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قتصادي يف بلدان الشرق األوسط ألمصادر النمو ا
 وسبل تواصل الوظائف عامليا ومشال افريقيا

 
 نوفل قاسم علي الشهوان الدكتور                                               

 مستخلص البحث :
تهدددهذه دددراهة هلة ددديهة ددديهتأهمدددههرتألمددد ه  ددد ه  ددد هلهة   دددره
ةالقت دددد هله نلددددهةاهة طددددللهةالر دددد)هرطدددد   هة لم مدددد ه    ر دددديه

MENAهرة تدددددوهتتندددددراه ددددداه  تدددددماه(2003-1999)(ه لفتدددددل ه،
 :ه  ديهة  درةلههة )نمةمديه داه  د هة ت ممدله ت مزتماه اهة نلدهةاه  د
هرة تأر هر  يهة  هرض.

تطملهة  ؤطلةتهةةإلقت د هميه ل  درهتدر لهة دنهة  هدرضهر نداه
   كهقمرههالهم نداهتط)مهد هندحلهأد  ه دوهة ن)  ديهرق درلهت  مديه
ل نهة  دد  هةال  دد  و.هةير همددؤشله ن طددل ه ددوه  لمدديهة   ددرهنم  دد ه

حشملاهنددح  ه نر  تدههر ددوه ةددهالتهمدؤشلهة شدد  وهند    ره دداه)لمددلهتد
هة ت ه هة تن ر ر و.

ر دددهتهة هلة ددديهةاه دددراهة ة قددد ته ه ددديهرتة ددد هن إلت   ددد ته
ة  )لرني،هر ناهأ له هة  هم تهة  ز يه لترة  ه    م همةت هه ليه
ة أنر دد تهرة لةتةتهدد ه ددوهطلددلهة  ددرلهرة نم دديه دداه  دد هتأ مددله

هةي هةذ.
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 *الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان
ه يه  ه1-

ق(%1(قبزيااااللدقاااال  الق %2.8(قبم ااال ق 2003يقعاااال ق منماااالقتصاد ااااللقت  اااال 
(،قواالقاااللق اذتق%4 قت ا (ق2004عاال ق قثا قازازعمالقدحقققفيقت  ال قت ذيقسابق ق

قااالقت دسااا ينالضقت مالخااايق اااال قولاااع قعقت م ااال قتصاد ااااللتضقمنلزخااا قت ااالل  
ت نمااوقتصاد ااالليق االصقتصاد اااللتضقت نالمياا قت وتا اا قفاايقساا قق ساايالق ااوقت ساا  ،ق

و اال قفايق ا قق،(%5.5 بم ال ققجناو ق سايالفايق(قوق%6.7وبم ل قنموقسانويق 
(قماا قم اال ق اا ق%70 قنسااب منهمااالقماالفوعال قماا قت  ااي قوت هناالقع اا قت د دياا قوب

(ق  ااا قمااا ق%7.5(قوق %8.1 ماااالق قنماااوقوبم ااال ي ت تسااادم ق اااذتققحيااا منهماااالق
قس قق سيالقوجنوبهال ق

ق نماوقتصاد االليقفايقب الت قت سا ققت وسالقوسامال قأف يقياالتإلدجاال قت  اال ق قأماال
 MENA)Middle East and North Afria 

قق***فقلقسهلقدق باالضقعليالدق**
ق

                                                           
ة ةلةل.ه-   ةيهة  ر  ه-ةيقلم مي هلنه/ه لنزهة هلة  تهه*   

ن  ه ملههرنل  هالأ ً .هر وهإأهىهة    )لهة    ميهة  ته وهة ة   ه**  
*هطددههتهة ة ددرههة ش شدديهةيطمددل ه دداهة  ددلاهة    ددوهت لندديه  ددره لمدده .ه نةددههلطدد ته**

(ه ددزلهنطددن هننمددلهإ دديهزمدد ه هةإلمدددلةهةته1985-ه1970ةقت دد هله لأددر ه ددوهة فتددل ه 
(ه زلهنر كهإ ديه ندر)ه  دة لهة د ف)هةي دله2000-1985ة  ف)مي،هت اهلنرههةقت  هله 

  درهةالقت دد هلهر ن)دحهة تأ ددم  ته دوهة  ؤطددلةتهةال ت   مديهر ددوهة ددر وهة درله )دد هة 
هة نم وهر وه أن  هلن  زهت  ميهة نم يه وهة   ) ي.
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ثا ق،قمنا قت مالخيقأس  قممالقفيقت ثمالنينالضت ق  ق ال قلع قعقلقدس ينالضقحي ق
ق (3%)مسجع قمدوسلقم ال قنماوقاال  ققا يع ق(ق2002-2000 فيقت زد دققد تجع

ذ كقإ  قت نموقت ذيققيم ل ،قوالقعزق ذتقت عفقالخد(ق2003فيقعال ق وقوب ل الق
ي ت قوت   بي قت س ولي قد و   ق ذتقت دحسا قفايقق (%7 بنحوقحقققفيقت جزتئ قوت 

ثاا قساا قق ساايالقت نمااوقتصاد ااالليقصقيخااال يقمااالقدحقااققفاايقأاااال ي قنالمياا قألاا صقم
و  قيدمالسا قماعقWDI,2005, Table 4a) 1 قوجنوبهالقوحد قأو بالقووسلق سيال

ق قتصدجال قت  ال مي
ه

ه   ميهة  ر رع
إ قت نماااوقتصاد اااالليق ب ااالت قت منلقااا قصقيوت ااا قت نماااوقتصاد اااالليقت  اااال ميق

أع  قمماالق مساال ق(قMENAب لت قإا ي ق  قمسال قت نموق ال  ئ قوقومدباللئال قعن ،ق
دغياا قت   اايقق نااالد ت قوقحجااق مقال ناافاا  قب االت قأم ي ااالقت عدينياا ،قوأف يقيااالققت نمااوقفااي
و ذ كقينبغيقعل قتص دزالءقبمقال نالضقم لصضقت نماوقبسا  قق ذتقت د دي  ثي ت قم ق

فااايقت نماااوققيم ااا قأ قدساااه قبااا قت ب ااالت قت نالميااا ت ااالو قت اااذيقق اااو مل اااققفااايقد
د ز قدسااجي قم االصضقت مدقاال قيسااسااهال قتإلققيااذ ااكقأ قدحق،قمي   ااالتتصاد ااالليق

قت نموقت مقالسقع  قمسدوصقت نالد ق  ز لقت وتحل 
  ااال ق قأع اا قمسادوصقإندااال ب اا قاااال ي قت نالميا قت سااد قفاايقت  اال  قت   ا قمساادوصقف

فاايقإا ااي قتاد اااللتضقساا ققدق يبااال ق(قب يااو قلوص قأم ي اايق2000 حاالولق(ق2003 
قاضقتدجال االضقت نماوق الصقواالقتنل ق سيال،قودجالوز قبق ي قفيقإا ي قأم ي القت عديني  

 $US قمسدوصقنالد قمح يقإجمال يق(قم 1980عال ق ت مناللققت نالمي قفيقت  ال  ق

قبينمااااااااااااااااالقتنل ااااااااااااااااققفاااااااااااااااايقتإلا ااااااااااااااااي قت مااااااااااااااااذ و ق(قفاااااااااااااااايقتإلا ااااااااااااااااي قت و 400
ق اااااااااذ ك(قUS$ 1300مااااااااا ق ت ثاااااااااالنيقوم ااااااااا قبقيااااااااا قت ااااااااااال ي قت نالميااااااااا ق

 WDI, 2005, Table 4b)2 ذتقتوقق ق  ااااال قتإلندااااال قمساااادوصقأ ققضداااا قفت 
ق
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ق
ددوخاااقت ثاا قت ياا قت لاا صققندااال مساادويالضقتإلقنساابضايالساايقوق ااوق ااا ق(ق2003 

قت   يق ب لت قت س ققت وسلقوسمال قأف يقيالقحج قت نالد ق و دقت دحوصضقفيق
دق يباااااال قمنااااا ق(ق%40(قإ ااااا ق 1980 عاااااال ق(ق%21 حيااااا قدح  اااااضقمااااا قحااااالولق

وت ا قق(40%)ت ا قحالولقق(12%)ودح  اضقفايقجناو ق سايالقما قق (2003)عاال 
قدق يبال  ق(50%)منهالقفيقتف يقيال،قود توحضقنس قأو بالقو سيالقت وسل قعنلقأا ق

ما ق اذ قمحجاو قو   قحج قت مجدمعقت اذيقيناد قذ اكقت مسادوصقما قتإلنداال ق
وبسب قتصلدعفالضقت  بي دقفيقحج قت س ال قم قإا ي قآلل قفاال قمشسا قق،ت  و د

ت عدينياا ققيغياا قت  ااو دقدمالمااال ،قحياا قدحداا قأم ي ااالق*(GDPن ااي قت زاا لقماا ق 
ت مقااال قت و قفاايق ااذتقت مشساا ،قوددنااالفسقع اا قت ماا دبدي قت ثالنياا قوت ثال ثاا قوبساا  ق

يندظ قب لقذ كقس ققق سيالقت وسل  -(قوأو بالMENA قنلقديمدبالل ق  قم قم
ق سيال،قث قجنو ق سيالقبال م دبدي قت  تب  قوت لالمس قوألي ت قأف يقيال 

ماااااال يقت مح ااااايقفااااايق اااااذتقي نااااايقت قمدوسااااالقن اااااي قت زااااا لقمااااا قت ناااااالد قتصج
مجموعا قيزدا ضقت قي ليهاالقم دباا قمدقلما قأع ا قدش  هاالقت ثاا قما ق ي  االقمثاا قت 

   قأيقماالصقفااساا قق ساايالقأوقجنوبهااالق  دوت اا قمااعقت نمااوقتصاد ااالليقت  ااال مي ق
فاايقت حقيقاا قإ قمااالقيم اا قأ قيخااعق ااذ ققيم اا قأ قي ااو ق ااذتقتصساادندال قوتا يااال  

ي قت زااا لقمااا قت ناااالد قت مح ااايقت  اااو دقع ااا قت  ضق اااوقت نماااوقفااايقمدوسااالقن ااا
قتإلجمال ي 

ه
ه
ه
ه

                                                           
Gross National Product هه (GNP    اهة   تجهة  ألوهةي    وه*هرنر كه
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ه طنليهة نأث

دوت اا قماعقت نمااوقتصاد ااالليقت  ااال ميقت قإ  ناالقفاايقت بحاا ق قي ال إسااق لصداد
قت دااااااااايقيم ااااااااا قأ ق،يدل ااااااااا قأوص قتص دقاااااااااالءقبمدوسااااااااالقت ناااااااااالد قت مح ااااااااايق  زااااااااا ل

(قإ ااااا قمسااااادويالضقمقال بااااا قMENA ت زااااا لقمااااا قساااا ال قق**  ت مدددددينسااااميهالق ناااااالق
 زا لقتقمدي   تة  قوما قثا قت بحا قب القذ اكقفايقدح يا قساب قنماوقفيقت  القالهد نظي ق

ما قثاا قعقالقت مقال نا قم ا  قو جا قذ اكقيعحااظقوقفيهاالقت اذيقيم ا قأ قي ما قف اع ق
ت مسااادوصقت   ااايق  ناااالد قت مح ااايقتإلجماااال يقبسااا  قمقاااال  قفااايقت مجموعاااالضقت ساااد ق

ق  ب لت قت نالمي  
 ت دق يا قبحس ق(ق1992-2002 زد دق سنوتضقت قة   ت ميت مسال قت  ال ق نموقوق

فايعحظقع يا قد تجاعق اذ قت مجموعا قق(87ص،ق4-ت جلو ق،ت سنويق  بنكقت لو ي
إ  قت م دب قت  تب  قباي قتصااال ي قت نالميا قب الق ا قما قسا قق سايالقوجنوبهاالقوأم ي االق

ت حال ااااا ق اااااذ قت قيدزتيااااالقت ناااااالد قت مح ااااايقتصجماااااال يقفااااايقوقت عدينيااااا  قوع يااااا قصبااااالق
حساا ،قوتنمااالقبالساا  قماا ققدياالتدزقم االصضقتيجالبياا ق(ق اايسقبمMENAتاد اااللتضق 

ت نمااوقت ساا النيقفيهااال،قوت ااذيق ااوقماا قت م االصضقت م دز اا قت ااع قفاايقلو قت  ااال  ق
قق ت نالمي

فااايقأ قت دوت ااا قماااعقت نماااوقتإلاد اااالليقت  اااال ميقق طدددنليهة نأدددثوداااد لصق
ت ااا قمسااادويالضقق(MENA)يدل ااا قأسالساااال قتإل دقاااالءقبمدوسااالقنالدجيااا قت زااا لقفااايق

وع يااا قفاااال قجيااا قنظيااا  قفااايقت  اااال  قوت بحااا قفااايقم اااالل قت نماااوقفيهاااال قمقال بااا ق نالد
نمااوقت نااالد قت   اايقمسااال   قأ باا قنسااب قمم ناا قماا قت سااال ن قت نساال قتاد ااالليال قثاا ق

بالسااا  قمااا قنماااوقت سااا ال ق اااوقجاااو  قتسااا ال ي قت دوت ااا قماااعقت نماااوقتصاد اااالليق
قيقفااذ ااكقت  ااال مي،قوت ساابي قإ اا قت د بااعقع اا قت مواااعقت مدقاال قفاايقتصسااهال قفياا ،قوق

ق
                                                           

ة   ت مدديه  دد ه ددوه طت ددلهنددهم ه ددا:ه تر دد)ه  ددمنهة فددلههة رةأددهه دداهة  ددن اه دداهه**
ت ممزًةه اهةإل ت  ميهة تو:ه تر )هأ يهة فلههة رةأدهه داههGDP تجهة  ألوهإ    وهة  

هة  رىهة ة  ليه وه اهة ة  ..ه وهإأ   وهة   تجهة  ألو.ههه
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ق
الققت نمااوقت  ااال ميقماا قاباا قتصاد اااللتضقمدوساال قت االل قساا نهالقساا  قب ااالت قيساا
 MENA ق(قبلصقم قد كقمنلزخ قت لل قفيقجنو قتسيالقوس اهال
ه

ه هذهة نأث
يهالفقت بحا قإ اا قدلماي قودحلياالقم االل قت نماوقتإلاد ااالليقت مبالسا دقو ياا ق

بماااالقق(2003-1999)قت مبالسااا دقفااايقب ااالت قت سااا ققت وسااالقوسااامال قتف يقياااالق  زدااا د
(ق1 ق:ود صق ذ قت ل تس ي ززقسب قدوت  قوظالئزهالقتإلاد اللي قت لتل ي قعال ميال  ق

ت نموقتصاد الليقودالئ قمه قد فعقم ق يقعن  ققت قزياللدقتندالجي قت ز لقت  الم 
وت قتخااالف قم االصضقموجباا قماا قتصندالجياا ق  نااالسقت  ااالل ي قوبنساا قمدزتياالدق(ق2 

سه قييقذدجي قت الن  قع  قت م ل قتصو قفيقنموقتمنه ق وقم ل قتل قالقيدقل
*ق  ا قت   ياال ماالقوت قتندالجيا قت  ن(ق3 قفايقت نماوقتصاد االلي

Total Factor 

Productivity (TFP)وي دمالقدقال قتساهالم قق نماوقت نالدجيا  ق يقم ل قثال  ق
ي قو مااااالقدنمياااا ق تسقت مااااال قياااافاااايقت نمااااوقتصاد ااااالليقع اااا قتسااااهال قم اااال ي قأو 

د بيااا قألقق  بحااا قوت دنميااا قوقبأق،ل قتإلبلتعيااا ق  بحااا قوت دلاااوي ت بسااا يقوت نسااا
 إلاد اللتضقت نالمي قم قوجه قنظا ق اذ قت ل تسا ،قو اوقماالقتدزاققع يا قحاليثال قفايق

ق 3ألبيالضقت م قت مدحلد 
ه
ه
ه

                                                           
نفددد ت ه م نددد هة ددد   هةإلهةلمددديهةرهة ت  م مددديهه(TFP)هي دددلهة نلمددد ة ة هنإ ت  مددديم  دددهه   *

  ددههرة ددرلهمزمددهه دداه ددمنه   ددلهةإل تدد  هممددلهة  تهوال ددتطهة ه    ددلهةال تدد  ،هر دد
(هن  تلة دد ته ةم دديهTFPت ددمنه ةددهالتهة   ددره ددوه رهه،ة   ددرهةالقت دد هلهنطددن هننمددل
ه.لهمملهة    هه ةهالتهة ت ه هة تن ر ر وهة أم 
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ه ل ميهة نأث
بااي قت ساا ال قود زياازقنمااو قدوساايعقاالعاالدقتصندااال ققأ قإم النياا ت بحاا ق زداا ضقي

نمااوقمدوسااالق ااثع :قتقت  ئيساا  قلااع قت نهااوضقبال سااب قماادداا د قبساا  قمدزتياالق
ق قاودلزيضقم لصضقت بلال  ق   مال قت  الل يقأوص ؛تصندالجي ق  ز لقت  الم قفيهالق

مقيالساااال ق  دقااال قق  ااا قت   ياااالود زيااازقم اااالل قت نماااوقفااايقتندالجيااا قت  نق؛فيهاااالقثالنياااال
ق ق فيهالقثال ثال قت د نو وجيق

و قت قلال قت لاالصقفايقت دساغي قول اققوصقيزت قت د وي قعال ميال قع  قدوسيعقل
ت وظاالئف،قوتمد ااالصقااال قما قم االصضقت بلال اا قودحزيازقدنمياا قت مهااال تضقفخااعق
عاا قدنساائ قت مجااالصضقت ملد زاا قصنساال قت بحاا قوت دنمياا  قويدوااافقماالصقتدسااال ق

 ااعحالضق(قع اا قتإلMENAلو قت قلااال قت لااالصقفاايق ااذ قتصساادثمال تضقفاايق 
،قوتذتقماااالدحقققذ اااكقمااا قو زاااالءدقتساااوتققت ماااال ت هي  يااا قودحسااا قنظااا قتصلت دقت  ال

قيم  قعنلقذتكقت  ع قع قدزتيلقتصندالجي قبس  قمل ل ق
وت سااايءقذتدااا قيقاااال قفااايقحاااال قنجاااالفقأيقب ااالقفيهاااالقب خاااالف ق ااا قتخاااالفيقمااا ق

ت دقال قت نالدجي قت مدوسل ق نساب قمهما قما قت  ماال قت  االل ي قت ا قأ ااال قتصنداال  قوق
فعقم لصضقت نموقتصاد الليقم قلاع قنماوق وجيقلال جيقت منس قيسه قب قوقت د ن

تصساادثمال تضقت لال اا قوت  الماا قفاايق أسقت مااال قت بساا يقودوساايعقاالعاالدقتصساادثمال ق
وت مسا   قت  ئيسا قأماال قمنهجيا قت دح يا ققفايقتصنسال قتصبلتعيا ق  بحا قوت دنميا  

 نالق يقتسدحال  قتم الني قت ح و قع  قسعسا قبيالناالضقعا قت نسال قتإلبلتعيا ق
قوت دنمي ق ب لت قت منلق    بح ق

فاايقب االت قت بساا ي قوقت مااوت لقت لبي ياا قت مبحاا قت ثااالنيقت قااالل قيح اا قوتاااعقوفاا دق
فيهاااالققت نماااوتم الناااالضقت زقااا قوت بلال ااا قوقت منلقااا ،قوت مبحااا قت ثال ااا قيح ااا قأوخاااال ق

لو ق ياللي قت دغيي قوقحي قددقال  ق ذ قت مدغي تضقوددبالعلقتعدماللت :قع  قتم النالضق
 النزالاااالضقللمياا ققتصساادثمال تضقفاايقتإلنسااال ت دنمياا قوع اا ؛ققفاايقت قلااال قت لااالص

قعالماااااا قع اااااا قت د  ااااااي قو الساااااادثمال قفاااااايق أسقت مااااااال قتإلنسااااااالني؛قوع اااااا قإم النياااااا ق
ق
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ق

دلزااايضقم ااالصضقت بلال ااا  قوي سااا قت مبحااا قت  تباااعقلع ااا ق عسااادندالجالضقت دااايق
مااعقت نمااوقق(MENA)دشساا قسااب قدوت اا قت وظااالئفقتصاد اااللي ق ب االت قمنلقاا ق

قيقت  ال ميقوت مقد تضقت  ئيس ق هال تصاد الل
ه
هة  رةلههة )نمةميهرة  رةلههة نطلميه ل  رهه-2

فئدااي قوجااولقب االت قق(21)ت داايقدخاا قق(MENA)عحااظقفاايقب االت قمجموعاا قي
ت ماااوت لقت لبي يااا قمثااا قت ااانزلققد ئيسااايدي قمااا قحيااا قداااوف قت ماااوت لق ماااال:قفئااا قوفااا ق

يجاايقوت جزتئاا قوتياا ت قب االت قمج ااسقت د ااالو قت ل قو ااي:وت غااالزقولالمااالضقتلاا ص،ق
وت  اا تق،قق(تساا تئي  وفئاا قت مااوت لقت بساا ي قمثاا قم اا قودااونسقوت مغاا  قوق؛و يبيااال
ت سااال ق سااو يالقو بنااال قبااعلقب االت ققإ يهااالت بساا ي قيخااالفقفاايقإلااال قت دنمياا قيم اا ق

ق2005 غالياا قت  ااال ققدق يبااال ققت  ققاادزدفخااع قعاا قب االي ق لاا ي قق؛وتص ل قوف ساالي (
وت لبي ا قت مدنالميا قت بس ي قق؛ت موت لق قم ت نملي عق قم قوجه قنظ قت دنمي قإ 

ق مالقجيبوديقوت يم  ت وفي دق
 ناالكقععاا ققضولع قت  قلقتصلي قتعيلقل فقت سوت قت م  وفقعمالقتذتق النا

ماالقوباي قم ال قت نماوقتصاد االليقتوقمسادوصققبي قوفا دقت ماوت لقت لبي يا ق مجدماع ق
جاولق اذ قت  عاا قباي قوفا دقت ماوت لقدباي قوقق(MENA)ت لل قفي !قودج ب قب لت ق

ت لبي ياا قوم اال قت نمااوقتصاد ااالليقت مقااالسقبااال دغيي قت نساابيقفاايقمدوساالقت االل ق
ق ت ز لي

ظ وفقيم  ق  ماوت لقت لبي يا قت قدلال ققأي دحضقق:و نالكقت ق ي قم قيدسالء 
 محااا كق  نماااو قو ااا قت قدالثي تدهاااالقدمدااالقإ ااا قمسااادوصقت ااالل قفقااالقت قإ ااا قت نماااوق

ال قو  اا ق اا قيدسااالء قتحاالقعمااالقتذتق النااضقت  عااا قمااقاالقت قإ اا ق  يهتصاد ااالليقف
تصفد تخي قبي قوف دقت موت لقت لبي ي قوبي قمقياالسقم اي ق  نماوقتصاد االليقمثا ق

قإجمااااااااااال يقت نااااااااااالد ققفاااااااااايقأوق(GDI)فاااااااااايقإجمااااااااااال يقت اااااااااالل قت مح اااااااااايقت نمااااااااااوق
ق



 

 

  991 

ق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 لضقت ااااال قناااالد قت ماااوت لقت لبي يااا قمااا قب قبم نااا قتنااا ق اااوقتساااد(GDP)ت مح ااايق

ت ناااالد قت مح ااايق  ماااوت لققإجماااال يقساااالبالضقت ااالل قت قاااوميقوجااا صقت د  يااازقع ااا ح
مااثعق اا قساادبق قد ااكقت  ااو دقماا قت زئااالضقت داايقق(MENA)ت بساا ي قفاايقمنلقاا ق

اسمضقب لت قت منلق قع  قحال هالقت قدنالم قدحاضقتلاال قفئا قوتحالدقمدل جا قنوعاالق
ق  إس تئي (تصاد اللي،قبالسدثنالءققومنمالقفيقم تح قت 

 قج بااضقت مجدم ااالضقدنمياا قد ااو قفيهااالقي ني قت دالسااعقعساا قوت  ساا قلااع قت قااوق
ت ماااااوت لقت لبي يااااا قمح  اااااالق  نماااااوق ماااااالقفااااايقت وصياااااالضقت مدحااااالدقوتساااااد ت يالقوت ااااالو ق

  تصساا نلينالفي
4
(Wright 1990) و  اا قي اا  قت  ثااو قفاايقت قاا  قت  ساا ي قق

لق قع ااا قدجاااال  قدنميااا قنالجحااا قمااا ق ااااذتقت قبيااا  قوفااايقت وتااااعق اااال قالاااال قت مااااوت
عئماا قفاايقا ااو قت دنمياا قوقت نمااوقت بلاا قبال  ياا قفاايقعاالدقب االت قي قاا قع ياا قي لبت

ع اا قتساادللت قت مقاال دق عاد اااللقو ااذتقت اانقصقفاايقت دجااال  قيحااللقبلبي اا قت حااال ق
قمعقت موت لقت لبي   قوت بيالنالضق دح ي قت دنو قت  بي قفيقدجال  قت نمق تحل

ع اا قت دغيياا قت دقناايقت نمااوقتصاد ااالليققضالياات قساا قتصعظاا قماا قتلبقز قاالق  اا
حاااااالصضقسقت ماااااال قت بساااا يقماااااعقب ااااضقت أوع اااا قداااا ت  ق تسقت ماااااال قت لبي اااايقو ق

ثي تضقتصنزداااااالفقت لاااااال جيقع ااااا قت نماااااوق مثااااا قل تسااااا قداااااقوت وخاااااال قتإلاد ااااااللي 
عمااالقي اا فقف ااع قعاا قتصنزدااالفقهEdwards, 1997)5تصاد ااالليقمثاا قل تساا ق 

صدجااال قل ااققفجااودقف  ياا قفاايقو ااذتقتق وت نمااوقع اا قتصاد اااللقت  ااال ميقوتإلندالجياا 
دزهااا قت  ثيااا قمناااالق ثااا قت هيال ااا قت مندجااا قفااايقتصاد ااااللقع ااا قت نماااوقتصاد اااالليق

 ق ل و ق ل تس قد ثي قت دغي تضقفيقت هي  قت مند قت نالجم قوقو ذ كقتدج قتاد اللي
ت ساب ينالض،قماالقفيقع ق لمالضقالال قت موت لقتصاد اللي قع  قتصاد اللقت   يق

(،قفايقإلاال قيسا فقت دقالي قت حقيقايقDutch disease قع فقبال م ضقت  مالني
appreciation)عم ي قتعاللدقدل ايصقت ماوت لقت دايققوت موت قفيق(قفقلق  نقول

قد تفقهاااااااااااااااااال،قو  نهاااااااااااااااااالق ااااااااااااااااا قددلااااااااااااااااا ققإ ااااااااااااااااا قتصثاااااااااااااااااال قلوي ااااااااااااااااا قتصجااااااااااااااااا ق
ق
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قت  مااالني  ماا ضققت جاا لوي اا ققت داا ثي تض تءقوقع اا قت نمااوقتصاد اااللي،قوت ز اا دق

لقت لبي ياااااا قخاااااااال ق قيقااااااايق عند اااااااللقت نااااااالج قعااااااا قت مااااااوت اااااايقت قت دقاااااالي قت حق
 detrimentalل( ق قد اكقت ماوت  تضق ل(ق  نموقو  دنمي قت  ذت قي د ازت قع ا قت  اال

دساااليصقتآل ياااالضقلوي ااا قتصجااا قت دااايقدااا بلق ااالمالضقالاااال قت ماااوت لققوصبااالقمااا 
ق ميااااااا قماااااااعقت هي ااااااا قتصنداااااااالجيقوتصلتءقت ب يااااااالق  ااااااا قب ااااااالقم نااااااايقالت لبي يااااااا قت  

 Sachs and Warner 1995)6قت ماااوت لقت بسااا ي قفااايقت نماااوقو فاااالي قله
اااالقي ااا  قت وااااوفقع ااا قدقااالي تضق اميااا ق وتااااعقق تصاد اااالليقإ ااا قجالنااا قذ اااكق

ق مااو امايقم اي قعا قداالثي قنملايقت مااوت لقفايقت نماوقو  ا ق نااالكقدح يا قنظا يق
قتو دي اااالقماااعق  ي اااو يمااا قابااا قتسااادقالققنماااوذ ق يالخااايق دح يااا ق اااعقت داااالثي ي ق

(Ortega and Gregorio 2005)قوفا دقت ماوت لقت لبي يا ققأ يبيناال قق صاد االل 
ق مااالقماا قساا نهالقأ قدحاال قزياااللدقفاايقمدوساالقت االل قفقاالقوت ااذيقيزياالقماا قت  فال اا

و  نهالقصقدشليقإ  قزياللدقم ل قت نمو،قصقب قأنهاالقداشليقإ ا قدناالاصقفايقم ال ق
دحاال ققحياا قأنهااالدااشليقإ اا قدنااالاصقم اال قت نمااو،قت نمااوق ااذ كق ااذ كقتصاد اااللق

ق 7زياللدقفيقت لل قت ذيقيزيلقم قت  فال فقلق
 اااعقت دااا ثي ي قوفاااققنظ يااا قت نماااوققالرلتمنددد ه دددوهنلمندددرللقواااالقدناااالو قدح يااا 

لتل ااااايقت منسااااا ق دوخاااااياق ماااااالذتقينبغااااايقع ااااا قت ب ااااالت قوفيااااا دقت ماااااوت لقت لبي يااااا ق
ت ماال قت بسا يقت قد او قااالل دقع ا قدحقياققق أسق  ايلق قم دز وت مسدويالضقت م ق

 أسقت ماال ق  ايلقمبينا قت قت مسادويالضقت  ال ميا قما قق،تع ا قما قت  فاال قمسدويالض
ت بساا يقيم نهااالقدغلياا قود ااويضقت دااالثي تضقت ساا بي ق ااوف دقت مااوت لقت لبي ياا قع اا ق

قت اااااااااااالو قتصساااااااااااا نلنالفي ققوذ ااااااااااااكقفاااااااااااايقدلبيااااااااااااققدج يباااااااااااايقببيالنااااااااااااالضق،ت نمااااااااااااو
(ق1990-1970مقالبااا قب ااالت قتم ي اااالقت عدينيااا قت غنيااا قباااال موت لقت لبي يااا ق  زدااا دق 

قي ق يفقت قتصلي دقيم  قت قدنموقتس  قتعدماللت قع  قت موت لقت لبي ي  بود ق
ق
ق
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ق
ي ق آلثال قت س بي قت ديقدد  هالقت موت لقت لبي ي قع  قت نموقب نالكقسبيبلوقأ قوق

ق اااااااوقخااااااا فقت مشسساااااااالضقت قاااااااالل دقع ااااااا قل اااااااقققت و ق:ت دنميااااااا حدااااااا قع ااااااا قوق
 دحقياققعوتئالقتصاد اللقلالاالضقت ديقد  سقوقإ  قظهو قتآلثال قق شليت مت ظ وفق
دداوز قفققLane and Tornell, 1996)8 قم قت ماوت لقت لبي يا وفي دقتاد اللي ق

دوجاا قإ اا قأنساال ق ياا قدوقفيهااالقمااعقدنااو قت مااوت لققتضت موت اا قفاايق  ااذتقتاد ااالل
ت بنيااااا قتإلندالجياااااا ق عاد ااااااللقويد  ااااااقققدنلاااااويقع ياااااا وت ساااااب قت ثااااااالنيقق؛إندالجيااااا 

قع  قت نموققدبالين مقوبد ثي تضملد ز قت  قنسلت بدل يصقت موت لقبي ق
ق م ال جاااا ق حاااالقليااااال ي :قإمااااالتذتقتم اااا قدل اااايصق  اااايلقم ااااي ق اااا أسقت مااااال ق

ق،قفاا  ساا عقدغااذيقت نمااوقلتل اايقت منساا قإندااال إ اا ققأوت مااوت لقت لبي ياا قتساادللت ق
ت محاللدقق ألنسل قت لتل يا قدهالنالفسفيقمت مال قت يهالقق أسقدجذ لقت لبي ي ق قت موت

ق  نمو 
ت ل تسا قععاا قع ساي قباي قم ال قت نماوقتصاد االليقفايقب القد اكقجالضقلقوقاوق
ععااا قإيجالبياا قبااي قوجاالضقموت لقت لبي ياا ،قوقبااال ت ااوف دقت نساابي قذتضقب االت قت ماا ق

ت مااال قق  اايلق أسو ااذ كقععااا قإيجالبياا قبااي ققفياا ،قت مااوت لقوفاا دمساادوصقت االل قوق
ت ماااوت لقتسااادللت قحسااا ققح ااا قت سااايل دقع ااا ذيقيت بسااا يقوت نماااوقتصاد اااالليقت ااا

ت ب ااالقت غنااايقباااال موت لقت لبي يااا قيم نااا قت بااالءققأ إ ااا ق اااذ كقودو ااا ضقق ت لبي يااا 
ت ماال قت بساا يقوي ما قع ا قد جياا قق  ايلق أس قيبمسادوصقم دزاعق  الل قفاايقدا  

ت ب ااالقذوقت مسااادويالضقيقاااولقنماااو قتصاد ااااللي،قوعنااال القد اااو قت ماااوت لقن مااا قبينماااالق
صقبق ااااعق اااااد اااااللقإ اااا قت   ااااولقوت دلت منلزخاااا قماااا ق أسقت مااااال قت بساااا يقبالص

قت موت لقت لبي ي  
م ل قنموقتيقتاد اللق وقعبال دقع ققأ ندالئ قدلبيققت نموذ قإ  قدو  ضقوق

قوساااااالقماااااا جاق م اااااال قنمااااااوقالااااااال قت مااااااوت لقت لبي ياااااا قوم اااااال قنمااااااوقت قلااااااال 
قق
ق
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ويساااادلل قمقاااالت قثالبااااضقماااا ق تسقت مااااال قق،ينمااااوقت  اااانالعيقوذ ااااكقص قتصو قص

 ق  قلاااال قت  ااانالعيقت قيخااايفق أسااامال قبسااا يقبسااا  ق يااا قت بسااا يقبينماااالقيم ااا
محااللقوبم اال قنمااوقموجاا قوبااذ كقيدخاااقتناا ق  مااالقتزلتلضقت مااوت لقت نزلياا ق اا ق

بالو قاال ق االفققتزلتلقت لل قت ز ليقو  نهالقصقدزيلقبال خ و دقم قنموقتصاد االل
ت ماال قت بسا يقفايقذ اكقتصاد االلقق أسدناالميققصقبا قأ ،قم ق أسقت ماال قت بسا ي

قق   قمدزتيلقإنمالقيو لقنموقتاد الليقأس  قعنلقدوف قت موت لقت لبي ي بس
ل ي قت دنمي قتصنسالني قمدوتخا الق ماالقفايق يبياالقق(وع ي قإذتق ال قمسدوصق وايم 

يااااااااااااااااا ت ق 0.768(قوت   بيااااااااااااااااا قت سااااااااااااااااا ولي ق 0.794  ق(قوت جزتئااااااااااااااااا 0.732(قوت 
 نيااا ققو ااايقب ااالت ق،(قلبقاااال قآللااا قت دقاااال ي 0.600 (قوت  ااا تققتاااا قمااا ق0.704 

(ق0.620(قت غنيااا قبال بوداااالسقوت مغااا  ق 0.750باااال موت لقت نزليااا قو اااذ كقت  ل ق 
حااااليثالقبااااال نزل(قوقمااااالضقت حلياااالق ال(قت غنياااا قبل0.653ت غنياااا قبال زوساااازالضقوم اااا ق 

(قفاااايقت مااااوت لقت نزلياااا ق ل ياااا قت دنمياااا ق0.482(قوت اااايم ق 0.710وم هااااالقسااااو يالق 
لقم لصضقت نموقعنالقمسادويالضقفال قوف دقت موت لقت لبي ي قدحلق  (2004ت بس ي ق

 نماو،قوباذ كقاالقصقد اباق منلزخ قإذتق ا قدوجا قماوت لق الفيا ق ألنسال قت م اززدق
إلنلزااالضقد ااوي ق أسققت مااوت لقت لبي ياا قن ماا قباا قنقماا ق مااالقفاايقت سااولت قمااثع

قت مال قت بس يقفيهال 
،قتااا قنمااوت قودهااد قبدنميااا ق أسق إساا تئي ((قبالساادثنالءقMENAوعمااو قب االت ق 

 ت قب نسااااال قت بحااااا قوت دنميااااا ق  قوض(قياااااو  نهاااااالقصقد دااااا  ق ثتإلنساااااالنيققت ماااااال 
تإلبلتعيا قوصقد او قع ا قندالئجهاال قوبالص قما قذ اكقدقال قع ا قتسادي تلقت د نو وجيااالق
ق9ت جاال زدقماا قت لااال   قو قاالقثبااضقت قدبناايقت د نو وجيااالقت جلياالدقعم ياا قم  زاا قجاالت ق

 ق هااااذ قاااااا قمعئماوقت  ثااااوي ااااو قنمااااوذ قت نمااااوقت قااااالئ قع اااا قدبناااايقتإلباااالتعالضق اااا
بحاالقذتداا قي ااو قت ب االقجالذبااالقاااالئ قدوساايعقالااال ق  قوض(ق قلااال ققمااعت ب االت  قوق

قدسااااااجيعق د نو وجيااااااالقت  ال مياااااا قمااااااعقتصساااااادثمال قفيهااااااال،قوعناااااال القيم اااااا ق  م  فاااااا ق 
ق
ق
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 قلالعاااالضقتصاد ااااللي قوفااايقمقااالمدهالقفااايقنظاااال قت د  اااي قت ساااالئل،قتتصسااادثمال قفااايق
دزالعاااا قمااااعقت د نو وجيااااالقدت جلياااالدقت داااايقيم ااا قت ق مهاااال تضقتددب ااااو قم اااا قت اااذيقوق

 قوفااايق اااذ قت حال ااا قدد المااا قفقااالقسااادهعكقوتسااادللت   ت جليااالد،ق  سااا ت قو يساااضق
القب القمات مهال تضقت جليلدقمعقت د نو وجيالقت جليلدقإ  قحالقماال،قويدقيالقتثا ق ا قمنه

 ااذتقت حاالقبمساادوصقتآللاا  قوبال نديجاا قي ااباق اا قماا قت دقاال قت د نو ااوجيقوداا ت  ق
سقت مال قت بس يقخ و يال ق نموقتإلندالجي قت مسدلتم قوصقي و قأيقمنهالق وحال ق أ

ق قفداااااا ت  ق أسقت مااااااال قت بساااااا يقيزياااااالق10 الفيااااااالقوتنمااااااالقي مااااااع ق مح  ااااااال ق  نمااااااو
ي قتإلبلتعالضقويسجعقت قلال قت دجاال يقت لاالصق دل ايصقماوت لقنم قجلوصقو  

قعوتئاااااااااال دنمياااااااااا  قوت دقاااااااااال قت د نو ااااااااااوجيقت مدوت اااااااااا قيو اااااااااالق ت باااااااااا ق  بحاااااااااا قوق
ويق ا قق،مدزتيلدقع  قت د  ي قويسجعقت جيال قع  قدمخي قواضقت ب قفايقت ل تسا 

ل  قت مهال تضقد ال يفقتسدللت قت د نو وجيالقت موجاولدقويو القحاوتفزقع ا قدلاوي ق
قت جليلقمنهال 

هالقوت مهااااال تضقوتساااادللتمالدهالقماااا قت  نال اااا قتدتإلباااالتعالضقوتندسااااال ق ذتق النااااضقفاااا
 مياا قت نساابي ق  دقاال قت د نو ااوجيقمقالباا قد ااوي قمااالقت فت مهماا قفاايقعم ياا قت نمااو،ق

 ق قت ساا عتفاايقنمااوقتإلندالجياا قت مساادلت  قو ياافقيدزالعاا ق ااذقت بساا ي أسقت مااال ق
  زضقنظ يالضقت نموقسالبقال ق قلقم قد ت  قت م  ف قلتل يالقفيقاياللدقنموقتإلندالجي  ق

لأضقفايقدح ياكقت نماو،قو  نهاالقباقت بسا يإمالقع  قتإلبلتعالضقأوقع  ق أسقت مال ق
قق 11ت بس يصحقال قدسللقع  قدزالع قت دغي قت د نو وجيقمعقد ت  ق أسقت مال ق

وعم ياا قت دنمياا قفاايقجو   ااالقدنل ااققمااا قتإلنسااال ق  اايقياادم  قماا قت نهاااوضق
بال بيئاا قماا قأجاا قعاايلقأفخاا ق ألنسااال قنزساا قودنبثااققت مساا عضقفيهااالقمااعق يزياا ق

ذ اكقت  ما قإ ا قبي قوسب ق فعقال تضقت ف تلقفايقدحساي قت بيئا ،قواالقيدل ا قت سا
ذتقمااااااالق قع اااااا قدحزياااااازقت لالاااااااالضقت بساااااا ي قوتإلسااااااهال قباااااا ع  قمساااااادوصقمم اااااا  قوت 

ق
ق
ق



 

 

  911 

دحقققذ كق و قعنل القت نماوقتصاد االليق  مجدماعقليا قألتدق  دنميا قتصاد االلي ق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
قوم هالقدنمي قتإلنسال  

ق،جميعقت مجدم الض   زقع  قت  ح قوت د  ي قوت لل قت بس ي قيول ي قت دنمي ق
ق0.500(قدب الق ذ كقدقعقفيقفئ قت دنمي قت مدوسل ق بي قMENA ق وقث ثيقب لت

 ااااااال ق ت قيماااااا قت مدوساااااال ق  اااااال ي ق  اااااا قب اااااالت قت مجموعاااااا قحياااااا قأ ق(ق0.800وق
( قو  ااا قعنااالقإللاااال قت مشسااا قت جليااالقت لاااالصقتلااادعفق0.663 يق(ق ااا2002 

 جميااااعقب اااالت قتإلنسااااالني قت جنسااااي قفاااايقت مسااااال   قداااانلزضقايماااا قل ياااا قت دنمياااا ق
 MENAقوذ اااااااااااكق  ماااااااااااالقتزلتلضقت دباااااااااااالي قفااااااااااايقت مساااااااااااال   قفااااااااااايقت نماااااااااااوق(،ق

،قو اااذتقيعحاااظقفااايقت   بيااا قت سااا ولي قوعماااال قتإلنساااالني قت سالساااي وفااايقت دنميااا ق
 ق (129ق،2004ت بس ي قوت يم قو ي  الق ل ي قت دنمي ق

ي ناايقفاايقأحاالقتوجاا قت د  يااف،قماالصققت بساا ي وت دقاال قفاايقايماا قل ياا قت دنمياا ق
 ال قت زقاا تءق مااوتا ه قإ اا قموتاااعقمدقلماا قفاايقت حيااالد قمغااالل دقنسااب قم يناا قماا قت ساا

(قمااا قسااا ال قت  اااال  ،قو  ااا قت نساااب قفااايق5%(قيمث اااو ق MENAوساا ال قب ااالت ق 
(قإ اا قنظاا تئه قفاايقت  ااال  ق2000فيهااالقعااال ق قت بساا ي جم اا قماا قمشساا تضقت دنمياا ق

ماااعقدق ااايصققدااا دوخااااقت  اااو دقت سل اااي ق ااا تسقت ماااال قت بسااا يقو مجاااالصضقدنمي
ت ح مال  قفنسب قت ذي قي يسو قع  قتا قم قلوص قوتحلقفايقت ياو قم الم قت زق قوق

(قوت دعمياذقفايقساا ق4 %( قوت اذي قي االنو قما قسااوءقت دغذيا ق 0.7 %يمث او ق 
(ق  زدياال ،قو ايقخا فقت نساب ق  زدياالضق6.7 %ت د  ي قتصبدلتئيقلال  قت ملت سق 

مااال   قلو قو اايقمزال ااا قم زداا ق  نظاا  قوعااللقت لزااال قت ااذي قيمودااو قساانويالقوأع
 %(قوت مح ومو قما قم االل قت مياال قت جيالدقت  اال ح ق  سا  ق 9 %ت لالمس ق 

( ققفااايقت حقيقااا ق اااذ ق1.9%(قومااا قت لااالمالضقت مقبو ااا ق   ااا فقت  اااحيق 3.5
ت نس قتفخ قحالصقب ثي قممالق اال ي قنالمي قألا صقمثا قجناو قأف يقياالقوت  اح تءق

وت بحااا قت  اااال يبي،قوحدااا قت  بااا ص،قوسااا قق سااايال،قوجناااو ق سااايالقوأم ي اااالقت عدينيااا ق
 ااالو قإا اااي قوسااالققوسااا ققأو باااالقبالسااادثنالءقمشسااا تضقت د  اااي قوبقاااالءقت لزاااال قلو ق

قت لالمس قع  قايلقت حيالد ق
ق
ق
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وع ياا قنجاالقت قم ااالم قت قخااالءقع اا قت زقاا قوحااالصضقت ح مااال قصقدنح اا قفاايق
نمااالقفاايقجااالنبيقت لاالمالضقت د  يمياا قMENAمساادويالضقت االل قفاايقمجموعاا ق  (قوت 

ك قبم نااا قتنااا قصقدوجااالقحاااالصضقفقااا ق ماااالق ااايقساااالئلدقفااايقت  اااال  قوت  اااحي ق اااذ 
ت نالميق   ق نالكقمشس تضقيسدل قمنهالقع  قوجاولقم االم ق  زقا قيم ا قأ قدمثا ق
للااااو دقع اااا قدحقيااااققت دنميااااا قتصاد اااااللي ق مااااالقفااااايقف ساااالي قوت اااايم قوت  ااااا تقق
 قوجيباودي قوفايقت  اا تققماثعقدزتياالقعاللقوفياالضقت لزااال قما قت موت ياالقتصحياالءقماا

ق(قمقالباااااااااااااا قدنااااااااااااااالاص2002(قعاااااااااااااا ق 12.5%(قإ اااااااااااااا ق 1990(قعااااااااااااااال ق %5 
(قبااي ق4.1 %(قإ اا ق 10.4% ااذ قت نسااب قفاايقب االت قألاا صقمثاا قم اا قماا ق 

ق ت سندي قت مذ و دي 
%(ق3.2(قتنلزااضقماا ق (MENAم اال قت نمااوقتصاد ااالليقفاايقمنلقاا قإ ق
نمااااالمااااال دقت ااااذ  قق ألساااابال (ق اااايسق2002%(قعااااال ق 3.1(قإ اااا ق 2001عااااال ق  قوت 
ا يميااااالضقمساااادويالضقتصساااادثمال قومحلولياااا قت منالفساااا قمح يااااالقصنلزااااال قأ  ق مااااالقوت 

ت ز ساااليني ،قوتحااادع ققت  تخااايتسااادم ت قتصحااادع قتإلسااا تئي يق جااازءق بيااا قمااا ق
ع ااااا قت دنميااااا قت ظاااااع قبسااااا  قمدزتيااااالققإل قاااااالء(قم ساااااحال ق2003ت  ااااا تققعاااااال ق 
ت منلقا ققتسادق ت ي قت م ال قت  اال ق  نماوقتصاد االليقفايصقما قلاع قتصاد االلي ق

قول ققت قيولقود لي قت موت لقت ماللي قوت بس ي قبالدجال قت نهوضقوت دوت  قعال ميال 
ق(ق لاالءت قMENA تاد االلتضقساهلضققت سانوتضقت اثع قت ليا دقت مندهيا وفيق
فااايقم ااالصضقق ت نزليااا قوبسااايءقمااا قت دحساااقتإليااا تلتضبزيااااللدققمااالفوعال ققتاد اااالليال ق

%(قو وقتع ا ق5.6موقتصاد الليق ت دبالل قت دجال ي،قحي قب  قمدوسلقم ل قت ن
قتإلنزاااالق%(قواااالقت دزاااعقباااذ كق3.6فااايقت دسااا ينالضق ت مدوسااالقمااا قم ااال قت نماااوق

ت ق ت ح ااوميقتصساادهع يقوتصساادثمال يقبساا  قم حااوظ قو  اا قت م زااضق ع دمااال ق
 هذ قت منلق ،قفماالقزت قت حالي قعا قمنلقا ققت سالسي  ذتقت نموقصقيغي قت سمالضق

قمحاااااااااااااالولقومث اااااااااااااا قل ااااااااااااااققت وظااااااااااااااالئفققفيهااااااااااااااالقنساااااااااااااااللقت قلااااااااااااااال قت لااااااااااااااالص
ق
ق
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يقت منلقا قفايقي بي قتاد االلقولن  )فيهة   حس قبق  ،ت نزلقت ق ققأسوتقع  ق

لاا قدقااال ي قت بنااك قوت ق ااذتق فاايقه12[Mena Report 2005]قت بنااكقت االو ي
ب غا قمدوسالقت الل قت زا ليقيوت ا قت دل اافق(قMENAت دحسا قفايقت نماوقفايق 

ق   ال   قت ل صقت نالمي قت مناللققأ ث و تءق
وتندسااال قم االصضقت بلال اا قفاايقت  اا تققوف ساالي قودوتخااعققت سااوتقت قد لاا قوق
قفاااااااايقت اااااااايم قوجيبااااااااودي،قفخااااااااعقعاااااااا قم اااااااالصضوقتصاد ااااااااالليقفيهمااااااااالققت لتء

 اااايقق((MENA ياااا قت نزلياااا قفاااايقمنلقاااا ققت لاااا صت بلال اااا قفاااايقتصاد اااااللتضق
قاالقو اا ضقفنمااو ق  قأودنمياا ق  عم يااالضققأياا قأمااال بمثالباا قايااولقودحااليالضق ئيسااي ق
قت  تخااااي(قوفاااايق2005 قأ اااااال %(قبحساااا ق30ت بلال اااا قفاااايقت اااايم قوت جزتئاااا ق 

ت مدوسالقت  اال ق%( قحيا قيب ا قت م ال ق15 ق إسا تئي (%(قوفيق50ت ز سليني ق 
مااالقي ااالل ققأوق(2003 ساان ق ق%(15ماا ق قأ ثاا (قMENA  بلال اا قفاايقب االت ق 

 قوت م ال قت سانويق نماوقااودقوااضق دالبا ق اذ قت سالو قعاللا قإنسال (قم يو ق24 
%(ق ااذتقت م اال قيخاايفقحساا قت دقااال ي قت  ساامي قت لو ياا ق1.3ت  ماا قفيهااالقز ااالءق 

(قم يو قعالم قجليلقيلل قسنويالقإ  قسوققت  م  قف يفقيم  قدحقيققدنمي ق4 
 ن قت نسااااال قالوم ااااال قت ساااااق(قم ياااااو 310تاد ااااااللي ق مجدم اااااالضقد ااااالتل القتآل ق 

(قم يااو قماانه قفاايقساا ق30 حياا ق(قماا قمجماا قت ساا ال ،ق0.04تاد ااالليال قفيهااالق 
ق فيقخوءقمدوسلقم ل قت بلال  قفيهالقتآل قت  م قعالل ي قع قت  م 

أيقدنمياا قتاد اااللي ققأمااال قت  باا عاا قم ال جاا قت بلال اا قو اايقت دحااليققوفخااع ق
ت بناكقت الو يق هاالقدحقياقق الفيققتاد حهاال  منلق ،قفقلقتعدملضقتصسد ديجي قت دايق

قأساابال بنااالءقمنااالسقتصساادثمال تضقت معئاا ق ل ااققفاا صقعماا ،قودم ااي قت زقاا تءقماا ق
ماا قلااع قت م ااال فقوت مهااال تضقت داايقدم اانه قماا قفاايقت حيااالدق ومسااال  ده (قت قااودق

لمساا قدحلياالتضققتإلسااد تديجي بنااالءقسااب قعاايلقاالب اا ق عساادم ت  قودخاامنضق ااذ ق
قت قلااال قت  ااال ،قودنمياا قت قلااال قت لااالصقول ااققفاا صققإلت د ااي:ق زااالءدق ونظااال (ق
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لت د ماا ،قوت د  اااي قماا قتجااا قت  ااايلقفاايقتاد ااااللقعاااال مي،قت   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                           سااشو قت مياااال قفااايققوت 
ققوت مسالوتدقبي قت جنسي  ق،منلق قا ي  قت ميال 

ق
هة ف لهرة ن)  يهرة   ر:هت  لنهرتن  هه-3

قتزلتلضقنسب قت سلالصقت ذي قي يساو قدحاضقلالقت زقا قفايقت مغا  قما 
(ق1998(قعااال ق 19%(قإ اا ق 1991(قعااال ق 13.1%مجمااو قت ساا ال قفيهااالقماا ق 

ق(قباااااي 11.7%(قإ ااااا ق 15%مقالبااااا قتنلزاااااالضق اااااذ قت نساااااب قفااااايقت  ل قمااااا ق 
م ااال ق اااالفقت  اااالمي قت ماااذ و ي  قو  ااا قت مسااا   قت  ثااا قدحاااليال ق ااايقتنلزاااالضق

تص دحااالققبااال د  ي قتصبداالتئيقماا قمجمااو قت ساا ال قفاايقب االت قتلاا صقماا قمجموعاا ق
 MENA ق1991(قعاااال ق 100%(،ق ماااالقفااايقتإلماااال تضقت   بيااا قت مدحااالدقمااا ق)

(قإ ااااا ق49%(قمقالبااااا قت دزالعهاااااالقفااااايقت  وياااااضقمااااا ق 2001 قال (قعااااا81%إ ااااا ق 
(ق35%(قوفااايقمو يدالنياااالقمااا ق 88%(قإ ااا ق 57%(قوفااايقت مغااا  قمااا ق %85 

أحيالناالق ثيا دققالضقود تج االض اعا قدنالاع قفخاقهمال ي(قبي قت  المي قذتد67%إ  ق 
م الناااالضقتندساااال قت ق تضسااافااايقمشق  قوت لتءقتصاد اااالليق هاااذ قنقالداااات د  اااي قت ميااا قوت 

ق (13-10و قتت جلق2004 قت مجموع ق ل ي قت دنمي قت بس ي
(قمنلزخااا قMENAيقدااا  قوجاااولقت زقااا ق ثيااا ت قفااايقعاااللق بيااا قمااا قب ااالت ق وق

(ق520   زا لقق(GNI)حي قإلجماال يقت الل قت قاوميقت لل قمث قت يم قوجيبوديق
وفاايقف ساالي قوم اا قوت مغاا  ققع اا قت د دياا ،قلوص قفاايقت ساان ق(910 قلوص قو

ياااااا ت ق  ،ق1160،ق1310،ق1390،ق1110وسااااااو يالقودااااااونسقوت جزتئاااااا قوت  ل قوت 
و ااايقتاااا قمااا قت مدوسااالقلوص قع ااا قت دداااالبع،ق(ق2010،ق2240،ق1930،ق1850

 ماالقيقدا  قت زقا قق( 2003  اال ق لوص قوذ اكق(ق2390 ت باال  قفيقعمو قت منلقا ق
قود دزااعنساا قت ساا ق بياا دقت حجاا قوبنساا قم دز اا قفاايقت  ااال  قت نااالمي،ققمااعقت دزااال 

تضقلزيقت يم قوجيبوديقوف سلي ق  ث قم قلمسا قوصفم لصضقت ل وب ققم هال
قبااااااااااااااااااااااااااااالايقد ااااااااااااااااااااااااااااكقعاااااااااااااااااااااااااااا قبساااااااااااااااااااااااااااا  قمدمياااااااااااااااااااااااااااازقتماااااااااااااااااااااااااااا أدق  اااااااااااااااااااااااااااا ق
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(قسانويالق2% ثا قما ق أت ب لت قحي قد دزعقفيقعمومهاالقم الصضقت نماوقت سا النيق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ي ت ق تا ق قم قذ ك( بالسدثنالءقدونسقوت 

قت مسااااادلت قدسااااافقت قسيالساااااالضقت نماااااوقتصاد اااااالليسومااااا قت مبحااااا قت ساااااالبققي
ت ملعوماا قبدلزاايضقوم ال جاا قم االصضقت زقاا قصقدحدااال قإ اا قلعاا قفئااالضقت االلو ق

دل  قلع ق سسقت م ال فقوت مهال تضق لصقد كقت زئاالضقما قدت منلزخ قبقل قمالق
 دقخا وق  فيا قددل ا قبال ت  الل ي قم ال  ق ماالقت قجهاولق ل قت زجاوتضقت موقت  الم ي ق

قح قااااااااااالضقعماااااااااا قودح ياااااااااا ق  اااااااااا قمجموعاااااااااا قمدمالث اااااااااا قت ظاااااااااا وفقماااااااااا قد ااااااااااك
ت ب االت قبحياا قدساادهلفقدنمياا قتاد اااللي قددبناا قم ال جااالضقت زقاا ،قو ااذتقمااالقيقااو ق

 زها قت  عاا قباي قت زقا قت حال يا قفايقت  اال  قع ي قأس و قدح ي قملد افقت ل تساالضق
قوت نمو 

 ااالقفاايقب االت ق زيزق قدبت محااالو قوساا ق ااذوفيمااالقياا ديقمنالاساا قدح ي ياا ق وخااال ق
أسالساااي قينبغااايقد ااا يسق ااا قثعثااا قفقااا تضقوذ اااكقخااام قق،(MENAمجموعااا ق 

(قو ااااايقلو قت قلاااااال قت لاااااالصقMENAجهاااااولقت دنميااااا قبالدجال هاااااالقفااااايقب ااااالت ق 
يم ا قأ قد او ققثع ت اقت محاالو  قو ذ قوم ال ج قت بلال  قوتصسدثمال قفيقتإلنسال 

تعدماللت قع  قت سيالسالضقت ح ومي قفيق  قمجالصضقدقال  قفيقت نموقأوقدبالعلقفي ق
قب ل 
ه

هة ت مملهرهرلهة  ) عهة ط صه1-3
ت قالعالدقع ا قلو قو زاالءدقق-يا فت نظ ي قتصاد اللي قت حليث ق  دنمي قم  قق د وق

يئاالضقت ملد زا قبت  زاالءدقتصاد االلي قت   يا قونمو االقفايقت  فاعقت قلال قت لالصقفيق
نالمي  قوددبنا ق اذتقتصدجاال قدح ايعضقعنلقسد قم تح قت دنمي قفيقتصاد اللتضقت وق

باا قمبااالل تضقت قلااال ققأ قدخاال ععال مياا ق ثياا دقدش االقت االو قت اا ئيسقت ااذيقيم اا ق
فيقدحزيزقت نموقوفيقدلزيضقت زق ق ذ ك،قع قل يققل ققق ت لالصقتصسدثمال ي

ق قوق اااااااذتقت ااااااالو قد ااااااادنميااااااا قفااااااا صقت  مااااااا قت موسااااااا  قفااااااايقتصاد اااااااالل قو  ااااااا ق
ق
ق
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نساللالد ،قوفايقدنميا قت بيئا قت سالساي قت دايقي او ققدنمي قت قلال قنزس قوتدسال معق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
فهااا قفااايقق  دد  ااازقدنميااا قلو قت قلاااال قت لاااالصقفااايقت نماااوقتصاد اااالليوقع يهاااال ق

ضقت لال ااااا قودحليااااالقت م وااااااالضقت مقيااااالدق تت مناااااالسقتإليجاااااالبيق  م ياااااالضقتصسااااادثمال
قإلندالجي قت س  الضقونمو القإسهالمالقفيقنموقتإلندال قوت لل  

ثالبا قمقوماالضقمسسا قدنمويا قلمسا قجوتنا قعالضقب قلقحللقت بناكقت الو يق مشق
(قعم يا ق21ءقفايق لبا تع قآل تءقت ع دنمي قلو قت قلال قت لالصقوذ كقما قتسادل

قماااااااااااااالض(وقيعحاااااااااااااظقت ق اااااااااااااذ قت جوتنااااااااااااا ق ت مق،قوق(2003الءقعاااااااااااااال ق  اااااااااااااتسدق
أسااوتققتصئدمااال ،قودنظااي قسااوققت  ماا ،قودنظااي ققوت بيئاا ،قو ااي:قتقدغلاايقت سااوق

قأوققال يااانهإل ساااوق،قثااا قدنزياااذقت  قاااول،قوحاااالصضقتللاااو قت سااا  الضقت جليااالدقإ ااا قت
هاااذ قت مقوماااالضقصق ق تإلفاااعس قو  ااا قت معحاااظقأيخاااالقت قت بناااكقت ااالو يقفااايقدبنيااا

نماااالق اااوقت بااا قمسااادثم قعاااال ميق ي مااا قبو اااز قمشسسااا قعال ميااا ق  دنميااا قفقااال،قوت 
وخاامال قتسااد لتلقت مااوت  قويمداالقت دموي ياا ق ألمااوت قتصا تخااي ق نجااالفقعم يالداا ق

إنهااالقق اا (قب االقع55 قساالصويق،ماا قمالئاا قب االقنااالميقتوقمحدااال أ ثاا ققنسااالل قفااي
ودجاااا يقمااااعقعم يااااالضقق،ب اااالت قمش  اااا قصاداااا تضقماااا قت مشسساااا قت لو ياااا ق  دنمياااا 

قت سنوي قدقلي قت للمالضقتصسدثمال ي ق عسدثمال تضقت جنبي  تإلا تضق
وم قت ب تم قت منزذدق لع قدنمي قلو قت قلال قت لاالصقفايقت دنميا قتصاد االلي ق

(ق اايقباا تم ق ت م ونااالضقMENAيقب االت ق ثياا دقومنهااالقأعخااالءقفاايقمجموعاا ق فا
ت مسااادنلدقإ ااا قت ناااوتد (قإلساااناللقت قلاااال قت لاااالصقفااايقدقااالي قت لااالمالضقت سالساااي ق
 ال د  ي قوت  ح ،قحي قدسادنلق اذ قت با تم قإ ا قدقياي قت نجاالفقوت دقال قفايقت مهاال ق

ق  م خاايعحااظقت قت  غاا ضقدوساايعقلتئاا دقتإلااا تضقوتإلساانالل قوماا ق ااذتقت دوجاا ق
فايقوقسالسقفيقت دباللقتصاد اللتضقت نالميا قماعقت مشسساالضقتصا تخاي قت لو يا ،قت 

  دح يهة ت رمد ه ايقوق ت الضقت لو يا قسابال ق ساميعبا قماالق ايقت دنمي قتصاد اللي ق
و ااافق اااذ قب قإ ااا قت ماااوت قت عزمااا ،قخاااوتفدقاااال ق ال بيااا قت ب ااالت قت مقد قق،ة  ددد  و

ئاا قعاا قت مسااال   قفاايقت نمااوقتصاد ااالليقت  ااال ميقت ب االت قتاد اااللتضقدنمياا قمدبالل
قم قوجه قت نظ قت  ال مي  ق
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 ذ قت ل تس قت قعم ي قت مسال   ق ذ ق يقسعفقذوقحلي قصاد االلتضققي أبوق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
فااال نموقإذتقمااالقدحقااققفيهااالقي ااو قنمااوقمساادلت قأوقنمااوقتئدمااالنيقإذتققد ااكقت ب االت  

 قبآجاال قلوي ا قددخاالعفقي قينبغايقسالتلألققنماوقبال ال قق باال دق اقت د بي ،قأوقب
 ذتقم قنالحي ،قوما قنالحيا قألا صقمهما قت ق اذتققبالسدم ت  قم  قللم قت مليوني 

ع ااا ققفداااالز نااا قماااعقتإلندت نماااوقااااالئ قع ااا قإاااا تضقمسااا ولقبدوسااايعقت منالفسااا قت مق
ق  قوماااااااااااااالجااااااااااااات ساااااااااااااوققت  ال ميااااااااااااا قوزيااااااااااااااللدقت  اااااااااااااالل تضقمااااااااااااا قت سااااااااااااا عقت مند

نااالمال قت  أسااايقبال ساااوققوتص اااوقدزاااوققت اااوت لتضقع ااا قت  اااالل تضقيح ااا قف اااعق
بحسا قنظ يا قتإلاد االليققم  ازقوقألا تفق،ت  ال مي قبحس قنسب قمسال مدهالقبا 

ماا قأم ي ااالقت عدينياا ،قت ااذيقتسااده قبنظ يداا قحااو قنساا قت دبااالل ققلةؤر هنددلمن 
قت دجال ي 
(ق2003عاااال ق ق(MENA)ب ااا قمجماااو قاااا وضقت بناااكقت ااالو يق منلقااا قفقااالق
(قب اااالت قمنهااااالق9(قمساااا وعالقفاااايق 19(قب يااااو قلوص قتم ي اااايق دموياااا ق 1.1نحااااو 

سالنلضقب تم قتص عفقوتصسدثمال قفيقت قلال قت  ال قوت قلال قت لالصقوالالعالضق
ت د  اااي قوتمااالتلتضقت مياااال قوت  ااا فقت  اااحي،قوتلت دقت ماااوت لقت لبي يااا قوت ز تعااا ،ق

ت مبحا ق( قو  ا ق116ق،2005،قيا قت سانويق  بناكقت الو ي قت دق وت بني قت سالساي ق
مااا قت ب ااالت قفااايق اااذ قت مجموعااا قمدميااازدي قي قوجاااولقلاااالئزدي قباااقت ساااالبققت ثاااالني
 الق نيا قباال موت لقت لبي يا قوت لا صقفقيا دقت ماوت ل قو ع ماالقمجموعا قوتحالدقتأحل

ا يميالقفه قيمث قت دموي قمسا   قع اي قع يهاالق  ايقد جا قإ ا قت مشسساالضق اوميالقوت 
قت لو ي  
ع قعقااالق(قلاااMENAدحسااانضقتسااادثمال تضقت قلاااال قت لااالصقفااايقب ااالت ق  قاالق

(ق1990 ق ال(قعااا39.5%(قمااا ق GDPمااا ق قب نسااا ت دسااا ينالض،قحيااا قت دز اااضق
،قو  اا ق ااذتقت دحساا ق اا قي اا قأساا  قممااالقفاايقفئاا ق(2003)(قعااال ق46.4%إ اا ق 

(قوصقحدااا قمماااالقفااايقفئااا ق64.2%(قإ ااا ق 43%ت ب ااالت قمدوسااال قت ااالل ق مااا ق 
ق(قبااي ق58.6%(قإ اا ق 39.3%ت ب االت قمنلزخاا قت االل قومدوساال قت االل قماا ق 
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(،ق63.7%(قإ ا ق 42.4%أف يقياالق ما ق فيقل فيقت زد دقفيقأعع ،قو ذ كقممالق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
فئا قت الل قفايقولا قت ب الت قت فيقحي قت دز ضقتسدثمال تضقت قلاال قت لاالصق الصق

قلع قت زد دقنزسهال نالدجهالقم قق(76.6%)(قإ  ق50.1%ت مدوسلقم ق 
القماا(قم اا قوت مغاا  قود يهMENAو ااال قم اال ق ااذتقت دحساا ق االصقب االت ق 

قتإلماااااال تضقت   بيااااا قت مدحااااالد،قحيااااا قتنل قاااااضقت نسااااا قفيهاااااالقمااااا قمسااااادويالضقتاااااا 
(ق دب اااا قأع اااا قماااا قت م اااال قت مدوساااالق  ااااال ق1990 ااااال ق  ماااا قت م اااال قت مدوساااالق

( قع  قت ق ذتق  قي  قت م ل قت  ئيسقفيقدحس قلو قت قلال قت لالصق2003 
صقلتلاا قألاا قب االت ققهالسااهلدت داايق بياا دقفاايقتصاد اااللقت دحااوصضقت قباا قفاايقت دنمياا 
سا تئي قحدا قو ا ضقفايقت مجموع ق سبقدهالقب ثي قمث قت  ل قوت  وياضقو بناال قوت 
(قوق83.1%(قوق 79.8%(قوق 71.7%مدقلمااااااااااااااا :ق قال(قنساااااااااااااااب2003عاااااااااااااااال ق 

وع اا قب االت قألاا صقمثاا قت اايم قوسااو يالقوعمااال قو يبيااالقق (قع اا قت د دياا %92.2 
ياا ت قوت  اا تققت  ثياا  دوساايعقلو ققوت دحااوصضقتصاد اااللي قنحااوقتإل ااعحالضقماا قوت 

ت قلااال قت لااالصقفاايقت دنمياا قفيهااال،قولال اا قفاايقت جزتئاا قت ب االقت وحياالقت ااذيقسااهلق
قد تج الق بي تقفيق ذتقت مجال  

أمااال قتصساادثمال ققتنزدالحااال ققويعحااظقت قت مم  اا قت مغ بياا قت ثاا قب االت قت مجموعاا 
د دهااااالق(ق2003 ااااال ق  (ق ااااليهالقGDP(قماااا ق 5.1%ت جنباااايقت مبالساااا قوبنسااااب ق 

سا تئي ق ق(3.8 % قت  ل  (،قفيماالق1.9%(قو بناال ق 2.2%(قوداونسق 3.3 %وت 
مال يا ق يا قفاوتئضق قوجاولقساساال ب قمماالقاالقيشققال قحققضقت  ويضقو يبيالقوت يم قنساب

قمسدثم دقفيقت لتل  
 اذ قت مجموعا قفايقت ن افقت و قب لت قو ال قلو قت قلال قت لالصقفيقت ث ق

ضقصال ااثاا قفاايقتصدت دساا ينالضقيد  اازقفاايقمجااالصضقت لالااا قبال ل جاا قت سااالسققماا 
(ق1996-2003بنس قمحلولدقجلت ،قفقلقحقققت و قم ال قزيااللدقمدوسال قباي ق 

قااااااااااااااااااااااااالقلزاااااااااااااااااااااااا قت ثااااااااااااااااااااااااالنيقوق(قماااااااااااااااااااااااا قمساااااااااااااااااااااااادوت قت و ،ق60%نحااااااااااااااااااااااااوق 
ق
ق

%(ق70دوت  قإ يا قمجاال قت لالاا قبنساب قت ثا قما ق ممالق تصد الصض(قإ  قت ث ق
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وص ق(قم يااو قل5.43وااالقدوسااعقلو قت قلااال قت لااالصقماا ق قماا قمساادوت قت لياا    6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
(قم ياااااال قلوص ق  زدااااا دقباااااي ق8.66(قإ ااااا قت ثااااا قمااااا ق 1990-1995باااااي ق   زدااااا دق

(قم ياااو ق238لو  قفااايقالاااال قتصد اااالصضقلزااا قمااا ق و  ااا ق(،ق2003-1996 
وسااهلقق(قم يااال قلوص قفاايقت ثالنياا  14.86إ اا قت ثاا قماا ق ق ت و اات زداا دقلوص قفاايق

ق قفااايقت زدااا د(قم ياااال قلوص2.5الاااال قت نقااا قللاااو قت قلاااال قت لاااالصقمماااالقيقاااال  ق 
ق(قم يال قلوص قفيهال 1.23ت لي د،قث قمجالصضقت ميال قوت   فقت  حيقبز الءق 

والقااللقمجم ق ذ قتصسدثمال تضقت قلال قت لالصقت مغ بيقبماالقيقاال  قت ن افق
م ااا قوت   بيااا قت سااا ولي قوت جزتئااا قوعماااال قد دهاااالقم ياااال قلوص (قق13 ت ثااا قمااا ق

ظ قب ل القبقي قت ب لت قت   بي قب  اال قد(قم يال قلوص ،ق دن2وقق3.5وقق4.0وقق5.5 
و ا قدداوف قق،نسبيالقمثا قإيا ت قوت  ل قو بناال قوعماال قوداونسقوف سالي قمدوتخ  

ع اا قموا هااالقفاايققوت  اا تققو يبيااالقوتإلمااال تضقت   بياا قو ي  ااالق(إساا تئي  أ اااال قعاا ق
ق مجموع قت بنكقت لو يقع  قسب  قت م  ومالضقت  ال مي 

ه
هةال تش  له وهةإل   اهه2-3

ممالقصقسكقفي قت قت نموقتصاد الليقت مبنيقع  قت م  ف ق وقأفخا قأسا و ق
وت م  فاا قت داايقيقااو قع يهااالقتاد اااللقت دنمياا قدغلاايقماا ح دي قق   دنمياا قتصاد اااللي

ت قوق مااااال:قت د  ااااي قت سالساااايقوت ثااااالنويقثاااا قت جااااالم ي؛قوتصساااادثمال قفاااايقتإلنسااااال ،ق
النيقو مال:قدنمي قت مهال تضقالقفيقت مبح قت ثمت لي دقددخم قت نملي قت مسال قإ يه

ت   مياا قت بساا ي قو اايقتصساادثمال قفاايق  اايلق أسقت مااال قت بساا ي؛قوتصساادثمال قفاايق
قت نسل قتإلبلتعي ق  بح قوت دنمي  ق

ق
ق
ق

ويق االقبال دنمياا ق نااالقمساا وعالضقت دلااوي ق  ساا عقوت لاالمالضقت مندجاا قوت جلياالق
قدقلما ق انالعيال قتضقت ملد االامنهالقو اذ كق ساال ي قإندالجهاال،قو ايقت ساالئ  قفايقتص

فايقسا قق سايالقوت جناو قق لو قت نماوقباقضع فقم قت نالمي ق ال ديقوت م ن  قحليثال ق
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ساد كقد قياعم قفهايمنهال قأمالقتصسدثمال تضقفيق  يلق أسقت مال قت بس يققيت س ا  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
قتضقت نموقوت دنمي قبسوتءقم قحي قتص دمال  لد الام قتبهالق عق

دمااال قم تحاا قت ل تساا قتصبدلتئياا قمنااذقت دز ااضقعال ميااال قأ اااال قم االصضقإ:ه راًلهة تةلددم 
قودقفايقإم الناالضقت دحقياققما حظا(قبو زهالقت هلفقتإلنماالئيقت  ثا ق2003عال ق 

يااا قثأل زيااا قت جليااالد،قوذ اااكقخااام قجهاااولقت سااا يقت ح باااي قت  ااالتفقتإلنمالئيااا ق
 دحقياااققباااالايقد اااكقت  ااالتفقخااام قماااالقعااا فقلو ياااالقبال مباااالل دقت مسااا ع ق د  اااي ق

عاد ااااللتضقت دااايق اااليهالقللااالقإل اااعفق كقت ااالو يقت جمياااع،قبمساااالعلدقمااا قت بنااا
الئقق دلزاايضقأعاالتلقت زقاا تءق االيهال قوااالقو اا ضقجهااولقمسااالنلدقثااالااال قت د  ااي قووق

ت د  اااي قت ساااالم قم تحااا قت نخااا قفااايقت بيئاااالضقت دااايقداااوف ضق اااليهالقت دل ي اااالضق
ق دسييلقت ملت سقوتصنزالققع  قت د  ي قفيهال ق(بال ق وضقلب ال ق ت عزم ق

 جهاااااولقفااااايق ال بيااااا قت ااااالو قت نالميااااا قوبخااااامنهالقلو قمااااا قواااااالقبااااالأضق اااااذ قت
 MENA قت د  اااااي ق2000(قمثاااا قت ااااايم قوجيباااااوديقماااااعقمااااشدم قلت اااااال قعاااااال ق:)
يع،قوأ سز ضقع قدقل قم ماوسقفايقدالعي قتص دزتماالضقت ح وميا قفايقت مساالوتدقجم  

بااي قت جنسااي قفاايقت د  ااي قوفاايقالالعااالضقت د  ااي قت عحقاا قودقاالي ق دح اايعضقمهماا ق
 ي قت جالم يقوت دحليالضقت جليلدقت نالجم قع قخ و دقت د   قمالصقت حياالدق لو قت د 

ت دق يا قت سانويقبال لينالمي ي قوت ملفوع قبال م ال ف ق قت مدسم فيقت سوتققت  ال مي ق
ق ق13(2003،65  بنكقت لو يق

ت زخاااا قفاااايقد ااااكقت جهااااولق ااااال قوصزت قي ااااولقفاااايقت حقيقاااا قإ اااا قدااااوف ققأ قأي
ت داايقوبنساب قو اا ضقن افقت ماوت قت   ياا قت مدالحا ققد تخاي قت عزماا ات ماوت قتص

ل  ضق قلال قت د  ي ق دحقياققت  التفقتإلنمالئيا قت ساد  قو اذ قت  التفق اي:ق
قالدق فاااااااايقناااااااامسااااااااالنلدقت د  ااااااااي قت سالسااااااااي،قساااااااامو قت يدااااااااال قوألزااااااااال قأساااااااا قت م ال

ق
ق
ق

(،قود  ااي قت زديااالضقأسااودقز واالياا قماا قماا ضقوفياا وسقتصياالتتص دحااالققبال ماالت سقوق
،قوم ال جاا قتحديالجااالضقت لزااال قت م ااالاي ق حياا قيمث ااو قنسااب ق بياا دقماا قبال زديااال 
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ل قت ااااذيقي  ااااسققاااات لزو اااا قت مب اااا دقبال دنمي حااااالصضقت  سااااو قوداااا كقت ماااالت س(،ق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ق ت دمال قت ب لقبال لز ،قوألي تقت د  ي قت سالسيق  بال غي قودلزيضقت مي قبينه 

ت م  فااا قفاااايققو قااالقت اااد قماااشدم قت ااااد   قمااالصقت حياااالدقوتصاد ااااللقت قااااالئ قع ااا 
سيالسااالضقت د  ااي قوت داال ي قإ اا قجالناا قدح ياا قسااالم ق االو قب(ق2002ساادودغال ضق 

ق  ت عدينيااات مهاااال تضقوت د نو وجياااالقفااايقسااالقت زجاااودقفااايقتصندالجيااا ق منلقااا قتم ي اااالق
ت د  ي قتصسالسيقتصبدلتئيقوث ثيقسبال قت د  ي قت ثالنويقدمالمالقفيقلزال ق ث  قتقأ 

(قمعقدحس قنسابيق2003-1999 قت زد دقبي ق  يفيقت يم ق  قلال  قت ملت سقل
 اذتقت  الل،قمماالقيال قع ا قعال قفالع يا قبا تم قت بناكقت الو يقفايققفيبليءقجلت ق

 ذتقت ب لق   قثق قجهول قفيهال،قو بمالقد و قب تم قتصعدماللقع  قت ذتضقوت د االو ق
قتصا يميقت   بيق يقت بلي قتصفخ قفيقحال قتصلديال  

القت  ح تءقت جنوبي قح  ق بيا دقما ق اذ قت با تم قضقب لت قفيقتف يقيحظيوالق
مثاا ق ينيااالقو ناالو تسقومو يدالنيااالقوت نيجاا قو ي  ااالقثاا قدوساا ضق ااذ قت مبااالل دقفاايق

 لت ق يقت يم قو المبيالقوموزمبياق قوت ساشت ق ناالقتيا قبق  دمث قثعثق2003مال س/
(قو  هااالقع بياا ،ق ددبناا قMENA قمجموعاا قيفاالقت لبي ياا ق قت ب االت قت غنياا قبااال موت

وت حاال قمد تجااعققت اايم  يقجيباوديقوقتصفقاا قفيهاالقو ااقت ثا ق ااذ قت مباالل دقفاايقت ب الم
ت ثاا قفاايقجيبااوديقحياا قيسااولقفيهااالقخاا زيقت اااال قت مشساا ي قتعااع قت سااالئلي قفاايق

ناااالاوسقت دنبيااا قفااايقت سااا ولي ققيلااا قت ااايم قدمالماااالقو  زدااا دقذتدهاااال قو اااذتقت مشسااا ق
ت  ااااا تققوساااااو يالققفاااااي،قوق(53%(قوت ثاااااالنويق 59%بال نساااااب ق  د  اااااي :قتصبدااااالتئيق 

( قودقااااعق45%(،قوفاااايقسااااو يالق 9111(ق ساااان ق 33%بال نسااااب ق  د  ااااي قت ثااااالنويق 
-91%(قبااااي ق MENAنساااا قتص دحااااالققبااااال د  ي قتصبداااالتئيقفاااايقبااااالايقب اااالت ق 

ق(،قعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتقالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قوت جزتئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قودااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااونسق%83
ق
ق

(قع اا قت د دياا ،قودقااعقنساا قتص دحاااالقق98%(قإ اا ق 95%وسااو يالقبنساا قماا ق 
(ق ااالصقعماااال قوداااونس،قوق70%يقفااايقعماااو قباااالايقت ب ااالت قباااي ق باااال د  ي قت ثاااالنوق

(ق االصقت مغاا   قودساادثن قماا ق ااذ قتص اااال قنساابديقتص دحااالققتعااع قنساابيالق%86 
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داوف قدعقفاف سالي قو يبياالقأماالقق،(90 %(قوق 100%الق داحيا قب غق إسا تئي (فيق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
قبيالنالضقعنهال 
داا قت   مياا قتال قتمااالقدنمياا ق تسقت مااال قت بساا يقومه:هنهة  دد  هة نطددلل لهش  مددً :ه

بينااالضقمنسااو دقعاا ق أسقت مااال قت بساا يقسااوصقمقااالييسقمدز ااا ق ل تسااالضققددااوف عف
قساااااااااوصقنسااااااااا قوت اااااااااااال قنمياااااااااا بحااااااااا قوت د وصقعاااااااااا قتنسااااااااال قتق14 ناااااااااالقو ناااااااااالك

 وجيااالقوقي قعاا قفجااودقت   اا قوت د نبالخااب ااو دققمدز ااا قومااالق ااوقمدااوف قصقيقاال قإص
ال قمعقمالقفيقب لت قمجالو دقمث ق،قايالست  قجالنبهال لصقت ب لت قت   بي قو ذ كقتي ت ق

 ذتقت م زققفيقليالضقت د وي قع  قدوسايعقمغالل دقنل  قدمثع قوقق15وتسبالنيالقالد  ي
قلو قت قلال قت لالصقفيقت دنمي قتصاد اللي قب يقحال  ق

وتذتقتعدمااالنالقعاااللقمسااادللميقساااب  قت م  وماااالضقت  ال ميااا ق تصند نياااض(قمشسااا ت ق
عااال قق إساا تئي (ت بساا يقفااال قث اا قساا ال قمااالق اا أسقت مااال قمقيااالسقيقاا  ققتفد تخاايال ق

م  ومالديال،قيقالب قذ كق بعقس ال ق ا قما قق اعقت  ال ميت(قيد الم و قمعقت موق2003 
ماا قساا ال ق بنااال ،قق(12%)تصمااال تضقت   بياا قوت  ويااضقوت بحاا ي قوالاا قدبالعااال ،قوق

فيقتص ل قق(8%)(قفيقجيبوديقوق1%(قبي ق MENAفيمالقددوز قبالايقب لت ق 
%(قفاااايقسااااو يالقوت  اااا تققوت اااايم ق ساااان ق2-%1ماااا قذ ااااكق قب اااالوت    ااااال قذتداااا ،ق

ق (2005(ق االعلدقبيالنالضقمشس تضقت دنمي قت  ال مي ق2002 
ه

هة ن)  يهر ة   ته ه3-3
فاايقدزتياالقموبساا  قفاايقت جزتئاا قم دز اا ققت االمااال قحال يااال قت بلال اا قم االصضقب غااضق

ققوحااانق%(قوفااايقداااونسقوتصماااال تضقت   بيااا قت مدحااالد30 ت اااثع قت ليااا دقسااانوتضقت 
ق
ق
 بياااا قت ثاااا قماااا قمغ%(قوفاااايقتياااا ت قوت مم  اااا قت 50%(قوف ساااالي قوت  اااا تقق 16 
%(قوذ اكقبحسا قتص ااال قت منساو دقحيا قد  اسق13ت ث قم ق قل %(قوتص ق12 

قدز ا مقال نا قماعقت حال ا قفايقت ب الت قم ققماوت لللي قفايق زاالءدقدل ايصقت ق فقلت
ومنهااااااالقب اااااالت ققت بلال اااااا قفاااااايقت ب اااااالت قت نالمياااااا ح ااااااالءتضقتق تق %(6.5 ق للت اااااا
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م الدا ق الم  قسام لوذدقم قمسوحالضقت س دقو يسضقم قتح الءتضقق(MENA)  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
قت لو ياا ت  ماا ق قودساام قبحساا قد  ياافقمنظماا قماا ساامي ق مااالقفاايقت ب االت قت مدقل

(ILO)اااالل ي قعااا قت  مااا قمااا قت سااا ال قت نسااالي قتاد اااالليالقوت باااالحثي قعنااا قتق  
قليااالقمااا وي ااا  قفااايقت  ق فخاااعقعااا قداااال  يقت  مااا قبحثاااالقعااا قفااا صقتفخااا 

 بلال ا قت موسامي ق الي قايالسقت بلال  قوتصسدللت قفيقت قلال قت ز تعايقمت ب لت قت نال
قلال ق ي قت  سميقفيهال ق مالقدسادب لقبلال ا ق  وب قايالسقتصسدللت قفيقت ق بقل

صساابال قعاالدقمثاا ققت نسااالءقماا قحسااالبالضقت  ماا قت نسااوي قفاايق ثياا قماا قت حيااال 
 د بي ققغوت ثقالفي قت  قجالن قدزخي قت دز ققيزقوت م واالضقت هي  ي قوتصجدمالعي يت دم

 قعااقتضليااب ق مااالقيج  هااق، دااتصلزااال قتوقت  ماا قجزئيااالقبوظااالئفقلال ئاا قو ياا قثالب
دسا  قوقق ت ل  قع ي قتسودقبال  جاال وقتسوتققت  م قت ديقيقالسقفيهالقع ضقت  م ق

دقت  مااا ق يااا قوق%(قمااا قفئااا قت ناااالسقلاااال  قاااا70ت ثااا قمااا ق فااايقت  ل قت نساااالءق
%(ق60 ما قفئا قت  االم ي قما قتصفا تلقت  االل ي ققنساب ت نز ضقوققتاد الليال ق قت نسل
ق (2002-2000ت زداااا دق %(قلااااع ق63.5مدوساااالق ت اااا قم اااال ق(ق1996  ااااال ق 

قال قالالعااقت  اا قت  جااال ق اايقت ثاا قممااالق ااوقمنسااو قوقالوع ياا قفااال قتص اااال قت ز  ياا ق بل
 قالثاا دج اا قماا قحقيقاا قق،ودق ياا قمحسااو قفاايقم االصضقت بلال اا  نسااماا قتقال قوتساا 
قدنميااا  يقمدزالامااا قفااايقا اااو  القفااايقت جماااالسااااللقتصاد اااالليقتإلنلال ااا قع ااا قت ت ب

ق (WDR 2005)قتصاد اللي 
 قت  ثيااا قمااا قبواااالقي اااو قمااا قت ساااالئعقفااايقت  ليااالقمااا قت ب ااالت قت نالميااا قم اااالح

باااااا تم قتص ااااااعحالضقت هي  ياااااا قمثاااااا قتنلزااااااالضقم اااااال قت نمااااااوق ي قبت ندااااااالئ قت ساااااا 
قلقت زقا قو اذتقمااالقلااب قت ناالسقدحاضقالليقوت دزاال قم اال قت بلال ا قوزيااللدقنساا اتصاد
ق
ق

ضقم ل قت دخل قوحالصضقت  جزقيعقفيقسبي قدلزف ح  ق عاد اللقتص لنيق
تإلنزااااااالققت  ااااااال ققماااااا قلااااااع قدبناااااايقسيالسااااااالضقدلزاااااايضقماااااالفوعالضفاااااايقمياااااازت قت 

وتنلزاااااااالضقتإلسااااااادهع يقوتإلسااااااادثمال يقتزتءقدوسااااااايعقنسااااااااللقت قلاااااااال قت لاااااااالص،ق
ققق 16(53،ق2000م لقت جوق  قل ق ع ق  بيت مسالعلتضقت مال ي قت 
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ع اا قت مياا قتساادم ت قتصنزااالققت ح ااوميقت اا قجالناا قدج باا قت قذ يساادل قماا ق اا
قضدوسيعقنساللقت قلال قت لالصقم قتج ق فعقم لصضقت نموقتصاد االليقودلزاي

قيقت مسااااااا    ااااااموياااااا قدمساااااا   قت ق قاااااادبم اااااالصضقت بلال اااااا قوت زقاااااا قم ااااااال قو  اااااا ق
قال قت نالميا قساببق  قت ب التظام قت بلال ا قفاي قوتذتق الناضقتص ث قدحليالقب و دقحالسام 

قق ت قت ث قم قذ كق(MENA)ه ق يق ذ كقفيقمجموع قف  زق ققال ق ئيسي
 قفاايقلدقاال قت جزتئاا قوم اا قوتص ققي اات محقلاالقت زقاا تدجال ااالضققدح ياا قيبااي 

ساااوتءقباااي قمند ااافقعقااالقبعاااللقت سااا ال قت زقااا تءقمااا قت  يااافقوت حخااا ققضدلزاااي
م  وس قفيقت مغ  قفقلقتزلتلضقو   قت حال  ققت ق  قت مالخيقونهاليد  قضيالندس ي

%(قبااي ق19(قت اا ق 1991-90 دق زداافاايقت ق(13.1%)نسااب قت ساا ال قت زقاا تءقماا ق
فااايققماااال%(قت بااا قم27.2 ت ااا قق(%18 (قوت زيااااللدقفااايقت  يااافقمااا ق97-1998 

 كقد%( قوتصدجال قنزس قيعحظقفيقدونسقبي ق12.2 ت  قق(%7.6 ت حخ قم ق
قفاايعحظقأ قاعلماابمقيااالسقلاالقت زقاا قت و  اا ق قت زداا دي قو  اا قبنسااب قتلاافقدمالمااال ق

%(ق3.1ب غاضقنسابده قفايقم ا ق االقت س ال قت ذيق ا قدحاضقلوص قوتحالقباال يو ق
فاايقبااالايقت ب االت قت مااذ و دققتئه  ااال قنظاا قفيمااالق(ق2000ت ساا ال قعااال ق ق جماامماا ق

قس ال قفيهال  تق جمم%(قم ق2و ذ كقتي ت قتا قم ق 
 %) قفيقم  قد  ق ثي ت ق تضقمشسزق قلوص ي قبال يو قد دزعقت ت ودحضقللق

%(قفاااااايقت مغاااااا  ق14.3(قمقالباااااا ق 4000ماااااا قمجمااااااو قت ساااااا ال ق  ااااااال ق ق(43.9
ت زقااا قباااي قفجااودقوبااذ كقد دزاااعقق ون اافق اااذ قت نساا قفااايقتص ل قوتياا ت قوداااونس

قق اااكقت ب ااالت قت ااا د%(قمااا قت سااا ال قفااايق ااا ق0.5 قت للاااي قمااا قتاااا قمااا ق ي اااذ
ق
ق
ق
ق
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ت مغااا  قون ااافقق%(قفاااي3.1%(قفااايقت جزتئااا قو 3.8%(قفااايقم ااا قو 11.3   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ق *وتي ت قودونسل قتص ققفيتصلي دق

ت ساا ال قت ااذيقي يسااو قع اا قتااا قماا قلوص قوتحاالقفاايقنسااب قيعحااظقتنلزااالضق
%(قعاال ق1.6(قت  ق 1981%(قفيقعال ق 5.1(قم ق MENAت يو قفيقمنلق ق 

(قوق1996%(قعاال ق 2 و  ضققي ب لقذ كقحقلبالصزليالقضو  نهالقبلأق،(1993 
 ق قاااال قت  اااالبت ق الناااضقتاااا قم ااالصضقت زقااا قفااايققو ااايق (1999%(قعاااال ق 2.6 

بي قعالميقت مناللققت نالمي قفيققهال،قوت قتدجال الضقم لصددزتيلتآل قمديقفهيقمت نال
القت مدقب اا قعناالقياام االصضقتف يققءالنمااعقت د تجااعق بالساادثقض(ق الناا2001(قو 1993 

نلقمقيالسقلوص يا قباال يو قت دز اضقت نسا قوع%(ق44مدوسلقعنلق م دز  ق نس ق
(قMENA بااعقسااا ال ق تآل ق قد ااات مالخاايق قنيسااا يدياا قفااايقت  قاالقت ثمبساا  ق

وسااالقتسااايالقوقتو باااالققماااالقفااايعدينيااا قو ع ماااالقتع ااا قم ال  قم ااالصضقتف يقياااالقتقاااود
ق  لمسقت س ال (
بااال قساا ال قت قق وثعثااساا قق ساايالقن اافقساا ال قيشساا قأ ق قسااشقموعناالق ااذتقت 
ذ قت مناااللققتصندااال قفايق ااالعالدقلالقت زقاا قو  ا قدحاضق اا ققف يقياالجناو قتسايالقوت

ق  م ظا قت نماوقتصاد االليقفايقت  االت قوقق،ت  اال ميقنداال تص قن افقمث قت ث قماد
بقال قق ززباال قنح ا د(قصMENAمس   ق فق  يعهالقوقبوقنجوق ققتسيالقس زصقت يقي
قبال بلال   ق ال قسالحتن

ق
ق
ق

هة ت ت   تهر  تلأ ته-4

                                                           
  ه دددههةدددنهراللهه(1.08)ه ة  ةدددههة  ة ه ددديه طددد)هة ف دددليهة مة طدددلهة  دددر هم هأدددر هف ددد لته*

هم  ل:ه(1993)
 http://iresearch.  worldbank.org/povcal. netه
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 اااوحظقأ ق ناااالكقفئداااال قمدميزداااال قعااا قب خاااهمالقفااايقدساااالب قت ماااوت لقت لبي ااا ق
 بس ي قو يقفئ قب لت قمالقساميضقفايق اذ قت ل تسا قب الت قت نهاوضقتصاد االليقأوت

ت مل ااو قوت داايقدسااولقفيهااالقنساابال قم دز اا قماا قت بلال اا قو اايقعمومااالقب االت قمليناا ق
وع يهالقت دزتمالضقمال ي قلو يا ق سالتلقت قا وضقت دايقدسا مدهالق دمويا قبا تم قت دنميا ق

 قوت زئااا قت ثالنيااا ق ااايقب ااالت قتصاد ااااللي قفيهاااالقوذ اااكقمناااذقسااانوتضق يساااضقبال ق ي ااا 
قت دغيياااااااا قت بنيااااااااويقتصاد اااااااااالليقت مل ااااااااو ق  م ياااااااا قت نماااااااااوقت مدوت اااااااا قو اااااااااي
وفياا دقت مااوت لقت لبي ياا قو االيهالقفااوتئضقمال ياا قوم هااالق إساا تئي (قفاايقت ااعقمليونياا ق

ق   قتلدعفهالقفيقمشس تضقت دنمي قت بس ي قومشس تضقت لل قبزوت ققم حوظ  
ع ي قت ث قفيق  دالقت زئدي قبالسدثنالءق إس تئي ( قوت قت نموقلتل يقت منس قي و ق

فعقزت ضقفيهالقنسبال ق ي ق ين قم قت  مال  قدبح قع قف صقت  م قوبس  قمدزتيالق
مااعقدنااالميقت ق ااو قفاايقدنمياا قتإلنسااال ق ااحيال قوم  فيااال قوتاد ااالليال ،قماا قم تحاا ق
قت لزو  قوسد قم تح قت  ما قت ملد زا  قوبال داال يقفاال قسيالساالضقت نماوقتصاد االلي
ت قالئم قع  قدلزيضقت زق قددل ا قدنميا قت مهاال تضقت بسا ي قت ثا قما قلعا قفئاالضق

قت لل قت منلزض ق
و قاالقحااللقت مبحاا قت ثال اا قثعثاا قمحااالو ق دلزاايضقت زقاا قماا قلااع قدلزاايضق
ت بلال اااا قودحزياااازقت نمااااوقبساااا  قمدبااااالل قو ااااي:قتإلجاااا تءتضقت ز ال اااا ق دوساااايعقلو ق

دمهيااالقت بيئااايق دوسااايعقت نسااال قت قلاااال قت لاااالصقفااايقت دنميااا قتصاد ااااللي قماااعقت 
تصساادثمال ي قوتصاد اااللي قت ملد زاا ؛قوت ثااالنيقمسااالنلدقت د  ااي قت سالساايق تصبداالتئيق
وت ثالنوي(قم قلع ق فعقنس قتص دحالققبال ل تس قوت  ماال قت م تحا قت ل تساي قفيهاال،ق
قثااااااااا قتصسااااااااادثمال قفااااااااايق تسقت ماااااااااال قت بسااااااااا يقفااااااااايقتعدمااااااااااللقأسااااااااا و قت د  يااااااااا ق

قت ملد ااااا قوت د  اااااي قت  اااااال يق   اااااوتل قت مش  ااااا قماااااعقفااااا صوت دااااال ي ق قاااااوصقت  مااااا ق
قت دساااغي قوت دنميااا قفخاااعقعااا قدوسااايعقمجاااالصضقت بحااا قوت دنميااا قونسااا قت نزاااالقق

ق
ق

ع يهااالقفاايق اا قت قلالعااالضقت  اانالعي قوت ز تعياا قوت للمياا ق د ماا قبو اازهالقمح  ااالق
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  نماااااوقت مدوت ااااا  قويم ااااا ق  قلاااااال قت لاااااالصقت قي لاااااذقلو  قت  المااااا قفااااايق اااااذ ق
ق دحقيققم لصضقأع  ق  دنمي قو  نموقت   ي تصدجال الضق

صقيدواعق يقمح كق  دنمي قتصاد االلي قلوت قت دحزيازقوت نماوقماعقوجاولقنساب ق
مااااااثع ق ت ع اااااا قماااااا قت مدوساااااالقت  ااااااال ق ب اااااالت قق(8%)مدزالاماااااا ق  بلال اااااا قدزااااااوقق

MENA)ق(10%)مااعقت نساا قت للاا دقمثااا قت مدوت اا ق،قود لاا قباا م قت دنمياا ق
ققماا قت نساايل قتاد ااالليالقوت داايق اايقصقدمثاا قأ ااع قأ ثاا ماا قاااودقت  ق(15%)إ اا ق
فااااايقب ااااالت قق(40%)مجمااااا قت سااااا ال قفااااايقت ب ااااالت قت نالميااااا قومااااا قق(49%)مااااا ق

 MENAقلااع قت  قاالقت حااال ي قو ااذ كقااال قت مبحاا قت  تبااعقدلزاايضقم االصضق)
ت بلال اا قم اال تق  نمااوقتصاد ااالليقبااال دلبيققت دج يباايقع اا قتصاد اااللقت جزتئاا يق

ما قااودقت  ما قق(7%)إ ا قمثع قق(15%) قدلزيضقت بلال  قم قأنموذجال قووجلقت
(قإ اا قت ثاا قماا ق1999-2003يخااالعفقم االصضقت نمااوقتصاد ااالليقفيهااالقبااي ق 

ت خااا فقويسااا  قم ااالصضقت دقااال قت د نو اااوجيقت مقاااالسقب ندالجيااا قت  نال ااا قت   يااا ق
خاا فقفيهااال،قوت حال اا قأ اا  قحدمااالقمااعقت دلزاايضقماا قنسااب قق(28)باا  ث قماا ق

قع  قأ ضقت وتاعقمعقم لصضقدقل قمحلولد قبال مالئ ق(30)
مااا قلاااع قت د  اااي قوحااال قدساااه قتيجالبياااال قق ت بسااا ي ماااالقوجااالق اااذ كقت قت دنميااا ق

وم نويااال قفاايقزياااللدقم االصضقت دقاال قت د نو ااوجيقت مقالساا قوذ ااكقفاايقن اافقب االت ق
(MENA)ود سااااااااقجمياااااااعقت ب ااااااالت ق  نهاااااااوضقق*(2000-2003  زدااااااا دقباااااااي ق ق

ل قت نمااوقمااعقت د الماا قتصا تخاايقت مااال يقت بيناايق هااذ قتصاد ااالليقمااعقت دغياا  قويقاا
ت مجموعاا قنمااوتقحقيقيااالقتفخاا قماا قباا تم قت نمااوقت مساادنلدقإ اا قنساا قمدزتياالدقماا ق

قت ق وضقت لو ي  قود صق ذ قت  شي قت مدوتخ  قمالقي دي:
ق

 *ه وههلة يهت لمنميهالأ يه لن أثهن  تطهة هنم   ته راهة هلة يهرةته .
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قيقت وسااعقبدح اايعضقدز ااي ي ق م ااالل قت نمااوقلتل اايقت منساا تص دمااال قت جاالق-1  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
قفاايقنااالحيدي :قت و اا قموخااو ق تسقت مااال قت ااذيقصقي ااو قعبئااالقع اا قت دنمياا 
وذ كقعنلمالقدد د قم الل  قما ق انالليققت دنميا قت   بيا قوتإلا يميا قت مساد   ق
ب ياالت قعاا قللماا قت االي قت ثقي اا ،قإمااالقماا قلااع قت قاا وضقت لتل ياا قت ميساا دقأوق
ت سااا ت الضقأوقتصسااادثمال تضقت   بيااا قت مبالسااا دقفااايقدمويااا قت دنميااا قومجالصدهااااال؛ق
وت ثالني قإيقاالفقت هال قت مدزتيالقفايقت لالااالضقت بسا ي قت  الم ا قما قلاع قدوسايعق
لو قواالعااالدقت قلاااال قت لاااالصقودحساااي قمناللاااالضقتصسااادثمال قوت  اااعفقبيئالدااا ق

مي قمهال تدهالقفايق الف ،قوم قلع قدحسي قنوعي قت لالاالضقت بس ي قت  الم  قودن
ت دااال ي قأثناااالءقت  مااا قو فاااعقنسااا ق تسقت مال /ت  مااا قوت دزالعااا قماااعقت ساااوتقق

قت  ال مي قم قلع قتصسدثمال تضقت جنبي قت مبالس د 
د سايققلو قت لو ا قفايقايااللدقت دنميا قتصاد االلي قما قلاع قإ اعفقت قلااال قق-2

قال،قلو ت  اااااال قوسااااازالفي قإسااااا تف قع ااااا قتصسااااادثمال تضقت مدنالميااااا قوساااااب قدحزيز ااااا
ت للو قل فال قفيقت سوتققتصسادثمال تض ق ماالقيدل ا قذ اكقت الو ق فاعقت قال تضق
تإلنزالاي قت  الم قع  قت بني قت سالسي قوت هيال  قت دحدي قت سا  ي ؛قماالءقو ه باالءق

قول ق  قو ي قس  ي ؛قللمالدي قوأمني  
ت قل ققف صقت  م قت مبنيقع  قدوسيعقاوتعالقتإلنداال قوت منالفسا قوت د الما قق-3

تإلا يماااايقوجمي هااااالقينساااا قماااا قدحزياااازق زااااالءدقتصساااادثمال تضقت لال اااا قت مح ياااا ق
وتإلا يميااا قوت جنبيااا ق ااايقت خااامال قصمد اااالصقت م ااالصضقت مدزتيااالدق  بلال ااا ق
فخع قع قت وظالئفقت  الم قفيقمجالصضقت بن قت للمالدي ؛قت د  يمي قوت  احي ق

قوت ب لي   قسبيعق  دنمي قتصاد اللي  
تاد اللقت م  ف قفايقساد قم تحا قت د  اي قومجاالصضقت  ما قت د  يزقع  قبنالءقق-4

 ااوقت ساابي قت   باايقوت مح اايق بنااالءقم االصضقدقاال قد نو ااوجيقتيجالبياا قومدزتياالدق
وذتضقإسااهالمالضقمدعحقاا قفاايقم االصضقت نمااوقتصاد اااللي،قأيقت د وياا قت ثاا ق
ع اااا قت دح اااايعضقت داااايقدقاااالمهالقت دلبيقااااالضقت دج يبياااا ق نظ ياااا قت نمااااوقلااااال جيق

 ت منس  
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ذتق النااضقت اا شصقت ااثع قت و اا قت سااالبق قدنلبااققت ثاا قع اا قب االت قت ااوف دق وت 
ت بساا ي قفاايقت منلقاا قفااال قت  شياا قت  تب اا قدح اا قت ساامو ي ق ب االت قوفاا دقت مااوت لق
ت لبي ي قم هاال،قودا ديقم م ا ق هاالق  مجموعا (قومساد   قم هاالقفايقمدل بالدهاالق

 قلايقاااا ق  غالياااا ق جهااااولقتساااادثنالئي قفاااايقت دوت اااا قوفاااايقظاااا وفقبيئياااا قوعال مياااا
ندالجيدااا قفااايق  عنلاااعققت حقيقااايقبم ااالصضقت نماااوقفااايقمدوسااالقللااا قت زااا لقوت 

(MENA)وفيقتإلسهال قفيقاياللدقم لصضقت نماوقتصاد االليقت  ال ميا قأساودقق
قبس قق سيالقوجنوبهال 

وددللال ااااالقت مال يااا قدجاااالوزقتإلساااا ال ي ققهااااال(قيم نMENAوب ااالت قمجموعااا ق ق-5
إا يمياا قذتدياا قبااي قت ب االت قت غنياا قبااال موت لققبال  الما قفاايقإااا ت قباا تم قمسااالعلتض

قتنلااعقفخااعقعاا قق قت مااوت لقت ماللياا ت لبي ياا قفيهااالقوت ب االت قت داايقدزدقاا قإ اا
 قخاام قت مجموعاا قلززاات نمااوقوأنساال قت دنمياا قفياا قلتل يااال قوبساا ولقتااا تضقم

  ت مو لي ق قو ي يلو ق(قبزئديهالقت مMENAت   بي قفيق 
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Abstract 
This Study aims to determining and analyzing the sources 

of Economic Growth at MENA and the Sustainability 
Approaches of Activities with the world regions between 
(1999-2003), in which found two discriminated subsets: the 
first; of natural resources for transitions and the other for 
catching up. 

The Economic indicators of growth referring to the 
abundant of catch-up basics, but can't crossing constraints 
like Unemployment and the shortage with human capital 
development. The first constraint affects growth directly, but 
the other can do through out of the most important 
component of growth, technological progress rates. 
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The Study found that these relationships are significant and 

on the right directions, but it's conveying the warranted 

ranges for abroad act depends on the governments and their 

procedures in creating the appropriate market and 

environment in order to  capture the goals. 
 
  Lecturer at The Regional Studies Centre, The University of  Mosul. 
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