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 تمهيد:
ختلي  أححياا اطيوط  عارمة  في  م تحوالت 0200ومطلع  0202أواخر شهد 

اطعربيي ب بييدأت بمحمييد اطبيييوعزفزي واالحتناييية اطتوحلييفة اطتيي  أطلةيييت وتفيير  اطشييرار  فييي  
لي  اطنتير  بربفيع اطثيورات م احتةليت اطيم معظيم اطيدوع اطعربفيةر و عرفيت تثي اطعاطم اطعربي 

طتليي  اطثييورات واالحتتاتيياتر اطلفالييفة  األلييبا  قحاعتحييا بميمفييةرغم ميي  وبيياط راطعربفيية
     تمفعا . اكاحت اطةالم طمشتر  ففه اطعوامع االقتصادفة  أ  إال

فييمت   معظمهييااطنتييرات اطلييابةة تعييع  خيي عطلييدوع اطعربفيية  داا االقتصيياديفيياأل 
ر االعميياع واطنلييادفة ولييهوطة أداا دوع اطعيياطم فيي  مؤشييرات اطتحافلييترتفيي   فيي  مييؤخر  
ت ألالييا يييد اطنةييرر واالمفيية  واحخنيياض معييدع اطحمييو اطعربفيية ثييار فاطشييعو  وميي  ثييم 

 .واطبطاطة احتشر ف  مختل  تحبات االقتصاد  واطنلاد اطذىولوا توزفع اطموارد 
  رتلي  االحتتاتياتقفام  اطعوامع اطت  لايمت ف  فبطاطة اطشبا  تعد م  أيم 

 اتاحخناض عائييييدفرميييي  شييييمحها تعمفيييية تليييي  اطمشييييكلةتييييات ومييييع ذطيييي  فهييييذ  االحتتا
باشيييييرر أو غفييييير اطمباشيييييرر وتبييييياطؤ االليييييتثمار األتحبييييي  ليييييواا اطمتيييييدفة  اطليييييفاحة و
مميا ليفؤدي اطحميو االقتصيادي باطيدوع اطعربفية عليم  ليفؤثر حتميا و غفرييااطصادرات  

 اطنةر.اطم ارتناع حلبة اطبطاطة و معدالت 
اطةيياا عليم اطنلياد مي  ف راطثيورات ليتكو  إفتابفية ك  اآلثيار طوفلية األتيع طتلي وط  

زفياد   وا   كيا  ييذا فليتلزم اططوفيعر تيع في  األاالقتصيادي  حميوشمحه ارتنياع معيدع اط
علم االلتناد  م  ميواط  اطةيو  وتيوففر  دوع اطمحطةةاطشناففة واطمحافلة اطت  لتلاعد 

 -مباحث :ث ث  إطمحةلم اطدرالة ف  يوا ذط  تو ر  فرص اطعمع
 . طلتحوالت باطمحطةة اطعربفةااللبا  االقتصادفة المبحث األول: 
 .باطدوع اطعربفة اطتشغفععلم  طلتحوالتاألثار غفر اطمباشر   المبحث الثاني: 
 ف  اطةصفر واططوفع األتل اطبطاطة( ف ) علم اطتشغفع اطتحوالت أثر:المبحث الثالث

 مقترحات لمحد من السمبيات وتعزيز االيجابيات

 

 

 المبحث األول
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 لمتحوالتاالقتصادية األسباب 

 األلبا  اطلفالفة طلثورات باطرغم م  تركفز معظم اطمحللف  علم 
تل  اطثورات طم تك  طتتد  تل  االلتتابة اطشعبفة م   أ ر إال اطعربفةواالحتتاتات 

األلبا  االقتصادفةر ف األلبا قطاع عرفض م  اطشعو  اطعربفة ف  غفا  
ف     اطت  وفرت اطدعم اطكاف  طتل  اطثورات م  اطنئات اطمهمشةياالقتصادفة 

اطدوع اطعربفة اطت  احدطعت ففها يذ  اطثورات ف  كثفر  تتنةر حفث اطمتتمعات اطعربفة
شعو  ودرتة م  اطظرو  واطمشك ت االقتصادفةر اطت  أثرت ف  تود  حفا  اط

 .رفايفتها 

أصفبت بها شعو  يذ  اطبلدا  بلب  وف  مةدمة يذ  اطظرو  حاطة اإلحباط اطت  
يع  حتائج برامج اإلص ح االقتصادي بصنة عامةر وتلببها ف  اطعدفد م  
خناقها ف  اطحد م  معدالت اطنةرر  اطمشك ت ف  كثفر م  اطةطاعات االقتصادفةر وا 

لايمت ف   اطت االقتصادفة وتوففر فرص اطعمع. وفمك  رصد أيم اطمؤشرات 
 -اطتدوع اطتاط : واطثورات باطدوع اطعربفة ف  احدالع االحتتاتات

 

 

 

 

 

 

 

 (1تدوع رقم )
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   0202أهم مؤشرات الدول العربية عام   

         

 الدولة
 معذل الىمو

 

وسبة 

 **الفقر

 مؤشر الفساد األمية* البطالة الحضخم
مؤشر 

سهولة 

 األعمال

مؤشر 

 الحىافسية

 50.0 100.0 50.0 7.2 13.4 5.10 13.3 5.5 األ ر  د  ن

 23.0 33.0 28.0 10.2 4.2 0.90  3.2- اإلمــــارات

 38.0 20.0 48.0 9.2 3.8 1.90 11 3.1 البحريـــــه

 جووــــــــس
3.10 

 

3.8 
4.50 13.0 19.4 59.0 69.0 40.0 

 الجزائــــــر
2.4 

5.7 

 
3.90 10.0 22.3 105.0 136.0 83.0 

 - 163.0 91.0 29.7   42 5.0 جيبــوجــــي

 28.0 13.0 50.0 12.4 10.5 5.30  0.1 الســـعودية

 - 154.0 172.0 30.7 13.7 13.00 50 4.6 الســـــودان

 94.0 143.0 127.0 16.2 8.4 4.40 12.3 6.0 ســــــورية

 - 153.0 175.0 22.4  2.40 22.9 4.2 العـــــــراق

 41.0 65.0 41.0 13.3  3.20 34.5 1.1 ُعمـــــــــان

 22.0 39.0 19.0 3.7 0.5 -2.40  12.0 قطـــــــــــر

 39.0 61.0 54.0 6.0 5.9 4.00  5.2- الكويــــــث

 - 108.0 127.0 7.9 0.0 4.50 8 8.5 لبىــــــــــان

 88.0 - 146.0 11.6 19.5 2.40  2.3- ليبيـــــــــــا

 70.0 106.0 98.0 33.6 8.9 11.10 22 4.7 مصـــــــــر

 73.0 128.0 85.0 39.7 9.1 0.90 9 4.9 غــــــربالم

 42 1.2- موريحاوــيــا
 127.0 166.0 غ.م 43.2 غ.م 

 - 99.0 146.0 39.1 غ.م 12.10 34.8 3.9 اليمــــــــــه

    0222بيانات عام *      0222** بيانات عام  

 ، أعداد مختمفةالعربي الموحد يالتقرير االقتصاد -: المصدر
 .0200 سبتمبر، 0202وق النقد الدولي، افاق االقتصاد العالمي، اكتوبر صند-

   -   www.doingbusiness.org. - 

www.weforum.org -  

م  اطتدوع اطلابة فمك  رصد أيم اطعوامع االقتصادفة اطت  لايمت ف  احدالع 
 -وي :عبفة باطدوع اطعربفة االحتتاتات واطثورات اطش

ي تباطؤ معدالت اطحمو االقتصادي وشعور اطمواط  ف  يذ  اطدوع بم  ملتوفات 1
اطمعفشة ال تتحل  بع تتراتعر وال تتواك  مع ما تعلحه اطحكومات م  أرقام ف  يذا 

http://www.doingbusiness.org-/
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مع  أيمفتهاتنةد  إحها إالتعد مةبوطة  إحهافمعدالت اطحمو اطمحةةة باطرغم م  اطمتاعر 
ر فهذ  ربفة غفر اطبتروطفةاطت  تعاحم محها اطدوع اطع لفئةاطمعفشفة اط وياعاأل

اطحمو فر تل  اطدوع فمكحها معاطتة حل  اطنةر اطت  تعاح  محها اطمعدالت ال
ا  طتحةفة يد  اإلق ع م  حد  اطنةر خاصة أمام تشع  كاالقتصادي وحد  غفر 
طدخع. فارتناع معدالت اطحمو ال فؤدي اطحمور واطنةرر وتوزفع ا اطع قة اطوظفنفة بف 

  توزفع إعاداطحمو  صاح  يذاطم ف حتما إطم تحل  ف  ويع اطنةراار خاصة إذا 
زت تهود اطدوع واطمؤللات اطماطفة اطدوطفة حوع كتر صاطح اطنةراا. طذط   اطثرو  ف 

 ."طلنةراا اطحمو "محاصراً  تعع

ف  أغلبها طم فحةة دوع اطعربفة اطت  تحةةت باطاطحمو تل  معدالت  وف  اطواقع أ 
اطنئات عدم عداطة توزفع عوائد اطتحمفة ف  يذ  اطدوع بف  ط اطحتائج اطمرتو محه حظرا 

طعربفة بلغ ححو ف  اطدوع احل  مرتنعة  مؤشر تفح  طتوزفع اطدخعر فةد بلغ اطمختلنة
% ف  38ر % ف  اطعراة41.5% ف  اطمغر ر 41% ف  تزر اطةمرر 64

  .% ف  مصر 32ر % ف  اطتزائر 36طفم ر مورفتاحفا وا

ويع  حتائج برامج اطتشغفع ف  معظم يذ  اطدوعر رتناع معدالت اطبطاطة ي ا 2
 14.6وتشفر األرقام إطم أ  متولط معدع اطبطاطة ف  اطدوع اطعربفة وصع إطم ححو 

(ر ويو قطرف   % 0.5ف  تفبوت  وححو  % 50ف  اطمائة )فراوح يذا اطمعدع بف  
  ع  اطعمع ف  اطدوع طعاطلفا وفةدر عددعاطمر اطبطاطة ف  اطمعدع م  يع   كثرأ

 .عاطعملفو   14.2 اطعربفة ححو

معدع  إ ما تعع عدد كبفر م  اطشبا  ف  يذ  اطدوع ففمس م  لوة اطعمعر مو 
) تراوحت بف   2010عام %23اطبطاطة بف  اطشبا  اطعرب  بلغ أكثر بةلفع م  

أ  يذ  اطحلبة ترتنع بمولاط اطحلاا . و % ف  اطكوفت(28.2% ف  تفبوتفو 62.2
ه  بلوة اطعمع اطعربفة ي  األيع  علم ملتوى ت%ر وأ  مشارك30إطم أكثر م  

ومما فعةد م   .% ف  فللطف (20.9% ف  اطبحرف  و 78.8) تراوحت بف   اطعاطم

http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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دد محدود طلغافة م  أ  لوة اطعمع اطعربفة يعفنة وال تحظم إال بعكلة تل  اطمش
 فرص اطتشغفع.

ي تزافد معدالت اطنةر ولةوط اطحلبة األكبر م  اطلكا  تحت خط اطنةر ف  اطعدفد 3
باطدوع اطعربفة ر بالتثحاا  اإلحلاح فتشفر تةدفرات مؤشر اطنةر م  اطدوع اطعربفةر 

اطخدمات األلالفة ف   إطمر فنتةرو  تف  ف  اطمؤشرواطصوماع اطغفر مدر اطكوفت 
فللطف   متاالت اطصحة واطتعلفم  واطم مةومات اطعفش اطكرفم ر وبعض اطدوع مثع

ر % 40ححو فبلغ حلبة اطنةر ففها واطصوماع ومورفتاحفا واألرد  واطفم  واطلودا  
 ر.ف  لورفة واطعراة وتوحس واطتزائ % 10ف  مصرر وتتاوز  % 21وتتاوز 

ي تراتع تود  اطخدمات اطعامة اطمةدمة طلمواطحف  ف  كثفر م  اطدوع اطعربفةر مثع  4
اطتعلفم واطصحة واطمواص تر ويو األمر اطذي كا  طه احعكالاته علم تود  اطحفا ر 
وعلم طرفةة فهم اطمواطحف  طلةيافا اطوطحفةر وفكن  يحا اإلشار  إطم تناقم معدالت 

ف  اطمائة  33.6ف  اطعراةر وححو  % 59ةر اطت  تتاوزت األمفة ف  اطدوع اطعربف
ف  اطمائة ف  طفبفار وححو  13.2ف  لورفةر وححو  % 15.5ف  مصرر وححو 

 ف  اطفم . % 41.1ف  توحسر وححو  % 19.4

اطنلاد اطذي التشري ف  اطمتتمعات اطعربفة ر فحل  مؤشر اطدوع األقع فلاد .  5
للطحة   االوائع ر وي  االمارات رةط ف  اطخملفدوع عربفة ف 5فوتد   ف  اطعاطم

عما  راطبحرف ر االرد  و اطلعودفةر ف  حف  تاات باق  اطدوع اطعربفة ف  ترتف  
 105طلبحا  ولورفار  127طلفبفا واطفم  ر 146طللودا  واطعراةر  175متمخر بلغ 
طعربفة طلكوفتر اي ا  اطمحطةة ا 54طتوحس و 59ر طلمغر  85ر طمصر 98طلتزائرر 

طعله  ار ويذر ففها اطنلاد؛ وفةا طهذا اطمؤشرعموما تعد م  اكثر اطمحاطة اطت  فحتش
تنلفر حلب  الحخناض حصف  اطدوع اطعربفة م  االلتثمار االتحب  اطمباشرر أل  

 اطحد م  اطنلاد فعد م  أيم عحاصر تحل  محاخ االلتثمار.

فيييي   ات االقتصييييادفة اطمتبعييييةعكالييييا وحتفتيييية طللفالييييحإ فعتبيييير اطتيييييخمر  . اطتيييييخم6
وتيود اطتيييخم فيم االقتصيياد اطيوطح  فعحييم فشيع اطلفالييات االقتصيادفة فييم ف.  اطدوطية
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اطحنيياظ علييم االلييتةرار اطعييام طنلييعار. ميي  حاحفيية  أيييدافها إال ويييو تحةفيية أحييد أيييم
بيييف  اطلفاليييات االقتصيييادفة وأييييدافها وكنييياا    ومباشييير  ةقوفييي تارتباطيييا أخيييرى فهحيييا 

 وبف  اطتواح  اطبحفوفة واطهفكلفة طلحظام اطلفال  ائهاوفعاطفة أد

وتشفر اطبفاحات اطم معاحا  معظم االقتصادفات اطعربفة م  اطتيخم خ ع 
 رملبباتها  قد تختل  م  دوطة عربفة اطم اخرى أ  باطرغم م ر اطلحوات اطمايفة

% ف  اطلودا  واطفم  ومصر ومما فزفد م  اثر 33%ر31%ر 31فةد بلغ ححو 
فشع لفالات اطدعم اطحكوم  ف   تل  االرتناعات ف  اطملتوى اطعام طنلعارر

فةط  % 13ملاعد  اطنئات األكثر فةرًار حفث تشفر درالات اطبح  اطدوط  إطم أ  
م  مباطغ اطدعم اطهائلة اطمةدمة ف  اطدوع اطت  شهدت االيطرابات تذي  طلنئات 

 ات اطت  ال تلتحة اطدعم.م  يذ  اطمباطغ تذي  طلنئ % 66اطنةفر  وأ  

حاطة م  عدم  أوتدإطم فشع اطلفالات االقتصادفة اطمتبعة مما  باإليافة
دوع اطعاطم ف  مؤشرات  فعاطخارت  وتعع معظم اطدوع اطعربفة تتذاطتواز  اطداخل  و 

  .ر ومؤشر لهوطة أداا األعماعاطتحافلفة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 بالدول العربية. التشغيل عمى تتحوالمار غير المباشرة لثاأل 
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 اً باشيير تييمثفرا غفيير م اطتحييوالت اطتيي  تمييت وتييتم باطييدوع اطعربفيية ميي  اطمتوقييع ا  تمييارس 

اطكبفر علم معدع اطحمو باطيدوع اطعربفية  علم اطتشغفع باطدوع اطعربفة م  خ ع تمثفريا
  اطةطاعيييييات االقتصييييادفة ر وففمييييا فليييي  أيييييم تلييييي عييييدد ميييي  علييييمتمثفريييييا اطمباشيييير  و

 -اطتمثفرات:
                                                                                  :اديلنمو االقتصا :أوال

ها حةةت أح اطمتتبع طمعدالت حمو اطحاتج اطحةفة  باطدوع اطعربفة فتدإ   
ع وة اطمعدنتحمو طل تمعدالب معدالت حمو افتابفة خ ع اطلحوات اطعشر األخفر 

اطثورات اطعربفة اطت  ما تزاع تعص   أ إال  رطم  بنيع صادراتها م  اطبتروعااطع
ف  اطمةابع  أفرزتبع فحل   فر اطمشهد اطلفال  ف  اطمحطةةتغ طمباطدوع اطعربفة 

اطحنط اطرئفلفة ف  اطعاطم  تاجحإ مصادر أيممشهدا اقتصادفا تعع اطمحطةة اطت  تيم 
تةرفر صحدوة ط ر وذط  وفةا 2010اطعاطم  عام  م  اطمعدع أقع  تحةة معدع حمو

وشماع  األولطف  محطةة اطشرة  اإلتماط اطحةد اطدوط  حوع حمو اطحاتج اطمحل  
 .2014ابرفع اطصادر ف   إفرفةفا

اطحييييياتج اطمحلييييي   حميييييومعيييييدع احخنيييييض اطحةيييييد اطيييييدوط   صيييييحدوةفوفةيييييا طبفاحيييييات  
 2010مييا كيا  علفييه فيي  عييام ع 2011اطثابتيية في  اطمحطةيية طعييام  باأللييعار اإلتمياط 

ححيو  ف  اطمائة ر وذط  ف  حيف  بليغ االقتصياد اطعياطم  3.9ف  اطمائة إط   4.9م  
 ر2012  طعييييام معييييدع اطحمييييو  ضكمييييا الييييتمر احخنييييا  2011فيييي  اطمائيييية عييييام  3.9

محيييه بيييع اليييتمر معيييدع اطحميييو باطمحطةييية اقيييع  ر اطمائييية فييي  2.2ر  2.6 طفبليييغ  2013
( 2) ييح مي  اطتيدوعتميا ف وييذا -اطليابةةكيس اطليحوات عيع ع -ملتوى اطعاطم عل 

 -:(1) واطشكع
 
 
 (0 )جدول
 1031- 2008خ ع اطنتر   اطممعدع حمو اطحاتج اطمحل  االتم
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 2013 0200 0200 0202 0222 0222 الدول

 2.2 0.2 0.2 0.2 5.5 2.0 األردن

 8.2 2.2 2.2 0.2 8.2- 5.2 اإلمارات

 8.2 2.2 0.0 8.2 2.0 2.2 البحرين

0.2- 2.0 2.0 8.5 تونس  2.2 0.2 

 0.2 0.5 0.2 2.2 0.2 0.2 الجزائر

 5 8.2 8.5 2.5 5.2 5.2 جيبوتي

 2.2 2.2 2.2 2.8 0.2 2.8 السعودية

0.0- 0.5 5.0 2.2 السودان  -8.8 2.8 

 8.0 2.8 02.0 5.2 5.2 2.2 العراق

 5.0 5.2 8.5 5.2 2.2 02.0 عمان

 2.0 2.2 02 02.2 00.2 02.2 قطر

 2.2 5.0 2.2 0.8- 2.0- 0.5 الكويت

 0 0.5 0 2.2 2.2 2.2 لبنان

20.0- 5.2 2.2- 0.2 لبيا  028.5 -2.8  

 0.0 0.0 0.2 5.0 8.2 2.0 مصر

 8.5 2.2 5 2.2 8.2 5.2 المغرب

 2.2 2.8 8 5.0 0.0- 2.5 موريتانيا

00.2- 2.2 2.2 2.2 اليمن  2.0 8.8 

 0.0 0.2 2.2 8.2 0.0 5.2 إجمالي

 2 2.0 2.2 5.0 2.2- 0.2 العالم

 .0208ابريل المصدر : صندوق النقد الدولي، افاق االقتصاد العالمي، 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1شكع رقم )
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 الجدول السابق المصدر:

وتيييييييود مليييييييارف  فييييييي  أداا  (1واطشيييييييكع رقيييييييم ) ( 2 ) وفتييييييييح مييييييي  اطتيييييييدوع 
اطدوع اطمصدر  طليحنطر  تاقتصاداوع تشهد ر فن  اطملار األاطدوع اطعربفة تاقتصادا

حمييييوا لييييرفعا حتفتيييية الرتنيييياع ألييييعار اطييييحنط ر خاصيييية دوع متلييييس اطتعيييياو  اطخلفتيييي 
أ   ر أيدوالرات طلبرمفيييع فييي  اطعيييام اطحييياطم 105متوليييط ليييعر اطيييحنط إطيييم  ووصيييوع
طهيذا مصدر  طليحنط في  اطمحطةية ليتحةة فائييا في  اطحليا  اطتياري اطمتميع اطدوع اط
؛ فةد ارتنيع معيدع حميو اطحياتج اطماطحاتج اطمحل  اإلتم  ثم ارتناع معدع حمو اطعام وم

في  اطمائية  16.6ر (2.4-)ر 7.4ر 1.3ف   اإلمارات واطلعودفة واطكوفت وقطير مي  
والتمر اطتحل  في   ر2011ف  اطمائة عام   13ر 6.3ر 8.6ر 3.9إطم  2010عام 

اطةيفم اطمعدطية اطمتوقعية طتلي  بع األكثر م  ذط  فةيد تحليحت  2013ر و2012عام  
 قبلهييا حظيييرا طلزفيياد  فييي  اإلحنيياة اطعييام بتلييي  اطييدوع بعيييد اإلحتتاتيييات عيي  اطييدوع بعييد

وعيييدم تعرييييها بشيييكع كبفييير الحتتاتيييات محيييذ حتييياح اطثيييور  اطتوحليييفةر  اإلحتتاتيييات
ر اطشييعبفة باطييدوع األخييرى كاحييت لييب  أ  االحتتاتييات شييعبفة بالييتثحاا اطبحييرف ر بييع

ر مباشيييرر  طزفييياد  اإلحنييياة اطعيييام بتلييي  اطيييدوع تحيييت مليييمفات مختلنييية غفيييبشيييكع وطيييو 
ف  ارتناع معدع حمو اطحياتج  مما لايم واطبحرف  خاصة ف  اطلعودفة واطكوفت وقطر

 .بها
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ديورا كبفيرار تي اطملتورد  طلحنطاطعربفة اطدوع  ف اطحمو شهد معدع وف  اطمةابع  
قتصيادفا قوفيا في  ييذ  اطيدوع فنيوة وا احمي 2010 أكتيوبرفبعد أ  توقيع اطصيحدوة في  

فيي  تةرفيير  اطصييادر فيي   عيياد طييفخنض تليي  اطتوقعيياتحظفيير  فيي  اطييدوع اطمصييدر  طلييحنط 
 تةارفر  اطصادر  بعد ذط  تل  اطتوقعات. وأكدت .2011ابرفع 

اطلفاليفة في  دوع  يي   األحيداث األداا اطييعف  اوراا ييذ واطلب  اطرئفل   
فادحية خاصية في  اطةطياع  راراأيياطعربفية  تاالقتصيادبا أطحةيت اطربفع اطعرب ؛ واطت 

 .2011عام  أمرفك ملفارات دوالر  13 ححواطلفاح  اطذي وصلت خلائر  

تييديور  أو األتحبفييةبعييض اطمؤللييات توقيي  و  األمييواعيييرو  رؤوس  أ كمييا 
حشييياطات قطاعيييات اقتصيييادفة رئفليييفةر كييياطحنط واطليييفاحة واطحةيييع واطخيييدمات وتييييرر 

بظ طها علم اطحمو االقتصيادي في  ييذ  اطيدوع وفي   أطةتصور  كبفر  اطبحفة اطتحتفة ب
احييه  إال قيي  اطمائيية  62بححييو 2011عييام اطثابتيية  باأللييعارفةييد احخنييض اطحيياتج طفبفييا 

 105 حظييرا طعييود  صييادرات اطبتييروع طملييتوفاتها اطلييابةة  فةييد حةيية  معييدع حمييو بلييغ 
فةيد عياود  2013طفبفيا عيام  ومع عدم االلتةرار األمح  واطذي شيهدته 2012عام  %

 .%9.4بححو  2013اطحاتج ط حخناض عام 

باتييت معظييم قطاعاتهييا اطماطفيية  إذوال فختليي  اطمشييهد فيي  لييورفا عيي  لييابةاتها  
واطمصرففة غفر قادر  علم االلتمرار ميع تيديور اطحركية االقتصيادفة بحليبة تتياوزت 

ألحييييداث. وتوقييييع وتراتييييع االلييييته   وتعثيييير اطةطيييياع اطخيييياص فيييي  مةاوميييية ا % 60
أميا اطييفم ر اطيذي فعييفش  .% 2بحلييبة  كماشيااح تشيهد لييورفا أ  صيحدوة اطحةيد اطييدوط 

ةيد مي  دوالرفي  فومفيا فأقيع  ملفوحا عليم 23م  لكاحه اطباطغ عدديم  ةباطمائ 40ححو 
وا  كييا  اطويييع شييهد تحلييحا حلييبفا عييام   .2011عييام  عيياح  شييل  اقتصييادفا تامييا

 2013ر 2012

ات تلييي  واييييع القتصيييادعواميييع أخيييرى ليييايمت فييي  األداا اطمتيحيييا   أ  كميييا 
تراتيييع األداا االقتصيييادي فييي  أوروبيييا اطيييذي أدى إطيييم تيييداعفات ليييلبفة اطيييدوع أيمهيييار 

األوروبفييييية  تاالقتصييييياداقوفييييية عليييييم ييييييذ  اطيييييدوعر حفيييييث فوتيييييد ارتبييييياط قيييييوي بيييييف  
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بييير واقتصيييادات اطيييدوع اطمليييتورد  طليييحنط فييي  شيييماع أفرفةفيييا ودوع اطمشيييرة اطعربييي  ع
 اطلفاحة واطتتار  وتحوف ت اطعاملف .

عليم معيدع اطبطاطية حتميا كس عاطعربفية ليفحط قتصيادات اطمتوايع  األداايذا 
فاالرتباط بف  اطحميو واطتشيغفع مي  ثوابيت اطحظرفية االقتصيادفة ر ومي   باطدوع اطعربفةر

نعية لتشهد معيدالت مرتاحخناض معدع اطحمو اطدوع اطعربفة اطت  لتعاح  م   ثم فإ 
 طلبطاطة

 :األجنبياالستثمار :اثانيً 

ر واطتيي  عليم صييعفد االليتثمارات اطخارتفيية اطمباشيير  اطيوارد  إطييم اطيدوع اطعربفيية
واطتي  تليايم في  ارتةياا معيدع اطحمييو تغفيرات في  االقتصياد اطعياطم . مأحيد أييم اطتعيد 

مصييييدر ألاليييي  ر باعتباريييييا بطرفةيييية مباشيييير   و ذطيييي  القتصييييادفات اطييييدوع اطميييييفنة
ر ومصيدر طلمعرفية اطت  تعاح  م  عتز مياط  موارد اطماطفة خصوصًا طلدوع اطحامفةطل

واطخبيييرات اإلدارفييية ر تيييوطف  اطتكحوطوتفيييار وزفييياد  اطةيييدر  اطتصيييدفرفة طليييدوع اطمييييفنةر 
اطحيد مي  مشيكلة اطبطاطية ر باإلييافة إطيم بعيض اطمزافيا مي  ثيم خلة وظائ  تدفد  و 

 .ر مباشر األخرى اطت  فمك  أ  تتحةة بطرة غف
 

عييييام  اطعربفيييية ها اطييييدوع تشييييهد اطتيييي حاطيييية عييييدم االلييييتةرار اطلفاليييي  ط وحتفتيييية 
ت ليييلبا عليييم اطمحييياخ أثييير  فيييي  عييي  تعيييرض االقتصييياد اطعييياطم  إطيييم أزميييات 2011

حتيييم االلييييتثمار  إطيييي  احخنييياض تتشيييفر اطبفاحيييا اطعيييياطم. االليييتثماري فييي  اطمحطةييية و
 2010فييييو  دوالر مةارحيييية بعييييام مل 44.4إطيييي   2011خيييي ع عييييام  األتحبييي  اطمباشيييير

فيي   37.7ع احخنيياض بلييغ ححييو أي بمعييد دوالررملفييو   64.84واطتيي  بلييغ ففهييا ححييو 
  -اطمائة ويذا ما فويحه اطتدوع اطتاط :

 (3تدوع )
 2012 -2008األتحبفة ف  اطدوع اطعربفة خ ع اطنتر   تحتم االلتثمارا

 ملفو  دوالر
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  2008 2009 2010 2011 2012 
معدل 

 نموال

 5- 1,405 0822 1,471 2,413 2,826  األردن

 25 9,608 2228 5,500 4,003 13,724 االمارات

 14 891 220 156 257 1,794 البحرين

 68 1,944 0052 3,113 1,688 2,759 تونس

 13 2,900 5020 2,264 2,746 2,594 الجزائر

 25- 12,182 02222 28,105 32,100 38,151 السعودية

 8- 2,488 0220 2,894 1,816 2,601 نالسودا

 100-   0252 1,850 1,514 1,467 سوريا

 39- 1,275 0220 1,396 1,598 1,856 العراق

 41 1,484 0282 2,333 1,508 2,952 عمان

22- 4,670 8,125 3,779 قطر  327 -476 

 118 1,864 255 319 1,114 6- الكويت

 5 3,678 2822 4,280 4,804 4,333 لبنان 

   720 2 1,909 3,310 3,180 بيايل

822- 6,386 6,712 9,495 مصر  2,798 -679 

 13 2,887 0528 1,574 1,952 2,487 المغرب

 424 236 85 131 3- 343 موريتانيا

202- 93- 129 1,555 اليمن  4 -101 

 2.2 82082 80205 68,258 75,786 95,890 اإلجمالي

 .4102-4104مؤشر ضمان الجاذبية  العربية:الدول المصدر: مناخ االستثمار في 
  
 
 
 
 
 
 

 (2اطشكع رقم )
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معظييم اطييدوع اطعربفيية شييهدت احخنايييا فيي   ميي  اطتييدوع واطشييكع اطلييابةف  ف حييظ أ  

األتحبفييية اطمباشييير ر خاصييية تلييي  اطتييي  شيييهدت ثيييورات واحتتاتيييات حتيييم االليييتثمارات 
ض حتيم االليتثمارات اطيوارد  ر و تمت  مصر ف  مةدمة يذ  اطدوع حفث احخن شعبفة

ر  2011ملفيييو  دوالر عيييام  483-إطييي   2010ملفيييو  دوالر عيييام  68386إطفهيييا مييي  
ملفيو  دوالر عيام  713-ملفيو  دوالر إطي   93-ف  حف  شهدت اطفم  احخنايًا م  

ملفيييو  دوالر  18143ر تييوحس احخنييض ففهييا حتيييم االلييتثمارات األتحبفيية ميي   2011
ملفيو  دوالرر  18513و اطتي  بلغيت ففهيا ححيو  2010عيام مةارحية ب 2011خ ع عام 

إطيييي   2010ملفييييو  دوالر عييييام  18850لييييورفا احخنييييض ففهييييا حتييييم االلييييتثمارات ميييي 
. بفحميييييييا شيييييييهدت دواًل أخيييييييرى زفييييييياد  فييييييي  حتيييييييم  2011ملفيييييييو  دوالر عيييييييام  18059

  و االلتثمارات األتحبفة اطوارد  إطفها و اطت  مي  بفحهيا اإلميارات و اطبحيرف  و تفبيوت
علييم اطتييواط   2011عييام  28519ر 78ر 781ر 78679بلغييت ححييو ؛ حفييث اطمغيير  
اطتحلي  اطحليب  طحتيم وباطرغم م  ر  2010عام  18574ر و27ر 156ر 58500مةارحة 

ملفيييار دوالر بحليييبة  47ر حفيييث ارتنعيييت طتبليييغ ححيييو  2012األتحبفييية اطمباشييير  عيييام  تاالليييتثمارا
احت علفة قبع اطتحوالت اطتي  شيهدتها اطمحطةية اطعربفية ر وال ك دو  ما أحها إال% 9.8زفاد  بلغت 

 كثفرا علم ملتوى اطدوع فرادى. األمرفختل  
 

 السياحة::ثالثاً 
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 مي  طلعدفيد اطيوطح  االقتصياد في  اطيدخع مصيادر أييم مي  واحيد  اطليفاحة تعيد 

 في  اطكبفير اطتيمثفر ذات اطخدمفية اطصيادرات مكوحيات أيم أحد تمثع حفث اطعربفةر اطدوع

 اطمحلي  اطحياتج زفياد  في  بنعاطفية تليايم اطتي  األحشيطة مي  هياأح كميا اطميدفوعاتر مفيزا 

 ومتعيدد  متطيور  صيحاعة اطليفاحة وتمثيع .األتحبي  اطحةيد إفيرادات وزفياد  اإلتمياط 

 مباشر بشكع لواا واالتتماعفة االقتصادفة األحشطة متمع مع واطتشابكات االتتايات

 .مباشر غفر أو

 تؤيليه أ  فمكحهيا كبفير  ليفاحفة مةوميات اطعربي  اطعياطم اميت   مي  ماطيرغ وعليم 

 ال اطعاطمفية اطليفاحة مي  حصيته أ إال  تيذبًا طلليفاح اطعياطم محياطة أكثير مي  فكيو  أل 
 اطعربي  مي  اطعياطم بيه خيرفز  ميا ميع تتحالي  ال ويي  اطمائيةر في  خملية حليبة تتتياوز

 اطليفاحة قطياع أيمفية اطعربي  اطعياطم ر أد وقد .مختلنة وحيارفة وثةاففة طبفعفة ثروات

 االيتميام ووييع اطبطاطيةر معيدالت وتخنفي  اطنةير وتخنفي  حيد  االقتصيادي اطحميو في 

 بةطياع االيتميام صياح  وقيد .أوطوفاتيه مةدمية في  اطمتياع ييذا في  اطعربي  باطتعياو 

 رفعمشيا في  واطخياص اطعيام االليتثمار مليتوى ارتنياع اطعربفة اطدوع ف  واطلنر اطلفاحة

 اطعاميةر اطحيدائة االحتةياعر اإلقاميةر تشيمع واطتي  باطليفاحة اطمرتبطية اطبحفية األلاليفة

 راطمتياالت ييذ  في  االليتثمار طتفليفر تهيودًا كبفير  اطعربفية اطيدوع وتبيذع .واطمحتتعيات
اطصيييحاعات حميييوًا مييي  حفيييث كوحهيييا ميييوردا  أليييرع إحيييدى اطليييفاحةحفيييث فعتبييير قطييياع 
 .عمع تدفد نرص ر وموطدا ططلعم ت األتحبفة

عكيييس االيتميييام بةطييياع اطليييفاحة عليييم اطليييفاحة اطعربفييية مميييا تعيييع أح وقيييد ييييذا 
ميييي  اإلفييييرادات اطلييييفاحفة فيييي  اطمائيييية  7اطلييييفاحفة اطعربفيييية تمثييييع أكثيييير ميييي   تاإلفييييرادا

وقيييد بلغيييت ر 2001عيييام فييي  اطمائييية  2.3كاحيييت ححيييو  أ  بعيييد 2010اطعاطمفييية  عيييام 
 2010ملفييييار دوالر عييييام  41ححييييو   وع عربفيييية ثماحفيييية داإلفييييرادات اطلييييفاحفة طححييييو  

اطتيدوع وييذا ميا فتييح مي   2011ملفار دوالر طحنس اطدوع عيام  39احخنيت طححو 
 -اطتاط  :

 

 (8جدول رقم )
 0200- 0222بالدول العربية  عائدات السياحة



-  - 

 

15 

 )بالمميون دوالر(
 2009 2010 2011 

معدل 
النمو عام 

0200 

 12- 3,000 3,413 2,911 األردن

 7 9,204 8,577 7,352 اإلمارات

 غ.م غ.م غ.م 1,118 البحرين

 32- 1,805 2,654 2,773 تونس

 غ.م غ.م غ.م 267 الجزائر

 26 8,459 6,712 5,995 السعودية

 غ.م غ.م غ.م 3,757 سوريا

 غ.م غ.م غ.م 299 السودان

 غ.م غ.م غ.م 689 عمان

 غ.م غ.م غ.م 410 فلسطين

 100 1,170 584 179 قطر

 12- 199 227 354 الكويت

 غ.م غ.م غ.م 6,774 لبنان

 غ.م غ.م غ.م 50 لبيا

 30- 8,707 12,528 10,755 مصر

 9 7,307 6,720 6,557 المغرب

 غ.م غ.م غ.م 496 اليمن

 4- 39,851 41,415 52,745 اإلجمالي

 World Tourism Organization(UNWTO), Barometer, May 2012المصدر:
طفبلييغ  2011عييام  حخنايييااأ  االفييرادات اطلييفاحفة شييهدت  ف حييظ اطلييابة دوعميي  تيي
 تليعاحفة طباطرغم م  عدم توافر بفاحات عي  االفيرادات اطليفملفو  دوالر  39,85ححو 

 حخنييياضاالمعيييدع  فصيييع 2010اليييتبعاد بفاحيييات تلييي  اطيييدوع مييي  عيييام بو ر دوع عربفييية
ظع ا  معظيم اطيدوع اطتي  شيهدت  ر ويذا اطمعدع مرشح ط رتناع ف ف  اطمائه 4ححو 

فاحيات بتشيفر اطو ر ثورات واتتاتيات طيم فتيوفر عحهيا بفاحيات مثيع ليورفا ر طفبفيا ر اطيفم  
  ااطييدوطت ميي  االفييرادات اطلييفاحفة اطعربفيية ويمييا حلييبة كبفيير فمييث   مصيير و تييوحس   أ
؛   فرادات اطلفاحفة ففهما بحليبة كبفير إأحخنيت و  2011تا  شهدتا ثور  خ ع عام لاط

ر وكييذط  اطحيياع فيي  2011خيي ع عييام فيي  اطمائييهر  32فيي  تييوحس بحلييبة أحخنيييت  فةييد
ر وبياططبع 2011خي ع عيام ف  اطمائه  30مصر واطتم أحخنيت ففها االفرادات اطلفاحفة بحلبة 

فرادات اطليفاحفة بهميا مي  اطمتوقيع أ  م  فياإلفليورفا واطياطتم تمر بها كيع مي  فن  ظع االوياع 
 .2011االخرى خ ع عام  تكو  أحخنيت ي 

عكيييياس طلتغفيييير فيييي  عييييدد اطلييييائحف  اطةييييادمف  اطييييم اطمحطةيييية أحإال  ويييييذا مييييايو
حتتاتيات اطشيعبفة باطيدوع اطعربفيةر فبعيد الوا ر واطت  تيمثر بشيكع كبفير بياطثوراتاطعربفة
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 اطتزافييد فيي  عييدد اطلييائحف  باطييدوع اطعربفيية خيي ع اطلييحوات األخفيير  تشييفر اطبفاحييات اطيي 
طعربفييية اطتييي  فتيييوفر عحهيييا بفاحيييات خييي ع ااطليييائحف  فييي  معظيييم اطيييدوع  خنييياض عيييددأح

 -ر ويذا ما فتيح م  اطتدوع اطتاط  :2011اطحص  األوع م  عام 
 (5) جدول

 أعداد السائحين الوافدين الى الدول العربية 
(4112-4100) 

 العدد باأللف
 2011 2010 2009 الدول

معدل النمو 
 0200عام 

 12.8- 3,975 4,557 3,789 األردن

 9.4 8,129 7,432 6,812 * اإلمارات

 30.7- 4,782 6,902 6,901 تونس

 غ.م غ.م غ.م 1,912 الجزائر

 59.8 17,336 10,850 10,897 السعودية

 40.7- 5,070 8,546 6,092 سوريا

 غ.م غ.م غ.م 420 السودان

 غ.م غ.م غ.م 1,524 عمان

 14.5- 446 522 396 فلسطين

 غ.م غ.م غ.م 1,659 قطر

 غ.م غ.م غ.م 297 الكويت

 23.7- 1,655 2,168 1,851 لبنان

 32.4- 9,497 14,051 11,914 مصر

 11.4 9,342 9,288 8,341 المغرب

 غ.م غ.م غ.م 434 اليمن

 6.3499- 60,232 64,316 63,239 اإلجمالي

 
  World Tourism Organization(UNWTO), Barometers, May2012المصدر: 
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غم مييي  عيييدم تيييوافر بفاحيييات عييي  عيييدد ر ه بييياطأحييياطيييم ( 5) تشيييفر بفاحيييات تيييدوع 
 ر إال أ 2010ممييا شييملتهم بفاحييات  2011اطلييائحف  اطوافييدف  ألربييع دوع عربفيية عييام 

 ف  اطمائه. 6.3بلغ ححو  احخناضعدد اطلائحف  اطوافدف  طلدوع اطعربفة حةة معدع 

اطثيييورات واالحتتاتيييات ر وييييو اطعيييام اطيييذي شيييهد 2011أميييا اطوييييع فييي  عيييام 
فبعد ماحةةيت تيوحس حميو محيدود في  عيدد اطليائحف  ر ةل  اطويع تماماأح اطشعبفة فةد

ر حفييييييث بلغييييييت حلييييييبة 2011تعريييييييت الحخنايييييييا كبفييييييرا خيييييي ع عييييييام ر 2010عييييييام 
اطتم أحخنض ففها عدد اطليائحف  .وكذط  اطحاع ف  لورفا ف  اطمائه 30.7االحخناض 

  اطتيم طيم تشيهد احتتاتيات وطبحيار 2011خي ع عيام ه في  اطمائي 40.7دف  بحلبة اطواف
خنييياض فييي  عيييدد اطليييائحف  اطوافيييدف  إح فةيييد عاحيييت مييي ر مييي  ييييذا االحخنييياض طيييم تليييلم
االفيييواج اطليييفاحفة  اطيييم أ  وييييذا فرتيييعر  2011خييي ع عيييام فييي  اطمائيييه  23.7بحليييبة 

اطم اطمحطةة ألكثر م  دوطة عربفة وم  ثيم فةيد ترتي   اطلفاحفة كاحت تتتة ف  رحلتها
علييم اطغيياا تليي  االفييواج رحلتهييا اطييم مصيير أو لييورفا أوتييوحس اطييم اطغيياا توتههييا اطييم 

فييي   32.4هيييا بحليييبة اطفخنيييض عيييدد اطليييائحف  اطوافيييدف  أح اطتيييمطبحيييا  باطتبعفة.ومصييير 
 .2011خ ع عام اطمائه 

حلبة معةوطية مي  اطعماطية  هالتفعاباطتشغفع ف  قطاع اطلفاحة و وف  ظع كثافة 
فيحعكس ذطي  ليلبا عليم  أ فن  ظع يذا اطركود طللفاحة اطعربفة فمي  اطمتوقيع  اطعربفةر

 .ع وم  ثم اطبطاطة باطدوع اطعربفةحتم اطتشغف

 :يةوراق المالاأل أسواق  :رابعاً 
خ ع عام  اطتحل ت عاود ا  اطمتتبع ألداا اطبورصات اطعربفة ف حظ أحها 
احعكالا  ف  حشاط اإلصدارات األوطفة بعد يدوا ملحوظ ف  اطعام اطلابة 2010

علم اإلصدارات  2010. وطم فةتصر اطتحل  خ ع عام طنزمة اطماطفة اطعاطمفة
اطتدفد  م  األلهم بع شهدت اإلصدارات اطتدفد  م  إصدارات اطلحدات تحلحًا 

واطللطات تهوديا ف   وم  تاح  آخرر واصلت اطهفئات ملحوظًا خ ع يذا اطعام.
تعزفز اطحمافة واطرقابة واطذي تمثع ف  إدخاع يوابط وتعلفمات تدفد ر باإليافة  
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إطم اف ا اطمزفد م  االيتمام بملائع تطبفة معاففر وممارلات اطحوكمة اطللفمة 
دوع اطربفع اطعرب  وبعض اطدوع ف  يذا اطحشاط طم فلتمر  أ إال  وتحشفط اطتداوع

عام خ ع  خنايهأح عاود مؤشر تل  اطبورصاتى اطت  تمثرت به ؛ فةد االخر اطعربفة 
  -ويذا مافتيح م  اطتدوع اطتاط  : 2011

 (2جدول رقم )
 (0202 – 0202)مؤشر البورصات العربية 

 )بيانات نهاية المدة( 0202-0202مؤشر البوصات العربية 

 2010 2011 2012 2013 

معدل 
التغير 
عام 
0202 

 5.5 2,065.8 1,957.6 1,995.1 2,373.6 عمان

 63.1 4,290.3 2,630.9 2,402.3 2,711.1 ابو ظبي

 17.2 1,248.9 1,065.6 1,143.7 1,432.3 البحرين

 4.4- 4,376.7 4,579.9 4,722.3 5,112.5 تونس

 25.5 8,535.6 6,801.2 6,417.7 6,620.8 السعودية

 2.3 2,812.3 2,748.3 2,368.5 2,367.9 الخرطوم

 18.6 6,834.6 5,760.8 5,588.0 6,754.9 مسقط

 24.2 10,379.6 8,358.9 8,779.0 8,681.7 قطر

 27.2 7,549.5 5,934.3 5,814.2 6,955.0 الكويت

 1.0- 104.1 105.1 105.3 132.8 بيروت

 24.2 6,782.8 5,462.4 501.0 1,503.5 المصرية

 2.6- 9,114.1 9,359.2 11,027.7 12,655.2 البيضاء رادال

 13.4 541.5 477.6 476.9 489.6 فلسطين

 المصدر : صندوق النقد العربي، تقرير اسواق المال العربية، أعداد مختمفة.
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 (2شكل رقم )
 4102-4104-4100 خالل الفترة البورصات العربيةاداء 

 
 

 2011اطبورصييات اطعربفيية خيي ع عييام  أدااف حييظ أ   ر(3) شييكع و( 6)ميي  تييدوع
وذطيي  حتفتيية طمييا شييهدته  ر2010وذطيي  مةارحيية بعييام  أدائهييافيي  حلييبفا احخنايييا شييهد 

ر وتييمت  اطبورصيية اطمصييرفة فيي  اطمرتبيية بعييض اطبلييدا  ميي  ثييورات واحتتاتييات شييعبفة
%ر تلحهيييا بورصييية 67األوطيييم مييي  حفيييث االحخنييياض؛ حفيييث احخنيييض مؤشيييريا بححيييو 

%  16ر  16ر 21ر 20لغيت بحليبة احخنياض ب اطبحرف  ر بفيروت ر اطكوفيت وعميا  
ر في  حيف  ارتنيع  حف  طيم تشيهد بورصية اطخرطيوم تغفير ملميوس  ف  علم اطتواط  ر 
عيام  رومع االلتةرار اطحليب  باطيدوع اطعربفية% 1.1طبورصة قطر بححو  قفمة اطمؤشر

عيييياحم بورصييييات عربفيييية ارتناعييييا فيييي  قفميييية اطمؤشيييير ر فيييي  حييييف   7ر حةةييييت  2012
فييي  حيييف   . 2011مةارحييية بعيييام الحخنييياض وذطييي  مييي  ا بورصيييات عربفييية  6 مؤشييير

فيييي  قفميييية ارتناعييييا ملحوظييييا  2013شييييهدت تمفييييع اطبورصييييات اطعربفيييية خيييي ع عييييام 
فييي   وتيييمت  االقتصيييادفة باطيييدوع اطعربفييية   األويييياعوذطييي  حتفتييية الليييتةرار  امؤشيييراته
ظبيي  تلتهييا بورصيية اطكوفييت ر اطلييعودفة ر قطيير ر مصيير  أبييوبورصيية  األوطييماطمرتبيية 
فيييي  حيييييف  % علييييم اطتيييييواط  ر  24ر 24ر 26ر 27ر 63تنيييياع بلغيييييت ححييييو بحلييييبة ار 

ر  0.9بحلييبة احخنيياض و اطييدار اطبفييياا بفييروت وتييوحس احخنيييت بورصيية كييع ميي  
 %علم اطتواط  . 3ر 4
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 الثالث المبحث
 البطالة( ) عمى التشغيل التحوالت أثر

  القصير والطويل في األجمين

اطمتغفرات االقتصادفة اطت   ثرأك اطبطاطة م م  ثم معدع و اطتشغفع عد ف
ر أل  اطتمثفر اطدوع اطعربفة ف  األتع اطةصفرباطتحوالت اطت  تشهديا تمثرت للبا 

علم  واألثربف  االحتتاتات  إبطااعلفها كا  طحظ  ومباشر دو  االحتظار طنتر  
تماما كبفرا م  فمخذ اطتشغفع اي أ فم  اطمتوقع  عوف  األتع اططوف اطتشغفعر
 راالقتصادفة األوياعر ألحه يو اطمؤشر اطملموس علم تحل  ت اطعربفةاطحكوما

 إتراافتم  أ ر طذا فم  اطمؤكد مباشر  علم ملتوى معفشة اطمواط  اطذي فحعكس
 األتع اططوفع بما خلة وظائ  حةفةفهتغفرات علم اطلفالات اطحاكمة طلتشغفع ف  

مبحث لفتم اطتعرض ألثر ر وف  يذا اط  اطعرب  وم  ثم اطحد م  اطبطاطةطلمواط
اطةصفرر وعلم اطلفالات اطمؤثر  ف   األتعاالحتتاتات علم اطبطاطة ف  
 اطتشغفع)اطبطاطة( ف  األتع اططوفع.

 
 :القصير األجل بطالة فيلثر عمى ا: األ أوالً 

م  بف  اطعوامع اطت  أشعلت  تكاح اطوط  اطعرب   تناقم مشكلة اطبطاطة ف  إ
% 23شرار  اطثورات اطشعبفة. فمعدع اطبطاطة بف  اطشبا  اطعرب  بلغ أكثر بةلفع م  

%ر وأ  30يذ  اطحلبة ترتنع بمولاط اطحلاا إطم أكثر م   أ  و. 2010عام 
مشاركته  بلوة اطعمع اطعربفة ي  األيع  علم ملتوى اطعاطم. وم  حاحفة أخرى 

بعدد محدود طلغافة م  فرص اطتشغفع. إال  فلوة اطعمع اطعربفة يعفنة وال تحظم
اطذي فعاحفه اطمحاخ وفناقم م  يذ  اطمشكلة يع  معدالت اطحمو االقتصادي واطخلع 

اطعام ط لتثمار. فظرو  اطعمع طلشبا  اطعرب  لفئة طلغافة تراا األتور اطمتدحفة 
واطرعافة االتتماعفة واطصحفة اطمحدود  وعةود اطعمع غفر اآلمحة. ومع غفا  دور 

بإحراة حنله  محمد اطبوعزفزياطحةابات اطعماطفة باطدوع اطعربفة قام اطشا  اطتوحل  
لئم ويعه االتتماع   ألحهاطتوحلفة  لفدي بوزفددفلمبر ف  مدفحة  17فوم 

شرار   احدالع وقد أدى ذط  إطمر اطمتردي و تعبفًرا ع  غيبه علم بطاطته

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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وخروج آال  اطتوحلفف  اطرافيف  طما  2010 دفلمبر 18اطمظايرات ف  فوم 
اطبطاطة وعدم وتود اطعداطة االتتماعفة وتناقم اطنلاد داخع اطحظام أوياع  اعتبرو 
 اطحاكم. 

ت عامع اطبطاطة كا  اطةالم اطمشتر  ف  كافة اطثورا أ  واألمر اطملنت طلحظر
ا للبفا علم ملتوى اطتشغفع  أثرً  ومع ذط  فةد مارلت اطثورات اطعربفة راطعربفة

وم  ثم علم ملتوى ر 2013- 2011اطنتر  خ ع  اطمصدر  طلعماطة باطدوع اطعربفة
ت  للبا علم ويع اطعماطة م  خ ع اطعوامع أثر  فةدر اطبطاطة باطدوع اطعربفة

  -اطتاطفة:
بفة اطت  شهدت احتتاتات إطم اطدوع اطعربفة عود  اطعماطة م  اطدوع اطعر  .1

اطمصدر  طلعماطة مثع مصر وتوحس ولورفا؛ حفث تعتبر اطعماطة اطمرتد  
 م  طفبفا أبرز مثاع علم ذط .

يع  قدر  اطحكومات االحتةاطفة ومؤللاتها علم فتح ألواة تدفد   .2
دت االقتصادي اطمتردي ف  اطدوع اطعربفة اطت  شه األدااطلعماطةر ف  ظع 

 للبا علم اطويع اطعام طلعماطة بتل  اطدوع.  أثر ويذا مار ثورات
إيماع اطتدرف  واطتميفع ف  ظع االيتمام باطشم  اطلفال  واألمح  طفس  .3

ف  ر ف  اطدوع اطت  شهدت ثورات فحل  وطك  ف  كافة اطدوع اطعربفة
 اطعرب .ظع تخو  معظم اطدوع اطعربفة م  ياتس اطربفع 

التمرار  و 2011 خ ع عاماطفم  و  كع م  طفبفاف   اطشلع االقتصادي  .4
مما ياع  م  حتم اطبطاطة ف  تل   حتم اآل ر لورفااطويع اطمتردي ب

 اطدوع.
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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اطنتر   فة خ عواطتدوع اطتاط  فويح تطور حتم اطبطاطة باطدوع اطعرب 
2009- 2013. 

  (7) رقم جدول
 2012 -2009بالدول العربية  معدل البطالة

لبطالة بالدول العربيةمعدل ا  
0222-0200  

% 

 2009 2010 2011 2012 

 12.2 12.9 13.4 13.0 األردن

 4.2 4.3 4.2 4.2 اإلمارات

 3.8 3.7 3.8 0.2 البحرين

 16.7 18.9 13.0 0.2 تونس

 9.8 9.8 10.0 3.0 الجزائر

 5.5 10.5 10.5 5.4 السعودية

 15.9 13.4 13.7 0.2 السودان

 25.0 14.9 8.4 2.0 سوريا

 0.5 0.6 0.5 2.7 قطر

 6.2 1.6 5.9 0.1 الكويت

 10.0 13.1 0.0 6.4 لبنان

 19.5 غ.م 19.5 18.2 لبيا

 13.0 11.9 8.9 0.1 مصر

 8.7 8.9 9.1 0.2 المغرب

 30.0 18.0 غ.م 14.6 اليمن

 المصدر : 
  ،2013 ،2012جامعة الدول العربية واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد. 
 .لمواقع االلكترونية لمبنوك المركزية واالجهزة االحصائية لمدول العربية 
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 (4شكل رقم )
 2012و 2011و 2010تطور معدل البطالة  عام  

 

 
 المصدر : المرجع السابق  

اطتيييمثفر اطواييييح طلثيييورات اطعربفييية عليييم  ر (4واطشيييكع) (7)فتييييح مييي  اطتيييدوع 
 اطتيي مكيي  تةلييفم اطييدوع اطعربفيية إطييم متمييوعتف ر األوطييم اطييدوع معييدع اطبطاطيية طدرتيية ف

 اأثير  االحتتاتياتمارلت ففهيا تلي   اطت شهدت ثورات واحتتاتات شعبفة وي  اطدوع 
أصييبحت مشييكلة اطبطاطيية فيي  دوع اطربفييع اطعربيي  أكثيير عمةييا لييلبفا علييم اطتشييغفعر فةييد 

األعيداد عةي  تلي  اطثيورات وم  اطخطور  بمكا  أحها تؤرة اطمتتمعر الليفما ميع تزافيد 
ت بشييكع الفييت فيي  اطةطيياع اطلييفاح  اطييذي أثيير  اطتيي و واالحتتاتيياتر فيياطثورات اطعربفيية 

عليييم ليييلبفا أثيييرا  فمثيييع واحيييدا مييي  أييييم قطاعيييات اطيييدخع فييي  مصييير وتيييوحس  مارليييت
تشييهد ايييطرابات لفالييفة مثييع طفبفييا  اطتيي اطتشيغفعر كمييا أ  عييود  اطعيياملف  ميي  اطييب د 

مصير.  فني  تيوحس ارتنيع معيدع اطبطاطية طمشكلة خاصة ف  تيوحس و تل  ا  حد زاد م 
ر 2011 عيامفي  في  اطمائية  18.9إطيم ححيو  2010 عامخ ع ف  اطمائة  13.0م  

أحهيا  إال% 16.7طتبليغ ححيو   2011مةارحة بعام  2012وباطرغم م  احخنايها عام ,
  ومميا فعمية كبفر  زفاد   وي ر2010ر و 2009ما كاحت علفه عام   مازاطت تتتاوز
فيي   13.3أ  معييدع اطبطاطيية اطملييتع قبييع اطثييور  ففهييا مرتنييع ألالييا ) ميي  تليي  اطزفيياد 
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عليم اطتواحي   فةيط للبفة كبفر  طفس احعكالات افإ  أي زفاد  ففه طه اط وباطت(ر اطمائة
 .علم اطتواح  االتتماعفة واألمحفة أفيا االقتصادفة وطك 

مةارحيية بعييام  2011فيي  اطمائيية عييام  14.9حفييث بلييغ معييدع اطبطاطيية ولييورفار  
ر وكيا  اطوييع أثير ليواا في  اطمائية 8.4و اطت  بلغ ففهيا معيدع اطبطاطية ححيو  2010
 .%25حفث بلغ معدع اطبطاطة ححو  2013عام 

إطيييم  2010عيييام خييي ع فييي  اطمائييية  9فييي  مصييير ارتنيييع معيييدع اطبطاطييية مييي   و 
اطمعييدع يييذا وكييا  . 2012% عييام 13ححييو  طفبلييغوارتنييع ر 2011عييام خيي ع  11.8

ة  بعييد فيياطاطوالييعة طلحكوميية االحتة تحييااطتعففح طمزفييد ميي  االرتنيياع طييوال فيي  مصيير مرشيي
ر وبياطرغم  2011% عيام 18فةد ارتنع معدع اطبطاطية طفبليغ ححيو م  فاطاطثور ر أما ف  

% عيام 30م  االحتةاع )شبه  اطللم ( طلللطة إال أ  معدع اطبطاطة ارتنع طفبليغ ححيو 
بييع  راطمحطةيية اطعربفيية فحليي  معييدالت اطبطاطيية طييفس فيي  أعلييمو فعييد ميي  ر وييي 2012
 .طماف  اطع

% عيييام 19وطفبفيييا اطدوطييية اطبتروطفييية فليييم فعيييد معةيييوال أ  فبليييغ معيييدع اطبطاطييية بهيييا ححيييو 
2012. 

  احعكالييياأميييا بييياق  اطيييدوع اطعربفييية فبييياطرغم مييي  عيييدم ارتنييياع معيييدع اطبطاطييية بهيييا  
 13بطاطة بها مةلة إطم حيد كبفير فني  األرد  فبليغ الحتتاتات شعبفة إال أ  معدع اط

ر وحنيس األمير في  اطتزائير في  اطمائية  4.5وف  اإلميارات فرتنيع طفبليغ ححيو ف  اطمائة 
فيي   15وفيي  اطمائيية  10تراوحييت معييدالت اطبطاطيية ففهييا بييف   اطتيي و واطلييعودفة وطبحييا   

 .اطمائة

د اطعاطلف   فحل  طفس ف  عد شكلة اطبطاطة باطدوع اطعربفةواطخطور  ف  م
 اطمتعطلف  ال  معظم اطعاطلف  أو غاطبفتهم م  ذوى اطمؤي ت وطك  أفيا ف  حوعفة

األكثر  يذ  اطنئة يم ة أو اطمتولطة وتظهر خطور  يذا اطحوع م  اطبطاطة ف  أ فاطاطع
 وتمردًار اطويع قد فتعلهم أكثر إحباطا وطموحا ف  اطمتتمع ووتوديم ف  يذا وعفاً 
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تتحم محهم أي  دو  أ  أ  اطدوطة تحنة اطكثفر واطكثفر علم تعلفم يؤالا إطمباإليافة 
بع أحها  اطبطاطة ال تؤثر فةط علم اإلفراد اطعاطلف  وف  واقع األمر فإ رر فائد  تذك

  دخع األلر  وتديور األوياع احخناضإطم ألريم وفظهر ذط  ف   تمتد أفيا
فت  اطعمع بكافة اططرة طلتصدي طها بةو   االقتصادفة واالتتماعفة واطحنلفةر وم  ثم

ترااات  وتةدفم حلوالً  تاد  طهذ  اطمشكلة؛ علم أ  تشتمع تل  اطحلوع علم خطط وا 
تدفد  طتحشفط اطةطاعات االقتصادفة كافةر باطشكع اطذي  اتآطفمحدد   واطبحث ع  

اطشبا  اطعاطع ع  اطعمع ف  مشروعات صغفر  ومتولطة محتتة  احخراطفيم  
 ر وطفس التفعابهم بنرص عمع ويمفة.فع 

 الطويل األجل ثر عمى البطالة في: األ ثانياً 

ومي  ثيم اتيات عليم اطتشيغفع حتتطنثار قصيفر  األتيع طإ ةاطلابة تعريت اطصنحات
فييي   طهيييا عليييم اطبطاطييية ثيييار اطليييلبفةهيييا اآلاطبطاطييية باطيييدوع اطعربفييية ر واطتييي  اتييييح محعليييم 

ألمر فختليي  ر حظييرا طوتييود فتيير  تلييمح بتغفيير اطوفييع فيياألتييع اطةصييفر ر أمييا فيي  االتييع اط
ترفييت تؤكييد اطدرالييات اطتيي  أاطلفالييات اطتيي  كاحييت تعميية ميي  اطبطاطيية باطييدوع اطعربفيية رف

علييم عييدد ميي  اطييدوع اطعربفيية أ  يييد  اطتشييغفع طييم فحتييع أيمفيية  فيي  لفالييات االلييتثمار 
  اطييدوع اطعربفيية عييام عييدد اطعيياطلف  عيي  اطعميع فييخي ع اطعةييود اطمايييفة ر ويييذا ميا تعييع 

ر ومي  % 17.2 باطدوع اطعربفيةملفو  عاطع طتبلغ حلبة اطبطاطة  17.5ححو فبلغ  2012
ف  األتيع اططوفيع ييغط في   اطتحوالت ف  اطمحطةة اطعربفة ثم  فم  اطمتوقع  ا  تمارس 

اتتيييا  خلييية وظيييائ  تدفيييد   حةفةفييية وذطييي  مييي  خييي ع اطتيييمثفر عليييم لفاليييات االليييتثمار 
ربفيية ر بحفييث تركييز تليي  اطلفالييات علييم اطةطاعييات واطنيي  اإلحتييات  اطييذي ميي  باطييدوع اطع

شييييمحه زفيييياد  ملييييتوى اطتوظيييي  ر وميييي  ثييييم  لييييفتته معييييدع اطبطاطيييية باطييييدوع اطعربفيييية اطييييم 
  تتليع اطتعيدف ت اطتي  تخلنهيا اطثيورات مف  االتع اططوفع وطكي  ذطي  ريي  بي االحخناض 

 -واالحتتاتات طتشمع اطمتاالت اطتاطفة :
 
 وال: النمو المستمر أ
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فيي  يييوا احخنيياض مروحيية اطتشييغفع طلحيياتج باطييدوع اطعربفيية ففتيي  اطعمييع علييم ارتنيياع  
معيدع حميو اطحيياتج واليتمرار  مي  خيي ع تعمفية اليتةرار االقتصيياد اطكليم وزفياد  االلييتثمار. 

% فيي  7-6ففتيي  ا  تهييد  اطمرحليية اطمةبليية ا  تحةيية اطييدوع اطعربفيية معييدع حمييو حةفةيي  
% مييي  اطحييياتج اطمحليييم اإلتمييياط  25ييييذا ليييفتطل  اليييتثمارًا ليييحوفًا ال فةيييع عييي   اطمائييية و 

ليييحوفا ر  وييييذا مييي  شيييمحه تخنيييفض معيييدع اطبطاطييية فييي  االتيييع اططوفيييع  ر غفييير أ  يحيييا  
 -اشتراطات عدفد  طتحةفة يذا اطهد :

رفع معدع االليتثمار اإلتمياط  خي ع اطنتير   طفصيع في  حهافية اطعشير ليحوات   -أ
باطييدوع  رفييع ملييتوى اطمييدخرات اطمحلفيية ر ويييذا فلييتلزمفيي  اطمائيية 28م اطةادميية اطيي

 . اطعربفة ع  ملتوفاتها اطحاطفة
 . االلتمرار ف  إص ح األلعار اطحلبفة م  أتع توففر حظام حوافز رشفد  -ج
 

 ثانيًا: كثافة العمالة في النمو

حيامع االلتثمار/ طلعامفتلم االلتثمار باطدوع اطعربفة  بارتناع مع كيا   هعر وييذا وا 
مةبييوال فيي  اطييدوع اطحنطفيية اطتيي  تعيياح  ميي  خنيية لييكاحفة ووفيير  فيي  رأس اطميياع فهييو غفيير 
مةبوع ف  عموم اطدوع اطعربفة  اطتي  تعياح  مي  احخنياض رأس اطمياع ووفير  في  اطعماطية ر 

  ظيييع طييذا فيييإ  اختفييار اطنييي  اإلحتييات  كثفييي  اطعمييع فعيييد مطلبييًا ييييرورفًا  طتليي  اطيييدوع فيي
ع وحييدر  عحصيير رأس اطميياع ر وميي  ثييم فميي  اطمتوقييع فيي  ظييع اطحلييبفة  طعحصيير اطعميياطييوفر  

ت اطيييم االيتميييام بكثافييية ااطتغفيييرات اطمحتملييية طلفاليييات ط ليييتثمار أ  تتتييية تلييي  اطلفالييي
 اطعماطة ف  اطحمو قدر ايتمامها بمعدطه.  

 -األقع:وفطرح رفع كثافة اطعماطة ف  اطحمو ث ث متموعات م  اطةيافا اطرئفلفة علم 
 ) أ ( اطمزفج اطةطاع  األمثع. 
 ) ( األدوار اطحلبفة ط لتثمارات اطخاصة واطعامة. 
 )تي( تصمفم لفالات تتار  ولوة عمع ملاعد  ومشتعة. 

 ثالثا:  تدريب قوة العمل
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إ  تطبفيية لفالييات االلييتثمار كثفيي  اطعماطييةر فتيي  أ  فرافةهييا بييرامج تدرفبفيية 
  اطعمييييعر وتةوفيييية اطييييدور اطمتكامييييع طلتعلييييفم واطتييييدرف  طرفييييع كنيييياا  وتعزفييييز مهييييارات قييييو 

اطرلمفف  ف  تزوفيد األفيراد باطمعيار  واطمهيارات واطليلوكفات اطييرورفة اطتي  فحتاتهيا 
لوة اطعمع. وال فحازع أحد اآل  ف  أ  قدر  اإلحتاتفية ألفية أمية تتوقي  عليم رصيفديا 

فثة أ  معدع دخع اطنيرد م  رأس اطماع اطبشرى. فةد أويحت اطدرالات واطشوايد اطحد
مييييي  اطحييييياتج اطمحليييييم اإلتمييييياط ر كمةفييييياس طإحتاتفيييييةر فيييييرتبط ارتباطيييييًا شيييييدفدًا بييييياطثرو  
اطتعلفمفة. و فشفر حتم وبحفية اطبطاطية اطحاطفية باطيدوع اطعربفية ) ارتنياع  معيدع اطبطاطية 
بيييف  اطمتعلميييف ( إطيييم عيييدم قيييدر  اطتعليييفم وحظيييام اطتيييدرف  عليييم تيييوففر قيييو  اطعميييع اطتييي  

 تاتها االقتصاد لواا كمفًا أو حوعفًا وف  اطوقت اطمحال . فح

ذا كاحييت دوع اطربفييع اطعربيي   لتلييل  طرفيية اطحمييو ميي  خيي ع زفيياد  معييدالت  وا 
رفييإ   خيي ع اطلييحوات اطةادمييةفيي  اطمائيية  7حمييو اطحيياتج اطمحلييم اإلتميياط  إطييم متولييط 

فة؛ فهييي  أييييم علفهيييا أ  تتخيييذ خطيييوات تييياد  إلصييي ح حظيييم اطتعليييفم واطتيييدرف  اطرليييم
اطمؤللييات اطملييئوطة عيي  عملفيية رفييع مهييار  قييو  اطعمييع. وربمييا فمكيي  فهييم اطرابطيية بييف  
اطتعلفم واطعماطة بشيكع أفييعر وكيذط  دالالتهيا باطحليبة طلحميو واألداا االقتصيادير مي  
خ ع تةدفم تحلفع ع  اطوييع اطيراي  طلتعليفم واطتيدرف  اطرليمفف  في  اطيدوع اطعربفية ر 

 فم أي مةترح بشم  ما فت  عمله.وذط  قبع تةد

معظييم اطييدوع اطعربفيية  مشييك ت  كتحيي  حظييام اطتييدرف  اطحيياط  فيي فوكحةفةييةر   
اطييحةص فيي  اطمعلمييف   طيي رم اطتعلفميي . وميي  مظيياير ذمماثليية طتليي  اطتيي  تواتييه اطحظييا

واطمدربف  اطمؤيلف ر واطبرامج واطولائع اطتعلفمفية اطةدفميةر واحعيدام اطمروحيةر واطنشيع في  
تكفيي  فيي  مواتهيية اطتحييدفث اطمتحييام  واطتطييورات اطتكحوطوتفيية اطحدفثيية وظهييور مهيي  اط

 تدفد  وتغفر ميمو  اطمه  واطوظائ  اطموتود .

وفييي  ظيييع اطوييييع اطمبيييف  ففميييا لييييبةر فيييإ  اطلفالييية اطمةترحييية ليييتتبحم حهتييييًا 
مزدوتيييًا طمعاطتييية اطيييحةص اطيييراي  اطميييرتبط بتعليييفم وتيييدرف  قيييو  اطعميييع. وفهيييد  اطيييحهج 
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وع إطييم تعمفيية إصيي ح حظييام اطتعلييفم األلاليي  اطرلييم . أمييا اطييحهج اطثيياح  ففهييد  األ
 إطم إص ح اطحظام اطتدرفب  م  أتع االرتةاا اطملتمر بمهارات قو  اطعمع.

 العامة اترابعا:  السياس
تةيييوم اطحكوميييات اطعربفييية  إطيييم تاحييي  مليييئوطفتها اطرئفليييفة عييي  تصيييمفم وتحنفيييذ   

ر بدور ييام في  تيوففر بحفية ملياعد . وطفليت ييذ  باطتمكفيد متلةةلفالات اقتصاد كلم 
دعو  إطم مزفد مي  اطتيدخع اطحكيوم ر وطكي  مي  اطمعتةيد أ  يحيا  دورًا ياميًا فمكي  أ  
تلعبه "اطدوطة اطتحموفة" عليم األقيع في  متياالت ثي ث يي  : االليتثمار في  رأس اطمياع 

بييف  االلييتثمار اطخيياص  اطبشييرىر وتعمفيية اإلصيي ح اطمؤلليي  وخليية حييوع ميي  اطتكامييع
وااللتثمار اطعام ر فم  شم  تل  اطمتاالت اطث ث خلة بفئة مواتفة إلقامية مشيروعات 

 تدفد  وم  ثم االرتةاا بملتوى اطتشغفع .  
 خامسا :عمى المستوى القطاعي 

يحيييا  قطاعييييات واعييييد   بيييدوع اطربفييييع اطعربيييي  ميييي  حفيييث اطةييييدر  علييييم تشييييغفع 
ت االلييييتثمارات إطفهييييا باطةييييدر اطكيييياف  وبيييياطن  اإلحتييييات  األفييييدي اطعامليييية رإذا مييييا وتهيييي
 -اطم ئم وأيم يذ  اطةطاعات:

   اطةطاعيييات كثفنييية اطعميييع قطييياع اطتشيييففد واطبحييياا : فعتبييير ييييذا اطةطييياع مييي
فحةيييية يييييذا اطةطيييياع اطمرتييييو محييييه ففتيييي  أ  فركييييز علييييم اإللييييكا    روطكيييي

خر ر كميا اطشعب  حفث إحه أكثر التخداما طعحصر اطعمع م  اإللكا  اطنيا
فتيي  تةييدفم اطتلييهف ت اطمحالييبة طييدعم اطمحشييات اطعامليية فيي  يييذا اطةطيياع ر 

 خاصة اطتموفع اط زم بشروط مفلر  .
  قطيياع اطلييفاحة : فتمفييز قطيياع اطلييفاحة عيي  غفيير  ميي  اطةطاعييات بارتنيياع

 مروحة اطتشغفع ط لتثمارر كما أ  إمكاحات اطدوع اطعربفة  ف  يذا اطةطياع
ف  اطمبحث اطثاح  رومي  ثيم فيا  اطفه كما لبة االشار   ةكبفر  وغفر ملتغل

مزفًدا م  االيتمام بهذا اطةطاع لفلايم بشكع فعاع ف  تشغفع عدد متزافيد 
   -م  األفدي اطعاملةر وطك  يذا فتطل  اتخاذ اإلترااات اطتاطفة :

تنعفييييع مشيييياركة اطةطيييياع اطخيييياص ومحظمييييات اطمتتمييييع اطمييييدح  فيييي   -
 .عملفة اطتحمفة اطلفاحفة
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   .رفع كناا  اطبحاا اطمؤلل  طةطاع اطلفاحة -
االيتمييييام بيييياألحواع اطمختلنيييية ميييي  اطلييييفاحة مثييييع اطلييييفاحة اطع تفيييية  -

وليييييفاحة اطميييييؤتمرات وعيييييدم قصييييير اطليييييفاحة فييييي  اطليييييفاحة األثرفييييية 
 واطتنفهفة. 

تشيييييييدفد اطتيييييييزااات عليييييييم اطشيييييييركات اطليييييييفاحفة ر  حفييييييياع إخ طهيييييييا  -
 باطتزاماتها مع اطلفاح.

اطداخلفيييييةر حفيييييث إحهيييييا تعيييييد أكثييييير احتظاميييييا مييييي  تشيييييتفع اطليييييفاحة  -
 اطلفاحة اطخارتفة.

   : ييييذا اطةطييياع مييي  اكثييير اطةطاعيييات  عتبيييرفقطييياع اطصيييحاعة اطتحوفلفييية
اطللعفة التفعابا  طلعماطة ر طذا فمك  أ  فلهم يذا اطةطاع بشيكع كبفير في  

ة إذا في  االتيع اطمتوليط واططوفيع  ر خاصيتوففر اطمزفد مي  فيرص اطعميع 
 -:طتركفز علم اطصحاعات اطصغفر  واطحرففة وطك  ذط  فتطل ما تم ا
خليية بفئيية اقتصييادفة موائميية طحمييو اطصييحاعات اطصييغفر  واطمتولييطة  -

مييي  خييي ع لفاليييات ماطفييية وحةدفييية وييييرفبفة متحفيييز  طهيييذا اطةطييياع 
 ومشتعة ط لتثمار.

احات اطحكومفييية طلصيييحاعات اطصيييغفر  وتةيييدفم اطةيييروض صيييتيييوففر اطح -
 عيي  دعييم اطحكوميية طلةييروض األخييرى اطمةدميية اطمفليير  طهييا ر فييي 

طهيييذ  اطمشيييروعات ر وتيييوففر اطمعلوميييات اطكاففييية ودراليييات اطتيييدوى 
 اط زمة .

ربييط اطحيييوافز واطمزافيييا اطتيي  تةيييدم طلمشيييروعات بمييا تيييوفر  مييي  فيييرص  -
عميييعر وبمعحييييم آخييير اطتييييزام اطمشيييروعات بتشييييغفع عيييدد معييييف  ميييي  

ة أو غفريييييا ميييي  فاطعميييياع حتييييم فمكيييي  أ  تلييييتنفد ميييي  مزافييييا يييييرفب
 اطمزافا. 

اطعمع علم تطوفع اطن  اإلحتات  اطملتخدم ف  اطصيحاعات اطمحلفية  -
بميييا فيييت ام ميييع ظيييرو  اطحيييدر  اطحليييبفة طعواميييع اإلحتييياج ر وييييو ميييا 
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فعحيييي  إعطيييياا ايتمييييام اللييييتخدام أليييياطف  إحتاتفيييية أكثيييير الييييتخداما 
 طلعمع.

 ع كثفيييي  قطيييياع اطتتييييار  واطميييياع واطتييييممف :  يييييذا اطةطيييياع  بطبعييييه قطييييا
طلعمييعر كمييا أ  مروحيية اطتشييغفع طييرأس اطميياع ففييه تعييد مةبوطييةر وميي  ثييم فإحييه 

 -قدرته علم اطملايمة اطنعاطة ف  اطتشغفع مريو  بما فل :
تنعفيع دور أليواة اطميياع واطبورصيات اطعربفية فيي  اليتةطا  األمييواع  -

م  اطمؤللات واألفيراد اطعير  واألتاحي  ط ليتثمار في  اطبورصيات 
ما في  ذطي  أثير إفتياب  عليم االليتثمار اطمباشيرر و مي  اطعربفة ر ط

 .ثم االرتةاا باطتوظ 
تشييييييتفع اطكفاحييييييات االقتصييييييادفة اطوطحفيييييية اطمتخصصيييييية فيييييي  تييييييوففر  -

خيييييدمات ييييييما  االليييييتثمار اطتييييي  تحةييييية اطشيييييعور باألميييييا  طيييييدى 
اطملتثمرف  وتشيتع  عليم قفيام اطمشيروعات اطكبيرى مميا فليايم في  

 فص حتم اطبطاطة.تشغفع عاملف  تدد وم  ثم تةل
االطتزام باطمعاففر اطدوطفة ف  اطرقابة علم األتهز  اطمصيرففة اطعربفية  -

اطوييييوح ببحفيييث تتمفيييز معام تيييه 3و بيييازع  2ر بيييازع1مثيييع بيييازع 
 واطشناففة .

لتطفع أ  تيؤدي دورييا بكنياا  ت طوفر ألواة األوراة اطماطفة ر ك ت -
 وفاعلفة وتوتفه يذ  اطموارد ألحشطة إحتاتفة .

عطائيييه قيييدًرا أكبييير تن - عفييع دور اطبحييي  اطمركيييزي فييي  دعيييم مؤللييياته وا 
 م  االلتة طفة.

   اطةطيييياع اطزراعيييي : فعيييياح  اطةطيييياع اطزراعيييي  فيييي  اطييييدوع  اطعربفيييية  ميييي
احخناض قدرته االلتفعابفة طلعماطة ف  حف  أ  درالة تتار  بعض اطيدوع 

لالييفًا شييفر اطييم أ  يييذا اطةطيياع طعيي  دورًا أتاطحاتحيية فيي  مواتهيية اطبطاطيية 
فييي  رفيييع معيييدالت اطحمييييو ومييي  ثيييم اليييتفعا  اطعماطيييية وذطييي  فييي  دوع مثييييع 
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ر حفيييث تبليييغ قيييو  اطعميييع بهيييذا اطةطييياع حيييواط  ثلثييي  قيييو  (1)اطصيييف  واطهحيييد 
اطعمييع اإلتماطفيية ر وطكيي  ذطيي  فتطليي  عييد  خطييوات بعيييها طوفييع األتييع 

 -تتمثع ف  :
 زفاد  االلتثمارات اطةومفة اطموتهة طلةطاع اطزراع  . -
قامييييية بحفييييية ألاليييييفة إعطييييي - اا األوطوفييييية إلصييييي ح اطبحفييييية األلاليييييفة وا 

 تدفد .
تيييييوففر اطخيييييدمات اط زمييييية فييييي  اطمحييييياطة اطرفنفييييية وتحليييييف  حوعفييييية  -

اطخييدمات اطتعلفمفيية واطصييحفة حتييم ال تصييبح تليي  اطمحيياطة محيياطة 
 طارد  طللكا .

التصييي ح أراييييي  تدفيييد  وتلييييهفع امت كهيييا طلشييييبا  مييي  خيييي ع   -
ة واطدعم اطتموفل  طهم باإليافة إطم اطتليهف ت تةدفم اطخدمات اطنحف

 االئتماحفة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لعلوم د. هبة نصار ، القطاعات الواعدة في االقتصاد المصري ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، كلية االقتصاد وا  (1)

 .13،  12، ص2001السياسية، القاهرة ، 
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 د من السمبيات وتعظيم االيجابيات:اهم التوصيات لمح 
إعطاا أوطوفة طلةطاعات االقتصادفة اطملتوعبة طلعماطة عحد توزفع  .1

االلتثمارات اطةومفةر خاصة اطةطاع اطصحاع  واطةطاع اطزراع  ر طةدرتهما 
 علم التفعا  اطعماطة. اطكبفر 

اطتوزفع  عحدباطدوع اطعربفة  طفمااألق مراعا  معدالت اطبطاطة ف  مختل  .2
م  اطت  تعاح   بم  توته طنماك ر األقاطفماطمكاح  ط لتثمارات اطةومفة بف  

 .بحصف  أكبر م  االلتثمارات اطمحنذ معدالت بطاطة مرتنعة 

وذط  م   ة ف  اطدوع اطعربفةطةو  اطعاملويع لفالة فاعلة طرفع كناا  ا .3
 -خ ع:

تحلف  اطحظام اطتعلفم  وتطوفر  مع زفاد  االيتمام بكع م   -
 اطتعلفم األلال  واطمهح  بما فتحال  مع احتفاتات اطلوة

اطتحلفة اطتفد واطكامع بف  لفالات اطتعلفم واطتدرف  ولفالات  -
لوة اطعمع ر بما فيم  اطربط بف  مخرتات اطحظام اطتعلفم  

 طتدرفب  ر ومتطلبات لوة اطعمع ف  اطداخع واطخارج.وا

ربط اطحوافز اطممحوحة ط لتثمار األتحب  اطمباشر بما  فيفنه م  وظائ   .4
 تدفد   ط قتصاد اطةوم  ؛ وذط  طفكو  طه دور ملموس ف  اطحد م  اطبطاطة

اطمحلفة واألتحبفة ط لتثمار ف  اطمحافظات اطحائفةر  تويع حوافز ط لتثمارا .5
 دال م  تركزيا ف  اطمحافظات اطكبرى فةط.ب

اختفار أللو  اإلحتاج اطم ئم ر أللو  اإلحتاج كثف  اطعمع ر وذط  كمرحلة  .6
احتةاطفة ححتةع بعديا مرحلفا إطم التخدام أللو  اإلحتاج كثف  رأس اطماع  مع 

 تغفر اطظرو .
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