة.90 ی وم حك رار     %   من   اإلیرادات   ال م ع   است وم
لت   الحكومة   عجوزات    أسعار   النفط   المنخفضة   سجَّ

ي   17متتالیة   للمالیة   العامة   في   حدود    ال %   من   إجم
ن    ار   م م ث ت اد   دخل   االس ع ب ت اس ي   (ب حل الناتج   الم
ن    ی ام ع الل   ال ة)   خ ادی ی روة   الس ث دوق   ال ن ص
د    زی وائض   ت ن   ف الماضیین،   على   النقیض   تماما   م

طاع   2014%   قبل   عام   10على    .   إال   أن   مالیة   الق
ل    د   تسجی العام،   على   أساس   الحكومة   العامة،   تشھ

د     فائض   متواضع. ی رش ود   ت ن   جھ وعلى   الرغم   م
اإلنفاق،   فإن   إصالحات   المالیة   العامة   ال   تزال   تثیر   

ات     الخالف. ار   خدم ع   أسع فقد   بدأت   الحكومة   رف
ول    ادات   2016المرافق   في   سبتمبر/أیل ن   زی ك ،   ل

ة   إلصالحات   رسوم    ی ان ث ة   ال جول األسعار   في   ال
ا    ھ ق ی ب ط جري   ت ي   ی ت استھالك   الكھرباء   والمیاه   ال

ر. ادئ   األم ا   ب ت     حالیا   أقل   مما   كان   ُمقترح ل أجَّ وت
ت    اب ر   ث ات   بسع أیضا   خطط   تطبیق   ضریبة   شرك

ى     %. 10نسبتھ    وتبعا   لذلك،   اضطرت   الحكومة   إل

  الكويت
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أضعفت   تخفیضات   إنتاج   النفط   التي   قررتھا   
لكن    منظمة   أوبك   من   نمو   االقتصاد   الكویتي.

من   المتوقع   أن   یتعافى   الناتج   المحلي   تدریجیا   
مدعوما   بقوة   نشاط   القطاعات   غیر   النفطیة   
واإلنفاق   على   مرافق   البنیة   التحتیة،   ومع   

وقد   بدأت   الضغوط   على    زیادة   إنتاج   النفط.
موازین   المالیة   العامة   والمعامالت   الجاریة   في   

وتشتمل   التحدیات   الرئیسیة   التي    االنحسار.
یواجھھا   االقتصاد   على   االعتماد   الشدید   على   

قطاع   المحروقات   والمعارضة   البرلمانیة   
  إلجراء   إصالحات   ھیكلیة   عمیقة.



 

 

ان   آخر،    ك ي   م ة   ف ف ل البحث   عن   وفورات   في   التك
خاص    ومن   ذلك   الشراكات   بین   القطاعین   العام   وال
ة    ب لتمویل   مشروعات   البنیة   التحتیة،   وتطبیق   ضری
ي    ان ث ون   ال ان ر/ك ای ن القیمة   المضافة   (المتوقع   في   ی

ة.2018 دول ودات   ال وج ة   م ص خ  )،   وخص
ة    ی دات   دول ن ى   س رة   األول م ل ت   ل وأصدرت   الكوی

ن      10بقیمة    ك ارس/آذار،   ل ي   م ملیارات   دوالر   ف
رب    ق ا   ی إجمالي   الدین   العام   مازال   منخفضا   عند   م

  %   من   إجمالي   الناتج   المحلي.20من   
وعلى   الرغم   من   زیادات   أسعار   الوقود   التي   ُطبقت   

،   فإن   معدل   التضخم   ظل   2016في   سبتمبر/أیلول   
ة   1.7منخفضا،   إذ   بلغ   في   المتوسط    دای ذ   ب ن %   م

رار    م ن   واست العام   بفضل   انخفاض   تكالیف   المساك
ذاء. غ ار   ال ي   أسع ط     ضعف   التضخم   ف ان   رب وك

ا،    ھ ن كشف   ع م   ی ة   عمالت   ل ل العملة   المحلیة   بس
ك    ن ب للدوالر   األمریكي   فیھا   تأثیر   كبیر،   یعني   أن   ال
را    ای دة   مس ائ ف ار   ال ع   أسع ي   رف ت وی ك المركزي   ال
ك    ن ب حادي   (ال اطي   االت ی ت س   االح إجراءات   مجل

مركزي     المركزي   األمریكي). ك   ال ن ب ر   أن   ال غی
ھ    دت ائ الكویتي   قرر   في   یونیو/حزیران   إبقاء   سعر   ف
ار    األساسي   دونما   تغییر   على   الرغم   من   زیادة   أسع

  فائدة   مجلس   االحتیاطي   االتحادي   األمریكي.
إن   الكویت   بلد   غني   بالنفط   وال   وجود   فیھ   تقریبا   
للفقر   المدقع   والبطالة   االضطراریة.   وثمانون   في   
المائة   من   المواطنین   الكویتیین   المشتغلین   یعملون   
في   القطاع   العام.   وعلى   النقیض   من   ذلك،   یُؤلِّف   
لون   معظم   المقیمین    المغتربون   ثلثي   السكان،   ویُشّكِ
األقل   دخال.   ومن   الھواجس   األخرى   للعمال   
رة   أو   التي   لم   تُْدفَع،    المغتربین   األجور   المتأّخِ
وظروف   العمل   الصعبة،   والخوف   من   التضییق   

 علیھم.
 

ت    وی ك ل   ال ث ي   م د   غن ل ب وقد   یكون   من   المناسب   ل
شة. ی ع م ات   ال وی ت ر   نسبي   لمس ن     تكوین   تصوُّ ك ول

ى    ود   عل ی ق ھ   ال وق ع ال   ت فصی إجراء   تحلیل   أكثر   ت
  إمكانیة   الوصول   إلى   البیانات   األسریة.

 
 

  اآلفاق   المستقبلية
 

حو    ى   ن و   إل م ن دل   ال ع عش   م ت ن من   المتوقع   أن   ی
یضات   2019%   في   عام   3.5 خف الشي   ت ،   مع   ت

ط    اإلنتاج   المتصلة   بمنظمة   أوبك،   وزیادة   إنتاج   النف
ار      115وتعتزم   الحكومة   استثمار     وصادراتھ. ی ل م

دوالر   في   قطاع   النفط   في   األعوام   الخمسة   القادمة،   
ي   أیضا   إلى   زیادة   إنتاج   النفط. ومع     وھو   ما   قد   یُؤدِّ

الدعم   اإلضافي   من   اإلنفاق   االستثماري   الحكومي،   
حو    ى   ن و   إل م ن دل   ال ع ع   م ف رت ب   أن   ی من   المرتق

ومن   المنتظر   أیضا   أن     %   في   األمد   المتوسط.2.7
ة    اری ج تنحسر   الضغوط   على   حساب   المعامالت   ال
ار    ي   ألسع افٍ   جزئ ع فضل   ت والموازنة   العامة   ب

ویفترض   السیناریو   األساسي     النفط   وزیادة   إنتاجھ.
اق    ف اإلن ة   ب التطبیق   التدریجي   لإلصالحات   المتصل
ة    واإلیرادات،   ومنھا   تطبیق   ضریبة   للقیمة   المضاف

ي      2018في    ة   ف اضی ت   م وی ك دو   أن   ال ب ي   ی ت ال
  سبیلھا   نحو   تطبیقھا.

 
 
 
 
 
 

 
  المخاطر   والتحديات 
 

ات    ی تشتمل   المخاطر   الخارجیة   الرئیسیة   على   تداع
ة. ی اس ی وس د     التوترات   والصراعات   الجی وإذا   شھ

ا    وی إنتاج   الوالیات   المتحدة   من   المحروقات   تعافیا   ق
د    ي   عھ اعة   ف صن ل مع   تخفیف   اللوائح   التنظیمیة   ل
ى    ر   عل ؤثِّ الرئیس   األمریكي   الجدید،   فإن   ذلك   قد   یُ
ات    والی رزت   ال أسعار   النفط   العالمیة،   السیما   إذا   ب

ر   رئیسي   للطاقة. ات     المتحدة   كُمصدِّ وتتصل   التحدی
طاع    ى   ق د   عل دی األطول   أمداً   باعتماد   الكویت   الش

ال     المحروقات. وعرقل   ضعف   بیئة   ممارسة   األعم
وضخامة   حجم   القطاع   العام   تطور   القطاع   الخاص   

إصالحات     غیر   النفطي. ام   ب ی ق ومن   الضروري   ال
اد    م ت شاملة   إلعادة   توازن   االقتصاد   بعیدا   عن   االع
الشدید   على   قطاع   الطاقة   وانتھاج   مسار   للنمو   أكثر   
ي    ال   ف ادة   األعم ار   وری عا   تدعمھ   روح   االبتك تنوُّ
ج    زی ن   م القطاع   الخاص   وخلق   الوظائف،   وتحسی

  المھارات   التي   تتمتع   بھا   األیدي   العاملة.

 (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیة   الكويت. 2الجدول   



 

 

 أحدث   التطورات
 

،   من   المتوقع   أن   یبلغ   معدل   2017بالنسبة   لعام   
%   دونما   تغیُّر   عن   2نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   

ك   الرئیسي   2016مستواه   في    ،   ویتمثل   الُمحّرِ
للنمو   في   قطاعي   الخدمات   والسیاحة.   وخالل   

،   زاد   عدد   2017األشھر   الخمسة   األولى   من   عام   
%   عما   كان   علیھ   12.8السائحین   الوافدین   بنسبة   

قبل   عام،   بینما   بلغ   متوسط   معدالت   إشغال   الفنادق   
ال   زیادةً   قدرھا   65.2 نقطة   مئویة      8.4%،   ُمسّجِ

،   وأعلى   مستوى   لھ   منذ   2016عن   مستواه   في   
.   وفي   جانب   الطلب،   یبدو   أن   التراجع   2012عام   

)   لمساھمة   2016-2014على   مدى   ثالثة   أعوام   (
القطاع   الخاص   في   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   
مستمر،   وكذلك   الحال   للتحسُّن   في   مساھمة   إجمالي   
ضت   عن   ھذا    تكوین   رأس   المال   الثابت   التي   عوَّ

،   یبدو   أن   العامل   2017التراجع.   وبالنسبة   لعام   
الوحید   للنمو   فیھ   ھو   صافي   صادرات   السلع   
والخدمات،   وذلك   بفضل   انتعاش   الصادرات،   
وتدنِّي   التأثیرات   األساسیة   السلبیة،   وركود   

).   ومن   منظور   التحلیل   1الواردات   (الشكل   
الھیكلي،   ما   زال   االقتصاد   یرتكز   بشدة   على   
الخدمات   (السیما   الخدمات   العقاریة   وتجارة   
ھا   نحو    التجزئة   والخدمات   المالیة)،   وموجَّ
المنطقة،   وھو   ما   یجعلھ   عرضةً   لتقلبات   النمو   

 واالختالالت   الكبیرة   في   االقتصاد   الكلي.
وبعد   خمس   سنوات   من   النقاش،   أُقِرت   بصورة   
نھائیة   تعدیالت   سلم   األجور   لموظفي   جھاز   الخدمة   
المدنیة   والعسكریین   ومعلمي   القطاع   العام،   وتُقدَّر   

%   من   إجمالي   الناتج   2تكلفة   ھذه   الخطوة   بنحو   
المحلي.   ومن   األمور   التي   تستحق   اإلشادة   أن   
الحكومة   سعت   إلى   إصالح   ذي   آثار   محایدة   على   
المالیة   العامة،   وھو   ما   فرض   إجراءات   واسعة   
لزیادة   اإلیرادات.   ومن   المتوقع   أن   یظل   العجز   

 عند   نحو      2017الكلي   للمالیة   العامة   في   عام   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   مع   تحسُّن   طفیف   9
في   الرصید   األساسي,   لكن   مع   ضعف   نمو   إجمالي   
الناتج   المحلي،   وارتفاع   مدفوعات   الفائدة،   
ستواصل   نسبة   الدین   إلى   إجمالي   الناتج   المحلي   
لھ   لتصل    مسارھا   الذي   ال   یمكن   االستمرار   في   تحمُّ

 %   بنھایة   155إلى   مستوى   متوقع   یبلغ   
 . 2017عام   

وعلى   جانب   المركز   المالي   الخارجي،   من   المتوقع   
أن   یؤدي   انتعاش   الصادرات   السلعیة   مع   ركود   
الواردات   إلى   تقلُّص   عجز   حساب   المعامالت   

%   من   18الجاریة   بنحو   نقطتین   مئویتین   إلى   نحو   
.   وعلى   الرغم   2017إجمالي   الناتج   المحلي   في   

من   ھذا   التحسن،   فإن   عجز   میزان   المعامالت   
الخارجیة   للبنان   مازال   من   بین   أكبر   العجوزات   
في   العالم،   وھو   ما   یفرض   االعتماد   على   تدفقات   
ض    رؤوس   األموال   الوافدة   القصیرة   األجل،   ویُعّرِ
البالد   لمخاطر   االضطرار   إلى   إعادة   تمویل   
الدیون.   ولتعزیز   الثقة،   حاول   مصرف   لبنان   
(المركزي)   وقف   تناقص   احتیاطیاتھ   الخارجیة   
وتراجع   معدالت   نمو   الودائع   في   البنوك   من   خالل   
 البدء   في   عملیة   مقایضة   كبیرة   وسخیة   للغایة   

.   وكانت   2016(مع   البنوك   التجاریة)   في   
المكاسب   قصیرة   العمر،   وبدأت   تتراجع   في   ربیع   

حتى      2017،   وفي   الفترة   من   مارس/آذار   2017
مایو/أیار   انخفضت   احتیاطیات   مصرف   لبنان   

ملیار   دوالر،   وھو   نقص   یعادل   تقریبا      2.7بمقدار   
نصف   مكاسب   مصرف   لبنان   في   الفترة   من   یونیو/

.   وفي   2017إلى   فبرایر/شباط      2016حزیران   
مواجھة   ھذا   الوضع،   شرع   مصرف   لبنان   
المركزي   في   عملیة   مقایضة   مالیة   أخرى   ساعدت   
على   تعافي   االحتیاطیات   في   یونیو/حزیران   بمقدار   

لكن   ھذا   التعافي   كان   مصدره      ملیار دوالر. 1.8
إعادة   أصول   خارجیة   للبنوك   إلى   الوطن.   وفي   
الواقع،   انكمش   صافي   مركز   األصول   الخارجیة   

   2017لالقتصاد   في   النصف   األول   من   عام   
 ملیار   دوالر،   وھو   ما   أبرز      1.1بمقدار   

 دینامیكیتھ   الھشة.

 لبنان

 2017/صافي   الصادرات   یقود   النمو   في   لبنان .1الشكل   

 المصادر:   السلطات   اللبنانیة   وحسابات   خبراء   البنك   الدولي.

انتھى   المأزق   السیاسي   الذي   طال   أمده   في   
لبنان   بانتخاب   الرئیس   میشیل   عون   في   

،   وما   تبعھ   من   2016أكتوبر/تشرین   األول   
تشكیل   حكومة   وحدة   وطنیة.   ومنذ   ذلك   الحین،   

توصل   الزعماء   السیاسیون   إلى   اتفاق   بشأن   
قانون   االنتخابات   النیابیة   الذي   طال   انتظاره،   

وتعدیل   سلسلة   سلم   الرواتب،   وقانون   
الشراكات   بین   القطاعین   العام   والخاص.   

ویواجھ   تحقیق   النمو   المحتمل   معوقات   شدیدة   
من   جراء   األزمة   السوریة   التي   طال   أمدھا   

وبطء   وتیرة   اإلصالحات   الھیكلیة.   وال   تزال   
 ھناك   مخاطر   مالیة   كلیة   كبیرة.



 

 

 

 اآلفاق   المستقبلية
 

ال   تزال   اآلفاق   االقتصادیة   للبنان   في   األمد   
المتوسط   تتسم   بالضعف.   وتشیر   التوقعات   إلى   أن   
 معدل   النمو   السنوي   سیظل   في   حدود   نحو   

،   2018%   في   2.5%   في   األمد   المتوسط،   و2
وذلك   بفعل   الزیادة   المتوقعة   لإلنفاق   (العام   
والخاص)   التي   ستُحفِّز   علیھا   االنتخابات   النیابیة   
القادمة   المقرر   إجراؤھا   في   مایو/أیار.   وتم   

)   أن   الحرب   1التوصل   إلى   ھذا   بافتراض   (
السوریة   مستمرة،   وأن   آثارھا   غیر   المباشرة   على   
 لبنان   وإن   كانت   كبیرة   ستظل   تحت   السیطرة،   

)   أن   برنامج   اإلصالح   المطلوب   لتعزیز   النمو   2و(
المحتمل   لن   یتحقَّق.   فضال   عن   ذلك،   من   المتوقع   
أن   تواصل   صادرات   السلع   والخدمات   التعافي   من   
مستوى   متدن،   ومن   ثم   سیكون   القطاع   الخارجي   

 عبئا   على   النمو.   
وعلى   جانب   المالیة   العامة،   من   المتوقع   أن   تؤدي   

   2017التدابیر   المدرة   للدخل   التي   تم   اعتمادھا   في   
وارتفاع   مدفوعات   الفائدة   إلى   التعویض   جزئیا   عن   
زیادة   اإلنفاق   العام   التي   ستحفِّز   علیھا   االنتخابات   

،   ولذا   فإن   العجز   الكلي   للمالیة   العامة   2018في   
ل   سوى   زیادة   ھامشیة.   ومن   ناحیة   أخرى،    لن   یُسّجِ
سیتدھور   میزان   المعامالت   الخارجیة   بدرجة   
ملموسة   إذ   ستبدأ   الواردات   باالنتعاش،   وتظھر   
أخیرا   اآلثار   السلبیة   المتأخرة   ألسعار   النفط   

 المنخفضة   على   تحویالت   المغتربین.   

 

 

 المخاطر   والتحديات 
 

مازال   الشاغل   الرئیسي   للبنان   ھو   التحدیات   
األمنیة   والسیاسیة.   ولبنان   عرضة   أیضا   لتراجع   
صافي   معدل   تراكم   األصول   الخارجیة   في   ظل   
استمرار   العجوزات   الكبیرة   للموازنة   العامة   
وحساب   المعامالت   الجاریة.   وبوجھ   أعم،   من   شأن   
ھشاشة   اإلطار   الكلي   للمالیة   العامة   في   ظل   نسب   
مدیونیة   ال   یمكن   االستمرار   في   تحملھا   واستمرار   
عجوزات   كبیرة   للموازنة   العامة   وحساب   
المعامالت   الجاریة   في   سیاق   نظام   سعر   صرف   
ض   البالد   لمخاطر   كبیرة   تتصل    ثابت   أن   یُعّرِ
بسعر   الصرف   وإعادة   تمویل   دیونھا.   وقد   یشكل   
االعتماد   على   الودائع   في   تمویل   ھذه   االختالالت   
تحدیا   حسیما   استنادا   إلى   بیانات   صدرت   حدیثا   عن   

 نمو   ودائع   البنوك.   
وما   زالت   الحكومة   عاجزة   عن   اتخاذ   إصالحات   
ھیكلیة   حاسمة   في   مجاالت   المالیة   العامة   والطاقة   
وشبكات   األمان   وبیئة   ممارسة   األعمال،   مع   أنھ   تم   
في   اآلونة   األخیرة   اتخاذ   بعض   القرارات   المھمة.   
وفضال   عن   ذلك،   یعمل   البرلمان   الجدید   إلقرار   

.   ومع   2005أول   میزانیة   رسمیة   لھ   منذ   عام   
ذلك،   فإنھ   بدال   من   القیام   بجھد   إصالحي   متواصل،   
تواجھ تحركات مصرف لبنان المركزي مخاطر 

أوال،   فإن   العودة   المتوقعة   ألسعار   مالیة كلیة. 
الفائدة   العالمیة   إلى   طبیعتھا   ستزید   من   صعوبة   
اجتذاب   الودائع   بالعمالت   األجنبیة   ما   لم   ترتفع   
أیضا   أسعار   الفائدة   المحلیة،   وھو   ما   ال   یتسق   

وأھداف   اإلجراءات   التدخلیة   لمصرف   لبنان   حتى   
اآلن.   وثانیا،   فقد   ساعدت   االستجابة   المتحمسة   
لقروض   مصرف   لبنان   المدعومة   على   تعزیز   
النشاط   االقتصادي،   لكنھ   بعد   عدة   سنوات   من   ھذا   
اإلقراض،   یجب   إیالء   مزید   من   االھتمام   لمسألة   

 قدرات   األسر   على   االستدانة   والسداد.   
ویتمثل   أحد   التحدیات   المھمة   التي   یتطلبھا   تحسین   
سیاسة   واعیة   تستند   إلى   التجربة   العملیة   في   تدعیم   
قاعدة   الحكومة   للبیانات   والتحلیالت،   السیما   في   
الدائرة   العامة   لإلحصاءات   من   أجل   قیاس   أوضاع   
الفقر   ورصدھا.   فوجود   نظام   ُمحسَّن   للبیانات   من   
شأنھ   الوصول   إلى   فھم   أفضل   آلثار   أزمة   الالجئین   

 على   االقتصاد   الجزئي.   

 (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیة   لبنان. 2الجدول   



 

 

 أحدث   التطورات
 

على   الرغم   من   األداء   القوي   للنمو   الذي   یحركھ   
قطاع   النفط،   مازال   االقتصاد   اللیبي   یعاني   من   
الصراع   السیاسي   الذي   یحول   بینھ   وبین   بلوغ   
كامل   إمكانیاتھ.   ففي   أعقاب   أربع   سنوات   من   
الركود،   بدأ   االقتصاد   اللیبي   یتعافى   في   النصف   

،   بفضل   استئناف   إنتاج   2017األول   من   عام   
المحروقات   بعد   استعادة   حقول   النفط   الرئیسیة   من   
المیلیشیات   العام   الماضي.   واستمر   بطء   أنشطة   
القطاعات   غیر   النفطیة   بفعل   المعوقات   الناجمة   
عن   نقص   األموال   واألمن.   ومن   المتوقع   أن   یزداد   

%   في   25.6إجمالي   الناتج   المحلي   بنسبة   
،   لیرتفع   متوسط   نصیب   الفرد   من   الدخل   2017

   2010%   من   مستواه   في   65بدرجة   كبیرة   إلى   
 بعد   فقدان   أكثر   من   نصف   قیمتھ.

وقد   استمرت   أسعار   كل   السلع   تقریبا   في   االرتفاع   
،   وھو   ما   2017خالل   النصف   األول   من   عام   

ساھم   في   مزید   من   التآكل   للقوة   الشرائیة   للسكان.   
ل   معدل   التضخم   مستوى   قیاسیا   قدره    وسجَّ

   2017%   خالل   النصف   األول   من   عام   28.5
%   العام   الماضي.   ویرجع   25.9بعد   أن   بلغ   

التضخم   في   معظمھ   إلى   نقص   حاد   في   سالسل   
تورید   السلع   األساسیة،   والمضاربات   في   األسواق   
السوداء   المتنامیة،   واإللغاء   الفعلي   لدعم   الغذاء   
بسبب   نقص   األموال،   واالنخفاض   الشدید   لقیمة   
الدینار   اللیبي   في   السوق   الموازیة.   وعلى   األرجح   
ساھم   ارتفاع   معدل   التضخم   مع   ضعف   أداء   
القطاعات   غیر   النفطیة   في   زیادة   معدالت   الفقر   

 وتفاقُم   اإلقصاء   االجتماعي   واالقتصادي.
وعلى   الرغم   من   تحسُّن   أوضاع   المالیة   العامة،   

من      2017فمن   المتوقع   أن   تظل   تحت   ضغوط   في   
جراء   استمرار   الشكوك   والضبابیة   التي   تشوب   
ل   إیرادات    الوضع   السیاسي.   ومن   المتوقع   أن   تُسّجِ

بفضل   ارتفاع      2017المیزانیة   زیادة   قویة   في   

إنتاج   المحروقات.   وستصل   ھذه   اإلیرادات   إلى   
%   من   إجمالي   34.6ملیار   دوالر   أو      24.6

الناتج   المحلي.   ولكن   ھذه   اإلیرادات   ال   تكفي   إال   
%   من   33.3لتغطیة   أجور   موظفي   القطاع   العام   (

إجمالي   الناتج   المحلي)   التي   ال   تزال   مرتفعة   على   
الرغم   من   الجھود   الرامیة   إلى   شطب   المدفوعات   
المتكررة   من   كشوف   الرواتب   من   خالل   توسیع   
وتطبیق   النظام   الوطني   لتحدید   الھویة.   ومازال   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي)   یستحوذ   8.9الدعم   (
على   جزء   كبیر   من   إیرادات   المیزانیة،   مع   
استمرار   ضعف   اإلنفاق   الرأسمالي.   وإجماال،   من   
المتوقع   أن   یظل   عجز   المیزانیة   العامة   مرتفعا   عند   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   (بالمقارنة   مع   22
).   ویجري   2016%   من   ھذا   اإلجمالي   في   63.9

تمویل   العجز   في   معظمھ   من   خالل   االقتراض   من   
البنك   المركزي   اللیبي.   وزاد   الدین   المحلي   زیادةً   

ملیار   دوالر   في      53.7سریعة   حتى   وصل   إلى   
 .2017نھایة   مارس/آذار   

وتحسَّن   أیضا   وضع   میزان   المدفوعات،   لكنھ   
مازال   یعاني   من   استمرار   المأزق   السیاسي   
وأسعار   النفط   المنخفضة.   وبفضل   التحسُّن   النسبي   
للتدابیر   األمنیة   حول   منشآت   النفط   الرئیسیة،   
استطاعت   لیبیا   أن   تحقق   زیادة   كبیرة   في   

   0.62صادراتھا   النفطیة   لتصل   في   المتوسط   إلى   
ملیون   برمیل   یومیا   خالل   األشھر   السبعة   األولى   

،   ولكن   من   الممكن   تحقیق   مستوى   2017من   عام   
ملیون   برمیل   یومیا   إذا   شھدت   األوضاع   األمنیة   
مزیدا   من   التحسُّن.   غیر   أن   مستوى   اإلنتاج   یبعث   
على   التفاؤل   إذا   ما   قوِرن   بما   كان   علیھ   في   الفترة   

ملیون      0.27حینما   بلغ      2016نفسھا   من   عام   
برمیل   یومیا   فحسب.   ولذلك،   من   المتوقع   أن   تزید   

   20.8إلى      2017اإلیرادات   ثالثة   أضعاف   في   
ملیار   دوالر.   وال   یكفي   ھذا   األداء   لتحقیق   استدامة   
حساب   المعامالت   الجاریة   بالنظر   إلى   شدة   اعتماد   
لیبیا   على   الواردات   لتلبیة   احتیاجاتھا   من   السلع   
االستھالكیة   والوسیطة.   والحقیقة   أن   الواردات   من   
المتوقع   أن   تسجل   انتعاشا   قویا   ھذا   العام   سیساھم   

 ليبيا

/   انخفاض   اإلیرادات   مع   ارتفاع   فاتورة   األجور   والدعم   یُسبِّبان   تدھور   ليبيا  .1الشكل   
 المالیة   العامة،   %   من   إجمالي   الناتج   المحلي

/   الفوضى   في   قطاع   المحروقات   والواردات   التي   یحركھا   االستھالك   تتسبَّب   ليبيا . 2الشكل   
 في   تدھور   میزان   المدفوعات،   %   من   إجمالي   الناتج   المحلي   

  المصادر:   الحكومة   اللیبیة،   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي. المصادر:   الحكومة   اللیبیة   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.

شھد   االقتصاد   اللیبي   تحسُّنا   محدودا،   لكنھ   
مازال   أقل   كثیرا   من   قدراتھ   الكامنة،   إذ   یعوقھ   
استمرار   الصراع   السیاسي   العنیف.   ومازال   
العجز   المزدوج   كبیرا،   ویفتقر   إلى   أي   إطار   

إلجراءات   تصحیحیة،   وھو   ما   یفاقم   عجز   
إطار   االقتصاد   الكلي.      وتسارعت   وتیرة   

التضخم،   متسببة   في   مزید   من   التآكل   للقوة   
الشرائیة   للسكان،   وھو   ما   قد   یساھم   في   زیادة   
معدالت   الفقر.   وفي   األمد   المتوسط،   تتجاوز   

التحدیات   إعادة   اإلعمار   إلى   معالجة   الفجوات   
وتنویع   النشاط      2011اإلنمائیة   فیما   قبل   

 االقتصادي   والنھوض   بتنمیة   القطاع   الخاص.



 

 

في   إبقاء   عجز   المعامالت   الجاریة   مرتفعا   عند   ما   
%   من   إجمالي   الناتج   المحلي.   8.3یُقدَّر   بنسبة   

ولتمویل   ھذا   العجز،   ستضطر   لیبیا   إلى   سحب   
المزید   من   احتیاطیاتھا   من   النقد   األجنبي.   وستھوي   

ملیار   دوالر      67.5ھذه   االحتیاطیات   إلى   نحو   
ملیار   دوالر      123.5بالمقارنة   مع      2017بنھایة   
.   وقد   ظل   سعر   صرف   الدینار   2012بنھایة   

اللیبي   الرسمي   مقابل   الدوالر   األمریكي   مستقرا   
حول   مستوى   ربطھ   بحقوق   السحب   الخاصة،   بینما   

%   82.5فقد   الدینار   اللیبي   في   السوق   الموازیة   
من   قیمتھ   بسبب   ضعف   اتساق   السیاسات   المالیة   

 والنقدیة   واالفتقار   إلى   الثقة   في   السیاسات.
 
 

 اآلفاق   المستقبلية
 

یتوقَّف   تحسُّن   آفاق   االقتصاد   بشكل   أساسي   على   
تحقیق   تقدم   في   اجتیاز   المأزق   السیاسي   الذي   
أحدث انقساما في البالد، وعلى تحسن األوضاع 

وسیقود   الوضع   الراھن   االقتصاد   اللیبي      األمنیة.
في   نھایة   المطاف   إلى   اإلفالس.   وبالمعدل   الحالي   
لإلنفاق،   وإذا   استمر   سیاق   الصراع   واالنفالت   
األمني،   فإن   احتیاطیات   النقد   األجنبي   ستواصل   
االتجاه   نحو   النضوب،   وھو   احتمال   بدأ   یُؤثِّر   

وفي   األمد   المتوسط،   إذا     بالفعل   على   التوقعات.
عاد   السالم   وحل   األمن،   من   المتوقع   أن   یستمر   

.   2020-2019النمو   وتتسع   قاعدتھ   في   الفترة   
وستتحسَّن   أوضاع   المالیة   العامة   وأرصدة   حساب   
المعامالت   الجاریة   تحسُّنا   كبیرا،   ومن   المتوقع   أن   

ل   الموازنة   العامة   والمعامالت   الجاریة    تُسّجِ
فصاعدا.   وستبلغ      2020فوائض   من   عام   

   60احتیاطیات   النقد   األجنبي   في   المتوسط   نحو   
 .2020-2018ملیار   دوالر   خالل   السنوات   

 

 المخاطر   والتحديات 
 

یتسم   السیناریو   األساسي   لوضع   االقتصاد   الكلي   
المذكور   أعاله   بالھشاشة   الشدیدة   ألنھ   یشھد   
االستنزاف   السریع   لالحتیاطیات.   ویتطلب   ھذا   
اتخاذ   إجراءات   فوریة   لوضع   النفقات   الجاریة   
تحت   السیطرة،   السیما   فاتورة   األجور   والدعم،   
وتحسین   مستویات   حوكمة   القطاع   المالي،   وھي   
اإلجراءات   التي   ستساھم   أیضا   في   استقرار   
األسعار.   وفي   األمد   المتوسط،   تحتاج   البالد   إلى   
إصالحات   ھیكلیة   أوسع   وأعمق   لتحقیق   استقرار   
إطار   االقتصاد   الكلي   والنھوض   بجھود   خلق   
الوظائف   التي   یقودھا   القطاع   الخاص.   وتشتد   
الحاجة   أیضا   إلى   زیادة   اإلیرادات   الضریبیة   
وتحسین   إدارة   الموارد   العامة   المالیة   والبشریة،   
وتعزیز   تنمیة   وتنویع   القطاع   الخاص،   وإصالح   

 القطاع   المالي،   وتحسین   بیئة   ممارسة   األعمال.
وحجب   التركیز   على   لیبیا   بوصفھا   ممر   عبور   
للمھاجرین   أزمة   النازحین   داخل   البالد.   ویتعرض   
تقدیم   الخدمات   لضغوط   من   جراء   العدد   الكبیر   من   
 النازحین   داخل   البالد   مع   انحسار   توقعات   عودتھم.

وتظھر   بیانات   منظمة   الھجرة   الدولیة   أنھ   في   
   226164كان   یوجد      2017یونیو/حزیران   

%   منھم   نزحوا   عن   دیارھم   في   33نازحا   داخلیا،   

.   واستوعبت   المجتمعات   2014-2011السنوات   
المحلیة   المضیفة   أغلب   النازحین   داخلیا   لكن   ھذا   
الوضع   طال   أمده،   وأصبحت   موارد   ھذه   
المجتمعات   وخدماتھا   األساسیة   شحیحة   ومنھكة   مع   
تعرضھا   إلجھاد   فوق   طاقتھا.   كما   أن   احتماالت   
عودة   النازحین   في   مناطق   آمنة   ضئیلة   ألن   الوضع   
األمني   العام   ال   یتیح   القیام   بتقییم   ومساعدات   دولیة.   

–وبالنسبة   لمعظم   مجتمعات   النازحین   داخل   البالد   
ومنھم   من   نزحوا   منذ   بدایة   األزمة   في   عام   

ال   یلوح   في   األفق   احتمال   العودة   قریبا      -2011
بالنظر   إلى   التوترات   السائدة   بین   المجتمعات   

 المحلیة.   

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةليبيا . 2الجدول   



 

 

 أحدث   التطورات
 

كانت   ألحدث   حرب   في   غزة   تبعات   وعواقب   
اجتماعیة   واقتصادیة   خطیرة،   وتسببت   في   سقوط   

.   2014االقتصاد   الفلسطیني   في   ھوة   الكساد   في   
وساعدت   جھود   إعادة   اإلعمار   على   تعافي   النمو   

-2015%   في   4-3إلى   متوسط   سنوي   قدره   
.   لكن   تدفقات   المساعدات   من   أجل   اإلعمار   2016

،   متسببةً   في   تدھور   حاد   2017انحسرت   بشدة   في   
ألنشطة   إعادة   اإلعمار.   وأدَّى   ھذا   مع   تراجع   
االستھالك   الخاص   في   الضفة   الغربیة   بسبب   
التوترات   السیاسیة   إلى   ھبوط   معدل   نمو   إجمالي   

%   فحسب   في   0.7الناتج   المحلي   الحقیقي   إلى   
 الربع   األول   من   العام.

أما   معدل   البطالة   باألراضي   الفلسطینیة،   الذي   بلغ   
ً   بشكل   كبیر.   وبلغ   معدل   29 %،   فال   یزال   مرتفعا

%   أو   أكثر   من   ضعفي   نظیره   44البطالة   في   غزة   
%   ممن   تتراوح   60في   الضفة   الغربیة،   وأكثر   من   

 عاما   عاطلون   عن   العمل.      29و   15أعمارھم   بین   
%   في   عام   0.2وبعد   انكماش   طفیف   نسبتھ   

،   انتعشت   اتجاھات   األسعار   في   األشھر   2016
قبل   أن   تعود   إلى   االنكماش      2017األولى   من   عام   

في   منتصف   العام.   وتراجعت   األسعار   بوجھ   عام   
(مقارنة      2017%   في   یونیو/حزیران   0.7بنسبة   

بمستواھا   قبل   عام)،   وكان   السبب   الرئیسي   في   ذلك   
ھبوط   أسعار   الغذاء   وانخفاض   قیمة   الشیقل   العملة   

 الرئیسیة   المتداولة   في   األراضي   الفلسطینیة.   
وظل   وضع   المالیة   العامة   للسلطة   الفلسطینیة   
یعاني   من   قلة   الموارد   في   النصف   األول   من   عام   

بسبب   انخفاض   المساعدات   عن      2017
االحتیاجات.   وكان   أداء   العائدات   العامة   جیدا   
بفضل   تحسُّن   اإلدارة   الضریبیة   للسلطة   الفلسطینیة   
وتحویالت   إیرادات   لمرة   واحدة   من   جانب   
الحكومة   اإلسرائیلیة.   وتمكنت   السلطة   الفلسطینیة   

أیضا   من   خفض   إنفاقھا   في   النصف   األول   من   عام   
،   وھو   ما   یرجع   في   معظمھ   إلى   انخفاض   2017

التحویالت   والتأثیر   األولي   لقرارات   خفض   اإلنفاق   
في   غزة.   ونتیجةً   لذلك،   انخفض   العجز   الكلي   

%   عما   كان   16للمالیة   العامة   (قبل   المنح)   بنسبة   
علیھ   قبل   عام.   وبالتوازي   مع   ذلك،   انخفضت   
المعونات   التي   تدخل   خزانة   السلطة   الفلسطینیة   

%،   وھو   ما   أدى   إلى   نشوء   فجوة   19بنسبة   
ملیون   دوالر   وحدوث      167تمویلیة   مقدارھا   

المزید   من   تراكم   متأخرات   الدیون   على   القطاع   
 الخاص   وصنادیق   معاشات   التقاعد.

وتشیر   التقدیرات   إلى   أن   عجز   حساب   المعامالت   
الجاریة   (شامال   التحویالت   الرسمیة)   انخفض   في   

%   مع   انخفاض   عجز   10.4إلى      2016عام   
المیزان   التجاري   وزیادة   التحویالت   الخاصة.   

%   من   38.6ووصل   عجز   المیزان   التجاري   إلى   
منخفضا   من      2016إجمالي   الناتج   المحلي   في   

بعد   ھبوط   الواردات   من      2015%   في   41
الشریك   التجاري   الرئیسي   لألراضي   -إسرائیل   
بسبب   أسعار   الوقود   المنخفضة   واتجاه      -الفلسطینیة

المستھلكین الفلسطینیین لمقاطعة المنتجات 
ومازالت   الصادرات   تواجھ   معوقات   اإلسرائیلیة. 

بسبب   استمرار   القیود   التجاریة،   وظلت   منخفضة   
% من إجمالي الناتج 18وراكدة   عند   نحو   

وتضاعفت   التحویالت   الخاصة   كنسبة   من      المحلي.
لتصل   إلى      2016إجمالي   الناتج   المحلي   في   عام   

%   بسبب   زیادة   تحویالت   الفلسطینیین   12.1
 العاملین   في   الخارج.

 

 
 اآلفاق   المستقبلية

 
ال   تزال   آفاق   المستقبل   االقتصادي   لألراضي   
الفلسطینیة   غیر   مواتیة.   وعلى   افتراض   أن   القیود   

  /   تقدیرات   وآفاق   مستقبل   المالیة   العامةالمناطق الفلسطينية . 1الشكل   

  المصادر:   وزارة   المالیة   الفلسطینیة،   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.

بعد   فترة   من   التعافي   في   أعقاب   حرب   غزة   
،   ھبط   معدل   النمو   في   األراضي   2014

%   في   الربع   األول   من   0.7الفلسطینیة   إلى   
،   إذ   انحسرت   وتیرة   جھود   2017عام   

اإلعمار   وتباطأ   معدل   االستھالك   الخاص.   وال   
%،   مرتفعة   29تزال   البطالة،   التي   بلغ   معدلھا   

بشكل   كبیر.   ونظراً   للقیود   المستمرة   التي   
تعوق   القدرة   التنافسیة   لالقتصاد،   من   المتوقع   

لمعدل   النمو   على   األمد   المتوسط   أن   یسجل   
%.   ویُنِذر   انخفاض   المعونات   إلى   ما   دون   3

التوقعات   وإمكانیة   نشوب   المزید   من   
الصراعات   بمخاطر   ذات   آثار   سلبیة   على   

  النمو   وفرص   العمل.

 األراضي   الفلسطينية



 

 

الحالیة   ستبقى،   وأن   الوضع   األمني   سیظل   ھادئا   
نسبیا،   وأن   تدفقات   المساعدات   ستتسارع   وتیرتھا   
خالل   العام   لتصل   إلى   مستویاتھا   المتوقعة،   فإن   
معدل   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقي   لالقتصاد   

%:   3من   المتوقع   أن   یبلغ      2017الفلسطیني   في   
%   4.0%   في   الضفة   الغربیة   و2.7وذلك   بواقع   

في   قطاع   غزة.   وینبئ   ھذا   النمو   الضعیف   بركود   
نصیب   الفرد   من   الدخل   الحقیقي   وحدوث   زیادة   في   

 البطالة.   
ومن   المتوقع   أن   یصل   عجز   الموازنة   (عدا   المنح)   

ملیار      1.2%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   (3.8إلى   
.   وفي   الوقت   نفسھ،   قد   تتراجع   2017دوالر)   في   

   666إلى   نحو      2017المساعدات   الخارجیة   في   
ملیون   دوالر.   وبعد   حساب   سداد   مستحقات   الدین   
الخارجي،   یؤدي   ھذا   إلى   فجوة   تمویل   تزید   على   

%   من   إجمالي   الناتج   4ملیون   دوالر   (   580
المحلي).   ولن   تكفي   إجراءات   السلطة   الفلسطینیة   
وحدھا   في   سد   فجوة   التمویل   بالكامل.   وما   لم   یتم   
االرتقاء   كثیرا   بحجم   مساعدات   المانحین،   فإنھ   
سیجري   تمویل   الفجوة   في   معظمھا   من   خالل   
متأخرات   الدیون   للقطاع   الخاص   واالقتراض   من   

 البنوك   المحلیة.   
ومن   المتوقع   أن   یظل   حساب   المعامالت   الجاریة   
لألراضي   الفلسطینیة   في   وضع   غیر   موات   في   
السنوات   المقبلة   بسبب   استمرار   العجز   الكبیر   في   
المیزان   التجاري.   وتشیر   التوقعات   إلى   أن   حصة   
الصادرات   الفلسطینیة   في   االقتصاد   قد   تظل   راكدة   

%   في   األمد   المتوسط   بسبب   18-17عند   نحو   
استمرار   القیود   التي   تفرضھا   الحكومة   اإلسرائیلیة   

ومع   االعتماد   الشدید   على   الواردات     على   التجارة.

في   تلبیة   حتى   بعض   االحتیاجات   األساسیة   
لألراضي   الفلسطینیة،   ستتراوح   حصة   الواردات   

%.   ومن   ثمَّ،   من   المتوقع   55في   االقتصاد   حول   
أن   یظل   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   مرتفعا   

%   من   إجمالي   13في   السنوات   القادمة   عند   نحو   
 الناتج   المحلي.

 
 

 المخاطر   والتحديات 
 

من   غیر   الممكن   تحقیق   انتعاش   اقتصادي   مستدام   
في األراضي الفلسطینیة بالنظر إلى المأزق الذي 

واستمرار   القیود   التي      ،وصلت إلیھ عملیة السالم
تفرضھا   إسرائیل   على   التجارة   والتنقل   والحصول   
على   الموارد   باإلضافة   إلى   االنقسامات   السیاسیة   
الداخلیة   والتحدیات   التي   تشوب   بیئة   ممارسة   
األعمال.   ونتیجةً   لذلك،   مازالت   المخاطر   التي   
تتھدَّد   النمو   وخلق   الوظائف   كبیرة.   أوال،   فإن   
االشتباكات   التي   شھدتھا   الضفة   الغربیة   في   اآلونة   
ر   مرة   أخرى،   وإذا   حدث   ھذا،    األخیرة   قد   تتفجَّ
فسوف   یُؤثِّر   الوضع   األمني   تأثیرا   سلبیا   كبیرا   
على   النشاط   االقتصادي   وأوضاع   الفقر.   وثانیاً،   
فإن   النمو   في   الضفة   الغربیة   قد   یكون   أكثر   سوءاً   
مما   ھو   متوقع   إذا   ما   تجاوز   االنخفاض   في   مساندة   
الجھات   المانحة   التوقعات   الحالیة.   وبالنسبة   لقطاع   
غزة،   قد   تتعرض   عملیة   إعادة   اإلعمار   لنكسات،   
وفي   مثل   ھذا   السیناریو،   ال   یُستبعد   احتمال   
استئناف   الصراع   المسلح،   وھو   ما   قد   یفضي   إلى   
عودة   الكساد.   وقد   تؤدي   أیضا   تخفیضات   اإلنفاق   

التي   أجرتھا   السلطة   الفلسطینیة   في   غزة   في   اآلونة   
األخیرة   إلى   توترات   اجتماعیة.   ومع   أنھ   من   
المحتمل   تحسُّن   األوضاع   في   غزة   إذا   تحسَّنت   
العالقات   مع   مصر،   فإن   ھذا   قد   یزعزع   الوضع   

 السیاسي   في   الضفة   الغربیة.   

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةالمناطق الفلسطينية . 2الجدول   



 

 

 أحدث   التطورات
 

،   من   المتوقع   أن   2016بعد   نوبة   جفاف   حاد   في   
ینتعش   االقتصاد   المغربي   الذي   یتمیَّز   بدورة   

وبفضل   محصول      2017زراعیة   مكثفة   في   
حبوب   أفضل   من   المتوسط،   ارتفع   معدل   النمو   

%   في   النصف   األول   من   عام   4.3االقتصادي   إلى   
%   في   الفترة   نفسھا   من   1.6(بالمقارنة   مع      2017
ل   نشاط   القطاعات   غیر   2016عام    ).   وسجَّ

%.   3.3الزراعیة   نموا   أقل   وضوحا   بلغ   معدلھ   
وكانت   الخدمات،   وبدرجة   أقل   الصناعات   
االستخراجیة،   المحركات   الرئیسیة   لنمو   القطاعات   

%   9.3غیر   الزراعیة.   وارتفع   معدل   البطالة   إلى   
،   السیما   في   صفوف   2017في   الربع   الثاني   لعام   

%).   وظل   17%)   والمتعلمین   (23.5الشباب   (
   2017متوسط   التضخم   في   النصف   األول   لعام   

%   فیما   یُعّزى   إلى   تراجع   0.3منخفضا   عند   
 أسعار   األغذیة.   

وساعدت   سیاسات   مالیة   حصیفة   على   تحقیق   مزید   
،   واستقرار   2017من   التراجع   لعجز   الموازنة   في   

%   من   إجمالي   الناتج   65الدین   العمومي   عند   نحو   
المحلي.   وعلى   صعید   المعامالت   الخارجیة،   تفاقم   
عجز   المیزان   التجاري   في   النصف   األول   لعام   

%   في   6.6.   ولم   تُعّوِض   الزیادة   البالغة   2017
الصادرات   بفضل   انتعاش   الفوسفات   والمشتقات   

%.   وكان   معظم   7.3عن   زیادة   الواردات   بنسبة   
الواردات   یتألف   من   منتجات   الطاقة   بسبب   ارتفاع   
أسعار   الطاقة،   وھو   ما   أدَّى   إلى   تباطؤ   نمو   
واردات   األغذیة   والسلع   الرأسمالیة.   وھكذا   وصل   

%   من   20عجز   المیزان   التجاري   إلى   قرابة   
إجمالي   الناتج   المحلي.   وظلت   تدفقات   عائدات   

 السیاحة   والمغتربین   مستقرة.
ل   نحو   نظام   أكثر   مرونة   ألسعار    ل   فجأة   التحوُّ وتأجَّ
الصرف،   وانخفضت   احتیاطیات   النقد   األجنبي   

%   في   الفترة   السابقة   مباشرة   على   20نحو   
غیر   أن   الرئیس   الجدید     اإلصالح   المقترح.

ل   في   الیوم   السابق   على    ل   ھذا   التحوُّ للحكومة   أجَّ
المؤتمر   الصحفي   إلطالقھ.   ومن   المحتمل   أن   
التأجیل   كان   بسبب   األزمة   االجتماعیة   التي   شھدتھا   
مدینة   الحسیمة   وتوقعات   بمزید   من   التدھور   

وتأثَّر    لموازین المالیة العمومیة واالقتصاد الكلي.
قرار السلطات أیضا بانخفاض احتیاطیات النقد  

   األجنبي بسبب مضاربات البنوك التجاریة. 
 
 

 اآلفاق   المستقبلية
 

من   المتوقع   أن   یتباطأ   معدل   النمو   في   عام   
 ،   وأن   یستمر   ضعف   جھود   خلق   الوظائف.2018

ي   محصول   الحبوب   الوفیر   في    إلى      2017وسیُؤدِّ
.   2018تباطؤ   وتیرة   التأثیرات   األساسیة   في   

ویُقدَّر   أن   یبلغ   معدل   نمو   القطاع   غیر   الزراعي   
%   لكنھ   لن   یكفي   إلحداث   زیادة   مستدامة   3نحو   

لمعدل   النمو.   ولن   تكفي   إجراءات   خلق   الوظائف   
في   القطاعات   الصناعیة   الجدیدة   والخدمات   

 الستیعاب   القادمین   الجدد   إلى   سوق   العمل.   
ومع   أنھ   یُتوقَّع   أن   یتراجع   عجز   الموازنة   تدریجیا،   
 فإن   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   قد   یتسع.

وسیُواصل   عجز   الموازنة   التراجع   مع   سعي   
%   من   إجمالي   3السلطات   إلى   النزول   بھ   دون   

الناتج   المحلي،   وإلى   خفض   الدین   العمومي   إلى   
.   وتشتمل   اإلجراءات   2021%   في   عام   60

الرئیسیة   للمالیة   العمومیة   على   زیادة   إیرادات   
ضریبة   القیمة   المضافة،   وتقلیص   اإلعفاءات   
الضریبیة   (في   القطاع   الزراعي)،   من   أجل   تدعیم   
نظام   ضریبة   الشركات   وتحسین   تطبیق   
المدفوعات   الضریبیة   من   جانب   العاملین   لحسابھم   
الخاص   والمھن   الحرة.   وتعتزم   الحكومة   خفض   
فاتورة   أجور   موظفي   الخدمة   المدنیة،   بما   في   ذلك   
اشتراكات   الضمان   االجتماعي،   من   أجل   إعادتھا   

 المغرب
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،   من   المتوقع   أن   2016بعد   أداء   ضعیف   في    
یؤدي   انتعاش   قوي   لإلنتاج   الزراعي   إلى   

.   2017زیادة   معدل   النمو   االقتصادي   في   
وفي   الوقت   نفسھ،   مازالت   أنشطة   القطاعات   

غیر   الزراعیة   ومعدالت   التضخم   ضعیفة.   
%،   4ومع   أن   عجز   الموازنة   انحسر   قلیال   إلى   

فإن   عجز   حساب   المعامالت   الجاریة   
الخارجیة   اتسع   نطاقھ.   وتلتزم   الحكومة   

الجدیدة   بمتابعة   العمل   لتصحیح   أوضاع   المالیة   
العمومیة،   وتحقیق   أھداف   البرامج   الرئیسیة.   

ولكن   مازال   ھناك   الكثیر   من   العمل   الذي   
ینبغي   القیام   بھ   للحد   من   البطالة   الھیكلیة،   

وزیادة   المشاركة   في   القوى   العاملة،   وتعزیز   
 النمو   لیعود   بالنفع   على   عدد   أكبر   من   السكان.



 

 

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   10.5إلى   مستوى   
في   األمد   المتوسط.   وسیزداد   تأثیر   االعتماد   على   
واردات   الطاقة،   حیث   من   المتوقع   أن   ترتفع   
فاتورة   الطاقة.   ولیس   من   المتوقع   أن   تتوسَّع   
صناعات   التصدیر   الجدیدة   بوتیرة   أسرع،   ومن   ثم   
ستظل   معتمدةً   على   واردات   مستلزمات   اإلنتاج،   
وھو   ما   یحد   من   تأثیرھا   على   حساب   المعامالت   
الجاریة.   وبإیجاز،   حتى   لو   حافظت   التحویالت   
المالیة   من   الخارج   وعائدات   السیاحة   على   
حیویتھا،   فإن   عجز   الموازنة   سیظل   كبیرا   عند   

 %   من   إجمالي   الناتج   المحلي.5نحو   
وفي   األمد   المتوسط،   تعتزم   الحكومة   تطبیق   
إصالحات   ھیكلیة   لرفع   النمو   المحتمل،   وتعزیز   
نمو   یعود   بالنفع   على   عدد   أكبر   من   السكان،   
وتحسین   بیئة   ممارسة   األعمال،   وتحدیث   اإلدارة   
العمومیة،   وتیسیر   الوصول   إلى   خدمات   عمومیة   
ذات   جودة.      ویھدف   المغرب   إلى   االنضمام   إلى   

اقتصادا   في   تصنیف   البنك      50مصاف   أبرز   
الدولي   لممارسة   أنشطة   األعمال   في   العالم   بحلول   

 . 2021عام   
 
 

 المخاطر   والتحديات 
 

استمرت   التفاوتات   بین   المناطق   في   الحصول   على   
الخدمات ومرافق البنیة التحتیة على الرغم من 

ي   التنمیة   برنامج الجھویة والالتمركز.  وتُؤدِّ
االقتصادیة   غیر   المتوازنة،   مع   ضعف   التنسیق   
بین   الوكاالت   المركزیة   والمحلیة   إلى   أن   ضْعف   

تقدیم   الخدمات   في   الكثیر   من   المناطق،   السیما   
المناطق   الفقیرة   یتسبب   في   اتساع   الفروق   بین   

 المناطق.
ومن   المحتمل   أن   تتدھور   آفاق   النمو   االقتصادي.   
وقد   تؤدي   التأخیرات   في   تطبیق   إصالحات   أساسیة   
منھا   إصالحات   المالیة   العمومیة   وإصالحات   
ھیكلیة   إلى   زیادة   السخط   االجتماعي   وتُؤثِّر   تأثیرا   
سلبیا   على   قطاع   المعامالت   الخارجیة.   ومن   
ل   الذي   طال   أمده   في   نظام    المتوقع   أن   یؤدي   التحوُّ
سعر   الصرف   إلى   ضغوط   على   السوق   وربما   
یُضِعف   المستویات   الحالیة   لحساب   المعامالت   
الجاریة   واالحتیاطیات.   وفضال   عن   ذلك،   من   
المحتمل   أن   یؤدي   ضعف   آفاق   النمو   االقتصادي   
في   منطقة   الیورو،   واستمرار   احتمال   وقوع   
تطورات   جیوسیاسیة   معاكسة   في   المنطقة   إلى   
إبطاء   وتیرة   النشاط   االقتصادي   من   خالل   تراجع   
الصادرات،   وتدفقات   االستثمار   األجنبي   المباشر،   

 وتحویالت   المغتربین.   
ر   نموذج   النمو   في   المغرب   من   انخفاض    وقد   تضرَّ
اإلنتاجیة،   وتدنِّي   عوائد   االستثمار.   واتسم   مسار   
النمو   في   المغرب   أوال   بالعوائد   المنخفضة   على   
تراكم   رأس   المال   بسبب   افتقار   استثمارات   القطاع   
العمومي   إلى   الكفاءة.   وثانیا،   فإن   تخصیص   
األیدي   العاملة   حسب   القطاع،   الذي   یعكس   جزئیا   
أھداف   السیاسات   الحكومیة   یؤدي   في   العادة   بدوره   
إلى   إضعاف   زیادات   اإلنتاجیة.   ویتطلَّب   الحفاظ   
على   نمو   اإلنتاجیة   زیادة   انتقال   األیدي   العاملة   
ورؤوس   األموال   من   الشركات   ذات   القیمة   
المضافة   المنخفضة   إلى   الشركات   ذات   القیمة   
المرتفعة،   وإعادة   تخصیص   رأس   المال   واألیدي   

العاملة   من   القطاعات   الفرعیة   الزراعیة   الراكدة   
إلى القطاعات ذات اإلنتاجیة األعلى. وعالوةً على 

جودة   التعلیم   التي   من   الضروري   تحسین   ذلك، 
تعوق   ھذه   التغیُّرات   كي   یتمكن   المغرب   من   تحقیق   

 الرخاء   في   المستقبل.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةالمغرب . 2الجدول   



 

 

 أحدث   التطورات
 

مازال   النمو   في   سلطنة   عمان   ھذا   العام   یعوقھ   
انخفاض   إنتاج   النفط،   وضْعف   االستھالك   
واالستثمار.   ومن   المتوقع   أن   یتراجع   معدل   نمو   

%   في   0.1إجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقي   إلى   
.   وكانت   مستویات   2016%   في   2.8من      2017

إنتاج   النفط   القیاسیة   المرتفعة   (ملیون   برمیل   یومیا)   
ك   للنمو   الكلي   في    .   وفي   2016و   2015ھي   الُمحّرِ

،   انضمت   سلطنة   عمان   إلى   معظم   المنتجین   2017
غیر   األعضاء   في   أوبك   في   المشاركة   في   تخفیضات   
إنتاج   النفط،   وھو   ما   أدَّى   إلى   انكماش   نمو   قطاع   

%.   وتذھب   التقدیرات   إلى   أن   2.8المحروقات   بنسبة   
نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   غیر   النفطي   سیواصل   

%   3.4من      2017%   في   2.5التراجع   لیصل   إلى   
،   مع   انخفاض   اإلنفاق   العام   وما   لذلك   من   2016في   

آثار   غیر   مباشرة   على   االستھالك   واالستثمار.   
وأظھر   المسح   الوطني   لثقة   المستھلكین   أن   مؤشر   

%   95.3من      2016%   في   78.8الثقة   تراجع   إلى   
.   ویُقدَّر   أن   وضع   حساب   المعامالت   2015في   

%   15.7الجاریة   سیتحسَّن   قلیال   لیصل   العجز   إلى   
%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   17.4من      2017في   
 وذلك   بفضل   ارتفاع   أسعار   النفط.      2016في   

وأثار   استمرار   العقوبات   التي   تفرضھا   دول   خلیجیة   
على   قطر   مخاوف   بشأن   احتمال   تعطیل   إمدادات   
الغاز   إلى   سلطنة   عمان   من   خط   األنابیب   القطري،   
لكن   مسؤولین   قطریین   أكَّدوا   أنھم   ال   یعتزمون   إغالق   
خط   األنابیب.   والحقیقة   أن   ُعمان   استفادت   من   ھذه   
األزمة   الخلیجیة،   إذ   زادت   معدالت   استخدام   موانیھا   

 كوسیلة   أساسیة   لتوصیل   الصادرات   إلى   قطر.   
ولم   تحذ   ُعمان   حذو   الوالیات   المتحدة   فیما   فرضتھ   
من زیادات ألسعار الفائدة الرئیسیة في اآلونة 

األخرى   في   مجلس   الدول   األخیرة مثلما فعلت 
التعاون   الخلیجي،   لكن   نظرا   لربط   عملتھا   المحلیة   
بالدوالر   األمریكي   فإن   البنك   المركزي   اختار   بدال   
من   ذلك   تطبیق   زیادة   تدریجیة   ألسعار   الفائدة   

لیضاھي   الزیادة   األمریكیة.   وتشیر   التقدیرات   إلى   أن   
إلي      2016%   في   1.1معدل   التضخم   سیزید   من   

فیما   یُعَزى   إلى   اإلصالحات      2017%   في   2
 الجاریة   لنظام   الدعم.

وتُظِھر   نواتج   المالیة   العامة   في   النصف   األول   من   
أنھ   من   المتوقع   أن   ینخفض   العجز   إلى      2017عام   

.   ویرجع   ھذا   2016%   في   20.8%   من   13.5
التحسُّن   إلى   ارتفاع   عائدات   تصدیر   النفط   نتیجةً   
لزیادة   أسعار   النفط،   والوفورات   المتأتیة   من   زیادة   
تعریفات   استھالك   الكھرباء   لكبار   المستھلكین،   
وزیادة   طفیفة   في   رسوم   الخدمات   الحكومیة   (مثل   
رسوم   تأشیرات   الدخول).   ولتمویل   میزانیة   عام   

ملیارات      5،   قامت   سلطنة   عمان   بتعبئة   2017
دوالر   من   أسواق   الدین   العالمیة   في   مارس/آذار   
وملیاري   دوالر   من   إصدار   سندات   إسالمیة   

 .2017(صكوك)   في   مایو/أیار   
ویأتي   نقص   الوظائف   على   قمة   الھواجس   االجتماعیة   
التي   تؤرق   سلطنة   عمان،   إذ   تشیر   تقدیرات   منظمة   

%   20العمل   الدولیة   إلى   أن   معدل   البطالة   بلغ   نحو   
ل   نحو    %   في   صفوف   50في   المتوسط،   لكنھ   سجَّ

الشباب،   وھي   مشكلة   ملحة   في   بلد   تقل   فیھ   أعمار   
ل      25%   من   السكان   عن   40قرابة    عاما.   ویُفّضِ

الشباب   العماني   بشدة   وظائف   القطاع   العام،   التي   
ا    تتمیَّز   بارتفاع   األجور   أعلى   وقلة   ساعات   العمل،   أمَّ
القطاع   الخاص   فإنھ   مازال   یعتمد   على   األیدي   العاملة   

   45الوافدة   من   الخارج.   وستُضطر   ُعمان   إلى   إیجاد   
ألف   وظیفة   سنویا   لمعالجة   ھذه   المشكلة،   ولن   تكفي   
الجھود   الجاریة   إلحالل   العمانیین   محل   العمال   
ى   التعمین)   بدون   تحسین   بیئة    المغتربین   (ما   یُسمَّ
عمل   القطاع   الخاص   كي   یتمكن   من   خلق   فرص   

 العمل   والتوظیف.   
ویتضمن   البرنامج   الوطني   لتعزیز   التنویع   
االقتصادي   (تنفیذ)   خریطة   طریق   لزیادة   مشاركة   
القطاع   الخاص،   مع   التركیز   على   األنشطة   
اللوجستیة،   والصناعات   التحویلیة،   والسیاحة.   لكن   
ستكون   لبعض   إصالحات   تنویع   األنشطة   االقتصادیة   
مثل إلغاء الدعم آثار سلبیة قصیرة األجل على 

ي   توفیر   حمایة      السكان. وھكذا،   تواجھ   الحكومة   تحدِّ

 عمان

  /   عملیات   الحكومة   العامة   (%   من   إجمالي   الناتج   المحلي)عُمان . 2الشكل     /   النمو   السنوي   إلجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقيعُمان . 1الشكل   

  المصادر:   السلطات   العمانیة،   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.  المصادر:   السلطات   العمانیة،   وتقدیرات   خبراء   البنك   الدولي.

مازالت   أسعار   النفط   المنخفضة   التي   طال   
أمدھا،   وإجراءات   التقشُّف   المالي   تُؤثِّر   على   

االقتصاد   العماني   وقد   ضاعف   من   ھذا   التأثیر   
مشاركة   ُعمان   في   تخفیضات   إنتاج   النفط   التي   

.      ومازالت   2017قررتھا   منظمة   أوبك   في   
عجوزات   المالیة   العامة   ومیزان   المعامالت   

الخارجیة   كبیرة،   ومع   تزاید   لجوء   ُعمان   إلى   
االقتراض   الخارجي   لتمویل   عجوزاتھا،   یزداد   

الدین   العام   بسرعة.   غیر   أنھ   من   المتوقع   أن   
ینتعش   النمو   في   األمد   المتوسط،   بفعل   تعافي   

قطاع   النفط   والغاز،   وزیادات   متوقعة   للنمو   في   
القطاعات   غیر   النفطیة   تنجم   عن   خطة   الحكومة   

  لتنویع   النشاط   االقتصادي.



 

 

اجتماعیة   كافیة   واعتماد   سیاسات   لتخفیف   اآلثار.   وقد   
یتعیَّن   تحدیث   أسالیب   ومؤسسات   تحدید   المنتفعین،   
وقیاس   مستویات   الرفاھة   وتحلیلھا،   وإعادة   التحقق   

 من   ھذه   األسالیب.
 
 

 اآلفاق   المستقبلية
 

من   المتوقع   أن   یشھد   النمو   االقتصادي   انتعاشا   طفیفا   
ي   2018في   األمد   المتوسط.   ففي   عام    ،   سیُغذِّ

انتعاش   قطاع   المحروقات   التعافي   مع   رفع   القیود   
التي   اتفقت   منظمة   أوبك   ومنتجون   آخرون   على   
فرضھا   على   إمدادات   المعروض   من   النفط،   ومع   
زیادة   مشروع   حقل   غاز   خزان   لطاقتھ   اإلنتاجیة.   
ي   التعافي   التدریجي   ألسعار   النفط   إلى   تحسُّن    وسیُؤدِّ
مشاعر   الثقة،   وتعزیز   استثمارات   القطاع   الخاص،   
وعلیھ   من   المتوقع   أن   ینتعش   معدل   النمو   إلى   

.   ومازال   برنامج   2019%   بحلول   عام   2.9
الحكومة   إلصالح   السیاسات   یتركز   على   تنویع   
األنشطة   االقتصادیة   وضبط   أوضاع   المالیة   العامة.   
وعلى   المدى   األطول،   من   المتوقع   أن   تساھم   
إصالحات   لتحسین   بیئة   األعمال   مثل   قانون   ملكیة   
األجانب،   وقانون   االستثمار   األجنبي   المباشر،   ورفع   
العقوبات   عن   إیران   في   زیادة   فرص   التجارة   
واالستثمار.   وستظل   السیاسة   النقدیة   انكماشیة   مع   
استمرار   صعود   أسعار   الفائدة.   وبسبب   زیادة   
تعریفات   استھالك   الكھرباء،   وضریبة   القیمة   
المضافة،   من   المتوقع   أن   یرتفع   معدل   التضخم   إلى   

%   في   1.8قبل   أن   یتراجع   إلى      2018%   في   2.6
مع   انحسار   ضغوط   زیادة   التكالیف   الناجمة      2019

 عن   إصالح   نظام   الدعم.   

،   أُلِغي   دعم   الكھرباء   2017ففي   ینایر/كانون   الثاني   
لكبار   المستھلكین   الذین   یستھلكون   مجتمعین   ما   یزید   

وفضال   عن   % من إجمالي إمدادات الطاقة. 30على   
ذك،   من   المتوقع   أن   یتراجع   عجز   الموازنة   إلى   

وذلك   نتیجة   تطبیق      2019%   بحلول   عام   11.4
%   المتوقع   أن   5ضریبة   القیمة   المضافة   بنسبة   

،   وضریبة   أعلى   على   أرباح   2018یحدث   في   
الشركات.   ویُقدَّر   مجموع   الوفورات   المتراكمة   في   

ملیار دوالر وقد  38عائدات   الموارد   بنحو   
غیر   أن      استخدمت في تمویل عجز الموازنة جزئیا.

زیادة   االعتماد   على   االقتراض   الخارجي   ستزید   
الدین   العام   زیادة   كبیرة   خالل   فترة   التوقعات،   لیصل   

%   من   إجمالي   50حسب   التقدیرات   إلى   أكثر   من   
%   في   5من      2020الناتج   المحلي   بحلول   عام   

.   ومن   المتوقع   أن   یتحسَّن   وضع   حساب   2014
%   بحلول   9.2المعامالت   الجاریة   لیصل   عجزه   إلى   

مع   ارتفاع   أسعار   النفط   ونمو   الصادرات      2019عام   
،   من   المتوقع   أن   2020غیر   النفطیة.   وبحلول   عام   

یؤدي   خط   أنابیب   الغاز   مع   إیران   أیضا   إلى   زیادة   
 صادرات   الغاز   الطبیعي   المسال.   

 
 

 المخاطر   والتحديات 
 

یتوقف   تحقیق   نمو   اقتصادي   شامل   ینتفع   الجمیع   
بثماره   على   التطبیق   في   الوقت   المناسب   إلصالحات   
تنویع   األنشطة   االقتصادیة.   ومن   المحتمل   أن   
تعترض   برنامج   اإلنفاق   الضخم   على   مشروعات   
البنیة   التحتیة   في   إطار   خطة   التنمیة   التاسعة   تأخیرات   
مع   استمرار   تعرض   المالیة   العامة   للحكومة   لضغوط   

من   جراء   قلة   الموارد.   وستتطلع   الحكومة   إلى   زیادة   
الشراكات   بین   القطاعین   العام   والخاص،   وھو   ما   قد   
یتبیَّن   صعوبتھ   في   األمد   القصیر   بسبب   تدنِّي   ثقة   
المستثمرین   في   المنطقة.   ومن   المحتمل   أن   تواجھ   
الحكومة   أیضا   اضطرابات   اجتماعیة   بسبب   

 إجراءات   إصالح   نظام   الدعم.   
وآفاق   االقتصاد   بوجھ   عام   عرضة   للعدید   من   
المخاطر.   فإذا   لم   تتحقَّق   خطط   ضبط   أوضاع   المالیة   
العامة،   فقد   تفقد   سیاسة   المالیة   العامة   للحكومة   الثقة   
والمصداقیة   وما   لذلك   من   عواقب   سلبیة   على   
التمویل.   وتشتمل   المخاطر   الخارجیة   المحتملة   على   
حدوث   صدمات   أخرى   تتصل   بأسعار   النفط،   وزیادة   
أسعار   الفائدة   األمریكیة.   وقد   یؤدي   التراجع   المحتمل   
للدوالر   األمریكي   إلى   زیادة   تكالیف   الواردات   
وتدھور   میزان   المعامالت   الخارجیة.   وفضال   عن   
ذلك،   إذا   استمرار   تباطؤ   النمو   االقتصادي   في   الصین   

فإن   ذلك     –الشریك   التجاري   الرئیسي   لعُمان      -
سیزید   من   مخاطر   تدھور   األوضاع.   إذ   قد   تصبح   
أوضاع   التمویل   أكثر   صعوبة   بالنظر   إلى   اتساع   
لت   ثقة   المستثمرین   عن   بلدان    الدین،   السیما   إذا   تحوَّ
األسواق   الصاعدة   مع   زیادة   أسعار   الفائدة   األمریكیة.   
وقد   اتضحت   ھذه   الضغوط   بالفعل   في   التغییر   الذي   
حدث   في   اآلونة   األخیرة   في   قیادة   البنك   المركزي   
والذي   أعقب   قیام   شركة   مودیز   بخفض   تصنیفھا   

 االئتماني   للجھاز   المصرفي   العماني.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)  /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةعُمان . 2الجدول   



أحدث   التطورات
ي    و   ف   2017م ن   ا ل م ت و ق ع   أ ن   ی ن خ ف ض   م ع د ل   ا ل ن م

،   ب ف ع ل   ت ر ا ج ع   2016%   ف ي   2.2%   م ن   2إ ل ى   
ا ل ن ش ا ط   و ا ل ث ق ة   ف ي   ا ل ق ط ا ع   غ ی ر   ا ل ن ف ط ي ،   ف ی م ا   یُ ع زَ ى   
إ ل ى   ق ط ع   ا ل ر و ا ب ط   ا ل د ب ل و م ا س ی ة   و ا ل ت ج ا ر ی ة   م ن   قِ بَ ل   
ب ض ع ة   ب ل د ا ن   ع ر ب ی ة   م ن ھ ا   ا ل م م ل ك ة   ا ل ع ر ب ی ة   ا ل س ع و د ی ة   
و ا ل ب ح ر ی ن ،   و ا إل م ا ر ا ت   ا ل ع ر ب ی ة   ا ل م ت ح د ة ،   و م ص ر .   
و تُ ؤ لِّ ف   ھ ذ ه   ا ل ب ل د ا ن   ن س ب ة   ص غ ی ر ة   م ن   أ س و ا ق   
ا ل م ق ص د   ل ل ص ا د ر ا ت   ا ل ق ط ر ی ة ،   و تُ م ثِّ ل   ح ص ة   ص غ ی ر ة   
م ن   ا ل ت د ف ق ا ت   ا ل م ا ل ی ة   و ا ال س ت ث م ا ر ا ت   ا أل ج ن ب ی ة   
ا ل م ب ا ش ر ة .   ل ك ن   ا ل م ق ا ط ع ة   و ت ع ط ی ل   ا ل ر و ا ب ط   
ا ال ق ت ص ا د ی ة   أ دَّ ى   ف ي   ب ا د ئ   ا أل م ر   إ ل ى   ھ ب و ط   ح ا د   
ل ل و ا ر د ا ت ،   ا س ت ل ز م   ت ح و ی ال   ب ا ھ ظ   ا ل ت ك ل ف ة   ل ل م ع ا م ال ت   
ا ل ت ج ا ر ی ة   ف ي   ا ل س ل ع   و ا ل خ د م ا ت   و ا ل ت د ف ق ا ت   ا ل م ا ل ی ة   م ن   
خ ال ل   ب ل د ا ن   م ج ا و ر ة   أ خ ر ى .   و أ ض ع ف   ذ ل ك   أ ی ض ا   
ث ق ة   ا ل م س ت ث م ر ی ن ،   و ھ و   م ا   ا ت ض ح   ف ي   ھ ب و ط   س و ق   

ة    %   ف ي   ن ھ ا ی ة   أ غ س ط س / 11ا أل و ر ا ق   ا ل م ا ل ی ة   ب ن س ب
آ ب   ب ا ل م ق ا ر ن ة   ب م س ت و ا ھ ا   ف ي   أ و ا ئ ل   ی و ن ی و / ح ز ی ر ا ن .   
و ف ي   أ غ س ط س / آ ب ،   أ ص ب ح ت   ف ی ت ش   ث ا ل ث   م ؤ س س ة   
و ن    ك ب ی ر ة   ل ل ت ص ن ی ف   ا ال ئ ت م ا ن ي   ت خ ف ض   ت ص ن ی ف   د ی

ن ی ف   -AAق ط ر   إ ل ى    ا ة   م ع   ت ص ا و  ل ى  ق د م   ا ل مس ،   ( ع 
ب ل ج ی ك ا   و ك و ر ی ا   ا ل ج ن و ب ی ة ) ،   و ذ ل ك   ب س ب ب   ا ل ش ك و ك   
و ا ل ض ب ا ب ی ة   ا ل ت ي   ت ش و ب   آ ف ا ق   ا ل م س ت ق ب ل   

 ا ال ق ت ص ا د ي .   
وتظھر   بیانات   شدیدة   التواتر   أن   االقتصاد   یتكیَّف   
مع   ھذه   األوضاع.   ففي   سبتمبر/أیلول،   افتتحت   

   7.4قطر   میناء   حمد   البحري   الذي   بلغت   تكلفتھ   
ملیار   دوالر،   واستطاعت   بذلك   توفیر   طرق   
تجاریة   بدیلة.   وال   تزال   ثقة   المستثمرین   في   ربط   
العملة   المحلیة   بالدوالر   مدعومة   بالرصید   الكبیر   
للبالد   من   األصول   الخارجیة   السائلة   التي   تبلغ   

ملیار   دوالر   (من   إجمالي      180قیمتھا   قرابة   
ملیار   دوالر)   والذي      300الرصید   البالغ   نحو   

ساعد   في   احتواء   الزیادة   في   عالوات   المخاطر   
على   الدیون   السیادیة   ودیون   الشركات.   وإلى   حد   
كبیر   لم   یتأثَّر   قطاع   المحروقات   الذي   یساھم   بنسبة   

%   من   90%   من   عائدات   الصادرات   و80
العائدات   الحكومیة.   واستمر   تطبیق   تدابیر   ضبط   
أوضاع   المالیة   العامة،   وإْن   كان   بوتیرة   أبطأ   
حسبما   تشیر   إلیھ   بعض   التقاریر.   ومن   المتوقع   أن   

%   في   5.7یتراجع   عجز   میزان   المالیة   العامة   إلى   
 . 2016%   في   8من   أكثر   من      2017

ومازال   الجھاز   المصرفي   یتمتع   بمستوى   جید   من   
الرسملة،   وقوة   جودة   األصول.   وتساعد   عملیات   
البنك   المركزي   لضخ   كمیات   من   السیولة،   وارتفاع   
الودائع   الحكومیة   في   تخفیف   ضغوط   السیولة   التي   
لت   ودائع   غیر    ظھرت   في   أواسط   الصیف.   وسجَّ

ومعظمھا   في   شكل   –المقیمین   في   البنوك   القطریة   
ودائع   بعمالت   أجنبیة   وتُؤلِّف   نحو   ربع   إجمالي   

%   14ھبوطا   نسبتھ      -ودائع   القطاع   المصرفي
خالل   شھري   یونیو/حزیران   ویولیو/تموز.   لكن   
ضت   عنھا   بالكامل    ھذه   التدفقات   الخارجة   عوَّ
زیادة   الودائع   الحكومیة   (السیما   الودائع   بالعمالت   
األجنبیة)   أكثر   من   الضعفین،   ولذلك   ارتفع   مجموع   

 الودائع   في   الجھاز   المصرفي.   
ن    %   0.2و ت ر ا ج ع   م ع د ل   ا ل ت ض خ م   إ ل ى   أ ق ل   ق ل ی ال   م

%   ف ي   ب د ا ی ة   ا ل ع ا م ،   و ذ ل ك   1.2ف ي   ی و ل ی و / ت م و ز   م ن   
ع ل ى   ا ل ر غ م   م ن   ت ع ط ی ل   ا ل و ا ر د ا ت ،   و م ن ھ ا   ا أل غ ذ ی ة   

%   م ن ھ ا   م ن   ا ل س ع و د ی ة ) .   و س جَّ ل   40( ا ل ت ي   ی أ ت ي   
ھ    %   7.6ح س ا ب   ا ل م ع ا م ال ت   ا ل ج ا ر ی ة   ع ج ز ا   ن س ب ت

ي    ،   و ذ ل ك   2016م ن   إ ج م ا ل ي   ا ل ن ا ت ج   ا ل م ح ل ي   ف
ق ع  أ ن     17ل ل م ر ة   ا أل و ل ى   ف ي    ت و ا .   و م ن  ا ل م ا م  ع 

ي    ،   ب ا ل ن ظ ر   2017ی ت ح وَّ ل   ھ ذ ا   إ ل ى   ف ا ئ ض   ص غ ی ر   ف
إ ل ى   أ ن   ا ال ن ت ع ا ش   ا ل ج ز ئ ي   أل س ع ا ر   ا ل ط ا ق ة   ا ل ع ا ل م ی ة   
ف ي   ب د ا ی ة   ا ل ع ا م   س ا ع د   ع ل ى   ز ی ا د ة   ع ا ئ د ا ت   
ة    ا ل ص ا د ر ا ت ،   و أ ن   ا ل ھ ب و ط   ا ل ح ا د   ل ل و ا ر د ا ت   ب ن س ب

ق   38 %   ف ي   ی و ن ی و / ح ز ی ر ا ن   ع ن   ا ل ش ھ ر   ا ل س ا ب
( و ل م   ت ن ت ع ش   ا ل و ا ر د ا ت   إ ال   ج ز ئ ی ا   م ن ذ   ذ ل ك   ا ل ح ی ن )   
س ا ع د   ع ل ى   ت ح ق ی ق   م ز ی د   م ن   ا ل ت ح س ن   ل م ی ز ا ن   

ا ل ت ج ا ر ة   ا ل س ل ع ی ة .   

قطر

 /   أصول   وخصوم   القطاع   المصرفيقطر . 2الشكل    /   میزان   التجارة   السلعیة. قطر 1الشكل   

 المصدر:   البنك   المركزي   القطري،   ومؤسسة   ھافر. المصدر:   مؤسسة   ھافر.

تراجعت   آفاق   النمو   بسبب   الخالف   
الدبلوماسي   مع   بلدان   مجاورة   في   مجلس   

التعاون   الخلیجي.   لكن   االحتیاطیات   المالیة   
الكبیرة   تدعم   الثقة   في   االقتصاد،   وأتاحت   
جودة   البنیة   التحتیة   مجاال   إلضعاف   أثر   

العقوبات.   وفي   األمد   المتوسط،   سیلقى   معدل   
النمو   دعما   من   ارتفاع   إنتاج   الغاز   واستمرار   

اإلنفاق   على   تنظیم   بطولة   كأس   العالم   لكرة   
.   وستساعد   إصالحات   لحمایة   2022القدم   

عمال   األسر   األجنبیة   وتطبیق   حقوق   اإلقامة   
الدائمة   للمغتربین   جھود   تنویع   األنشطة   

 االقتصادیة   األطول   أجال.   



-2011وفي   سیاق   إستراتیجیة   التنمیة   الوطنیة   
،   اعتمدت   السلطات   خط   فقر   وطني   نسبي   2016

ومنھجیة   لقیاس   الرفاھة   لتتبُّع   ورصد   مستویات   
معیشة   السكان   وتحدید   األسر   المحرومة.   ویعادل   
ھذا   الحد   نصف   دخل   األسرة   المتوسطة،   وكان   

یعیشون   على      2013%   من   القطریین   في   8نحو   
دخل   أقل   من   ذلك،   وھي   نسبة   لم   تتغیَّر   إلى   حد   

.   وارتبط   2007كبیر   عما   كانت   علیھ   في   
انخفاض   الدخول   بنسبة   إعالة   األسرة،   والوضع   في   
سوق   العمل،   ومستوى   التحصیل   التعلیمي،   وإعالة   

 اإلناث   لألسر،   والعجز   واإلعاقة.
وتوجد   فروق   مكانیة   في   مستویات   الرفاھة،   من   
حیث   المقاییس   النقدیة   وغیر   النقدیة،   السیما   بین   
المناطق   األكثر   تحضرا   واألقل   تحضرا.   ویواجھ   
العمال   الوافدون   من   الخارج   تحدیات   إضافیة،   إذ   
یشتكون   من   التأخیرات   في   دفع   األجور   أو   حجبھا،   
وسوء   ظروف   العمل،   وتدنِّي   مستویات   السكن   
الذي   یوفره   أرباب   األعمال،   ومخالفة   ممارسات   
التوظیف   للقواعد   واألصول،   واالفتقار   إلى   
معلومات   عن   كیفیة   إنفاذ   حقوقھم.   وخالل   فصل   
الصیف،   أعلنت   قطر   عن   إصالحات   عمالیة   كبیرة   
نت   تقویة   سبل   الحمایة   الممنوحة   للعاملین    تضمَّ
الوافدین   في   الخدمة   المنزلیة،   ووافقت   على   قانون   

 یتیح   منح   اإلقامة   الدائمة   لبعض   الوافدین.   

اآلفاق   المستقبلية
سیظل   معدل   النمو   ضعیفا   بسبب   المقاطعة   
االقتصادیة.   ولكن   ھذه   األوضاع   المناوئة   

سیُضعف   من   أثرھا   برنامج   متعدد   السنوات   
ملیار      130لتطویر   البنیة   التحتیة   بتكلفة   قدرھا   

دوالر   استعدادا   لبطولة   العالم   في   كرة   القدم،   وبدء   
تشغیل   مشروع   برزان   للغاز   الطبیعي   الذي   تبلغ   

ملیارات   دوالر،   ومن   المتوقع   أن   یبلغ      10تكلفتھ   
   2017%   في   2معدل   النمو   في   المتوسط   

.   2019%   في   3،   قبل   أن   یرتفع   إلى   2018و
ویعني   ربط   العملة   القطریة   بالدوالر   األمریكي   أن   
السیاسة   النقدیة   تتجھ   نحو   تضییق   االئتمان   مسایرةً   
للسیاسة   األمریكیة.   وباإلضافة   إلى   التطبیق   

،   من   المتكررةالتدریجي إلجراءات ضبط النفقات 
المتوقع   أن   تؤدي   إجراءات   مھمة   تتعلق   بالسیاسة   
واإلدارة   الضریبیة   منھا   تطبیق   ضریبة   القیمة   

إلى      2018المضافة   ورسوم   اإلنتاج   في   عام   
تعزیز   احتواء   عجز   الموازنة.   ومن   المتوقع   أن   
یؤدي   انتعاش   الواردات   السیما   السلع   الرأسمالیة   
المرتبطة   باإلنفاق   على   البنیة   التحتیة   إلى   تحقیق   

 فائض   طفیف   لحساب   المعامالت   الجاریة.

المخاطر   والتحديات 
في   األمد   القریب،   تنبع   مخاطر   تدھور   األوضاع   
من   استمرار   األزمة   الدبلوماسیة،   لكن   ھذه   
المخاطر   تُخفِّف   من   تأثیرھا   االحتیاطیات   المالیة   
ع   الروابط   التجاریة.   وفي   األمد    الكبیرة   وتنوُّ
المتوسط،   یُنِذر   ظھور   موردین   جدد   للغاز   الطبیعي   

المسال   في   الوالیات   المتحدة،   وشرق   آسیا،   
وأفریقیا   باحتمال   تراجع   أسعار   الغاز   العالمیة.   
وتشتمل   المخاطر   الخارجیة   األخرى   على   مخاطر   
عدم   االستقرار   اإلقلیمي،   وتقلبات   أسواق   المال   
العالمیة   التي   تُؤثِّر   على   تدفقات   رأس   المال   وتكلفة   
التمویل   في   وقت   تشھد   فیھ   قطر   ضعف   النمو   
وزیادة   الضبابیة   التي   تحیط   بآفاق   أوضاعھا   
االقتصادیة.   وقد   ساعدت   إستراتیجیة   قطر   للنمو   
كھ   االستثمار   خالل   األعوام   العشرة    الذي   یُحّرِ
ل   جوھري   في   مستویات    الماضیة   على   إحداث   تحوُّ
معیشة   المواطنین،   لكنھا   أثارت   أیضا   مخاوف   
منھا   ما   یتصل   باالستدامة   في   ظل   االنخفاض   
المتواصل   ألسعار   الطاقة،   وعالمات   على   طاقة   
إنتاجیة   فائضة   واالختالالت   الدیموغرافیة.   ومن   
الضروري   تطویر   القطاعات   غیر   النفطیة.   وكانت   
اإلصالحات   التي   أجریت   في   اآلونة   األخیرة   بشأن   
منح   اإلقامة   الدائمة   خطوة   مھمة،   واألولى   من   
نوعھا   بین   دول   مجلس   التعاون   الخلیجي   للمساعدة   
على   اجتذاب   واستبقاء   العمال   األجانب   ذوي   
المھارات   العالیة   المطلوبین   لتحقیق   األھداف   
طویلة األمد في أن تصبح البالد اقتصادا قائما 

وفضال   عن   ذلك،   سیتعیَّن   على   قطر      على المعرفة.
زیادة   إنتاجیة   استثماراتھا   في   رأس   المال   البشري   
والمادي   على   السواء،   وأن   تُنفِّذ   إصالحات   ھیكلیة   

 لتحسین   بیئة   ممارسة   األعمال.   

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) /   مؤشرات   آفاق   االقتصاد   الكليقطر . 2الجدول   



أحدث   التطورات
شھد   االقتصاد   السعودي   نموا   بمعدل   متواضع   

مع   بقاء   أسعار   النفط      2016%   في   1.7قدره   
دوالرا   للبرمیل   طوال   العام   كلھ   تقریبا.      50دون   

إلى      2017وتشیر   بیانات   النصف   األول   من   عام   
أن   إجمالي   الناتج   المحلي   في   الربع   األول   تراجع   

%   على   أساس   سنوي   0.5مسجال   انكماشا   نسبتھ   
مقارن.   وانخفض   مؤشر   إنتاج   النفط   الخام   بنسبة   

%   بسبب   اتفاق   أوبك   على   تقیید   اإلنتاج.   لكن   4.4
معدل   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   غیر   النفطي   بلغ   

%   في   الفترة   نفسھا.   ومع   أنھ   لم   یتم   بعد   0.7نحو   
إصدار   البیانات   الرسمیة   إلجمالي   الناتج   المحلي   

،   فإن   مؤشرات   2017عن   الربع   الثاني   لعام   
 أخرى   تنبئ   باستمرار   ضعف   النشاط   االقتصادي.

%   من   16.6فقد   زاد   عجز   الموازنة   قلیال   إلى   
بالمقارنة   مع      2016إجمالي   الناتج   المحلي   في   

%   في   العام   السابق.   وفي   سبتمبر/أیلول   15.8
،   شرعت   السلطات   في   تطبیق   أكبر   إجراء   2016

من   أجل   ضبط   أوضاع   المالیة   العامة   داخل   برنامج   
التوازن   المالي   بتطبیق   خفض   على   أجور   موظفي   
الخدمة   المدنیة   على   نحو   ثلثي   المواطنین   
الموظفین.   ولكن   صدر   قرار   في   أبریل/نیسان   

بإلغاء   بعض   ھذه   التخفیضات   (شاملة      2017
البدالت   والمزایا   المالیة،   والعالوات،   ولكنھا   ال   
تشمل   مدفوعات   راتب   شھر   إضافي)   بعد   ستة   
أشھر،   وتقاریر   عن   آثار   أفضل   من   المتوقع   
إلجراءات   أخرى   لضبط   أوضاع   المالیة   العامة   تم   

 أیضا   تطبیقھا.
وعلى   صعید   المركز   المالي   الخارجي،   تراجع   
النمو   السلبي   للصادرات   بدرجة   ملموسة   على   
الرغم   من   اتفاق   منظمة   أوبك،   إذ   إن   أسعار   النفط   

.   وفضال   2016%   خالل   عام   75زادت   أكثر   من   
عن   ذلك،   فإن   التراجع   الشدید   للواردات   بالقیم   

الحقیقیة   واالسمیة   في   العام   نفسھ   یعني   أن   عجز   
حساب   المعامالت   الجاریة   انخفض   بمقدار   النصف   

%   من   إجمالي   3.9لیصل   إلى      2016تقریبا   في   
الناتج   المحلي.   وتُظِھر   بیانات   شدیدة   التواتر   للربع   

رصید      اتجاھا مواتیا، إذ إن 2017األول   من   عام   
ل   إلى   تسجیل   فائض   بعد    المعامالت   الجاریة   تحوُّ

 عامین   من   العجز.   
وعلى   الرغم   من   أن   معدل   التضخم   وفقا   للرقم   
القیاسي   العام   ألسعار   المستھلكین   ارتفع   إلى   

،   فإن   بیانات   الربعین   األولین   2016%   في   3.7
تظھر   اتجاھا   انكماشیا   على   أساس      2016من   عام   

سنوي   مقارن،   قد   یكون   مرتبطا   بتراجع   الطلب   في   
ضوء   اإلصالحات   التي   اتخذت   في   اآلونة   
األخیرة.   وحافظت   المملكة   على   ربط   عملتھا   
بالدوالر   األمریكي   الذي   ساھم   في   ارتفاع   ملموس   
لقیمة   اللایر   منذ   األزمة   المالیة   العالمیة.   وختم   
اللایر   السعودي   الزیادات   السابقة   في   قیمتھ   

%   في   األشھر   السبعة   منذ   4الحقیقیة   بأكثر   من   
مع   تراجع   قیمة      2016دیسمبر/كانون   األول   

الدوالر   األمریكي،   وھو   ما   قد   یساعد   على   إعادة   
توازن   الضغوط   على   الصادرات   غیر   النفطیة   

 وتقلیص   الواردات   وإن   كان   في   نطاق   محدود.
وفي   جانب   سوق   العمل،   تظھر   أحدث   البیانات   

والربع      2015المتاحة   أنھ   بین   الربع   الثاني   لعام   
ألف      459،   تم   إیجاد   نحو   2016نفسھ   من   عام   

وظیفة.   وھذا   ھو   أكبر   عدد   من   الوظائف   التي   یتم   
إیجادھا   في   السنوات   الثالث   الماضیة،   وھو   مؤشر   
على   تطورات   إیجابیة   للباحثین   عن   عمل   
ولالقتصاد.   لكن   معدل   البطالة   ظل   دونما   تغیُّر   في   

%   لعموم   السكان،   وزاد   إلى   5.6عند      2016عام   
%   للمواطنین   السعودیین   12أكثر   قلیال   من   

%   في   العام   السابق)   بالنظر   11.5(صعودا   من   
إلى   القضایا   الھیكلیة   لسوق   العمل   ومنھا   ارتفاع   

 الحد   األدنى   لألجور   للمواطنین   السعودیین.   
ومع   أنھ   لیس   متاحا   الحصول   على   معلومات   
رسمیة،   فإن   المملكة   على   األرجح   تعاني   من   
جیوب   فقر   ال   یستھان   بھا.   وكما   ھو   الحال   في   دول   

المملكة   العربية   
 السعودية
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أنعشت   آفاق   المستقبل   المعتدلة   ألسعار   النفط   
أجندة   إستراتیجیة   اإلصالح   (رؤیة   السعودیة   

،   أظھرت   السلطات   2017).   وفي   2030
التزامھا   باتفاق   منظمة   أوبك   العام   الماضي   
بتقلیص   إنتاجھا   النفطي،   وأطلقت   مبادرات   
إصالح   كبیرة.   ومع   الجھود   التي   تتكشَّف   

أبعادھا   لضبط   أوضاع   المالیة   العامة،   تحقَّقت   
تحسینات   في   آفاق   المستقبل   للمالیة   العامة   في   
األمد   المتوسط   على   حساب   النمو،   الذي   یعتمد   

 اعتمادا   وثیقا   على   اإلنفاق   العام.



مجلس   التعاون   الخلیجي   األخرى،   فإن   أغلب   
المقیمین   محدودي   الدخل   ھم   عمال   وافدون،   لكن   

ملیونا،   أصبح      20مع   زیادة   عدد   المواطنین   عن   
نقص   إمكانیات   الحصول   على   فرص   اقتصادیة   
قضیة   تھم   المواطنین   أیضا.   ومع   احتمال   استمرار   
أسعار   النفط   المنخفضة   فترة   أطول،   لم   یعد   من   
الممكن   االستمرار   في   تحمل   مقتضیات   العقد   
االجتماعي   القدیم،   ذلك   العقد   الذي   یقوم   على   
الوظیفة   الحكومیة   والدعم   السخي   والخدمات   
العامة   المجانیة.   وتتصور   أجندة   اإلصالح   في   

تغییرات      2030إستراتیجیة   رؤیة   السعودیة   
ھیكلیة   عمیقة   سیكون   لھا   تأثیرات   شدیدة   على   

 السكان   في   كل   مناحي   ُسبُلھم   لكسب   الرزق.   
وتحرص   السلطات   على   تخفیف   اآلثار   السلبیة   
لإلصالحات،         حیث   أطلقت   برنامجا   اجتماعیا   
جدیدا   لتعویض   السكان   عن   آثار   إلغاء   الدعم.   ولكن   
كان   من   الصعب   تحدید   الفئات   الفقیرة   واألولى   
بالرعایة   خارج   الخصائص   التقلیدیة   (مثل   األرامل   
والمعوقین،   إلخ)   وال   توجد   شواھد   تذكر   إلثراء   
السیاسات   الخاصة   بمستوى   الدعم   الذي   یجب   
تقدیمھ.   وفي   ھذا   الصدد،   تعمل   السلطات   حالیا   من   
أجل   بناء   القدرات   والمؤسسات   لقیاس   وتحلیل   

 مستویات   الرفاھة.   

اآلفاق   المستقبلية
من   المتوقع   أن   یشھد   االقتصاد   السعودي   تباطؤا   

%   في   0.3كبیرا،   وأن   یبلغ   معدل   نموه   نحو   
،   وذلك   بفضل   انتعاش   طفیف   ألسعار   2017

النفط،   وخفض   حصة   إنتاج   المملكة   في   إطار   اتفاق   
أوبك،   واآلثار   االنكماشیة   لبرنامج   التوازن   المالي.   
ولكن   مع   تالشي   اآلثار   السلبیة   قصیرة   األجل   
لإلصالحات   الھیكلیة،   وتحسُّن   المیزانیة   الحكومیة،   
من   المتوقع   أن   یرتفع   معدل   النمو   إلى   أكثر   من   

.   وفضال   عن   ذلك،   یٌرِسل   2019%   بحلول   عام   2
تعیین   صاحب   السمو   الملكي   األمیر   محمد   بن   

ولیا   للعھد      2030سلمان   رائد   إستراتیجیة   رؤیة   
إشارة   قویة   عن   التزام   أطول   أجال   من   جانب   
الحكومة   باالستمرار   في   طریق   اإلصالح   وتقلیل   

 االعتماد   على   النفط،   وزیادة   دور   القطاع   الخاص.
ومن   المتوقع   أن   یتقلَّص   عجز   الموازنة   كنسبة   من   

%   10إلى   نحو      2017إجمالي   الناتج   المحلي   في   
%   مع   7وأن   یواصل   التراجع   إلى   أقل   من   

استمرار   نتائج   اإلصالحات   ألسعار   المنتجات   
النفطیة،   وتطبیق   ضریبة   القیمة   المضافة،   والمزید   
من   إجراءات   التقشف   المالي،   وزیادة   تدریجیة   
متوقعة   في   أسعار   الطاقة   العالمیة.   ومن   المتوقع   
أن   یساعد   ھذا   على   الحد   من   نسبة   الدین   العام   عند   

%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   األمد   25نحو   
 المتوسط.

ة   خارجی ومن المرتقب أن یتحسَّن میزان المعامالت ال
، حیث یفوق  2017% في  1.7ویسجل فائضا نسبتھ  

لصادرات. ومن   بي ل انخفاض الواردات النمو السل
ى   المنتظر أیضا أن یزداد فائض میزان المدفوعات إل

عاش  2أكثر من   ت ة مع االن ی ال ت وات ال % في السن
 التدریجي ألسعار النفط. 

ومن   المتوقع   أن   یزداد   تقلُّب   معدل   التضخم   في   
%   في   1.2السنوات   القادمة،   لینخفض   إلى   

   2018%   في   5،   ثم   یرتفع   إلى   أقل   من   2017
ھات   في   األسعار.   وفي    مع   إزالة   المزید   من   التشوُّ

،   من   المتوقع   أن   تؤدي   آثار   ھذه   2019عام   
التعدیالت   وضعف   الطلب   إلى   تراجع   معدل   

 %. 1.9التضخم   إلى   

المخاطر   والتحديات 
على   الرغم   من   تأكیدات   السلطات   على   أعلى   
المستویات،   فإنھ   في   األمد   المتوسط   سیكون   
التحدي   الرئیسي   لالقتصاد   السعودي   ھو   مصداقیة   
االلتزام   باإلصالح   في   إطار   إستراتیجیة   رؤیة   

.   كما   تنطوي   االستجابات   الجیدة   التوقیت   2030
والمناسبة   على   مستوى   السیاسات   لمواصلة   
اإلصالح   وإن   كانت   ال   تُثبِّط   ھمة   القطاع   الخاص   
من   خالل   إدارة   المالیة   العامة   على   مخاطر   مھمة   
على   ھذا   الطریق.   فعلى   سبیل   المثال،   قد   یُغري   
انخفاض   صافي   األصول   الخارجیة   لمؤسسة   النقد   
السعودي   في   السنوات   األخیرة   بسبب   استمرار   
العجوزات   المالیة   بالتسرع   في   تطبیق   إجراءات   
ضبط   أوضاع   المالیة   العامة   قبل   تطبیق   إصالحات   

 ھیكلیة   من   شأنھا   دعم   النمو.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) ،   مؤشرات   آفاق   االقتصاد   الكليالسعودية. 2الجدول   



أحدث   التطورات
تذھب   التقدیرات   إلى   أن   نمو   إجمالي   الناتج   المحلي   
الحقیقي   سیشھد   مزیدا   من   التراجع   لیصل   إلى   

%   في   3منخفضا   من      2017%   في   1.4
.   ومن   المتوقع   أن   ینكمش   نمو   إجمالي   2016

%   في   2.9الناتج   المحلي   من   المحروقات   بنسبة   
بما   یتوافق      2016%   في   3.8نزوال   من      2017

مع   اتفاق   أوبك   على   خفض   إمدادات   المعروض.   
ویُقدَّر   أن   معدل   نمو   القطاع   غیر   النفطي   بلغ   

،   وھو   نمو   یُعَزى   إلى   زیادة   2017%   في   3.3
االستثمارات   العامة   وانتعاش   التجارة   العالمیة.   
وزاد   متوسط   معدل   التضخم   زیادة   طفیفة   إلى   

،   فیما   2016%   في   1.6من      2017%   في   2.2
یُعَزى   جزئیا   إلى   تعدیالت   أسعار   خدمات   المرافق   
والبنزین،   وزیادة   التضخم   المستورد،   وكذلك   
انتعاش   النشاط.   ومن   الُمتوقَّع   أن   یتحسَّن   فائض   

%   من   2.6حساب   المعامالت   الجاریة   إلى   
إجمالي   الناتج   المحلي   ھذا   العام،   ویتمثل   العامل   
الرئیسي   في   ھذا   التحسُّن   في   زیادة   الصادرات   

 غیر   النفطیة.
بدأت   جھود   ضبط   أوضاع   المالیة   العامة   في   

،   واستمرت   بوتیرة   أبطأ   2015اإلمارات   في   عام   
.   ورفعت   الحكومة   تعریفات   استھالك   2016في   

الكھرباء   والمیاه،   وألغت   دعم   الوقود،   وقلَّصت   
التحویالت   الرأسمالیة   إلى   الكیانات   المرتبطة   بھا.   
وعلى   الرغم   من   ھذه   اإلجراءات،   فقد   ھوى   تراجع   
دة   للمالیة    عائدات   المحروقات   بالمیزانیة   الُموحَّ

%   من   10.4العامة   من   فائض   مریح   قدره   
إلى   عجز   قدره      2013إجمالي   الناتج   المحلي   في   

،   وتم   تمویل   ھذا   العجز   من   2016%   في   4.3
خالل   السحب   من   صنادیق   الثروة   السیادیة،   
واالقتراض   المصرفي،   وعلى   نحو   متزاید،   تعبئة   
ل    رأس   المال   األجنبي.      وفي   اآلونة   األخیرة،   تحمَّ

تقلیص   التحویالت   الرأسمالیة   إلى   الكیانات   
المرتبطة   بالحكومة   وطأة   تخفیضات   اإلنفاق.   
وأمكن   التعویض   جزئیا   عن   تراجع   عائدات   
المحروقات   من   خالل   زیادة   العائدات   من   الكیانات   
المرتبطة   بالحكومة   ورفع   رسوم   االستھالك.   فعلى   
سبیل   المثال،   زادت   دبي   رسوم   وقوف   السیارات،   
وفرضت   رسوما   على   الفنادق   والمسافرین   
بالمطارات.   وفرضت   أبو   ظبي   رسم   بلدیة   نسبتھ   

%   3%   على   فواتیر   الفنادق،   ورسم   بلدیة   نسبتھ   4
على   القیمة   السنویة   لعقود   إیجار   المغتربین.   ومن   
المتوقع   أن   یؤدي   ھذا   إلى   تحسُّن   طفیف   في   عجز   

%   من   إجمالي   الناتج   3.2الموازنة   لیصل   إلى   
.   وانخفض   فائض   حساب   2017المحلي   في   

%   من   إجمالي   19.1المعامالت   الجاریة   أیضا   من   
إلى   ما   یُقدَّر   بنسبة      2013الناتج   المحلي   في   

وذلك   بسبب      2017%   من   اإلجمالي   في   2.6
 زیادة   الصادرات   غیر   النفطیة.   

واستمرت   السیاسة   النقدیة   في   السیر   على   خطى   
السیاسة   األمریكیة،   وسجل   نمو   الودائع   المصرفیة   
اتجاھا   صعودیا.   وواصل   البنك   المركزي   الحفاظ   
على   ربط   العملة   المحلیة   بالدوالر   األمریكي،   
ولذلك   ضاھى   تحركات   مجلس   االحتیاطي   
االتحادي   (البنك   المركزي   األمریكي)،   فزاد   سعر   
الفائدة   على   شھادات   اإلیداع   ثالث   مرات   منذ   

نقطة   أساس      75دیسمبر/كانون   األول،   بمقدار   
%.   ومازال   نمو   الودائع   المصرفیة   2إجماال   إلى   

ال   معدل   نمو   قدره    یسلك   اتجاھا   صعودیاً   مسّجِ
%   في   أبریل/نیسان   بالمقارنة   بمستواه   قبل   7.1

عام،   متخطیا   بذلك   معدل   نمو   القروض   للمرة   
األولى   في   عامین.   وتحسَّن   نمو   المعروض   النقدي   

%   في   مارس/آذار   4.4بمعناه   الواسع   تدریجیا   من   
%   5.9إلى   أعلى   مستوى   لھ   منذ   أكثر   من   عامین   

في   أبریل/نیسان   بالمقارنة   بما   كان   علیھ   قبل   عام.   
وسط   تشدید   القواعد      2015وبعد   ھبوط   حاد   في   

التنظیمیة،   وزیادة   المعروض   من   المساكن،   
وتفادي   المخاطر،   بدأت   أسعار   العقارات   السكنیة   
في   دبي   تستقر.   وفي   تطور   إیجابي   آخر،   رفعت   

/   معدل   النمو   السنوي   إلجمالي   الناتج   اإلمارات العربية المتحدة . 1الشكل   
  المحلي   (%   سنویا)

/   عملیات   الحكومة   العامة   (%   من   اإلمارات العربية المتحدة . 2الشكل   
  إجمالي   الناتج   المحلي)

 المصادر:   سلطات   اإلمارات   وتقدیرات   خبراء   صندوق   النقد   الدولي   /   البنك   الدولي.  المصادر:   سلطات   اإلمارات،   وتقدیرات   خبراء   صندوق   النقد   الدولي   /   البنك   الدولي.

تشیر   التقدیرات   إلى   أن   نمو   القطاع   غیر   
،   لكن   2017النفطي   سیظل   مرنا   في   

تخفیضات   إنتاج   النفط   التي   اتفقت   علیھا   
 منظمة   أوبك   ستحد   من   نمو   القطاع   النفطي.
وفي   األمد   المتوسط،   من   المتوقع   أن   یؤدي   

ارتفاع   أسعار   النفط،   وانتعاش   التجارة   
العالمیة،   وتخفیف   تدابیر   ضبط   أوضاع   المالیة   

العامة   إلى   تدعیم   النشاط   االقتصادي،   السیما   
مع   تصاعد   االستثمارات   قبل   معرض   إكسبو   

في   دبي.   ویتعرض   ھذا   االنتعاش   لعدة      2020
مخاطر   محتملة،   منھا   أسعار   النفط   المنخفضة،   

 وتشدید   األوضاع   المالیة   العالمیة.

اإلمارات   العربية   
 المتحدة



مؤسسة   مودیز   تصنیفھا   للنظرة   المستقبلیة   
لإلمارات   من   سلبیة   إلى   مستقرة   في   مایو/أیار   

وعزت   ذلك   إلى   اإلجراءات   الفعالة   التي      2017
اتخذتھا   السلطات   على   مستوى   السیاسات   لمواجھة   
أسعار   النفط   المنخفضة،   وتحسُّن   األداء   

 االقتصادي.
تمتلك   إمارة   جھازا   مستقال   لإلحصاء،   ومع   أنھ    

أُنِشئ   مكتب   لإلحصاءات   على   المستوى   االتحادي   
،   فإن   تنسیق   األسالیب   واألجندات   2009في   عام   

اإلحصائیة   لقیاس   الرفاھة   على   مستوى   الدولة   لم   
یتم   إنجازه   بعد.   

اآلفاق   المستقبلية
،   من   المتوقع   أن   ینتعش   النمو   2017بعد   عام   

%   3الكلي   إلجمالي   الناتج   المحلي   إلى   أكثر   من   
في   األمد   المتوسط.   ومن   المتوقع   أن   یتعافى   نمو   

)   حیث   سیخفف   1القطاعات   غیر   النفطیة:   (
التحسُّن   المتوقع   ألسعار   النفط   وأثاره   اإلیجابیة   
على   الثقة   واألوضاع   المالیة   من   آثار   ضبط   

)   ستتسارع   وتیرة   تنفیذ   2أوضاع   المالیة   العامة،   و(
المشروعات   العمالقة   قبل   استضافة   دبي   معرض   

،   الذي   یتوقع   أن   یجتذب   الكثیر   من   2020إكسبو   
الزوار،   ویؤدي   إلى   تعزیز   االستھالك   الخاص   
وصادرات   الخدمات.   ومن   المتوقع   أن   یتعافى   نمو   
إجمالي   الناتج   المحلي   الحقیقي   للقطاع   النفطي   في   

،   وأن   یواصل   التحسن   في   األمد   المتوسط.   2018
ومن   غیر   المتوقع   أن   تُؤثِّر   ضریبة   القیمة   المضافة   
تأثیرا   سلبیا   على   النمو   بدرجة   كبیرة،   لكنھا   

%   من   إجمالي   1ستؤدي   إلى   زیادة   العائدات   بنسبة   
الناتج   المحلي   (وفقا   لبیانات   وزیر   االقتصاد).   
وتشیر   التقدیرات   إلى   أن   السوق   العقاریة   تتوقع   
أوضاعا   مناوئة،   بسبب   زیادة   المعروض،   
واإلجراءات   التقشفیة   للحكومة،   وزیادة   أسعار   
الفائدة،   وقوة   سعر   الصرف.   ومن   المتوقع   أن   

   2018%   في   2.9یرتفع   معدل   التضخم   إلى   
بفضل   ضریبة   القیمة   المضافة،   لكن   من   المتوقع   
أن   یتراجع   بعد   ذلك.   وتشیر   التقدیرات   إلى   أن   
ارتفاع   اإلیجارات   سیبقى   منخفضا   إذا   استمر   
المعروض   في   الزیادة   وبقي   الطلب   متدنیا.   ومن   
المتوقع   أن   یتحسَّن   فائض   حساب   المعامالت   

،   مع   2022%   بحلول   عام   3.8الجاریة   إلى   
ارتفاع   العائدات   النفطیة   من   جراء   زیادة   إنتاج   
النفط،   باإلضافة   إلى   استمرار   نمو   الصادرات   غیر   

 النفطیة   وعائدات   السیاحة.   
ومن   غیر   المتوقع   أن   یُؤثِّر   الخالف   الدبلوماسي   
مع   قطر   سلبیاً   على   اآلفاق   االقتصادیة   لإلمارات   
ا   التأثیر   المباشر   على   اقتصاد    بدرجة   كبیرة.   وأمَّ
اإلمارات   من   خالل   حركة   الطیران،   والسیاحة،   
واالستثمارات   العقاریة،   والقطاع   المالي،   فمن   
المتوقع   أن   یكون   محدوداً   ألن   التجارة   مع   قطر   

%   من   إجمالي   تجارة   1تُؤلِّف   ما   نسبتھ   أقل   من   
 اإلمارات.   

المخاطر   والتحديات 
من   المتوقع   أن   تتحسَّن   آفاق   المستقبل   في   األمد   

 المتوسط،   لكن   المخاطر   تمیل   نحو   الزیادة.   

فحدوث   مزید   من   التراجع   ألسعار   النفط،   على   
سبیل   المثال   بسبب   انتعاش   أسرع   إلنتاج   النفط   
الصخري   األمریكي   أو   انحسار   مستوى   االلتزام   
بتخفیضات   منظمة   أوبك   إلنتاج   النفط،   قد   یؤدي   
إلى   انخفاض   إیرادات   المالیة   العامة   وبالتالي   
االستثمارات   والثقة.   وقد   تمتد   آثار   سلبیة   غیر   
مباشرة   من   بلدان   أخرى   مصدرة   للنفط   إلى   قطاع   
السیاحة،   وتُضِعف   التجارة   وأسعار   األصول،   وفي   
الوقت   نفسھ   قد   ترتفع   تكالیف   التمویل   بسبب   زیادة   
إصدارات   اآلخرین   للدیون   لتمویل   العجز.   وقد   
تؤدي   زیادة   وتیرة   رفع   أسعار   الفائدة   األمریكیة   أو   
تقلبات   األسواق   المالیة   إلى   ارتفاع   تكالیف   
االقتراض   بالنسبة   للبنوك   والكیانات   المرتبطة   
بالحكومة،   وھو   ما   قد   یُؤثِّر   على   السیولة   في   
الجھاز   المصرفي   المحلي.   وال   تزال   االلتزامات   
ل   خطراً،   وإذا   لم   تتم   إدارة    الطارئة   تُشّكِ
المشروعات   العمالقة   إدارةً   حصیفة،   فسوف   تزداد   
المخاطر   على   الكیانات   المرتبطة   بالحكومة   
والبنوك   والجھات   السیادیة.   ویكشف   معرض   

المخاطر   المتصلة   بفائض   الطاقة،      2020إكسبو   
 وأسعار   العقارات،   والدیون.   

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) /   مؤشرات   آفاق   االقتصاد   الكلياإلمارات العربية المتحدة . 2الجدول   



أحدث   التطورات
،   بلغ   معدل   النمو   االقتصادي   2016في   عام   

،   وھو   2015%   في   1.1%   بالمقارنة   مع   1.0
ك    معدل   ضعیف   لبلدِ   متوسط   الدخل.   وكان   الُمحّرِ

%)،   بینما   4.0الرئیسي   للنمو   ھو   قطاع   الخدمات   (
%،   وكذلك   6.6انكمش   اإلنتاج   الصناعي   بنسبة   

الصناعات   غیر   التحویلیة   (مثل   الفوسفات   والنفط)   
%،   ونزل   معدل   نمو   الصناعات   1.9بنسبة   

االستخراجیة   عن   مستویاتھ   التاریخیة   بسبب   
كات   االجتماعیة   في   مناطق   التعدین.   وفي    الحرُّ

،   بلغ   معدل   النمو   2017النصف   األول   من   العام   
%،   وذلك   بفضل   القطاعات   الزراعیة   1.8

لت   نموا   قدره    %   لكل   3.8والخدمیة   التي   سجَّ
منھا،   بینما   انكمشت   الصناعات   غیر   التحویلیة   

 %. 2.6بنسبة   
%   بمعدل   سنوي   5.6وارتفع   معدل   التضخم   إلى   

،   وقفز   التضخم   األساسي      2017في   یولیو/تموز   
(الذي   یستبعد   مواد   الطاقة   واألغذیة   التي   یتسم   

%   بسبب   زیادة   6.7معظمھا   بأسعار   جبریة)   إلى   
أسعار   السلع   المستوردة   ومنتجات   الطاقة   اتساقا   
مع   انخفاض   قیمة   الدینار.   وفي   مواجھة   ھذه   
الضغوط   التضخمیة،   رفع   البنك   المركزي   سعر   
فائدتھ   الرئیسي   في   مناسبتین   منذ   أبریل/نیسان   

%. 4.5%   من   5إلى      2017
%   19وانخفض   معدل   البطالة   من   ذروتھ   البالغة   

%   15.3(  2016%   في   15.5إلى      2011في   
)   على   الرغم   من   2017في   الربع   الثاني   من   عام   

معدل   المشاركة   المنخفض   في   القوى   العاملة   إلى   
%،   ویرجع   السبب   الرئیسي   في   ذلك   إلى   50نحو   

%).   وكان   26الضعف   الشدید   لمشاركة   النساء   (
معظم   العاطلین   عماال   ذوي   مھارات   محدودة،   لكن   
أكبر   نسبة   للبطالة   كانت   في   صفوف   خریجي   

إلى      2005%   في   15الجامعات،   إذ   زادت   من   

 2016%   في   31.6وإلى      2010%   في   23
)،   2017%   في   الربع   الثاني   من   عام   31.2(

بینما   وصل   معدل   البطالة   بین   الخریجات   إلى   
%.   وتشھد   المناطق   الداخلیة   أیضا   معدالت   40.4

 بطالة   أعلى   كثیرا   عن   المناطق   الساحلیة.   
لت   تونس   أیضا   عجوزات   كبیرة   في   المالیة    وسجَّ
العامة   ومیزان   المعامالت   الخارجیة.   ووصل   
عجز   میزانیة   الحكومة   المركزیة   (عدا   المنح)   إلى   

   2016%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   6.1
.   2015%   من   اإلجمالي   في   5.6صعودا   من   

%   من   62.9ولذلك،   ارتفع   الدین   العام   إلى   
صعودا   من      2016إجمالي   الناتج   المحلي   في   

%   في   45.5،   ومن   2015%   في   57.2
،   یُقدَّر   أن   عجز   حساب   2016.   وفي   2012

%   وأدَّى   مع   تدھور   8.4المعامالت   الجاریة   بلغ   
حساب   المعامالت   الرأسمالیة   والمالیة   إلى   تقلُّص   
احتیاطیات   النقد   األجنبي   للبالد.   وانخفضت   قیمة   
الدینار   تدریجیا   في   الشھور   االثنى   عشر   الماضیة   

%   مقابل   الدوالر   10%   مقابل   الیورو   و18بنسبة   
األمریكي.   وتشیر   التقدیرات   إلى   أن   إجمالي   

ملیار   دوالر      5.9احتیاطیات   تونس   الرسمیة   بلغ   
   3.4أي   ما   یعادل   تكالیف   واردات      2016في   

ملیار   دوالر   وما   یعادل      7.4شھر   (منخفضةً   من   
 ).2015شھر   في      4.1تكالیف   

وھي   ائتالف   من   -وحدَّدت   حكومة   الوحدة   الوطنیة
األحزاب   السیاسیة   الرئیسیة،   وأكبر   اتحاد   لنقابات   

أولویاتھا   في   تقویة   الوضع      -العمال   تشكَّل   قبل   عام
األمني،   وتحسین   بیئة   األعمال،   وتحقیق   استقرار   
االقتصاد   الكلي،   واستدامة   المالیة   العامة،   واستعادة   
النمو.   ومع   أنھ   كان   من   المتوقع   أن   تُؤدي   الحكومة   
الجدیدة   إلى   تعزیز   االستقرار   السیاسي   بفضل   
تشكیلتھا   التي   تُمثِّل   مختلف   أطیاف   المجتمع،   فإنھا   
شھدت   تعدیلین   وزاریین   شمال   وزارات   رئیسیة   

 مثل   المالیة   واالستثمار   والتعلیم.

تونس

/   القیمة   المضافة   القطاعیة،   ونمو   إجمالي   الناتج   تونس . 1الشكل   
  المحلي   (بمعدل   سنوي)

 ،   معدل   البطالةتونس. 2الشكل   

المصادر:   المعھد   الوطني   لإلحصاء،   وبنك   تونس   المركزي،   وحسابات   خبراء   
 البنك   الدولي.   

المصادر:   المعھد   الوطني   لإلحصاء،   وبنك   تونس   المركزي،   وحسابات   خبراء   
  البنك   الدولي.

حساب   ظلت عجوزات المالیة العامة و
المعامالت   الجاریة   مرتفعة   بفعل   ضْعف   النمو   

االقتصادي،   وزیادة   حادة   في   اإلنفاق   العام،   
بما   في   ذلك   األجور،   مع   تأخیرات   في   تطبیق   
إصالحات   رئیسیة.   ومازالت   معدالت   البطالة   

والفقر   أیضا   مرتفعة،   السیما   في   صفوف   
الشباب   والنساء   والمناطق   الداخلیة.   وقد   

وھي   –تشكلت   حكومة   وحدة   وطنیة   قبل   عام   
ائتالف   من   األحزاب   السیاسیة   الرئیسیة   

لمتابعة   اإلصالحات      -وشركاء   اجتماعیین
المطلوبة،   لكن   تبیَّن   أنھ   من   الصعب   تحدید   

 الخطوة   األولى   على   ھذا   الطریق.



اآلفاق   المستقبلية
ل   االقتصاد   معدل   نمو    من   المتوقع   أن   یُسّجِ

،   من   خالل   2017%   في   2.3متواضعا   قدره   
التعافي   التدریجي   لقطاع   الزراعة،   والفوسفات،   
والصناعات   التحویلیة.   وفي   األمد   المتوسط،   من   
المتوقع   أن   یتعافى   معدل   النمو   تدریجیا   لیصل   إلى   

في   ظل   تحسُّن   مناخ   ممارسة      2019%   في   3.5
األعمال   بفضل   اإلصالحات   الھیكلیة   وتحسن   

 أوضاع   األمن   واالستقرار   االجتماعي.   
ویُتوقَّع   أن   یظل   عجز   الموازنة   مرتفعا   عند   

.   2017%   من   إجمالي   الناتج   المحلي   في   6.2
وسیتطلَّب   تحقیق   استدامة   المالیة   العامة   تقلیص   
فاتورة   أجور   القطاع   العام،   ونفقات   الدعم   
المتزایدة،   وفي   الوقت   نفسھ   توسیع   الوعاء   
الضریبي.   ومن   الضروري   أیضا   إصالح   نظام   
معاشات   التقاعد،   وتحسین   تصمیم   برامج   
التحویالت   النقدیة   من   أجل   تحقیق   الوفر   المالي   

 الالزم   لزیادة   االستثمار   واإلنفاق   االجتماعي.   
ن    خارجي،   م ي   ال ال م ز   ال رك م د   ال ی ى   صع وعل
ة    المتوقع   أن   یرتفع   عجز   حساب   المعامالت   الجاری

ي   8.8قلیال   إلى    ي   ف حل م ج   ال ات %   من   إجمالي   الن
ل   أن   2017 م حت م ن   ال وسط،   م .   وفي   األمد   المت

ي    اف ع ت ن   ال ة   م اری ج امالت   ال یستفید   حساب   المع
اسب    ك م التدریجي   للصناعة   وتجارة   الخدمات،   وال
وط    ب ن   جراء   ھ المتصلة   بزیادة   القدرة   التنافسیة   م

  قیمة   الدینار.

المخاطر   والتحديات 
مع   أن   الحكومة   تستخدم   مواردھا   لتحسین   الوضع   
األمني،   فإن   ارتفاع   مستوى   البطالة   بین   الشباب   
السیما   في   المناطق   المتخلفة   قد   یؤدي   إلى   توترات   
اجتماعیة،   وھو   أحد   المخاطر   الرئیسیة   في   البالد   
منذ   الثورة.   وتواجھ   الحكومة   أیضا   معضلة   
الموازنة   بین   االستقرار   االجتماعي   والحاجة   إلى   
ضبط   أوضاع   المالیة   العامة،   السیما   في   
إصالحات   قطاع   الخدمة   المدنیة،   ومعاشات   
التقاعد،   ونظام   الدعم،   والكیانات   المرتبطة   
بالحكومة،   وإصالح   قوانین   حمایة   المنافسة.   فضال   
عن   ذلك،   من   الضروري   تطبیق   إصالحات   من   
أجل   تحفیز   جھود   خلق   الوظائف   وریادة   األعمال   
وإطالق   العنان   لدینامیات   القطاع   الخاص   وإعادة   
تغذیة   عوامل   النمو.   ویتعلق   أكثر   األخطار   إلحاحا   
في   األمد   القریب   باستدامة   الدین   والقدرة   على   
ل   أعبائھ،   بالنظر   إلى   أن    االستمرار   في   تحمُّ
المسار   األساسي   للدین   المرتفع   بالفعل   یفترض   

 تحقیق   ضبط   أوضاع   المالیة   العامة.

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك) /   مؤشرات   آفاق   أوضاع   الفقر   الكلیةتونس . 2الجدول   
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أحدث   التطورات
منذ   تصاعد   الصراع   العنیف   في   مارس/آذار   

،   شھد   االقتصاد   الیمني   تدھورا   حادا.   ومع   2015
أن   اإلحصاءات   الرسمیة   لم   تعد   متاحة،   فإن   
الشواھد   تشیر   إلى   أن   إجمالي   الناتج   المحلي   للیمن   

%   منذ   عام   37,5انكمش   على   نحو   تراكمي   بنسبة   
،   وتقلَّصت   بشدة   فرص   العمل   والتوظیف   2015

في   القطاع   الخاص.   ومازال   النشاط   االقتصادي   
–في   الخدمات   الزراعیة،   وإنتاج   النفط   والغاز   

محدودا      -وھما   أكبر   مكونات   إجمالي   الناتج   المحلي
بسبب   استمرار   الصراع.   وفضال   عن   ذلك،   ساھم   
التراجع   الحاد   للعائدات   الحكومیة،   السیما   من   
إنتاج   النفط   والغاز   الذي   انخفض   بشدة   في   انھیار   
شبكة   األمان   االجتماعي   الرسمیة   وعدم   انتظام   دفع   
رواتب   موظفي   القطاع   العام.   وفضال   عن   ذلك،   
أدَّى   الصراع   إلى   زیادة   معدل   التضخم   وضغوط   
على   سعر   الصرف،   وھو   ما   تسبَّب   في   مزید   من   
التآكل   لدخول   األسر   في   وقت   تظھر   فیھ   التقاریر   

%   من   األسر   فقدت   مصدر   دخلھا   40أن   قرابة   
الرئیسي   (وفقا   لنتائج   االستطالع   العالمي   لمؤسسة   

 ). 2016غالوب   
وانكمشت   بشدة   الواردات   مع   تناقص   احتیاطیات   
النقد   األجنبي   لدى   البنك   المركزي   الیمني.   وال   
یجري   ترتیب   الحصول   على   واردات   الغذاء   
والطاقة   الحیویة   إال   من   خالل   قنوات   خاصة   دونما   
دعم   من   خدمات   تمویل   التجارة   التي   كان   یقدمھا   
البنك   المركزي   فیما   مضى.   وفضال   عن   ذلك،   
تسبب   إقحام   الموانئ   الرئیسیة   للیمن   في   الصراع   
في   مزید   من   إضعاف   القدرة   على   استیراد   السلع   
األساسیة   ومنھا   الغذاء   والوقود   والمستلزمات   
الطبیة   إلى   أنحاء   البالد.   وتنطوي   ھذه   العقبات   
على   تحدیات   جسیمة   بالنظر   إلى   أن   الیمن   كان   

%   من   احتیاجاتھ   من   الغذاء،   90یستورد   قرابة   
وتسبَّب   الصراع   في   تفاقم   االحتیاجات   إلى   الوقود   

 والمعدات   الطبیة   المستوردة.   
وتشیر   تقدیرات   مكتب   تنسیق   الشؤون   اإلنسانیة   

   20.7التابع   لألمم   المتحدة   إلى   أن   ما   مجموعھ   
ملیون   یمني   في   حاجة   إلى   مساعدات   إنسانیة،   منھم   

ملیون   یمني   في   حاجة   ملحة   إلى   مساعدات      9.8
للحفاظ   على   حیاتھم.   ولحقت   أضرار   كبیرة   
بمرافق   البنیة   التحتیة   الحیویة   والمساكن   الخاصة،   
وھو   ما   ساھم   في   تراجع   مستویات   تقدیم   الخدمات   
(مثل   المیاه)   وجودتھا   وأصاب   بالشلل   المنشآت   
الصحیة   والتعلیمیة   المدنیة،   وأدَّى   إلى   نزوح   أكثر   

%   من   السكان   داخل   البالد.   وأدَّى   تفشَّي   10من   
الكولیرا   وغیرھا   من   األمراض   المعدیة   في   سیاق   
تدھور   األوضاع   الصحیة   وسوء   التغذیة،   إلى   
انحسار   رفاھة   السكان،   وإضعاف   قدرتھم   على   أن   

 یحیوا   حیاة   منتجة.   
وباتت   قدرة   األسر   على   التكیُّف   على   شفا   االنھیار،   
وتواجھ   أجزاء   كبیرة   من   البالد   أخطار   المجاعة   
وتفشي   الكولیرا.   ووفقا   لتقدیرات   منظمة   الفاو،   

مالیین   شخص   على   حافة   المجاعة      7أصبح   قرابة   
حالة   مشتبھا      443166.   وكانت   ھناك   2017في   

وفاة   مرتبطة   بھا      1921بإصابتھا   بالكولیرا،   و
 . 2017حتى   أول   أغسطس/آب   

واستمرت   االستجابة   اإلنسانیة   في   الیمن   في   دعم   
االحتیاجات   األساسیة   لنسبة   كبیرة   من   السكان   
الذین   یمرون   بظروف   عصیبة.   ویوجد   على   أرض   

منظمة   شریكة   في      122الواقع   ما   یقرب   من   
منظمة   غیر   حكومیة      84األعمال   اإلنسانیة،   و

منظمة   غیر   حكومیة   دولیة،   وثماني      30وطنیة،   و
وكاالت   لألمم   المتحدة.   ویساند   البنك   الدولي   أكثر   

ملیون   دوالر   من      800الفئات   حرمانا   بتقدیم   نحو   
خالل   ثالث   عملیات   طارئة   كبیرة   لتوفیر   الخدمات   
الصحیة   المھمة   وفرص   تكمیلیة   مدرة   للدخل   
لمكافحة   المجاعة   والفقر،   وفي   الوقت   نفسھ   الحفاظ   

على   القدرات   المؤسسیة   األساسیة.   

  الیمن

الشكل   2. ا الیمن،    عدد   المحتاجین   إلى   مساعدات   إنسانیة الشكل   1.   الیمن/   أوضاع   المالیة   العامة 

المصادر:   وزارة   المالیة   الیمنیة   /   والجھاز   المركزي   الیمني   لإلحصاء،   وخبراء   صندوق   
  النقد   الدولي   والبنك   الدولي.

 .2017المصادر:   خطة   األمم   المتحدة   لالستجابة   اإلنسانیة   

أدَّت   الصراعات   العنیفة   في   الیمن   إلى   تدھور   
خطیر لألحوال االقتصادیة واالجتماعیة في 

فقد   انكمش   اإلنتاج   بشدة،   وتتضاءل   البالد. 
وفضال   عن   زیادة   معدل   الفقر،      .دخول   األسر

تشیر   تقدیرات   منظمة   األغذیة   والزراعة   
مالیین   شخص      7(الفاو)   إلى   أن   أكثر   من   

،   2017معرضون   لخطر   المجاعة   في   
ویعصف   وباء   الكولیرا   بالبالد،   إذ   یشتبھ   

ألف   شخص   بالمرض   الذي      450بإصابة   
أودى   بحیاة   ما   یقرب   من   ألفي   شخص   حتى   

  نھایة   أغسطس/آب.



إال   أن   تغطیة   أنشطة   شركاء   األعمال   اإلنسانیة   
   200لیست   واحدة   في   مختلف   أنحاء   البالد،   إذ   إن   

مدیریة   في   البالد      322مدیریة   فحسب   من   بین   
ُمصنَّفة   على   أنھا   "یسھل   الوصول   إلیھا   نسبیا"   من   

   51جانب   االستجابة   اإلنسانیة.   وھناك   نحو   
مدیریة   ُمصنَّفة   على   أنھا   "تشھد   معوقات   مرتفعة   
أو   مرتفعة   للغایة   في   الوصول   إلیھا."   وبالتالي،   
توجد   جیوب   یعیش   بھا   أناس   محتاجون   یتعذر   

 الوصول   إلیھم.

اآلفاق   المستقبلية
   2018یتوقف   آفاق   المستقبل   االقتصادي   في   عام   

وما   بعده   بشدة   على   تحقیق   تحسُّنات   سریعة   في   
األوضاع   السیاسیة   واألمنیة،   وفي   نھایة   المطاف   
على   ما   إذا   كانت   نھایة   الصراع   الدائر   ستتیح   
إعادة   بناء   االقتصاد   والنسیج   االجتماعي   في   الیمن.   

،   فمن   2017وإذا   أمكن   احتواء   العنف   بنھایة   عام   
المتوقع   أن   یبدأ   إجمالي   الناتج   المحلي   في   التعافي   

%   9وأن   یبلغ   معدل   نموه      2019و   2018في   
%   سنویا   على   الترتیب.   وستتیح   عودة   14و

أوضاع   أكثر   سالما،   على   األرجح،   استئناف   إنتاج   
المحروقات،   وتساعد   من   ثمَّ   على   تعزیز   العائدات   
الحكومیة.   ولكن   حتى   في   ھذا   السیناریو،   لن   یؤدي   
ھذا النمو المتوقع إال إلى خفض ضئیل للغایة في 

وبالنظر   إلى   آفاق   المستقبل   الكئیبة   معدالت الفقر. 
في   الیمن،   ستبقى   الحاجة   إلى   تدفقات   كبیرة   من   
المساعدات الخارجیة من أجل التعافي وإعادة 

وستشتد   الحاجة      اإلعمار في فترة ما بعد الصراع.
إلى   مساعدات   أجنبیة   من   أجل   استعادة   الخدمات   

 األساسیة   وإعادة   بناء   الثقة   في   مؤسسات   الیمن.

المخاطر   والتحديات 
تُنِذر   الزیادة   الھائلة   في   معدالت   الفقر   المدقع   في   

بتحدیات   جسام   في   بناء      2014الیمن   منذ   عام   
السالم.   وسیتطلب   تحقیق   استدامة   السالم   في   الیمن   
تنویع   النشاط   االقتصادي،   وجعل   الوظائف   أكثر   
إنتاجیة،   وتصمیم   سیاسات   مالیة   وسیاسات   أخرى   
من   شأنھا   دعم   االستثمار   من   أجل   خلق   الوظائف   
والدخول   للنسبة   الكبیرة   من   الیمنیین   الذین   كانوا   
عاطلین ویعانون من اإلقصاء حتى قبل نشوب 

وقد   یساعد   حشد   الدعم   لجھود   التعافي   الصراع. 
وإعادة   اإلعمار   من   أجل   تحسین   االحتواء   
االقتصادي   واالجتماعي   على   التخفیف   من   مخاطر   

 نشوب   صراعات   في   المستقبل.   

  (التغیر   السنوي   بالنسبة   المئویة   ما   لم   یُذَكر   خالف   ذلك)الجدول   2.    الیمن / مؤشرات   آفاق   االقتصاد   الكلي 





  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة 

2017 األول تشرين/أكتوبر أفريقيا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة االقتصادي المرصد

أزمة الالجئني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  مواجھة تحدیات التنمیة 
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor  
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