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   دعم التشغيل وتنمية القوى العاملة ورفع االنتاجيةفىالبينية العربية  دور المعونات

  

   مواجهة مشكلة البطالة فى الدول العربيةتحديات: أوًال

شغيل من        تعتبر البطالة         م  ونقص الت ة العرب             أه صادات المنطق ى تواجه اقت شاآل الت د الم ود        واعق ة فى العق رة ي  األخي

  . قادمة ، وذلك لما لها من انعكاسات على مجمل الحياة االقتصادیة واالجتماعية والسياسية فى هذه البلدان أخرىولعقود 

  : هذه المشكلة من خصوصية تتمثل فىمنومما یزید من من حدة آثار هذه المشكلة فى بلداتنا العربية ما تتصف به 

ر                  ألول الشباب والنساء والباحثين عن عمل        طأوسا ترآزها فى    -1      ة یعتب دل بطال ة مع دول العربي رة ، اذ سجلت  ال  م

راوح              األعلى ذین تت شباب ال شریحة ال سبة ل ارهم  فى العالم بالن ين    أعم ام        24-15 ب دیرات ع د تق أن  2003 سنة حيث تفي  ب

مقابل متوسط عالمى  % 26.5 یبلغ نحو فریقياإ فى منطقة الشرق االوسط وشمال       العمریةمتوسط معدل البطالة لهذه الفئة      

دول                   % 50عمل   تتخطى نسبة الشباب العاطلين عن ال     ، و % 14.4یبلغ   د من ال اطلين عن العمل فى العدی من مجموع الع

  .   1العربية 

ساء حيث ان                - 2   ين والن ين صفوف المتعلم ر  ارتفاع نسبة البطالة ب م من            % 40 من    أآث اطلين عن العمل ه من الع

لحائزین على شهادات متوسطة او عليا ، وان معدالت البطالة بين النساء العربيات بشكل عام والشابات بشكل خاص هى                ا

سبة      األآثر سين الن ين الجن ة ب ى  ارتفاعًا فى العالم ، ویمثل الفارق فى معدالت البطال ين      األعل ة ب دل البطال الم ، فمع  فى الع

  % . 30بنسبة یفوق معدل البطالة بين الذآور النساء 

   -: عوامل عديدة الى ارتفاع معدالت البطالة فى الدول العربية ومن اهم هذه العوامل أدتوفى السنوات األخيرة 

ا                      - ة ، وم دول العربي ك بتضاؤل معدالت االدخار فى ال اط ذل  تضاؤل حجم االستثمارات المحلية و األجنبية وارتب

تثماریة         ترتب على ذلك من ضيق وعدم تنوع القاعدة اإلن         ى سياسات اس ى تبن تاجية فى الدول العربية ، عالوة عل

  . لى تتضاءل احتياجاتها من العمالةفى معظم هذه الدول ترآز على االستثمارات آثيفة رأس المال وبالتا

ة نحو               زاالرتفاع معدالت ال   - دول العربي سكانى فى ال و ال دل النم رة من    % 2.6یادة السكانية حيث بلغ مع فى  الفت

  .2006-1995خالل الفترة % 2.3 وتراجع الى 1985-1995

 .الئمة مع احتياجات سوق العمل تضعف مستوى التعليم وعدم  -

سبة                - ذلك فاقمت من ن ا محل الرجل وب دخول المرأة وبقوة سوق العمل وشغلها العدید من الوظائف التى حلت به

 .الرجال العاطلين 

ى ت      االقتصادى التى م   اإلصالح برامج   إليهما أدت    - ام    وضت فى تنفيذها آثير من البلدان العربية ال قف القطاع الع

ذى                 ه فى الوقت ال ستطيع  عن توظيف مزید من العمالة بل وسعيه الى تقليص العمالة المتواجدة لدی ه القطاع    ی  في

ى ان                الخاص   شير ال ام وان آانت الدراسات ت ستوعب من خرج من القطاع الع  التعویض بتوفير فرص عمل ت

 یرجع وإنما المتعطلين ، أعداد فى رفع نسبة البطالة او زیادة األآبر االقتصادى لم یكن لها األثر       اإلصالحبرامج  
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صاد               ألول طالبى العمل    أعدادالسبب الرئيسى الى زیادة      درة االقت سكانية وعدم ق ادة ال  مرة والذى یعكس اثر الزی

 الوطنى على استيعاب الزیادات فى قوى العمل 

ا  والسياسى و االجتماعى من ثم       االقتصادي دور الدولة    ى طرأت على    التحوالت الت  - ين       إحجامه زام بتعي  عن االلت

 .فائض الخرجين فى وقت لم یتسع فيه سوق العمل الستيعاب هؤالء الخرجين 

م                        األسعار زیادة   أدت - ذى ل ى ال صناعى المحل شاط ال ى الن دوره عل ر ب ذى اث  الى تراجع فى حجم الطلب المحلى ال

 .ليستوعب فائض العمالة العربية یتسع 

ستوردة         األسواق حریة التجارة وفتح     أدت - ة المنتجات الم اج  الى مزاحم ى            لإلنت ا أدى ال افس مم ر من ى الغي  المحل

 .  وتحوله الى قطاع طارد للعمالة اإلنتاجتراجع هذا 

انية من نقص شدید فى  تع  ومااألسواق السوقية وضآلة دورها وذلك لسبب عدم انتظام هذه          اآللياتضعف تحرك    -

  .المعلومات حول جانبى الطلب و الفرص 

يوع البطال - ساش ى  ة ال ع ف اق واس ى نط اطفرة عل ة ،  أوس ة المقنع ن البطال ك ع تعلم ناهي شباب الم ث ال شير حي  ت

العربية تمثل مكان الصدارة بين مناطق العالم المختلفة من حيث          المنطقة   منظمة العمل العربية الى ان       إحصاءات

 1 % 14اع معدالت البطالة ، وان المعدل العام للبطالة فى المنطقة العربية یتجاوز ارتف

  

   شرائح معدالت البطالة فى البلدان العربية-1-جدول

  2005عام فى  

  مجموعات البلدان  2005معدالت البطالة 

   فلسطين- الصومال- العراق–جيبوتى   %25اآثر من 

  موریتانيا  25%-20%

  تاليمن–ن السودا  20%-15%

  االردن-المغرب-تونس–الجزائر   15%-12%

  ليبيا-سوریا-السعودیة–مصر   12%-10%

  عمان-لبنان  10%-8%

  قطر -االمارات-الكویت-البحرین  %6اقل من 

  

دورة       - التشغيل والبطالة فى البلدان العربية  التحدى والمواجهة        –منظمة العمل العربية    : المصدر   ى ال  مؤتمر العمل العرب
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دل المتوسط                             ذا المع آمتوسط للبلدان العربية جميعها فى حين ان نصف بلدان المنطقة یتجاوز معدل البطالة لدیها ه

ام                         ة ع دول العربي ين فى ال الى عدد المتعطل ى ان اجم دیرات ال م ال   2006، وتشير نفس التق  سبعة عشر   17 یتجاوز رق

ة                  -1–طل عن العمل ، ومن المالحظ من بيانات جدول          مليون متع  ر النفطي دول غي ة تترآز فى ال ة للبطال ان النسب العالي

  .من قوة العمل فى هذه البلدان % 25والتى تعتمد اقتصادیاتها على الزراعة والرعى وفيها تصل نسبة البطالة الى نحو 

وفير    الى الحاجة ل    2007د لعام    الموح االقتصادى العربي ویشير التقریر           ون فرصة عمل        100ت ول   إضافية  ملي  بحل

ى                    2020عام   اتج المحل ة للن و حقيقي ق معدالت نم ى ضرورة تحقي ذا یعن ة ، وان ه دول العربي ة فى ال  للقضاء على البطال

  .عدید من الدول العربية عن تحقيقة  وهو ما تقصر امكانيات ال, وبشكل مستمر  % 7-6االجمالى تتراوح بين 

  

  -: الخصائص التالية أهم العمل العربية أسواقوتغلب على 

ة        مع بعض التباین    ضعف مستوى التعليم حيث  یسود التعليم دون المتوسط           - ين بين الدول العربية ، وتمثل فئ  األمي

ا             سودان ، وموریتاني يمن ، وال ال ال ى سبيل المث ة ، عل قاعدة عریضة من القوى العاملة فى عدد من الدول العربي

ان               ة ،         واألردنوالمغرب والسعودیة ومصر ، بينما یرتفع متوسط التعليم نسبيًا فى لبن ة العربي  ویالحظ ان العمال

، األخرى النامية األقاليمحتى تلك العمالة فى القطاع الصناعى ، التمتلك مستوى تعليمى یشابه تعليم عمالة بعض         

 . فى الدول العربية المتأخرة البدایة  ،و یعزى ذلك الىأسياعلى سبيل المثال دول جنوب شرق 

سية   أقاليم العمل العربية من ندرة القدرات المعرفية العالية مقارنة مع           أسواقوتعانى   - اوت حجم   أخرى  رئي  ، ویتف

وفر       بعضها  المخزون المعرفى فيما بين الدول العربية و       دخل بفضل ت ة ومتوسطة ال حيث یرتفع فى الدول مرتفع

ا  الى المج يم الع وم     التعل ات العل ى آلي ن خریج ون م الى تتك يم الع ة ذات التعل م العمال سانيةنى ، اال ان معظ  اإلن

ات           ية وتتراوح نسبة خریجى العلوم وال     واالجتماع شير البيان الى وت يم الع تكنولوجيا مابين ربع وثلت خریجى التعل

الى متخص     46 و32 ان مابين 2005المتاحة لعام    يم الع ة     فى المائة من خریجى التعل وم االجتماعي صين فى العل

ال  وإدارة سطين و األعم ى المغرب وفل انون ف سبة األردن والق ذآورة ان ن ات الم ستخلص من البيان ان ، وی  ولبن

ارات المناسبة                 يم والمه ى التعل ة الیحصل عل ا  عالية من القاعدة العریضة من الشباب العامل فى الدول العربي مم

الى ضعف            واقأس الى احتمال استمرار معانات      یشير زمن وبالت ة من ال رة طویل ارات لفت  العمل من ضعف المه

 . العالمية األسواققدرة هذه الدول على التنافس بكفاءة فى 

  

  -:سبل مواجهة المشكلة : ثانيًا 

ة  ة والخاص تثمارات العام ادة االس صادى وزی و االقت دالت النم ع مع ان  رف روف ف و مع ا ه افة آم ى باإلض  ال

ساإلصالحات ن   المؤس ى م صاد ه ماتية لالقت دالت ا  أه ى مع ى خفض ف سبل للوصول ال دالت   ال ى مع ادة ف ة وزی لبطال

، حيث یرتبط النقص فى فرص العمل فى دول المنطقة العربية بعدم آفایة االستثمارات وفشل العدید من محاوالت التشغيل

 نرصد  فإننا -ليس موضوع هذه الورقة ذا  رغم ان ه– وغير متطورة عتيقة مؤسساتية أوضاع على   اإلبقاءالتنمية وآذلك   

ة              و وطبيع ى معدالت نم ل آل شىء عل ان النقص فى فرص العمل یرجع الى عدم آفایة االستثمارات فالتشغيل یتوقف قب
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احثين عن          1 االستثمارات فى المجتمع ویدلل البعض     ة الب احثين عن عمل فى فئ ة الب  على صحة ذلك بالترآيز الحادث لفئ

ادة                اإلصالحوهو مایفيد ان برامج      مرة   ألولعمل   ة او زی اع نسب البطال د فى ارتف سبب الوحي م تكن هى ال  االقتصادى ل

س        ألول طالبى العمل    إعداد یرجع السبب الرئيسى  الى زیادة        وإنما المتعطلين   إعداد ادة ال ر الزی ذى یعكس اث رة وال انية ك م

  .لى استيعاب الزیادات فى قوة العمل من ناحية وعدم قدرة االقتصاد الوطنى ونقص االستثمارات ع

صاد                  ه لالقت ومع تطبيق معظم الدول العربية لسياسات اإلصالح االقتصادى الرامية الى سيادة عالقات السوق وقيادت

ة     دول العربي ن ال ر م دد آبي زام ع ى الت ل ف ذى تمث ة وال يص دور الدول ع تقل ارة  ياتفاقبم ر التج ة لتحری ة ودولي ات إقليمي

ى تقلص                         واألسواق ،    دة باإلضافة ال ة جدی ام عن االستمرار فى توظيف عمال ة والقطاع الع الى الخارج وتوقف الحكوم

فرص الهجرة الى الخارج فان مواجهة مشكلة البطالة أصبحت تتطلب سياسات على المدى البعيد واخرى للمدى القریب ، 

رتبط بتحسين ا            ة إجراء إصالحات ت ى أهمي ل دور      وتشير التقاریر الدولية ال ة وتفعي اليب إدارة التنمي ة المؤسسية وأس لبني

سكانى وإصالح                           و ال شأن الحد من النم ادة ب اع سياسات ج القطاع الخاص والتحول الى اقتصادات أآثر تنوعًا، وآذلك إتب

  التعليم ،

ان  ى ف صير و االت دى الق ى الم روعل ستدعى األم اد ی رإیج ذا المجال ی ى ه شغيل وف ول سریعة للنهوض بالت ى  حل

البعض ضرورة توفر برامج تقدم حلول مباشرة تهدف الى زیادة معدالت التشغيل وذلك من خالل التدخل المباشر من قبل         

  . العمل العربية أسواقالدولة فى 

ة  دول العربي سعى ال ة ت اهرة البطال ى ظ ب عل ىوللتغل و إل دالت النم ع مع ى رف ة ال صادیة هادف اج سياسات اقت  انته

ادة اال ى وزی تثماراتالحقيق ى س ى الت ؤدى  وه ل – ت دى الطوی ى الم د فرص  – عل ى تولي درة عل سين الق ى تح ل  ال العم

 فى معظم   إليه أدتها العدید من الدول العربية وما      ت االقتصادیة التى نفذ   اإلصالحات انه وبسبب محدودیة اثر      إال،  والدخل

د وجدت ان ه        ليس هنا مجال للخو  ألسباب من تزاید معدالت البطالة والفقر  ألحيان دان ق د من البل ان العدی ا ف اك  ض فيه ن

ا يذ سياسات تشغيل تدخليه ومباشرة بهدف زیادة فرص العمل والتشغيل المتاحة للمتعطلين من              ضرورة لتنف   ، ولعل    أبناءه

ق       اإلشارةماسبق   ات  من خصائص تتعل رز ضرورة وجود              باإلمكاني د اب يم ق ة وضعف مستوى التعل ارات المعرفي  والمه

  .غيل بجانب البرامج االستثماریة  هادفة الى دعم عمليات التشوأنشطة سياسات

ادرات    اسات ما ارتكز على دعم وترسيخ ثقا هذه السيأهموقد آان من     شجيع المب ة  فة التشغيل والعمل الحر وت  الفردی

ة انى        والخاص اثير االیج الل الت ن خ ل م واق العم يم اس يم و تنظ دریب و التعل امببرامج الت ب    و االهتم وى الطل ى ق عل

   .ن هدا الشأباالضافة الى اصدار التشریعات المالئمة فى, والعرض

التى ترمى الى  بالسياسات   ببرامج التشغيل المختلفة و     الداعمة لتشغيل العاطلين عن العمل والمرتبطة      اآلليات  تقوم و

احثين عن العمل فى سوق العمل ،            إدماجتسهيل   ى  باإلضافة  الب ذه  إدارة ال وفير دخل فى        مخاطر ه سوق من خالل ت  ال

ر   عیسمى سياسات سوق ال فترات البطالة او التوقف عن العمل ، وتنقسم هذه السياسات الى ما  سياسات غي مل النشطة ، وال

دیم دعم   السياسات النشطة تشمل   والنشطة ،  دریب،   األجور  تق ادة  ، والتوظيف ، والت دریب المسرحين من العمل ،     وإع  ت

دیم   السياسات غير النشطة  مباشر واستحداث المشاریع وتقدیم خدمات البحث عن عمل ، بينما تشمل            وبرامج التوظيف ال    تق

ات ر ، إعان د المبك ة والتقاع أمين البطال ى وباإلضافة وت ساهمتها ف ى م ة بعض  ال تالالتمعالج شغيل االخ ة بالت  المرتبط
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ى الت   شكل ملحوظ ف ساهم ب سياسات یمكن ان ت ذه ال ان ه ة ، خاصة  وسوق العمل ، ف صميمها خفيف من البطال اتم ت اذا م

  .  بشكل جيد ومتابعتها وإجازتها

س  و المرتبطة غيل  العاطلين عمن العمل      ش الداعمة لت  اآللياتوتصنف   شطة  بال ة ف    ياسات الن دول العربي ة   فى ال ى ثالث

ة للعرض      اآلليات  ،هى أجزاء ات  الداعم ة ل   واآللي ى   لطلب    الداعم ة ، و عل ات  العمال انبى       الهااللي ين ج سيق ب ى التن ة ال ادف

  . العرض و الطلب و زیادة آفاءة التشغيل فى سوق العمل 

ات وتهدف  رامجانب العرضالي سى ب شكل رئي ضمن ب ًا ، وتت ًا و نوع ة آم ادة عرض العمال ى زی دریب و  ال ج الت

سهيل ا            المهنى التعليم دراتها وت ة وق وى العامل ارات  الق شباب من الدراسة      ، وهى تحتوى على برامج تطویر ومه ال ال نتق

اج  إعادة اآلليات التدریب التقنى واالدارى وغيرة ، وآذلك تتضمن هذه        وإعادة والتأهيل العمل عبر التدریب     قالى سو   إدم

  . الهيكلة التى جرى تطبيقها فى مختلف الدول العربية إعادةالموظفين والعمال المسرحين نتيجة برامج 

د الوظائف ، وتتضمن دعم                    فتهدف ا  جانب الطلب اليات   أما سهيل تولي ة ، وت  و  األجور لى تحفيز الطلب على العمال

شجيع       العامة ، والتشغيل لحساب العامل ، وتأسيس المشاریع الصغيرة           واإلشغالالوظائف ،    رامج ت ى ب وى عل ، وهى تحت

د  ين الج سبة للملتحق ة التوظف بالن شریعات وتخفيض تكلف ل تحسين الت ة مث ى العمال ب عل تثمارات الطل شجيع االس د ، وت

سوق العمل                            داخين الجدد ل شباب وال ة ال ستهدف فئ شاریع ت شاء م شجيع     باإلضافة والتوسع فى التوظيف ، ودعم ان ى ت  ال

  .  المحلى والعربى االقتصاديبرامج التكامل 

ات الطلب على عدة مؤسسات و        وى برامج التنسيق بين العرض و     وتنط ل مكاتب التوظيف و المساع          آلي دة فى    ، مث

الي البحث عن عمل ،وذلك من خالل زیادة تدفق المعلومات العائدة لكل من الطرفين               ة        تقليص  وبالت ة الالزم رة الزمني  الفت

ك  للبحث و ة ذل ل آلف بة و تقلي ل مناس ى فرص عم ك . الحصول عل ساهم تل ا ت اتآم ل  اآللي ير سوق العم ة س ى مراقب  ف

ل التوسع فى           اآللياتض المؤسسات واعتماد بعض      بع إنشاء، وهى تتضمن العمل على       أداؤهوتحسين    فى هذا المجال مث

 مكاتب التوظيف والمساعدة فى البحث عن عمل ، قواعد المعلومات الدقيقية حول العرض والطلب فى سوق االیدى                  إنشاء

  .  مكاتب ومنظمات مراقبة سوق العمل وتحسين أدائه إنشاءالعاملة وآذلك التوسع فى 

   

   -: برامج التشغيل المختلفة تمويل: ثالثًا 

ة              نوبالطبع فا  دول فى مدى           ألخرى  تطبيق هذه المجموعات من البرامج والسياسات یختلف من دول اوت ال  ، اذ تتف

  . صناعات بعينها أو أقاليمآل او بعض هذه البرامج وآذلك فى طریقة تطبيقها ومدى اتساع هذه البرامج لتغطى تبنى 

ة ،                        األخذ من المتفق عليه ان      أنعلى   دول العربي د من ال ة العدی وق طاق د تف ة ق ة عالي  بهذه البرامج ینطوى على تكلف

ذه               د من ه ستطيع العدی ًا ال ی شكل عبئ ة ت ة المالي د ان التكلف ه من المعتق وبصرف النظر عن التكلفة التقنية والمؤسساتية فان

  . الدول الوفاء به 
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  جدول االنفاق على البرامج

   على برامج التشغيل من اجمالى الناتج المحلى االجمالى فى بعض الدول العربية اإلنفاقنسب ) 2(ویعرض جدول 

  

  2003 توزيع اإلنفاق على مكونات برامج التشغيل فى بعض الدول العربية -2-جدول

  )نسب مئوية من اجمالى الناتج المحلي االجمالى(

   المجموع آنسبة من اجمالى الناتج المحلى االجمالى  الدول

  1.6  الجزائر

  1.5  تونس

  1.4  مصر

  1.3  المغرب

  1.2  االردن

  1  لبنان

  0.9  قطر

  0.7  اليمن

  1,2  المتوسط

  2007 التقرير االقتصادى العربى الموحد -صندوق النقد العربى : المصدر 

  

ا   ام لم ذا الغرض وآيف ان المتوسط الع ة له دول العربي ى مختلف ال ة ف اتم انفاق ه یتضح ضآلة م دول ومن ه ال تنفق

ة   % 0.7 ، وان هذه النسبة التتجاوز    2003من الناتج المحلى االجمالى عام      % 1.2عنها بيانات الیتجاوز     المتوفر فى حال

وترات                       اطق الت ا من من راق وغيره ا والع صومال وليبي ل ال ة اخرى مث سبة فى دول عربي ذه الن ه ه ا تمثل اليمن ناهيك عم

  .االجتماعية  

ذه األوضاع ال ل ه دنى  ولع اتج من ت شغيل والن رامج الت ى ب اق عل ة لإلنف دول العربي دنى ماتخصصه ال ى ت ة ف متمثل

ذى                  ضا ال رامج وهو أی قدراتها االقتصادیة هو الذى دفع البعض منها الى طلب العون الدولى والعربى لتمویل تنفيذ هذه الب

ددة     ا مخصصات مح ضمن برامجه ة ، ان ت ة العربي نادیق المعون ن ص د م ع العدی رامج   دف ذه الب ذ ه شاء وتنفي ل إن  لتموی

  . باعتبارها من أهم برامج الدعم التنموى الذى تقدمه هذه الصنادیق للدول الشقيقة 
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  -:الصناديق العربية والدعم التنموى البينى : رابعَا 

  .ة للعون االنمائى العرب  ي الرئيسالمالمح 

ة منذ منتصف القرن الماضر سعت هذه الدول الى تأسيس صنادیق    مع تدفق الفوائض النفطية على بعض الدول العربي            

ى رأسها        مالية تودع بها مبالغ      ة وعل الم المختلف دول الع مالية تخصصها حكومات هذه الدول لتقدم آدعم مالى واقتصادى ل

  -: لهذه الصنادیق 1اآلتية المالمح أهمالدول العربية الشقيقة ، ویمكن حصر 

 عبر قنوات متعددة اهمها المساعدات الرسمية الثنائية ،والتمویل         اإلنمائيةاعداتها  تقدم الدول العربية مس    -1

ات          إضافة ،   اإلطرافاالنمائى المقدم من الصنادیق الوطنية ومتعددة        ة من الهيئ ساعدات المقدم  الى الم

يم و                         رامج الصحة والتعل ر ، وب شاریع مكافحة الفق دعم م ة ل ر الحكومي ة اإلغاالخيریة والجهات غي  ،  ث

سبتها       ا ون د حجمه ة لتحدی ات الكافي ا البيان وفر عنه ساعدات التت ى م ائى   وه ون االنم دفقات الع ن ت م

  .العربى

ل االخرى         أآثر بالنظر لكونها    أهميتهاتكتسب المساعدات العربية     -2 ة من مصادر التموی ل تكلف  یسرًا واق

شروط  األطراف ومتعدد الثنائي إذ تتميز هذه المساعدات فى شكلها      اإلنمائيةالتجاریة و     بصفة عامة ، ب

ميسرة تتمثل فى انخفاض سعر الفائدة وطول فترتى السماح والسداد ، وشموليتها على المنح والهبات ،                

ا    الى انها مساعدات غير مشروطة ، مما یتيح للدول المستفيدة  إضافة رة الستغاللها وإدارته  إمكانية آبي

  وقدراتها ألولویاتهابمرونة آافية وبما یستجيب 

ى     -3 وط ف اع والهب ساعدات باالرتف ذه الم م ه اط حج عارارتب ة   أس ن مالحظ صدد یمك ذا ال ى ه نفط وف  ال

  فى تطور العون االنمائى العربى اآلتيةالمراحل 

ساعدات    1984-1970 وهى تغطى الفترة الزمنية األولىالمرحلة          وتميزت هذه المرحلة بارتفاع مطرد فى حجم الم

درة    1974-1970مليار دوالر للفترة    7.7العربية ، اذ ارتفعت من حوالى        اإلنمائية ار دوالر  1.5 اى بمتوسط سنوى ق  ملي

درة        1979-1975 مليار دوالر للفترة     31.9الى حوالى    ى حوالى           6.4 وبمتوسط سنوى ق م ال ار دوالر ث ار  32.7 ملي  ملي

رة  درة  1984-1980دوالر للفت نوى ق ط س ار دوالر 6.5 وبمتوس د    ملي ى عوائ ر ف اع الكبي و االرتف ك النم د عكس ذل وق

ى            ائى العرب الصادرات النفطية خالل عقد السبعينيات من القرن الماضى ، آما شهدت تلك الفترة نموًا ملحوظًا للعمل االنم

ة ومؤسسات التمو         أنشطة وتطویر   إنشاءوتنظيمه فى اطر وآيانات مؤسسية تمثلت فى         ة الوطني ل   صنادیق التنمية العربي ی

  .  ومنظمات العمل العربى المشترك اإلقليميةاالنمائى العربية و 

 تراجعا فى تدفقات العون االنمائى العربى نتيجة 1999 حتى عام 1985 ، التى امتدت من عام المرحلة الثانية     وشهدت  

 للدول العربية المانحة لتوجيه قدر  النفطية ، وتنامى االحتياجات الوطنيةالعائدات النفط خالل الفترة وبالتالى أسعارتراجع 

ا        ة الستكمال بناه ا المالي ساعدات      األساسية اآبر من موارده صادیة اذ انخفضت الم ا االقت ة  ودعم هياآله ة  اإلنمائي  المقدم

 13.4 مليار دوالر الى حوالى 3.1 بمتوسط سنوى 1989-1985للفترة   مليار دوالر15.5خالل تلك المرحلة من حوالى   

ار دوال درة  ملي نوى ق ط س رة 2.7ر وبمتوس ار دوالر للفت والى  1994-1990 ملي ى ح م ال ط 6.8 ث ار دوالر وبمتوس  ملي

                                                 
 .مرجع سابق— التقریر االلقتصادى- صندوق النقد العربى- 1
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رة       1.4سنوى قدره    ار دوالر للفت ي  وهو    1999-1995 ملي ى خالل                 ادن ائى العرب ه العون االنم  متوسط سنوى وصل الي

  . العقود الثالثة الماضية 

ى ،          2004 الى   2000عام   من   المرحلة الثالثة     وفى المقابل شهدت      اتجاهات تصاعدیة من تدفقات العون االنمائى العرب

ساعدات      ذه الم م ه ط حج ع متوس ث ارتف ةحي وال   اإلنمائي ى ح صل ال م    3.2 لي الى حج غ اجم نویا ، وبل ار دوالر س  ملي

   مليار دوالر خالل هذه الفترة 15.8 اإلنمائيةالمساعدات 

ة عام فان المتوسط السنوى لحجم المعونات        37وبشكل عام فانه على مدى                 م یتجاوز        اإلنمائي ة ل ار   3.6 العربي  ملي

 رقم أیضا مليار دوالر لهذا العام ویفوق   3.5 الذى لم یتعد     2007 وهو رقم یفوق قيمة العون فى عام         2007-1970دوالر  

ة ال       وهى سنوات  2006 دول العربي دنى        فوران فى األسعار ، وبالتالى الدخول النفطية لل ى ت شير بوضوح ال ا ی مانحة ، بم

  . األهمية المطلقة والنسبية لما تمنحه هذه الدول للدول الشقيقة والمنظمات التنمویة العربية األخرى 

  

  الدعم المؤسسى والتدريب -3

ى من                   ل العرب وفره التموی ا ی وال بخالف م شاء  ضروریة    أم ة      إلن ان مؤسسات وصنادیق التنمي شاریع ف   وتطویر الم

دعم المؤسسى                    رامج لل العربية تقوم بموجب سياساتها التمویلية ومن خالل عملياتها وقروضها ومعوناتها الفنية ، بتمویل ب

ز           وإدارةوالتدریب فى المؤسسات والشرآات المستفيدة القائمة على تنفيذ          دعم المؤسسى تجهي شمل ال  المشاریع الممولة وی

رات محددة     ن الحاسوب ، وتوفير خبراء وفنيي     أجهزةة للمعلومات ، وتوفير     الجهات المستفيدة ببرامج ومنظومات حدیث      لفت

ادة  أنشطتها المؤسسات المعنية وتطویر     بأهداف ذات صلة    وإلغراض ا  وزی رامج       إنتاجيته ضا ب ود ای ك الجه شمل تل ا ت  آم

وین      لمختلف المستویات والتخصصات الى تهتم بالمشاریع الممولة وتسهم برامج ال         التدریب لمختلف    اء بتك تدریب فى ارتق

رامج        ك الب شمل تل الكوادر وزیادة قدراتها مما ینعكس على المشاریع االقتصادیة واالجتماعية فى سائر الدول العربية ، وت

دریب من خالل                         دعم المؤسسى والت ات ال تم انجاز عملي ة ، وی التدریبية مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية واالجتماعي

  ) .1(للمشاریع وآذلك من خالل المعونات والمنح التى تسهم بدور رئيسى وهام فى هذا المجال  الممولةالقروض 

األموال                   د ب ا فى التزوی ة عن دوره ل أهمي ة ال یق      ومن الجدیر بالذآر ان هذا الدور المساند لصنادیق ومؤسسات التنمي

درات              الالزمة إلنشاء وتطویر المشاریع اإلنمائية ذاتها ذلك ان عناصر ا           ا بتطویر ق ق جله دریب تتعل دعم المؤسسى والت ل

  . الموارد البشریة وهى من اهم عناصر التنمية على المدى الطویل 

دى صنادیق                         -4 وافرة ل       لتوفير مزید من التنسيق والفاعلية فى عمليات العون ولزیادة االستخدام  األمثل وللقدرات المت

ة    ائى العربي ل االنم سات التموی ام    ، 1ومؤس سيق ع ة التن شاء مجموع م إن د  ت سع   1974 فق ضویة ت ًا ع ضم حالي ى ت  الت

سعودى    صندوق ال ة وال صادیة العربي ة االقت ویتى للتنمي صندوق الك ة ، هى ال ة مؤسسات وطني ا  ثالث ن بينه مؤسسات م

اء االقتصادى و اال                  ى لإلنم صندوق العرب اعي ، البنك     للتنمية وصندوق ابوظبى للتنمية وست مؤسسات إقليمية هى ال جتم

ـيج                            امج الخلـ ا وبرن صادیة فى إفریقي ة االقت ى للتنمي ة ، والمصرف العرب ة الدولي  االسالمى للتنمية ، صندوق أوبك للتنمي

ة       دة االنمائي م المتح ات األم دعم منظم ى ل د(العرب اء      ) اجفن ى لإلنم صندوق العرب ولى ال ى ، ویت د العرب ندوق النق وص

مانة هذه المجموعة ، وتعقد مجموعة التنسيق اجتماعات دوریة تتبادل فيها وجهات النظر              االقتصادى و االجتماعي مهام أ    
                                                 

المؤتمر العلمى التاسع ، الجمعية العربية للبحوث -2007-1998العربية  دور صنادیق ومؤسسات التنمية العربية فى تمویل التنمية         –عبد الحميد الزقلعى       1
   .2008 نوفمبر – القاهرة –االقتصادیة أعمال المؤتمر العلمى التاسع 
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ة لكل عضو من                         ل المقدم ات التموی فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات والعمليات وتتبادل المعلومات عن طلب

شاریع ذات األولوی              ة المجموعة مع          أعضاء المجموعة ، ویتم مراجعة الوضع الخاص ببعض الدول والم ة ، وبحث عالق

ستفيدة                     المؤسسات التمویلية اإلقليمية   دان الم اون االقليمى مع البل ز التع ى تعزی والدولية ، آما یعمل أعضاء المجموعة عل

  . وتنفيذ المشاریع المشترآة 

  

   العربية– تطور العمليات التمويلية العربية : خامساً 

سنوات العشر الماضية           –بية  قد تطورت العمليات التمویلية العر       ل وارد فى        ) 2007-98( العربية خالل ال ى النحو ال عل

  ) 3(جدول 

  

   )2007-1998(تطور العمليات التمويلية للدول العربية خالل الفترة ) 3(جدول 

                                                                       مليون دوالر

  %  القيمة للدول العربية  ةالقيمة االجمالي  السنة

1998  2485  1564  62.9  

1999  2676  1665  62.2  

2000  2269  1832  54.4  

2001  3902  2110  54.1  

2002  3879  2521  65  

2003  4518  2627  85.1  

2004  3106  1708  55  

2005  2775  2232  59  

2006  3497  2279  65.2  

2007  4587  2704  58.9  

  59.3  21241  35793  المجموع

  

ى تحو                          دعم ال ذا ال الغ ه ة لمب ل نحو     ) 21(اذ یتضح منه وصول القيمة التراآمي ار دوالر امریكى تمث من  % 59ملي

رة المشار        اجمالى المعونات التى قدمتها المؤسسات العربيى لدول العالم ، ویالحظ ان قيمة الدعم العربى البينى خالل الفت

ى وصل لنحو    1998فى $  مليار 1.06هذه الفترة حيث ارتفع من اليها قد اخذت اتجاهًا تصاعدیًا خالل      ار  2.7 حت $  ملي

ة حيث وصلت               2007فى   الم المختلف دول الع ة ل صنادیق العربي ه ال  ، وقد لوحظ تذبذب نسبة هذا الدعم الى اجمالى ماقدمت
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فى عامى % 62ت نحو  بينما آان2002فى % 65، نحو % 65.2 حيث آانت نحو 2006 فى عام   أقصاهاهذه النسبة الى    

ستویات فى       1998-1999 ذه الم ى النح    .... 2000،2001،2004 األخرى  األعوام  مع مالحظة هبوطها عن ه خ عل و ال

  )3(الوارد فى جدول 

ذا الجدول  ام ه ة ارق ضاوبمتابع سهل مالحظة ان أی ام ی د أرق ة عوائ ا بحرآ ى صعودها وهبوطه رتبط ف ى ت دعم العرب  ال

  .فترة الدراسة الصادرات النفطية خالل 

 تكتسب وإنما لمختلف الدول أموال المعونات التنمویة العربية على مقدار ماتخصصه الصنادیق من أهميةوال تقتصر       

ا       إليه من مائؤدى    أیضا أهميتهاهذه المعونات    ذه                 من جذب ممولين وم م التنموى له دیم دعمه ر عرب لتق نحين آخرین غي

ستثمرین                  البلدان اعتمادًا على المصداق    انحين والم رة الم ة فى زم ية التى تكتسبها هذه البلدان نتيجة دخول الصنادیق العربي

  . لهذ الدول 

  

   العربية اإلنمائية النسبية لمؤسسات تقديم المعونات األهمية

ين مصادر            لإلنماءفان الصندوق العربى    ) 4(    آما یتضح من جدول      دیم   االقتصادى و االجتماعى یعتبر اهم مصدر ب تق

رة          اإلنمائيةالمعونات   دم خالل الفت ه    2007- 1998 حيث انه ق ار    10.10 ماقيمت ل نحو       $  ملي ممن  % 47.7امریكى تمث

 و مشروع تنموى تمثل نح 160قيمة ماقدمته هذه المؤسسات خالل نفس الفترة وان هذه المبالغ استخدمت فى تمویل انشاء    

ذه ا    من اجمالى المشاریع التى   % 24.2 دول ال       مولتها ه ة البنك االسالمى              لمؤسسات فى ال ه فى االهمي ة یلي ة المختلف عربي

ى        % 25.5امریكى وتمثل نحو    $ مليار5.4للتنمية باجمالى مبالغ تصل الى نحو        ة ال من اجمالى ماقدمته المؤسسات العربي

  .الدول العربية 

  

  2007- 1998العمليات التمويلية حسب جهات المنح خالل الفترة ) 4(جدول 

                                                                  مليون دوالر   

  %  عدد المشاریع  %  قيمة الدعم  المؤسسات التمویلية

  43.8  291  25.5  5406.1  البنك االسالمى

  4.5  30  6  1267.7  صندوق ابو ظبى

  9.9  66  3.1  664.7  صندوق اوبك

  9.2  61  5.2  1095.18  الصندوق السعودى

  24.1  160  47.7  10117  الصندوق العربى

  8.6  57  12.6  2669.9  الصندوق الكویتى

  100  665  100  21220.53  المجموع
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الغ نحو           ذه المب شكل نحو          291وقد مولت ه ًا ی الى عدد المشروعات فى مختلف            % 43.8 مشروعًا تنموی من اجم

ن     ل م ى آ سات ، یل ذه المؤس ن ه ل م ى قامت بتموی ة الت دول العربي ى  ال ك االسالمى ف ى والبن صندوق العرب ةال  األهمي

  . الصندوق الكویتى ثم صندوق ابو ظبى ثم الصندوق السعودى 

ات         ف قطاع ين مختل ا ب ى تمویله ة ف ات العربي اهمت المعون ى س ًا او الت ة عربي شروعات الممول ت الم د توزع وق

صاد ل والمواص االقت ت مشروعات النق ة بحيث احتل دول العربي ى ال وطنى ف ذه % 28.9الت نحو ال دد ه الى ع من اجم

ى   ا ف شروعات تليه ةالم و   األهمي ى نح تحوذت عل ى اس ة الت شروعات الطاق ل  % 27.4 م الى التموی ن اجم م الم ى ث عرب

  ) .5(مشروعات المياه والصرف الصحى والزراعة والصناعة وذلك على النحو الوارد فى جدول 

  

   -:لبينية  العربية ااإلنمائية النسبية للمعونات األهمية

ه خالل                      ) 5(جدول   آما یتضح من           ة فان دعم العربي ى تخصصها جهات ال الغ الت ه بصرف النظر عن حجم المب فان

 الى باإلضافةآمتوسط % 208 فى الدول العربية ز نسبة هذا الدعم الى اجمالى االستثمارات لم تتجاو2007-1998الفترة 

  . الدولية األسواق النفط فى أسعارة  وارتباط ذلك بحرآألخرىتذبذبها من سنة 

  

   النسبيةاألهمية) 5(جدول 

   %2007-98لمسهمات التمويل العربى فى اجمالى االستثمارات فى الدول العربية خالل الفترة 

خالل   2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  
  الفترة
2007-
1998  

  5.6  6.2  2.2  7.0  2.2  3.8  1.1  0.5  14.8  5.7  17.3  األردن

  5.4  3.3  0.0  6.0  2.4  0.0  9.8  5.1  13.4  49.9  14.5  البحرین

  2.2  1.4  1.4  0.2  1.8  3.6  3.1  3.3  3.2  1.8  2.3  تونس

  23.3  0.0  21.3  20.2  41.6  24.0  14.7  47.9  38.6  46.3  0.0  جيبوتى

  2.9  1.6  0.3  2.0  2.6  3.3  13.6  4.5  9.8  1.6  0.7  السودان

  3.0  1.4  3.7  2.1  0.2  1.5  1.6  4.5  0.0  11.4  7.1  سوریا

  3.6  6.0  3.5  4.6  0.0  4.3  1.0  0.0  7.4  1.4  5.4  عمان

  3.2  3.9  6.0  4.3  0.0  2.5  4.0  4.7  2.7  1.2  2.4  لبنان

  1.5  1.0  2.0  1.0  2.9  4.0  3.3  0.9  0.4  0.8  0.7  مصر

  2.2  1.5  2.2  3.0  1.3  3.3  3.0  2.7  1.9  1.5  1.3  المغرب

  13.9  19.9  4.2  3.7  31.1  5.6  12.5  45.3  3.5  11.7  3.8  موریتانيا

  6.4  5.9  6.9  5.1  8.5  8.7  6.0  14.8  1.8  3.3  1.9  اليمن

  2.8  2.5  2.5  2.8  2.2  3.5  3.8  3.1  2.6  2.7  2.8 المجموع 

  2007  العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية 2008التقرير العربى الموحد لعام :المصدر 
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ة             مقاواذا آانت ار          تثمارات العربي الى االس ى اجم ة ال ات العربي الى المعون ة الجم  الجدول توضح ضآلة النسبة المئوی

الى ال     ) 2( الى مایوضحه جدولباإلضافةبشكل عام  دان    GDPمن ضآلة مایخصص من اجم ا ان    فى البل ة ، فلن العربي

  . الدول العربية بوضعها الحالى نتخيل من باب اولى ضآلة هذه المساهمة فى حزمة برامج دعم التشغيل فى

ول                        ه یمكن الق دًا فان شغيل تحدی      ورغم عدم وجود بيانات منشورة یمكن منها معرفة وتحدید قيمة ماینفق على برامج الت

ات جدول                   أهميةان   شير بيان  هذه المعونات یمكن استنتاجها من التوزیع القطاعى بين قطاعات االقتصادات العربية حيث ت

ى نحو          الى  ) 2( ى     % 28.8استحواذ قطاعات النقل والمواصالت واالتصاالت عل ة عل ى  % 27.4وقطاعات الطاق اى عل

صادات               % 55اآثر من   دة فى االقت ر القطاعات  الرائ ة وهى فى نفس الوقت تعتب دول المختلف ایتم منحة لل الى م من اجم

  .)6جدول(قتصادات تشغيل وخلق فرص   العمل وبشكل متزاید فى تلك االلالعربية فى مجال ا

  

  2007-1998العلميات التمويلية للمؤسسات والصناديق العربية حسب القطاعات المستفيدة خالل الفترة ) 6(جدول 

                                                                     مليون دوالر

  %  القيمة  القطاعات

  28.9  6116.7  النقل والمواصالت

  27.4  5821  الطاقة

  11.1  2362.4  المياه والمجارى

  6.9  1473.6  الزراعة

  7  1483.6  الصناعة والتعدین

  18.7  3963  اخرى 

  100  21220.5  المجموع

  

  -:ة فى مجال برامج التشغيل ي النقص وسبل التحسين لفاعلية الدعم العربأوجه
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  مالحظات ختامية 

و          ضآلة ما  -1 اون التنم صدد الیجب ان              تخصصة الصنادیق من اجل التع ذا ال ى ، وفى ه سبة      ى العرب ان ن یحتج ب

 نتحدث عن دول أنناماتقدمه الدول العربية المانحة یتجاوز النسب لدى الدول المانحة غير العربية ، وذلك بسبب  

ة عن                       سئولية جماعي  األمن عربية سواء آانت مانحة او ممنوحة ونتحدث عن مصير مشترك ونتحدث عن م

ستقبل ومصير واحد ،      وأعداءتحدث عن مخاطر مشترآة     القومى العربى ، ون     مشترآين وفى نفس الوقت عن م

ایيس المنظمات      ولذلك فال یصح ان یقاس حجم ماتقدمه الدول المانحة العربية الى الدول الممنوحة بمعایير او مق

  . الدولية 

ى                             ى قاعدة ضرورة العمل عل وم عل ى یجب ان یق ة        ان التعاون البينى العرب ة التنموی ة االحتياجات التمویلي تلبي

  . العربية الضروریة وان هذا حق لكافة الشعوب العربية وليس منحة 

        إلحداث نقله فى حياة الشعوب العربية جميعًا یجب ان یكون هناك إیمان بان الموارد مشترآة وبالذات اذا آانت         

درة       ریعية ، آما ان المخاطر مشترآة ، وان قدرة اى آيان             سياسى عربى على الحفاظ على موارده وثرواته رهن بالق

  .  والتاریخ الحدیث خير دليل شاهد على مانقول- مواجهة المخاطر–العربية الشاملة على 

ا                    -2 ذ برامجه ا من تنفي شغيل لتمكنه ة والت ضایا البطال شتغلة بق ة الم م للمنظمات العربي دعم المالئ ضرورة توفير ال

سيق               المتعلقة بالتدریب وال   ات التن وفير إمكاني ة وت ى ، والمشورة القانوني دعم الفن دیم ال ل وتق ادة التأهي ل وإع تأهي

  .  العربى فى مجاالت التشغيل وتقویة أسواق العمل 
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  العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية) 1(ملحق 

  2007حسب الجهة المانحة بنهاية عام 

  مليون دوالر                                        

  %  عدد المشاریع  %  قيمة الدعم  المؤسسات التمویلية

  42.3  951  25.1  11879.7  البنك االسالمى

  4.4  99  5.7  2700.4  صندوق ابو ظبى

  7.9  176  2.7  1276.3  صندوق اوبك

  8.7  194  8.5  4050.7  الصندوق السعودى

  22.8  510  41  19446  الصندوق العربى

  13  288  16.9  8024.8  الصندوق الكویتى

  -  2  09.  9.6  المصرف العربى 

  100  2220  100  47387.4  المجموع

   2007 التقرير االقتصادى العربى الموحد –عربى الصندوق النقد ال: المصدر 

  

  2007العلميات التمويلية للمؤسسات والصناديق العربية حسب القطاعات المستفيدة بنهاية ) 2(ملحق 

                                                                     مليون دوالر

  %  القيمة  القطاعات

  22.4  10600.5  النقل والمواصالت

  28.4  134422.7  الطاقة

  9.4  4466.4  المياه والمجارى

  13.5  6404.3  الزراعة

  14  6635.6  الصناعة والتعدین

  12.3  5847.9  اخرى 

  100  47387.4  المجموع

  2007 التقرير االقتصادى العربى الموحد –صندوق النقد العربى : المصدر 

* * * * *  


