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 المŃدرجة في هذا تالنتائج والتفسيرات واالستنتاجا. هذا الكّراس من إنتاج موظفي البنك الدولي
الكراس ال تعكس بالضرورة آراء مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي 

  . العملكما أن البنك الدولي ال يضمن دقة البيانات المستعملة في هذا . يمثلونها



  عرض عام
  

 بعام باهر من النمو، 1 (MENA)ى التوالي، تمتعت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياعلللعام الثالث 
مع استمرار االتجاه التصاعدي ألسعار ف. ه معدالت نمو عالية قياسية بين بلدان المنطقة المصدرة للبترولتأنعش

 5.6، مقابل 2005في عام  في المائة 6.0متوسط بلغ البترول، نمت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمعدل 
وعلى أساس .  أواخر التسعينيات في المائة فقط في3.5سط بلغ ، ومقابل معدل نمو متو2004في المائة في عام 

،  سنويا في المائة6.2في المنطقة على مدى السنوات الثالث الماضية االقتصادي سنوي، بلغ متوسط معدل النمو 
  .عدل نمو لفترة ثالث سنوات في المنطقة منذ أواخر السبعينياتوكان أعلى م

  
م تتشاطره جميع بلدان المنطقة، وتشعر غير أن االتجاه التصاعدي للنمو في منطقة الشرق األوسط ل

 استفادتفي فترات سابقة، ف.  بصورة متزايدة باآلثار السلبية الرتفاع أسعار البترول2البلدان المفتقرة إلى الموارد
 الل مجموعة متنوعة من آليات التحويلمن خاقتصادات المنطقة غير البترولية أيضا من ارتفاع أسعار البترول، 

وال يزال كثير من قنوات .  تحويالت العاملين في الخارج والمعوناتلبلدان المنتجة للبترول، بما في ذلكمن ا
 البترول، بما في ذلك السياحة داخل المنطقة  في أسعار وقد ازدهرت أثناء االنتعاش الحاليالتحويل مفتوحة

تضاءل بشدة بالنسبة إلى فترات وتدفقات االستثمارات في حوافظ األوراق المالية، ولكن الحجم العام لهذه القنوات 
وعالوة على ذلك، ومع زيادة معدالت استخدام الطاقة، تعاني بلدان المنطقة . االنتعاش السابقة في أسعار البترول

وميزانية  الخارجي الحسابعلى  بية الرتفاع أسعار البتروللقرة إلى الموارد بصورة متزايدة من النتائج السالمفت
  .، في شكل ارتفاع قيمة فواتير استيراد البترول والدعم المالي المقدم للطاقةالدولة

  
اطراد، مما يعكس  ازدادت انسجاما ب3ومن ناحية أخرى، فإن أنماط النمو بين البلدان المنتجة للبترول

تبدي بلدان وبالمقارنة بفترات انتعاش أسعار البترول السابقة، . اتجاها نحو اتباع استراتيجيات تنمية مشتركة
فهي تبني أرصدة أصولها السائلة، من . بصورة متزايدة انضباطا ماليا مثيرا لإلعجاب المنطقة المنتجة للبترول

كما أنها تنتهج . هاديوند ومن خالل سداالبترول، لموارد بيت  الخارجية، وصناديق تثتاالحتياطياخالل 
المحدودة إلى ويل الثروة البترولية ية بشراء أصول أجنبية، كوسيلة لتحاستراتيجيات مشتركة لتنويع الثروة البترول

بر من تجارية ولتشجيع قدر أكالعالقات الوقد عملت بصورة موحدة تقريبا لتطوير . تدفقات إيرادات أطول أجال

                                                 
ي، والضفة الغربية وقطاع غزة،  تتألف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مصر، واألردن، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوت 1

والجزائر، وإيران، والعراق، وسوريا، واليمن، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت، وليبيا، وقطر، وعمان، 
  . والبحرين

  .ة الغربية وقطاع غزة تشمل البلدان المفتقرة إلى الموارد مصر، واألردن، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوتي، والضف 2
 تشمل البلدان الرئيسية المنتجة للبترول في المنطقة الجزائر، والبحرين، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والمملكة  3

  .العربية السعودية، وسوريا، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن
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حل أثر النمو المشترك بصورة متزايدة محل نتائج زايد من الحصافة، متوبقدر . االشتراك األجنبي في اقتصاداتها
   .مت بها السبعينيات والثمانينياتست البلدان المنتجة للبترول التي االنمو المتقلبة بين

  
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من أن أسعار البترول تهيمن على الصورة الخارجية لمنطقة

ع فقد تعاملت البلدان المفتقرة إلى الموارد م. فقد شهدت المنطقة تطورات هامة أخرى على الصعيد التجاري
، التي كانت قد أتاحت الدخول التفضيلي إلى األسواق األوروبية 2005في عام  انقضاء اتفاق األلياف المتعددة

 تونس  منصادرات المنسوجاتتضّررت وقد .  والملبوساتنسوجاتلمغرب ومصر في مجال الملتونس وا
الحفاظ على مستوى صادراتها من المنسوجات حتى اآلن، ويرجع جزء من والمغرب بشدة، بينما تمكنت مصر 

 بشأن المناطق الصناعية المؤهلة 2004اتفاق في ديسمبر ر انقضاء االتفاق بالتوصل إلى إلى تخفيف أثمن ذلك 
  .ات المتحدة ومصر وإسرائيلبين الوالي

  
دمه منطقة ركز االرتفاع الحاد في أسعار البترول الضوء على الدعم الكبير الذي تقعلى الصعيد المالي، 

وبينما تأثرت البلدان المستوردة .  داخل السوق المحليةيةالبترولالمنتجات ريقيا ألسعار الشرق األوسط وشمال أف
 على مالية كبيرةاد على دعم الطاقة يسود في المنطقة، مع ما لذلك من آثار للبترول بصورة خاصة، فإن االعتم

، ولكن يةالبترولالمنتجات وقد نفذت عدة بلدان مفتقرة إلى الموارد تعديالت قصيرة األمد في أسعار . الموازنات
لبلدان المصدرة للبترول،  في اا أم.القلق من التأثيرات المحتملة لذلك على الفقر منع القيام بإصالحات أكثر طموحا

  . قد أخرت اإللحاح المتصور لإلصالحغير المتوقعةفإن العائدات 
  

إذ من .  وتيرة نمو قوية مبشرة باألملوضاع العامة المساندة لمواصلةيبدو أن األعلى األمد المتوسط، 
مما سيوفر تدفقا ، 2008ام  علغاية دوالرا للبرميل 50المتوقع اآلن أن تستمر أسعار البترول العالمية أعلى من 

. عائدات البترول إلى البلدان المصدرة له في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياضخما، من معتدال، وإن ظل 
فاق تبدو إيجابية بالنسبة لالقتصادات التي يهيمن عليها البترول، بحيث ولو سادت سياسات موازنة حصيفة، فإن اآل

وبالنسبة للبلدان . 2008 في المائة في عام 5 إلى 2005ي المائة في عام  ف6.7ينخفض النمو تدريجيا من 
مؤاتيا للنمو على مدى المتنوعة االقتصادات، سيكون االنتعاش المتوقع في الطلب األوروبي عامال خارجيا رئيسيا 

يتيح أسعار البترول، الذي يفترض أن التدريجي في نخفاض اال ، مثلما سيكون2008-2006فترة السنوات 
استرداد جزء من تكاليف الدعم المالي، ومن المتوقع أن ينشط النمو في البلدان المفتقرة إلى الموارد بحيث يتجاوز 

 من االفتراضات، من بينها استمرار التقدم المعتدل في أساسيةوبشكل عام، واستنادا إلى مجموعة .  في المائة5.5
لنمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصورة معتدلة ليبلغ اإلصالحات الداخلية، ينتظر أن يتباطأ معدل ا

- 2007 في المائة على مدى فترة السنتين 5.2 أن يحافظ على وتيرة قدرهاو ،2006في عام  في المائة 5.6
النمو بالنسبة لالقتصادات المتنوعة، مقارنة بقدر من التباطؤ بالنسبة للبلدان المصدرة  ، مما يعكس تسارع2008
  .للبترول

  



 3

  
  التطورات العالمية : 1جدول العرض العام رقم 
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي في 

  
      

  النمو، أو حسبما هو محدد خالفا لذلك
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 7.0 7.0 8.5 9.0 12.0 )أ(التجارة العالمية
 6.2 6.2 6.7 6.6 8.9رتفعة الدخل واردات البلدان الم

 5.4 5.3 5.8 4.3 6.3 منطقة اليورو  
 3.8 3.8 5.0 6.2 10.7 الواليات المتحدة  

     
 53.0 56.0 59.0 53.4 37.7 )ب)(برميل/دوالر(أسعار البترول 

 5.9- 3.1- 5.4 13.4 17.3 )ج(أسعار السلع األولية غير البترول
 0.8 2.6 2.4 0.0 6.9 )د(وعاتمؤشر قيمة وحدة المصن

 5.2 5.3 5.2 3.6 1.7 (%)سعر ليبور بالدوالر األمريكي 
     

 3.2 3.2 3.3 3.3 3.8 )هـ(الناتج المحلي العالميإجمالي 

 2.8 2.7 2.9 2.8 3.2 البلدان المرتفعة الدخل 

 1.9 1.7 2.1 1.4 1.9 منطقة اليورو  

 5.6 5.7 6.0 6.3 6.9 البلدان النامية 

 5.2 5.2 5.6 6.0 5.6 )و(منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 5.7 5.4 5.4 4.0 4.8 البلدان المفتقرة إلى الموارد

 5.0 5.2 5.5 6.7 5.9 البلدان الغنية بالموارد

 4.8 5.1 5.3 5.5 4.7 البلدان الغنية بالموارد واأليدي العاملة الوفيرة 

   مستوردة لأليديالوالبلدان الغنية بالموارد  
 العاملة

6.5 7.2 5.8 5.3 5.0 

تساوية من مأوزان ترجيحية = البترول الذي أعده البنك الدولي  متوسط سعر. ؛ ب)2000بسعر الدوالر في عام (السلع والخدمات . أ
ير البترول بالقيمة االسمية مؤشر البنك الدولي ألسعار السلع األولية غ. ، وخام دبي؛ جوخام غرب تكساس الوسيط، مزيج برنتأسعار 

فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والواليات (قيمة وحدة المصنوعات، بلدان مجموعة الخمسة مؤشر . للدوالر األمريكي؛ د
 تتألف . و؛ج2006البنك الدولي، : المصدر. 2000إجمالي الناتج المحلى الحقيقي بسعر الدوالر األمريكي في عام . ؛ هـ)المتحدة

جيبوتي، مصر، األردن، (دول غنية باليد العاملة وفقيرة بالموارد : المنطقة الجغرافية لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
ودول غنية بالموارد ) الجزائر، إيران، العراق، سوريا، واليمن(، ودول غنية باليد العاملة والموارد )لبنان، المملكة المغربية، تونس

  ). البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة(مستوردة لليد العاملة و
  

  .  2006البنك الدولي، : المصدر
  

فعلى . آثار امتدادية مالية هامةكانت للصدمة البترولية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 الوفيرة ارتفاعا سريعا ت السيولةي، حيث غذطفرة في النشاط المالماضية، شهدت المنطقة مدى السنوات القليلة ال

وكانت . في نمو االئتمان، وارتفاعا حادا في أنشطة أسواق األوراق المالية، وانتعاشا كبيرا في قطاع العقارات
 المالية وصل األسواقعدي في نشاط  ولكن االتجاه التصاالنشاط،البلدان المصدرة للبترول المتلقية الرئيسية لهذا 
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، وتدفقات الموارد من خالل زيادة االستثمارات العابرة للحدودالمفتقرة إلى إلى بعض بلدان المنطقة أيضا 
  .تحويالت العاملين في الخارج، والسياحة

  
د أدى النمو فق. وكان كثير من التطورات التي شهدها القطاع المالي في المنطقة في اآلونة األخيرة إيجابيا

وأدى ارتفاع حجم . هاأصول إلى تحسن ربحية البنوك ونوعية القوي لالئتمان وانخفاض القروض غير العاملة
وإضافة إلى ذلك، استفادت .  االستثمارية أمام المستثمرين اتساع وعمق الفرصإلى زيادةرؤوس األموال السهمية 

إلصالحات التي طالت الحاجة إليها في القطاع المالي، بما في بلدان كثيرة في المنطقة من تحسن أوضاعها للقيام با
، والترخيص لمؤسسات مالية خاصة، وتحسين اإلشراف وك التابعة للقطاع العامالبنوخصخصة ذلك إعادة هيكلة 

   .اإلشرافيةالمصرفي، وتطوير اللوائح التنظيمية 
  

ونة األخيرة زادت من درجة تعرض  من التطورات التي شهدها القطاع المالي في اآلغير أن العديد
فقد زادت البنوك بسرعة من تمويلها ألسواق . دمات السلبيةبعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للص

وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققتها أسواق األوراق المالية في اآلونة األخيرة قد استندت جزئيا إلى . األسهم
كما أن تعرض . األسهمنزعة المضاربة زادت باطراد في أسواق للشركات، فإن بصفة عامة التي تزايدت الربحية 

، من خالل اإلقراض وكذلك من خالل الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة، نوك لمخاطر أسواق األسهمالب
.  اآلونة األخيرةيجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر نتيجة للتصحيحات التي شهدتها األسواق في

كذلك زادت البنوك من تعرضها للمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المنتعش، الذي قد يكون عرضة لمخاطر 
، والذي قد يواجه أيضا ألخيرة على أسواق األسهماآلثار االنتقالية من مواطن الضعف التي طرأت في اآلونة ا

   . المفرط العرضتزايدتباطؤا نتيجة 
  

نبا أكثر إثارة للقلق بشأن األسواق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أال ولكن هناك جا
من أن ، على الرغم )غير المالية(الحقيقية وقطاعات االقتصاد الخاص وهو االنفصال الظاهر بين القطاع المالي 

 المنطقة تتمتع أن البنوك فيوعلى الرغم من . كليحسب مؤشرات االقتصاد النسبيا القطاع المالي يبدو عميقا 
. ي تتمكن من الحصول على االئتمان، فإن قلة من الشركات الخاصة، خارج منطقة الخليج، هي التبسيولة وفيرة

 معدالت عالية نسبيا لإلقراض للقطاع الخاص، فإن االئتمان ال يزال متركزا بين أقلية لديهاحتى في البلدان التي و
في المائة في المتوسط من استثمارات  75إلى أن أكثر من ستقصائية لمناخ االستثمار ات االالدراسمختارة، وتشير 

.  للمؤسسات نفسهاالشركات الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يمول من خالل األرباح المحتجزة
فإن وعالوة على ذلك، . ونتيجة لذلك، توجه قلة من األصول التي تتراكم في المنطقة نحو االستثمارات اإلنتاجية

، بما في ذلك عناصر رئيسية لقطاع مالي يعمل جيدا ويمكن أن يساعد في دفع عجلة النمو المستدام المتسم بالكفاءة
   . تزال غير متطورة إلى حد كبير خارج منطقة الخليج، ال األسهم والسندات وأدوات االدخار التعاقديأسواق
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هيكلي بين الوفرة النسبية في الموارد  لانفصاوتتمثل بعض الحقائق البالغة األهمية ـ بصفة رئيسية ـ في وجود 
ا كم .المالية في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وندرة الموارد التمويلية الخارجية لمؤسسات األعمال

ملكية القطاع العام تأثيراً كبيراً على توجيه االئتمانات في هذه المنطقة، وكذلك على كفاءة عمليات القطاع تؤثر 
وقد أدت األطر التنظيمية للبنوك، في ضوء . المصرفي وقدرته على إجراء تحليل للمخاطر يتسم بالقوة والدقة

فإمكانية الحصول على  .ء تخصيص االئتماناتمحدودية أشكال اإلشراف واالنضباط في األسواق، إلى سو
تسهيالت مصرفية مازالت محدودة نسبياً في مختلف بلدان هذه المنطقة، بل ومقصورة ـ في حاالت كثيرة ـ على 

وتؤدي األسواق  .متميزة نسبياً قلةالشبكات المصرفية التابعة للقطاع العام، مما يؤدي إلى تركّز منح االئتمان في 
 ة لالدخار التعاقدي ورؤوس األموال إلى استبعاد مصدر للمنافسة أمام البنوك، وكذلك أداة بديلةغير المتطور

 العالقات المالية الرسمية في )أو الحوكمة(نوعية إدارة المؤسسات كما تقوض  .للحصول على التمويل للشركات
المتعلقة بمناخ األعمال في منطقة ويؤدي شيوع المشاكل . كثيرٍ من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى إضعاف عالقات التمويل التجاري

  
في اآلونة األخيرة نافذة أمام الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنطقة السيولة القوية التي تحققت تخلق و  

 . القطاع المالي وفي االقتصاد بشكل عامحكومات بلدان المنطقة إما إلسراع أو تأجيل عملية اإلصالح المعقدة، في
يبرز سؤال منطقي بشأن ، 2002غير المتوقعة للبلدان المنتجة للبترول منذ عام الكبيرة مع تراكم عائدات البترول ف

وحتى اآلن، يبدو أن فوائض الموازنات الكبيرة قد أخرت حتمية . ماهية تأثير البترول على عملية اإلصالح
في  التقدم المحرز في مجال اإلصالح  كما أن.منتجات البترولية في البلدان الغنية بالمواردالإصالح نظام دعم 

الماضية كان أضعف من نظيره في البلدان المفتقرة إلى الموارد على مدى السنوات العديدة البلدان المنتجة للبترول 
  .ير التجارة وتحرتحسين بيئة نشاط األعمال: على صعيدين رئيسيين من أصعدة اإلصالح

  
أن التقدم األكثر هدوءا الذي أحرزته البلدان المصدرة للبترول في هذين المجالين من مجاالت غير   

كانت تطبق عادة اإلصالح يعكس إلى حد كبير عدم تحقيق تحسينات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي 
 البلدان المنتجة للبترول،واألهم من ذلك أن . لنشاط األعماواستثمارية أكثر انفتاحا وتشجيعا لسياسات تجارية 

، وهو مجال تظهر فيه هذه (governance) إدارة الحكمكمجموعة، حققت تقدما طال انتظاره في مجال تحسين 
وبالتحديد، تحقق تقدم ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية في . المجموعة نقصا كبيرا بالنسبة لبقية العالم

وعلى الرغم من . بمواصلة النجاح في عملية اإلصالحساءلة في القطاع العام، مما يبشر بالخير تحسين آليات الم
 بالنسبة إلى بقية العالم من حيث مقاييس ال تزال تحتل أدنى مكانة في المئين العشرينالقتصادات البترولية أن ا

، على مدى السنوات ).ية المعلومات، الخبما في ذلك الحريات السياسية والمدنية، وحر( إدارة الحكمالمساءلة في 
أكبر مما تحقق في  إدارة الحكمفي تحسين المساءلة في  حققت تقدما الخمس الماضية، فإن البلدان المنتجة للبترول

 والستين على مستوى العالم فيما يتعلق  تحتل في المتوسط المئين الخامسحيثجميع مناطق العالم األخرى، 
  .إدارة الحكمبتحسين المساءلة في 
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على مستوى العالم، توقفت جهود اإلصالح الناجحة بصورة حاسمة على مساندة واشتراك فئات المجتمع   
 في منطقة الشرق األوسط، من حيث تحسين إدارة الحكموتعتبر التحسينات في مجال . التي يؤثر فيها اإلصالح

أمرا هاما ليس وحسب لمراعاة احتياجات منطقة، مساءلة الحكومات ومنح صوت أكبر في التنمية لشعوب بلدان ال
تنموي جديد، ستكون النتائج وقيم من يتأثرون باإلصالح، وإنما أيضا لضمان أنه أثناء التحول إلى نموذج 

وال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . االقتصادية مقبولة اجتماعيا ممن استفادوا من األنظمة القديمة
أدنى بحيث تحتل في المتوسط  ،والمساهمة في إدارة الحكم المساءلةمع بقية العالم من حيث  جوةتعاني من أكبر ف

المنطقة الغنية بالموارد بلدان في إجراء هذه التغييرات الحيوية في شروع الولذلك فإن . خُمس على مستوى العالم
  .يعتبر أمرا هاماى الموارد على السواء المفتقرة إلو
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  تقدم اإلصالح الهيكلي : 2ام رقم جدول العرض الع
   2005-2000في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

  
          
  مناخ نشاط األعمال السياسة التجارية  

  
  
 

  نوعية: إدارة الحكمنظام 

 اإلدارة العامة
 

  :إدارة الحكمنظام 
 المساءلة في القطاع العام

الوضع  المنطقة/البلد 
 الحالي

التقدم في 
 صالحاإل

التقدم في  الوضع الحالي
 اإلصالح

الوضع 
 الحالي

التقدم في 
 اإلصالح

التقدم في  الوضع الحالي
 اإلصالح

 91 29 91 38 38 13 71 44 الجزائر 

 91 23 26 77 .. .. 62 .. البحرين 

 .. .. .. .. 74 .. 51 .. جيبوتي 

 84 25 92 43 36 11 100 43 مصر 

 4 21 19 16 44 57 74 22 إيران 

 .. .. .. .. .. 66 .. .. العراق 

 60 34 67 66 89 58 86 47 األردن 

 65 31 24 58 7 59 65 53 الكويت 

 .. .. .. .. 31 37 80 61 لبنان 

 42 0 64 11 .. .. 27 .. ليبيا 

 81 33 83 73 54 61 52 38 المغرب 

 81 16 75 61 15 78 11 71 عمان 

 74 13 89 60 .. .. .. .. قطر 

 69 5 77 57 26 80 77 39 المملكة العربية السعودية 

 74 7 67 15 5 30 43 18 سوريا 

 22 22 87 74 93 83 57 51 تونس 

 41 17 6 59 14 43 .. .. اإلمارات العربية المتحدة 

 89 20 71 28 57 35 82 62 اليمن 

منطقة الشرق األوسط وشمال  
 أفريقيا

46 63 51 42 49 63 20 64 

 62 28 82 64 63 50 71 48 البلدان المفتقرة إلى الموارد 

 65 17 55 44 23 51 57 44 البلدان الغنية بالموارد 

البلدان الغنية بالموارد واأليدي  
 العاملة الوفيرة

36 67 40 36 24 62 19 64 

البلدان الغنية بالموارد  
 والمستوردة لأليدي العاملة

54 48 65 15 55 52 15 66 

منطقة شرق آسيا والمحيط  
 الهادئ

56 37 61 47 43 45 41 48 

 51 52 46 47 64 48 69 51 منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 
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منطقة أمريكا الالتينية والبحر  
 الكاريبي

57 50 40 51 46 50 57 43 

البلدان المرتفعة الدخل  
األعضاء في منظمة التعاون 
 والتنمية في الميدان االقتصادي

70 64 84 50 89 47 91 49 

 31 39 53 48 41 48 48 41 منطقة جنوب آسيا 

 55 37 53 34 43 27 27 34 منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

          
 50 50 50 50 50 50 50 50 العالم 

 
التجارة أو نشاط األعمال أو (الي الوضع الح. أ.  تعكس المتوسطات اإلقليمية المتوسط البسيط للبيانات الخاصة بالبلدان المدرجة:مالحظة

معبرا  المؤشر من مؤشرات اإلصالح الهيكلي، رتيب عالمي للبلدان مستند إلى ذلك البلد الحالي في تة يعكس مكان)نظام اإلدارة العامة
على  ( ومساءلةشجيعاو الهياكل انفتاحا وتثر السياسات أ البلد الذي لديه أك100عكس الرقم توزيع تكرار متراكم، بحيث يمنحنى كعنه 

. ب). على مستوى العالم(عدائية وانغالقا وافتقارا إلى المساءلة  البلد الذي لديه أكثر السياسات أو الهياكل 0ويمثل الرقم ) مستوى العالم
مؤشر من في ترتيب عالمي للبلدان مستند إلى ذلك ال 2005 و 2000 البلد المعني بين عامي ةيعكس تقدم اإلصالح التحسن في مكان

 البلد الذي حقق أعظم تحسن في المكانة 100معبرا عنه كمنحنى توزيع تكرار متراكم، بحيث يعكس الرقم مؤشرات اإلصالح الهيكلي، 
  .تقديرات موظفي البنك الدولي من البيانات القطرية: المصدر. البلد الذي أظهر أكبر تدهور 0ويعكس الرقم 

  
، )وتزايد اآلثار السلبية الرتفاع أسعار البترول(بلدان المنتجة للبترول جابية مع المع تناقص الروابط اإلي

وتيرة إصالح قوية، متفوقة طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على فظت البلدان المفتقرة إلى الموارد في منحا
ح بيئة  ففي مجالي إصالح التجارة، وإصال.بشكل عام على مناطق العالم األخرى في كافة مجاالت اإلصالح

نموا أقوى على مدى السنوات الخمس األعمال والبيئة التنظيمية، حققت البلدان المفتقرة إلى الموارد، في المتوسط، 
في المتوسط، المئين  ى الموارد،وقد احتلت البلدان المفتقرة إل. الماضية مما حققته جميع مناطق العالم األخرى

لتعريفات الجمركية على مدى السنوات الخمس الماضية، وتعلق قدر  فيما يتعلق بإصالح نظام ا والسبعينالحادي
كبير من ذلك باالتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف التي أبرمت في اآلونة األخيرة، وتصدره التخفيضات 

تخذتها البلدان وفيما يتعلق بإصالح مناخ نشاط األعمال، أدت الخطوات التي ا. الجمركية العميقة التي نفذتها مصر
م ذلك، فإن باإلمكان تحقيق تقدومع . ، في المتوسطالثالث والستينإلى الموارد إلى وضعها في المئين المفتقرة 

تحتفظ ببعض من ال تزال البلدان المفتقرة إلى الموارد ف. أقوى من ذلك بكثير، خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة
على مستوى والعشرين عالم، حيث تحتل أدنى مرتبة في المئين الخامس أعلى معدالت التعريفات الجمركية في ال

  .العالم فيما يتعلق بانخفاض مستوى الحماية الجمركية
  

ففي مجال . قدما هاما، حققت البلدان المفتقرة إلى الموارد أيضا تإدارة الحكمفي مجال تحسين نظام   
تقرة إلى الموارد، في المتوسط، المئين الثاني والستين فيما لة في القطاع العام، احتلت البلدان المفتحسين المساء

وجاءت في المرتبة الثانية مباشرة بعد البلدان الغنية بالموارد في منطقة الشرق األوسط يتعلق بتقدم اإلصالح، 
فيما يتعلق ارة القطاع العام، احتلت المجموعة المئين الثاني والثمانين وبالنسبة لتحسين نوعية إد. وشمال أفريقيا
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ية التي حققتها مصر وتونس  القوباإلصالح، وهو أقوى تقدم على مستوى العالم بأسره، وتصدرته اإلنجازات
  .والمغرب

  
وإلى جانب إصالح السياسات بشكل عام، ال تزال بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتطلع إلى   

نمو والقدرة على المنافسة في قطاعات محددة الستكمال تحسين معدل السياسات صناعية مختارة تستهدف تطبيق 
ويمكن وعلى الرغم من أن اآلراء بشأن السياسات الصناعية آخذة في التغير، . اإلصالح الهيكلي األوسع نطاقا

تقديم مبررات اقتصادية الستخدامها، فإن عدم نجاح المنطقة تاريخيا في مجال تطبيق السياسات الصناعية 
يفترض أن يمثل تحذيرا بأن أكثر السياسات فعالية لتشجيع النمو تعتمد على ) ول عن هذه السياساتوصعوبة التح(

   .لنشاط األعمال تكون محايدة وقادرة على المنافسة دوليااستراتيجيات لخلق بيئة 
  
  


