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  قراءات

  
  ١٩٩٠التقرير االقتصادي العربي املوحد، 

  األمانة العامة جلامعة الدول العربية،
  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،

  صندوق النقد العربي،
  .منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول

  
  

، مصدراً ١٩٨٠يشكل التقرير االقتصادي العربي املوحد منذ صدوره سنة 
اسياً للمعلومات والبيانات املتعلقة باقتصادات الدول العربية، ومرجعاً قيماً لكل أس

املسؤولين والعاملين واملهتمين بالشؤون االقتصادية العربية؛ إذ إنه يوفر القاعدة 
وهو يمثل ثمرة اجلهود . لألوضاع االقتصادية العربية يف املنطقة اإلحصائية األشمل

، واالجتماعي، صندوق النقد العربي: ية رسمية هيت عربوالتعاون بين أربع مؤسسا
  .واألمانة العامة جلامعة الدول العربية، ومنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول

يقسم التقرير إىل تسعة فصول رئيسية تتناول، على التوايل، التطورات 
لوطن العربي، االقتصادية الدولية، والتطورات االقتصادية واالجتماعية العامة يف ا

والتطورات القطاعية يف جمال الطاقة، والتطورات املالية والنقدية، والتجارة 
اخلارجية وموازين املدفوعات، والعون اإلنمائي العربي، والعمل االقتصادي العربي 

وباإلضافة إىل ذلك، يحتوي التقرير . املشترك، وأخيراً أوضاع االقتصاد الفلسطيني
داول مفصَّلة بشأن جميع النشاطات والتطورات االقتصادية على ملحق كبير يضم ج

وفيما يلي ملخص ألهم موضوعات . يف الوطن العربي ككل، ويف كل دولة على حدة
  :التقرير

، نمواً بلغ رعرف الناجت احمللي اإلجمايل يف الدول العربية، مقوماً بالدوال  -١
ر لوال استمرار انخفاض أسعار وكان يمكن لهذه النسبة أن تكون أكب. ١٩٨٩سنة % ٣,٢

ويعتبر النمو يف اإلنفاق على . رصرف بعض العمالت العربية قياساً بالدوال
، مؤشراً مهماً إىل بداية دخول االقتصادات ١٩٨٩سنة % ١١,١االستثمارات، البالغ 

العربية مرحلة نشاط نسبي، بعد فترة الركود يف معظم الثمانينات، يف ظل االنخفاض 
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لكن نسبة .  أسعار النفط، وتخفيض الدول العربية حلجم إنفاقها العامالكبير يف
االستثمار إىل الناجت القومي اإلجمايل يف الدول العربية ما زالت منخفضة نسبياً؛ إذ 

، وذلك بسبب املستوى ١٩٨٠تقريباً سنة % ٢٦يف مقابل  ١٩٨٩سنة % ٢١بلغت نحو 
  .املتدين جداً للمدخرات احمللية

ع تعبئة االدخار احمللي، وإيجاد يقرير على ضرورة االهتمام بتشجويشدد الت
الفرص املالئمة له، وال سيما أن التوقعات تشير إىل أن االستثمارات يف املرحلة 

املقبلة ستعتمد على مقدار متزايد من التمويل احمللي يف معظم البالد العربية، يف ظل 
األجنبي، وتفاقم مشكلة املديونية  تناقص التحويالت من اخلارج، وحمدودية الدعم

  .اخلارجية بصورة عامة
مليون نسمة،  ٢٢١يقدر التقرير عدد السكان يف الدول العربية بنحو   -٢

ويالحظ أن هذا املعدل مرتفع، قياساً بمثيله  .يف املتوسط% ٣بمعدل نمو سنوي يبلغ 
الصناعية حيث ال  ، وبمثيله يف الدول%١,٧على املستوى العاملي الذي يقدَّر بنحو 

وعلى الرغم من حتسن اخلدمات الصحية ونصيب الفرد من املاء %  ٠,٥يزيد على 
والغذاء واستهالك الطاقة، فإن معظم املؤشرات السكانية األخرى مل يشهد تطوراً 

فال تزال نسبة األمية مرتفعة قياساً بمثيالتها يف كثير من  بالد العامل، وهي . مماثالً
  .يف بعض الدول العربية األقل نمواً% ٨٠و يف الدول العربية النفطية % ٢٣تتراوح بين 

أما العمالة العربية، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع حجمها، فهي ال تزال تتسم 
نسبة الفنيين من إجمايل القوى  بغلبة العمالة غير املاهرة وشبه املاهرة، وبانخفاض

اجلمود يف نوعية النشاط االقتصادي يف ويعود ذلك بصورة رئيسية إىل . العاملة
معظم الدول العربية؛ إذ إن عدداً متزايداً من احلائزين على مؤهالت جامعية أو 

  .مؤهالت متوسطة يعاين صعوبة إيجاد فرص عمل مالئمة
، بلغ الناجت ١٩٨٩يف سنة : التطورات القطاعية لالقتصادات العربية  -٣

من جمموع الناجت احمللي % ١٢,٣مشكالً نسبة  مليار دوالر، ٤٥الزراعي اإلجمايل 
لكن هذا النمو ال يعكس . ١٩٨٠سنة % ٦,١و ١٩٨٥سنة % ٩,٧العربي، يف مقابل 

ارتفاعاً فعلياً يف أهمية القطاع الزراعي بقدر ما هو ناجم عن تراجع يف جمموع 
 ةال مرتبطفالزراعة ال تز. الناجت احمللي العربي مقوماً بالدوالر يف فترة الثمانينات

من األراضي الزراعية يف الوطن % ٨٠ارتباطاً وثيقاً بمعدل سقوط األمطار، إذ إن 
كذلك، فإن تكلفة اإلنتاج الزراعي يف بعض . العربي تعتمد على األمطار املوسمية

الدول العربية، وال سيما النفطية منها، مرتفعة قياساً ببعض الدول النامية، يف حين 



  ١٧٩، ص )١٩٩١ فيرخ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٣ 
 

ويحذر التقرير من أن الفجوة . وجية احلديثة ما زالت متواضعةأن الوسائل التكنول
الغذائية العربية أصبحت تمثل مشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية متشعبة، وأنها 

  .تتطلب تكثيف اجلهود العربية لتوسيع نطاق االستثمار يف القطاع الزراعي
الصناعي بنسبة  وقد كانت الصناعة أفضل حاالً من الزراعة؛ إذ ارتفع اإلنتاج

مليار دوالر، وحتسنت قليالً نسبته من الناجت   ١٢١ليصل إىل  ١٩٨٩سنة % ١٢,٧
ويعزى معظم هذا التحسن إىل الصناعات %. ٣٢احملللي اإلجمايل العربي لتصل إىل 

، بينما كانت الزيادة يف %١٩,٦التي زادت بنسبة ) نفط، غاز، معادن(االستخراجية 
لتي تشمل تكرير املشتقات النفطية وتصنيع الغاز واألسمدة الصناعات التحويلية، ا

  .خالل السنة% ١,٤الكيماوية واإلسمنت والسفن والصناعات الغذائية وغيرها، 
% ١٠بنسبة  ١٩٨٩النفط اخلام العربي سنة  ارتفع إنتاج: قطاع الطاقة  -٤

 اإلنتاج مليون برميل يف اليوم، وبلغت نسبة مساهمته يف ١٦,١تقريباً، ليصل إىل 
وبذلك، حافظت الدول العربية على حصتها من جمموع %. ٢٥,٨العاملي للنفط 

وقد أدى التحسن النسبي يف أسعار النفط . تقريباً% ٦٠االحتياطي العاملي البالغة 
مليار  ٦٩، لتصل إىل %٢٩العاملية إىل زيادة اإليرادات النفطية للدول العربية بنسبة 

كما سجل إنتاج الغاز . ١٩٨٨مليار دوالر سنة  ٥٣ل ، يف مقاب١٩٨٩دوالر سنة 
، يف حين ١٩٨٩مليار متر مكعب سنة  ٢٤٤,٦، ليصل إىل %٣الطبيعي نمواً مقداره 

ويف . من االحتياطي العاملي% ٢٢,٥بلغت نسبة احتياطي الغاز يف الدول العربية 
للمنتوجات % ٣,٧٥نمواً بلغت نسبته  ١٩٨٩املقابل، شهد استهالك الدول العربية سنة 

  .للغاز الطبيعي% ٧النفطية، و
إىل اتخاذ تدابير من أجل التكيف  ١٩٨٢اضطرت الدول العربية منذ سنة   -٥

إزاء الضغوط التي تعرضت موازين مدفوعاتها لها نتيجة انخفاض أسعار النفط 
ويشير التقرير إىل أن الدول العربية النفطية استطاعت التخفيف من تأثير . العاملية

هبوط أسعار النفط يف أوضاعها اخلارجية، وذلك بفضل الفوائض يف احتياطاتها 
النقدية التي جتمعت يف األعوام السابقة، ناهيك بأنها كانت أتمت جزءاً كبيراً من 

  .مشاريع البنى التحتية الرئيسية
استمر فائض امليزان التجاري لدى الدول العربية النفطية، باستثناء   -٦

ال تتوفر أرقام بشأن جتارته اخلارجية لتلك السنة، يف التراجع سنة  العراق الذي
، أي ١٩٨٧مليار دوالر سنة  ٢٠مليار دوالر، يف مقابل  ١٤، حيث بلغ نحو ١٩٨٨
، وارتفاع الواردات %٢,٦تقريباً، وذلك مع انخفاض الصادرات بنسبة % ٣٠بنسبة 
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ز التجاري يف الدول العربية غير ارتفع العج ويف املقابل،. خالل تلك الفترة% ٩ بنسبة
مليون  ١٨٣٥، مع ارتفاع مقداره ١٩٨٨سنة % ٩,١النفطية، ما عدا لبنان، بنسبة 

ونتيجة ذلك، تقلص فائض امليزان . مليون دوالر للواردات ٢٨٧٥دوالر للصادرات و
مليار دوالر  ١,٦إىل  ١٩٨٧مليارات دوالر سنة  ٨,٦التجاري للدول العربية ككل من 

  .١٩٨٨سنة 
كذلك استمر الدين العام اخلارجي للدول العربية يف االرتفاع، لكن بنسبة 

يف نهاية سنة  رمليار دوال ١٣٦حيث وصل إىل  فقط،% ١,٢حمدودة نسبياً بلغت 
كما ارتفعت نسبة املديونية العربية إىل الناجت احمللي اإلجمايل للدول العربية . ١٩٨٨

وأشار التقرير إىل . ١٩٨٧سنة % ٧٠,٥يف مقابل ، ١٩٨٨سنة % ٨٤املقترضة إىل نحو 
مليار  ١٢,٢، إذ وصل إىل ١٩٨٨ارتفاع بارز يف حجم خدمة الدين اخلارجي سنة 

مليارات  ١٠من إجمايل الناجت احمللي لهذه الدول، يف مقابل نحو % ٧,٥دوالر، أو 
تي تمت يف دوالر سنويًا خالل السنوات الثالث السابقة، وذلك بسبب إعادة اجلدولة ال

  .عدد من البالد العربية
، فبلغ صايف ١٩٨٨استمرت املعونات اإلنمائية العربية يف التراجع سنة   -٧

 ٣,٣مليار دوالر يف مقابل  ٢,٣التدفقات احملققة من الدول العربية إىل الدول النامية 
ذ انخفاض العون اإلنمائي العربي من لكن، على الرغم من. ١٩٨٧مليارات دوالر سنة 

مليارات دوالر، فإنه ال  ٩,٥حين جتاوز  ١٩٨٠، بعد أن بلغ ذروته سنة ١٩٨٢سنة 
يزال يشكل نسبة عالية من الناجت القومي اإلجمايل للدول املانحة ، قياساً بالعون 

وقد جتاوزت حصة الدول العربية . املقدم من جميع مصادر العون يف الدول الصناعية
سيوية للدول اآل% ١٥ع هذه التدفقات، يف مقابل من جممو% ٦٤املتلقية للمعونات 

  .للدول األفريقية% ٧,٧و
يضم التقرير فصالً خاصاً باالقتصاد الفلسطيني، : االقتصاد الفلسطيني -٨

وأرقام تتعلق بنمو إىل جانب عدد من اجلداول اإلحصائية املتعلقة باألراضي احملتلة 
الناجت احمللي اإلجمايل، وتطور التجارة اخلارجية وتوزيعها اجلغرايف، وتقديرات 
لتوزع الشعب الفلسطيني بحسب مكان اإلقامة، باإلضافة إىل بعض اإلحصاءات 

املتعلقة بالتطورات يف الكيان الصهيوين والتي لها األثر املباشر يف األوضاع يف 
ل حركة االستيطان، واإلنفاق العسكري، واملساعدات األميركية األراضي احملتلة، مث

  .االقتصادية والعسكرية لهذا الكيان
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املوحد أفضل وأشمل ما توفر من مراجع يف  يُعتبر التقرير االقتصادي العربي
شأن اقتصادات الدول العربية، لكن اجلهد الكبير املبذول يف جمع وترتيب البيانات 

ت االقتصادية مل يرافقه جهد مماثل لتسريع النشر واإلصدار، فال اإلحصائية واملعلوما
يستفيد من هذا التقرير سوى الباحثين األكاديميين املعنيين فقط بدراسة تطور ونمو 

إذ إن تاريخ معظم األرقام الواردة فيه . املؤشرات يف فترة زمنية تاريخية حمددة
خ بعض هذه األرقام ال يتعدى سنة ، بل أكثر من ذلك، فإن تاري١٩٨٩يتوقف عند سنة 

، وهو ما يمثل عائقاً رئيسياً بالنسبة إىل الباحث يف الشؤون االقتصادية ١٩٨٨
ولعل أهمية السرعة يف نشر اإلحصاءات . العربية يف أوضاعها الراهنة واملستقبلية

اجلديدة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظراً إىل ما حدث يف املنطقة عقب حرب 
ليج من تطورات وتغيرات يف خمتلف املستويات االجتماعية والسكانية اخل

واالقتصادية واملالية والتجارية، وإىل انعكاساتها احملتملة على اقتصادات املنطقة 
  .العربية

  هشام البساط              



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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