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  :حول المنظمتین
  

ة  ة       شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمی ر الحكومی ة غی ات العربی شبكة المنظم
ى      (The Arab NGO Network for Development, ANND)" للتنمیة ل عل ة تعم شبكة إقلیمی

ي    ة ھ ة العربی ي المنطق یة ف ایا رئیس الث قض الحات   : ث ة واإلص ة، الدیموقراطی ات التنمی سیاس
ة و   ٧وتضم الشبكة   . االجتماعیة، والعولمة والتجارة -صادیةاالقت ر    ٢٧شبكات وطنی ة غی منظم

  .بلدًا عربیًا ١١حكومیة من 
  

  التنفیذي" شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة"مكتب 
  بنایة الزھیري، الطابق الرابع

  وطى المصیطبة، منطقة الكوال
  ٢٠٧٠-١١٠٥: ، المزرعة٥٧٩٢/١٤.: ب. ص

  یروت، لبنانب
  ٣٦٦ ٣١٩ ١ (٩٦١): ھاتف
 ٦٣٦ ٨١٥ ١ (٩٦١): فاكس

  annd@annd.org: برید إلكتروني
  www.annd.org: الموقع الشبكي

  
انا حیث ھي منظمة تصر على ان العالم یمكن ویجب ان یتغیر لیصبح مك كریستیان أید

تعمل المنظمة على المستوى الدولي لتحقیق تغییر . الجمیع یحیا حیاة كاملة مجردة من الفقر
یؤدي الى القضاء على الفقر والى تحقیق العدالة والمساواة والكرامة والحریة للجمیع، على 

 تعمل المنظمة ضمن حركة عالمیة من. مختلف التوجھات الدینیة والعرقیة ومختلف الجنسیات
      www.christianaid.org.ukاجل العدالة االجتماعیة

 
  : لالتصال

 ٧RT SE١ ,١٠٠ PO Box: لندن
 www.christianaid.org.uk: العنوان االلكتروني

 :المكتب االعالمي
 ٢٤٢١ ٧٥٢٣ ٠٢٠ 
٢٤٢٩٥٠ ٠٧٨٥٠ 

press@christian-aid.org 
  

  :االعداد
  

قام باعداد الورقة كل من كندة محمدیة من شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة 
  وأولیفر بیرس من منظمة كریستیان أید

  kinda.mohamadieh@annd.org:كندة محمدیة
   opearce@christian-aid.org:أولیفر بیرس

  
  :شكر

  
  نظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة الى االستاذ زیاد عبد الصمد وبیتار موسكیني  من شبكة الم

  جانیت سیمز، دیفید ماكنیر، وماثیو كوغالن من كریستیان أید
  

): بیروت(ھاني دیب الیسیر من شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة  :تصمیم
 org.annd@alyassir.hani  



  :المحتویات
  
  
المتفجرة ) vulnerabilities(أزمة بأبعاد متعدِّدة؛ خطر التعرُّضیة : لخص تنفیذيم -

 ١.............................................................المتزایدة) insecurities(واالضطرابات 
 ٢..لعربیَّةالتحدِّیات الرئیسیَّة التي تواجھھا المنطقة ا: بإزاء الفقر) vulnerabilities(التعرُّضیَّة  -

 ٥.....................................الحكومات في ضوء األزمة) Policy Tools(أدوات سیاسات  -
ردود الفعل حیال األزمة تكشف انعداًما مستمرا للتنسیق وصنع شامل للسیاسات  -

)comprehensive policy making(.............................................................٩ 

نحو دور فعال تضطلع بھ البلدان العربیة في حمایة الفقراء والمھمَّشین في ضوء : یاتتوص -
 ١١..................................................................................................األزمة

  ١٥........................................................................................ملحق إحصائي -
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 - I   أزمة بأبعاد متعدِّدة؛ خطر التعرُّضیة ملخص تنفیذي)vulnerabilities ( المتفجرة واالضطرابات)insecurities (المتزایدة 

 
I.  أزمة بأبعاد متعدِّدة؛ خطر التعرُّضیة ملخص تنفیذي)vulnerabilities (

 المتزایدة) insecurities(المتفجرة واالضطرابات 
 
 
 
 
 

قتصادیة والمالیة عندما كانت البلدان والمواطنون یحاولون التكیف مع أسعار انفجرت األزمة اال
وما بدأ أزمة في األسواق المالیة تحول إلى أزمة اقتصادیة . الغذاء والوقود المتقلبة على نحو واسع

وكما في مناطق العالم األخرى، فقد شھدت المنطقة العربیة تداعیات خطیرة . واجتماعیة كاملة
على النشاط االقتصادي ومعدالٍت أكثر ارتفاًعا للفقر والبطالة، وزیادًة في الضغوط على انعكست 

  .الخدمات االجتماعیة واضطرابات اقتصادیة تالیة وانتھاكات للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة
  

على ) disproportionate(وقد كان لألزمات االقتصادیة الماضیة آثار غیر متناسبة وأعلى 
وھذا یعني أنَّ الضغط سیتواصل على . ، واألزمة الراھنة لیست لتختلف في ھذا الصددالفقراء

المجتمعات التي تعیش معانات جراء تقلبات أسعار الغذاء والوقود، والتي أدَّت بمالیین الناس إلى 
وقد تواكب . الوقوع في إسار الفقر ودفعت بعشرات األلوف منھم للخروج إلى الشوارع احتجاًجا

بتغیر المناخ مع تأثرھا  - وستظل كذلك–مع حقیقة أنَّ المنطقة العربیة تتأثر على نحو متزاید  ذلك
  .بالعواقب المتالحقة الناجمة عن انعدام األمن الغذائي والفقر

  
فبعض . كما أن البلدان العربیة تبدو معرَّضة بصورة خاصة لمترتبات سلبیة نتیجة األزمة العالمیة

التي تحققت في مؤشرات التنمیة البشریة تتَّسم بالھشاشة والضعف، إذ أنھا لم المكتسبات األخیرة 
عالوة على ذلك، . ُتبَن على سیاسات حكومیة بعیدة المدى من شانھا أن تساعد على تأمین استدامتھا

  .یكثر انتشار النزاعات واالضطرابات السیاسیة، التي تنزع إلى أن تتدھور مع االنكماش االقتصادي
  
ھذه األزمات یعرض انفجار مكامن الضعف والھشاشة عبر المنطقة، ) confluence(تكالب  إنَّ

وھذا یدعو إلى تدخل من جانب الحكومات والمعنیین اآلخرین؛ ومثل ھذا . وبالتحدید الفقر والبطالة
إذ . التدخل یجب أن یتخطى دعم مختلف المجموعات االجتماعیة المعرضة نتیجة ھذه األزمات

أن یشمل ھذا التدخل إعادة النظر في االفتراضات األساسیة الكامنة وراء عملیات صنع ینبغي 
وھكذا، یجب أن تأخذ االستجابات حیال األزمة . السیاسة على المستویین الوطني واإلقلیمي

  .االقتصادیة، إذن، الحاجة إلى معالجة األزمات االخرى، بما في ذلك ازمة الغذاء والتغیر المناخي
  
ھذه الورقة باستخدامھا مصادر ثانویة للمعلومات ، فضًال عن المعلومات الداللیَّة المستقاة من  إنَّ

مع شركاءھا في كل من مصر ولبنان والعراق واألراضي  1"كریستیان آید"مسح أجرتھ منظمة 
ش فعالیة وھي تناق. الفلسطینیة المحتلة، تلقي الضوء تحدیات الفقر والبطالة اللذین تواجھھما المنطقة

مقاربات السیاسة التي المتبنَّاة حتى اآلن، وتقترح التوصیات في مجاالت صنع السیاسات االجتماعیة 
 .واالقتصادیة، فضًال عن مجال التعاون اإلقلیمي

 
 

                                                
التي رتبتھا األزمة ) الماكرویة(وقد غطت األسئلة اآلثار االقتصادیة الكلیة . الشركاء العشرین للمنظمة في المنطقة العربیة معأنجز المسح   1

ھذا، وتوفر األسئلة انطباعات داللیَّة عن اآلثار كما فھمھا المحترفون . الشركاء أنفسھماالقتصادیة واالستجابات التي قامت بھا الحكومات و
  .في قطاع المنظمات غیر الحكومیة
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 - II  التعرُّضیَّة)vulnerabilities ( التحدِّیات الرئیسیَّة التي تواجھھا المنطقة العربیَّةبإزاء الفقر 

 

II.  تعرُّضیَّة ال)vulnerabilities (التحدِّیات الرئیسیَّة التي تواجھھا  ؛بإزاء الفقر
 المنطقة العربیَّة

 
 
 
 
 

شھدت المنطقة العربیة انخفاًضا ملحوًظا في نسبة المواطنین الفقراء على  تزاید أعداد الفقراء
د اضطرب ھذا وق. في الیوم منذ الثمانینیات وحتى أوائل التسعینیات $2و $1أساس مؤشري 

االتجاه المشجع خالل أواسط التسعینیات عندما ارتفعت معدالت الفقر مجددا، والتي ظلَّت راكدة منذ 
كان ذلك خالل فترة بدا فیھا أنَّ مؤشرات التنمیة البشریة اإلجمالیة تشھد تحسُّنات . 2000عام 

). البشریة في الملحق في صدد مؤشرات التنمیة 1للمعلومات اإلحصائیة أنظر الشكل (متواصلة 
فالبلدان التي عانت من النزاعات، كالعراق ولبنان واألراضي الفلسطینیة المحتلة، انحرفت عن 

  .اتجاھات النمو المنسجمة التي عرفھا العدید من بلدان المنطقة
  

قد ال تتقارن أعداد  )poverty threshold(نسبة مرتفعة من السكان على عتبة الفقر 
قر المدقع في المنطقة العربیة مع النسب الموجودة في أجزاء أخرى من العالم، بید أنَّ من یعیشون الف

في  $2وارتفاع خط الفقر من . نسبة كبیرة من السكان تعیش في المنطقة العربیة عند عتبة الفقر
 ملیون نسمة 45في الیوم قد یؤدِّي إلى تضاعف عدد السكان الذین یعیشون الفقر من  $3الیوم إلى 

في الیوم  $3من السكان عند عتبة  %70ففي مصر وحدھا، یعیش أكثر من . ملیون نسمة 92إلى 
حول اتجاھات الفقر وانتشاره في المنطقة  3و 2للمعلومات اإلحصائیة، أنظر الشكلین ( 2أو أقل

  ).العربیة، الملحق
  

قر إذا ما عانوا انخفاضات وبالتالي، فإنَّ أعداًدا كبیرة من السكان سیكونون ھم جدَّ معرَّضین للف
طفیفة في دخولھم أو إذا طرأت زیادات طفیفة على أسعار السلع األساسیة، وھما أمران تكشَّفوا في 

  .المنطقة نتیجة سلسلة األزمات الراھنة
  

واجھت المنطقة العربیة تداعیات اقتصادیة واجتماعیة دراماتیكیة نتیجة ألزمة  التبعیَّة الغذائیَّة
فالبلدان العربیة، . ار الغذاء، بما عرَّض للخطر الحق في الغذاء عبر المنطقة كلھاارتفاع أسع

من الغذاء % 50باعتبارھا بلدان مستوردة صافیة للغذاء، فضًال عن كونھا تستورد أكثر من 
وبحسب . المستھلك في المنطقة، تبدو معرَّضة بشدة لتقلبات أسعار الغذاء على المستوى العالمي

ملیون جائع في  31فثمَّة ) الفاو(التابعة لألمم المتحدة " منظمة األغذیة والزراعة الدولیة"مدیر عام 
مالیین جائع  6وھذا یعكس زیادة قدرھا . من إجمالي سكانھا% 10المنطقة العربیة یشكلون نحو 

ومن . 3، بما في ذلك األعداد أعلى بكثیر في الیمن1992مقارنة بما كان علیھ الوضع في عام 
الواضح أنَّھ في سیاق األزمة االقتصادیة ھذا فإنَّ القوة الشرائیة، وبالتالي القدرة على تخطي عتبة 

 .الفقر المدقع، تبدو تحدًِّیا بوجھ خاص
                                                
2  Iqbal Farrukh (2006); “Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle 
East and North Africa”.  

في منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني التحضیري للقمة االقتصادیة  (FAO)" منظمة األغذیة والزراعة الدولیة"مدیر عام  حدیث  3
  .والتنمویة واالجتماعیة العربیة في الكویت
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ة المرتفعة من الالمساواة بین البلدان العربیة، فضًال عن الالمساواة المستمرة إن الدرج الالمساواة

وفي حین . ، تعتبر سمة ممیزة أخرى للمنطقة ینبغي أن تؤخذ بعین االعتبار4ضمن العدید من البلدان
ا على أنَّ تولدت رفاھیة وثروات في المنطقة خالل العقود األخیرة، إال أنَّ ذلك لم یحمل تأثیًرا مباشًر

فالعدید من السكان لم یتسنَّ لھم الحصول على حصة من الثروات المولدة، . نسبة السكان الفقراء
األمر الذي أبقاھم إما فقراء أو على عتبة الفقر، وأبقاھم بالتالي شدیدي التعرض أمام األزمة 

  .الراھنة
  

اقم باعتبارھا عاقبة من عواقب تعاني المنطقة العربیة من مشكلة البطالة المزمنة التي تتف البطالة
" منظمة العمل الدولیة"حول سیناریوھات  4للمعلومات اإلحصائیة أنظر الشكل ( 5األزمة الراھنة

وحتى خالل سنوات من النمو المنسجم كانت البطالة مرتفعة وبدا أنھا إلى ). للبطالة في الملحق
دة واحدًا من الھموم المقلقة الكبرى في وثمة عدة عوامل تجعل من معدالت البطالة المتزای. ازدیاد

معدل اإلنجاب المرتفع وعدد الشباب المرتفع نسبیا في  )1(: 6ضوء األزمة العالمیة، بما فیھا ما یلي
المنطقة، ما یعني أنَّ العدید من المتخرجین الجدد وتاركي المدارس یدخلون سوق العمل مع آفاق 

ركز النشاط االقتصادي في القطاعات ذات القدرات وت )2(منخفضة في إیجادھم فرص العمل، 
  .المنخفضة على خلق فرص العمل، كالقطاع العقاري والقطاع المالي

  
وفي الوقت الذي ُیشھد فیھ ھبوط عبر العالم، فإنھ من المرجَّح أن تتوسع الفجوة بین الوظائف 

ع عودة المواطنین إلى أوطانھم من وھذا االتجاه ُیتوقَّع أن یتفاقم م. المتوفرة وبین أعداد العاملین
الخارج حیث كانوا یعملون، مما سیؤدي إلى تشبُّع أسواق العمل، وعلى وجھ التحدید في البلدان 

وثمة اآلن تحول للعمال المھرة الذین تركوا األعمال المتعاَقد علیھا في الخلیج إذ یتجھون . الفقیرة
  .عائدین إلى أوطانھم الفقیرة

  
  

حول آفاق العمالة عبر منطقة الشرق األوسط على " منظمة كریستیان آید"أجرتھ منظمة  دل المسح الذي
قلق عمیق، حیث قال نصف المستجیبین إن مستوى العمالة تناقص على نحو بیِّن منذ بدایة اندالع األزمة 

  .المالیة، في حین أعرب ثلثھم عن اعتقادھم أنَّ العمالة ھبطت على نحو طفیف
  

مؤخًرا  -بمصر" منظمة كریستیان آید"وھو أحد شركاء –الخدمات النقابیة والعمالیة  وقد نشر مركز
بیاناٍت تفصِّل الخسائر التي منیت بھا الوظائف في عدد من القطاعات، حیث بلغ عدد فرص العمل 

وظیفة، وذلك بسبب ھبوط الطلب على  3000الضائعة في قطاعات النسیج وصناعة األلبسة أكثر من 
 CTUWS; Impacts of the International Financial Crisis on Egyptian)لمنتجة عالمیا السلع ا

Workers, Report II, April 2009).  
  

 

                                                
المعبرة  (Gini coefficient)" جیني"ممتدة في الزمن للبلدان في المنطقة العربیة، فإنَّ ھذه البیانات تبین أنَّ قیم معامل  حیث توجد بیانات  4

فالنمو االقتصادي واإلصالحات البنیویة التي أجریت في الثمانینیات لم تؤدِّ إلى انخفاض . عن الالمساواة تستقر دون تغییر إلى حد بعید
قارنة بأمیركا مقل فمعدل الالمساواة في المنطقة على اإلجمال ھو أ. )Iqbal 2006( - )2006(على ما یشیر إلیھ إقبال ، مستوى الالمساواة

 .شرق آسیا-الالتینیة ومنطقة جنوب الصحراء األفریقیة، ولكنھ اعلى من جنوب وجنوب
 2008تتراوح ما بین استقرار معدل عام  2009سیناریوھات للبطالة خالل سنة " منظمة العمل الدولیة"بیَّن تقریر صدر مؤخًرا عن   5

 8إلى نحو ) باستثناء مصر(مالیین  6في عدد العاطلین عن العمل المعلن رسمیا في غرب آسیا والبالغ  الى زیادة%) 9,4نحو (المرتفع أصًال 
  .مالیین عاطل عن العمل في المنطقة بحلول نھایة السنة الجاریة

6  ILO Global Employment Trend Brief (2007) : ا للقوة العاملة في المنطقةالعربیة بلغ معدلھ یكشف التقریر عن نمو مرتفع جد
في حین كانت معدالت بطالة الشباب % 13زادت نسبة البطالة  2007-2005وخالل الفترة . 2005و 2000سنویًا بین عامي % 3,7نحو 

بحیث تراوحت بین ( 2003في عام % 25,7بنحو " منظمة العمل الدولیة"في الشرق األوسط وشمال أفریقیا االعلى في العالم حیث قدَّرتھا 
ومما تجدر مالحظتھ أنَّ ھذه البیانات الكتلیة الرسمیة تبخس على األرجح معدل ). في اإلمارات العربیة المتحدة% 6,3في الجزائر و% 46

% 20دل البطالة بوجھ عام في المنطقة، فضًال عن أنھا تقنِّع أیًضا المعدالت األكثر ارتفاًعا في البلدان األفقر، كمصر، حیث یمكن أن یعني مع
  . مالیین مواطن عاطل عن العمل وباحث عنھ 10یقارب  ما
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–ومات والمؤسسات األخرى التي یعتمد علیھا الفقراء وھكذا، فإنھ لمن المھم أن تكون الحك

قادرة على ردم الفجوات عندما تصبح  - كالعائالت في خارج األوطان ومانحي المساعدات والبنوك
  .الدخول الفردیة واقعة تحت مثل ھذه الضغوط

  
وھم -  من اآللیات المھمة التي یتغلب بھا الفقراء على األوضاع التي یعیشونھا ھبوط التحویالت

التحویالت التي تردھم وتبقیھم عائمین فوق  -یشكلون نسبة أساسیة من األسر ذات الدخل المتدني
فإنَّ معدل ") اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لمنطقة غرب آسیا" ("إسكوا"وبحسب . خط الفقر

في حین  ،2007و 2003بین عامي  ملحوظةالتحویالت المتدفقة إلى البلدان العربیة تزاید بصورة 
بدأت التحویالت تتنامى في الوقت نفسھ، وبشكل حاد أیًضا، من بلدان مجلس التعاون الخلیجي 

فقد عرفت تحویالت العمال اتجاًھا مرتفًعا في البلدان العربیة ذات " البنك الدولي"وبحسب . وضمنھا
غرب وتونس واألراضي الید العاملة الوفیرة والموارد المحدودة، بما فیھا مصر واألردن ولبنان والم

خالل . أ. ملیارات د 8فقد شھدت ھذه البلدان زیادة في التحویالت من . العربیة المحتلة وجیبوتي
وعلى نحو مماثل، فقد . 20067خالل عام . أ. ملیار د 13,9إلى نحو  1999-1996الفترة 

 0,5من  -ة والجزائركسوری–ازدادت التحویالت في البلدان ذات الموارد الغنیة والوفرة العمالیة 
شكَّلت  2007وفي عام . ملیار على التتالي خالل الفترة نفسھا 2,5ملیار ومن ملیار إلى  0,9إلى 

في % 2,2في تونس و% 5من الناتج المحلي القائم في المغرب، و% 9تدفقات التحویالت نسبة 
  .8الجزائر
التحویالت التي  أنَّ" البنك الدولي"ویتوقَّع 

خالل السنة الفائتة، % 8ارتفعت نحو 
ویصعب . 2009ستعود لتھبط خالل عام 

تقدیر مقدار الھبوط وحجمھ، بالرغم من 
أنَّ السیناریو األسوأ الذي طبع السنة 

من عام % 5الفائتة یقترح ھبوًطا قدره 
، یلیھ مزید من 2009إلى عام  2008

من وعند أكثر . 2010الھبوط خالل عام 
تشكِّل التحویالت تدفًقا . أ. ملیار د 30

أكبر على المنطقة العربیة مقارنة 
بالمساعدات، وھو ما سیكون لھ أثر كبیر 
على العائالت والمجتمعات في المنطقة 

لمزید من المعلومات اإلحصائیَّة حول (
التحویالت والتوقعات ذات الصلة أنظر 

  ).في الملحق 6و 5الشكلین 

                                                
7 “Economic Developments and Prospects; Job Creation in an Era of High Growth” (2007), p. 115; World 
Bank. 
8 Ibrahim Saif and Farah Choucair (May 2009); Arab Countries Stumble in the Face of Growing Economic 
Crisis; Carnegie Endowment. 

أعطى مستجیب واحد تفاصیل عن ابنھ المقیم في الخلیج تمكن من إرسال تحویالت إلى عائلتھ في الوطن، إال أنھ اآلن عاطل عن العمل،   9
األمر الذي ُیتوقَّع أن  ومثل ھذا الظرف یدل على تدفقات مالیة عكسیة حادة في المنطقة،. وھو یطلب  من عائلتھ أن تحول إلیھ المال لیعیش

  . ینعكس قریًبا على مستویات المعیشة

  تحویالت العمال والموظفین وحواالت المھاجرین والقروض
  .)أ. د ملیون(

  2006  2007  2008e 
  9,476  7,656  5,330  مصر

  6,730  6,730  5,451  المغرب
  6,000  5,769  5,202  لبنان

  3,434  3,434  2,883  األردن
  2,262  2,120  1,610  الجزائر
  1,870  1,716  1,510  تونس

  1,850  1,769  1,179  السودان
  1,283  1,283  1,283  الیمن

  850  824  795  سوریة
  39  39  39  عمان

http://siteresources.worldbank.org/INTPROS :المصدر
PECTS/Resources/RemittancesData_Febru
ary09-Release.xls 

  
أشار المستجیبون إلى إحساس قوي أنھ منذ بدایة األزمة المالیة العالمیة، " كریستیان آید منظمة"في مسح 

ویعتقد جمیع المستجیبین، باستثناء . ھبطت التحویالت من الخارج إلى المنطقة العربیة على نحو جوھري
أو ھبطت على %) 77(مستجیب واحد، في إجاباتھم على السؤال، أنَّ التحویالت إما ھبطت بنسبة كبیرة 

 .9%)16(نحو طفیف 
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وھذا یبطل المكتسبات . تواجھ البلدان العربیة ھبوًطا في العائدات العامة والخاصة نتیجة ألثر األزمة
النمو االقتصادي ویحد من قدرات الحكومات على تنفیذ السیاسات االستجابیَّة لمترتبات المحققة من 

  .االزمة
  

خالل العقود القلیلة الماضیة، أعطت الحكومات العربیة في البلدان غیر المنتجة للنفط وزًنا أكبر 
یالت في إجرائھا ومتزایًدا للمساعدات واالستثمارات األجنبیة غیر المباشرة وتحریر التجارة والتحو

أما البلدان المنتجة للنفط فقد واصلت االعتماد على . 10خیارات السیاسة وتخطیط السیاسات المتنوعة
  .الریع الناجم من تصدیر النفط

  
في ھذا القسم، نناقش أنَّ األزمة كشفت الطبیعة التقلُّبیة للمساعدات والتحویالت واألرباح الناجمة 

وبالتالي، ال یمكن اعتبار خیارات . ك العائدات من تحریر التجارةعن الصادرات النفطیة، وكذل
السیاسة ھذه أساًسا مستقرا یمكن أن ُتبنى علیھا سیاسة تنمیة مستدامة طویلة األمد؛ بل إنَّ أدوات 
لسیاسة كھذه یمكن اعتبارھا متممة لسیاسة أكثر استقراًرا ُتعطى فیھا األولویة لدعم حلقات اإلنتاج 

قالیم والدول العربیة وتجارتھا البینیة، فضًال عن تشجیع االستھالك المحلي المستدام القائم بین األ
وإننا لنحتجُّ بأنَّ األخذ بمثل ھذه المقاربة الجدیدة، یجعل . على العائدات الفردیة والجماعیة المكتسبة

  .ستویات الفقرالحكومات قادرة على وضع سیاسات صدیقة للفقراء سیكون لھا أثر إیجابي على م
  

منذ أواسط الثمانینیات عزَّزت الحكومات العربیة اإلصالحات  أثر اإلصالحات االقتصادیة
االقتصادیة التي أطلقت جزئیا بسبب الھبوط في الریع، نظًرا لتقلُّبات أسعار النفط وما ارتبط بھا من 

، مركِّزًة على برامج 11ارجبید أنَّ اإلجراءات اإلصالحیة كانت مدفوعة من الخ. تحویالت متقلصة
وقد ركَّزت ھذه اإلصالحات على ". البنك الدولي"و" صندوق النقد الدولي"وصفتھا مؤسسات كـ 

والتخفیضات في اإلنفاق الحكومي  )pro-cyclical policies(توصیات بالسیاسات الحلقیة 
  .والخصخصة، فضًال عن تحریر التجارة وسیاسة معدل الفائدة وأسعار العمالت

  
وفي حین أنَّ النمو االقتصادي تحقق في موازات سیاسات اإلصالح االقتصادي ھذه، فإنَّ ھذا النمو 

وھكذا، فإنَّ الحكومات تخفق في الوقت الراھن في إدامة . لم یعالج ارتفاع الفقر والبطالة والالمساواة
 .النمو وتواجھ بطالة مرتفعة

 
 
 

                                                
في البلدان العربیة ذات الموارد الفقیرة والوفرة العمالیة  (GDP)في عدٍة من تقاریره إلى أنَّ نمو الناتج المحلي القائم " البنك الدولي"أشار   10

  .وزیادة االستثمارات األجنبیة المباشرة شھد تأوًجا سببتھ التدفقات القویة لعائدات السیاحة والتحویالت
11 Salah Al-Jourshi; “Economic and Social Rights: Preliminary Review of International and Regional 
Initiatives”, Prepared for the Arab NGO Network for Development (2008) 
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نھجت االقتصادیات في المنطقة العربیة نماذج ریعیة أو شبھ ریعیة، وھي  ھبوط العائدات المالیة

تعتمد راھًنا على عائدات النفط أو أنواٍع أخرى من الریوع، وبصورة رئیسیة التحویالت 
  دان المنتجة للنفط تعتبر وفي البل. 12والمساعدات األجنبیة والقروض الثنائیة أو متعددة األطراف

  
العائدات مرتفعة على وجھ العموم، ولكنھ تبیَّن أنھا غیر مستقرة في سیاق األزمة وتقلبات أسعار 

  .النفط
  

أما البلدان غیر المنتجة للنفط فقد شھدت تزایًدا في عجز الموازنات وحساب العجوزات الجاري 
في سوریة % 2,7لمحلي القائم في مصر، ومن الناتج ا% 1، األمر الذي شكَّل 2008خالل عام 

 1عن " صندوق النقد الدولي"عالوة على ذلك، أفاد . 13في األردن% 18في لبنان و% 13,5و
، بحیث ُیتوقَّع أن یسوء أكثر 2008عجًزا في الحساب الجاري لبلدان المغرب في عام % 2,6و

. عجوزات في الحسابات الجاریةومع تقلص فرص التصدیر ُیتوقَّع أن تتزاید ال. 2012بحلول عام 
التي امتصت تاریخیا النسبة العلیا من صادرات المنطقة –وتناقص الطلب في األسواق األوروبیة 

متراكًبا مع تقلص الطلب في بلدان الخلیج التي امتصت صادرات بلدان الوفرة العمالیة  -العربیة
  .العربیة، سیكون على األرجح كبیًرًا

  
، ُیتوقَّع أن تھبط العائدات الحكومیة من الضرائب نتیجة للھبوط المتوقَّع في باإلضافة إلى ذلك

ویتوقَّع العدید من الحكومات في . األجور والتحویالت وأرباح الشركات والتحویالت الحكومیة
المنطقة العربیة تزاید عجوزات الموازنات مع ھبوط العائدات الضریبیة، في حین تبقى الحاجة إلى 

وھكذا، إذن، تصبح العائدات الضریبیة المجال . على المسائل االقتصادیة واالجتماعیة قائمةاإلنفاق 
  .األھم للسجال العام استجابة لألزمة الراھنة ومعالجة أسبابھا

  
بالنسبة إلى بعض البلدان العربیة باتت المساعدات تشكل نسبة كبیرة من ناتجھا  المساعدات

لدان التي تأثَّرت بالنزاعات، كالعراق واألراضي الفلسطینیة المحتلة المحلي القائم، وخصوًصا في الب
لمزید من المعلومات (والسودان ولبنان، بالرغم من ان قیمتھا غالبا ما تكون شدیدة التقلب والتموج 

بلغ صافي المساعدات ). حول المساعدات في البلدان العربیة في الملحق 7اإلحصائیَّة أنظر الشكل 
. أ. ملیار د 17,1 -الممنوحة للبلدان العربیة من قبل جمیع المانحین -  (ODA) 14لرسمیةالتنمویة ا
من مجموع المساعدات التنمویة الرسمیة التي قدَّمتھا الدول % 20وھذا یعادل نحو . 2006في عام 

  .15المانحة للبلدان النامیة
  

یاسیة وعسكریة قائمة في المنطقة بید أنَّ ھذه الزیادة تركَّزت في بضعة بلدان وعكست أحداًثا جیوس
وبالتأكید، فإنَّ بلدان . تعكس استراتیجیات الالعبین الدولیین ولیس األغراض المتصلة بالتنمیة

تلقَّت فقط ) بما فیھا جیبوتي وجزر القمر والصومال وموریتانیا والیمن(المنطقة األقل تطوًرا 
 2000لمنطقة العربیة وذلك بین عامي من تدفقات المساعدات التنمویة الرسمیة إلى ا% 25,3

من المساعدات التي منحت للبلدان العربیة بین عامي % 46ومن ناحیة أخرى، فإنَّ . 2006و
 إلى% 7,5إلى األراضي الفلسطینیة المحتلة، و% 9,4ُحوِّلت إلى العراق، و 2006و 2000

                                                
12  Sufian Allisa; “Challenges of Economic Reform in Arab World” (May 2007); Carnegie Endowment. 
13 Ibrahim Saif and Farah Chocair (May 2009); Arab Countries Stumble in the Face of Growing Economic 
Crisis; Carnegie Endowment. 

  .محَتَسًبا بعد دفع الدیون  14
15 Azzam Mahjoub (October 2008) “Official Development Assistance in Arab Countries”, Prepared for the 
Arab NGO Network for Development, in Preparation for the Financing for Development Review 
Conference (Doha).   
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من إجمالي المساعدات بین % 63وعلى اإلجمال، فإنَّ ھذه البلدان العربیة الثالثة تلقت . السودان
 وثمة متلق كبیر آخر للمساعدات في المنطقة أال وھو مصر التي تلقَّت بین . 2006و 2000عامي 

 
ن من المساعدات التنمویة الرسمیة الموجھة إلى البلدان العربیة م% 10 2006و 2000عامي 

وھذا یفترض أنَّ ثمَّة فجوًة بین توجھ تدفق المساعدات إلى المنطقة ". لجنة المساعدات التنمویة"
  .(Mahjoub/ ANND 2008)وبین أولویات التنمیة البشریة 

  
عالوًة على ذلك، في الوقت التي تتَّسم فیھ الموازنات باالنكماش عالمیا، نفترض أنَّ مساعدات 

وسینعكس . ؤدَّى وفًقا لالختطاطات الموضوعة سابقا، بل إنھا قد ُتخفَّض أیًضاالبلدان المانحة قد ال ت
في وقت تنخفض فیھ الدخول الناجمة من ) على الفرد(ھذا مساعداٍت تنمویًة رسمیًة أقل 

  .الھیدركربونات والضرائب
  

  
اندالع األزمة المالیة أنھم یعتقدون أنھ منذ " منظمة كریستیان آید"أفاد المستجیبون في المسح الذي أجرتھ 

ویعتقد أكثر من نصف المستجیبین . أصبحت موازنات المساعدات تمیل إلى االنخفاض أو  بقیت كما ھي
أنَّ المساعدات الممنوحة لبلدانھم قد ھبطت منذ اندالع األزمة المالیة، في حین یعتقد ثلثھم أنَّ مستوى 

  .أیًضا تستند إلى موازنات أصغر  charitiesیریة ھذا، وتبدو ان المنظمات الخ. المساعدات ظل كما ھو
  

  
شكَّل تحریر التجارة واحدة من توصیات السیاسة الرئیسیة التي جرى الترویج لھا وتبنِّیھا  التجارة

وقد نشطت البلدان العربیة في . ألجنبیة المباشرةضمن المنطقة أداًة للنمو ولجذب االستثمارات ا
توسیع اتفاقیات التجارة وتعمیقھا في ما بینھا وبین البلدان في مناطق العالم األخرى؛ إذ عمدت إلى 

فتح اقتصادیاتھا بدرجة كبیرة أمام 
التجارة واالستثمارات والتدفقات 

  .الرأسمالیة
  

مع تكاثر اتفاقیات التجارة متعددة 
وتلك اإلقلیمیة  16األطراف

والثنائیة، خفَّضت بلدان المنطقة 
بدرجة كبیرة معظم الحواجز 

فالدول . 17(NTBs)الالجمركیة 
الجمركي  األعضاء في االتحاد

التابع لمجلس التعاون الخلیجي 
تتمتع بمعدل وسطي جمركي بسیط 

؛ في حین أنَّ البلدان %5یبلغ زھاء 
العربیة العشرة األخرى خفضت 

سطي الجمركي البسیط معدلھا الو
% 12على نحو كبیر إلى ما دون 

  200618خالل سنة 
                                                

  .عملیة االنضمام بلدان أخرى ھي في طور 6، في حین أنَّ "منظمة التجارة العالمیة"بلًدا عربیا أعضاء في  12ثمَّة   16
 World Trade Indicators 2008, Washington، )2008" (البنك الدولي"سیاسة التجارة في بلدان المنطقة راجع إلى  لتحلیل  17

DC.  
كما أجرت %. 11,8، في األردن %9، في مصر ما یزید على %7، في الیمن %5,4في لبنان یمثل المعدل الوسطي الجمركي البسیط   18

منطقة األخرى إصالحات في سیاساتھا التجاریة على نحو كبیر، مخفضًة الرسوم الجمركیة مع المحافظة على مستویات مرتفعة بلدان ال

  المیزان التجاري للسلع والخدمات في المنطقة العربیة
  )2009-2007استنادًا إلى بیانات صندوق النقد الدولي، . أ. ملیار د(

  
  .أ. ملیار د: عمودیًا

ت، الجزائر، اإلمارات العربیة المتحدة، السعودیة، الكوی/ البلد: أفقیًا من الشمال إلى الیمین
  لیبیا، قطر، العراق، عمان، البحرین، تونس، الیمن، سوریة، لبنان، مصر، األردن، المغرب
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 - III أدوات سیاسات)Policy Tools( الحكومات في ضوء األزمة 
 

(UNDP Paper, Mustafa/ Abu Ghattas) . وعلى اإلجمال، فإنَّ المنطقة تحتل المرتبة الثانیة
، بحیث تلي أوروبا 2000جراة منذ عام المناطق النامیة من حیث اإلصالحات الجمركیة الم بین

  .19وآسیا الوسطى
  

فإجمالي تجارة البلدان . على أنَّ إجراءات تحریر التجارة ھذه لم تنعكس في تعزیز القدرات التجاریة
من الصادرات العالمیة، التي % 5,5من تجارة العالم، وفقط % 4,5العربیة ال تمثل أكثر من 

  تشكل 
  

%  13و% 10عالوًة على ذلك، تتراوح التجارة العربیة البینیة بین . 20%90صادرات النفط منھا 
المحققة في العام % 9من أحجام تجارة البلدان العربیة اإلجمالیة؛ والتي تشكل زیادة طفیفة من نسبة 

  .PAFTA(21" پافتا("، وھي سنة إطالق منطقة التجارة العربیة الحرة 1997
  

المصدرة للنفط أم تلك األخرى، صدمات تستھدف القیم التجاریة  وستشھد البلدان العربیة، سواء أتلك
  .نتیجة لألزمة المندلعة

وقد نالت من البلدان المصدرة للنفط تقلبات أسعار النفط وھبوط الطلب علیھ نظًرا للركود العالمي؛ 
ا مع فیما ستعرف البلدان غیر المصدرة للنفط تناقص صادراتھا إلى أوروبا وبلدان الخلیج مترافًق

ومع التكالیف المرتفعة نسبیا . انكماش الطلب علیھا؛ وستكون مجبرة على الحد من وارداتھا
للواردات الضروریة، كالمواد الغذائیة، فإنَّ ھذا سیؤثر على المیزان التجاري في بلدان المنطقة إلى 

  .حد بعید
  

فَّذت الحكومات مجموعة من استجابة لألزمة الغذائیة ن ردود الفعل حیال ارتفاع أسعار الغذاء
ومع المراقبة . اإلجراءات، بما فیھا تقدیم مباشر للمواد الغذائیة األساسیة أو زیادة المعونات الغذائیة

التي فرضت على الصادرات، فإنَّ ھذه اإلجراءات لم تنتج سوى القلیل في ما یتعلق بضمان أنَّ 
ستقبل أو أن مخزون الغذاء األساسي المتوفر األسعار لن تعود إلى االرتفاع بدرجة كبیرة في الم

والمسائل الرئیسیة تشمل زیادة إنتاج الغذاء، ودعم صغار المزارعین في بیعھم . سیكون كافًیا
منتجاتھم وفي وصولھم إلى األسواق، وضمان وصول فقراء المستھلكین إلى الغذاء بسعر معقول، 

االتفاقیات الزراعیة، وھي أمور لم تلَق معالجًة ومعالجة االختالالت في نظام التجارة العالمیة و
  .مالئمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
، %)24,1(، السودان %)17(، لیبیا %)31(، جیبوتي %)18,7(الجزائر : وھذه ھي الحال في كل من. للمعدل الوسطي الجمركي البسیط

  %).26,9(تونس ، %)26,9(، سوریة %)26,6(المغرب 
؛ بالنسبة إلى العالم یتراوح اإلصالح الجمركي في بلدان منطقة الشرق األوسط (World Bank Report 2007)" البنك الدولي"تقریر   19

ال في عند معدل وسطي في أعلى النقطة المئویة الثانیة والستین لبلدان العالم، وھو أعلى في أي منطقة أخرى إ 2000وشمال أفریقیا منذ عام 
  .أوروبا وآسیا الوسطى

  ).2006أیلول، سبتمبر (التقریر االقتصادي العربي المشترك   20
ولعلَّ غیاب اتفاقیة تتعلق . دولة عربیة، حتى اآلن، الرسوم الجمركیة على حركة البضائع في ما بینھا 22من  19أزالت  2005منذ عام   21

" افتاپ"إحدى العقبات الكبرى راھًنا التي تواجھ  -ن وجھة نظر التجارة اإلقلیمیة البینیةالتي تعتبر منتجات مھمة م-بقواعد منشأ المنتجات 
(PAFTA).   
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 - IV ا للتنسیق وصنع شامل للسیاسات  ؛ردود الفعل حیال األزمةتكشف انعداًما مستمر)comprehensive policy making( 

 
 

IV.      ا للتنسیق وصنع شامل ردود الفعل حیال األزمة؛تكشف انعداًما مستمر
 )comprehensive policy making(ات للسیاس

 
 
 
 
 
 

تعني الطبیعة المتنوعة التي تمیز اقتصادیات البلدان العربیة وقدراتھا المتفاضلة أنھ سیكون ھناك 
لدیھا ردود فعل مختلفة حیال األزمة 

. وخالل أطٍر زمنیٍة متنوعٍة أیًضا
وحتى الیوم، لیس ثمَّة تعاون أساسي 

على  أو ردود فعل مشتركة رصدت
ھذا وتواترت  .المستوى اإلقلیمي

ردود فعل دول الخلیج على نحو 
أسرع وأوسع مقارنة بأي بلدان 

فقد . أخرى في المنطقة العربیة
توافقت بلدان مجلس التعاون الخلیجي 
على تنسیق سیاساتھا المالیة والنقدیة 
والتمویلیة، وعلى اتخاذ إجراءات 
للمساعدة على تیسیر معدالت 

ین المصارف وإضافة اإلقراض ب
ضوابط وتنظیمات جدیدة إلى أسواقھا 

أما . (stock markets) 22المالیة
على المستوى الوطني فقد عملت دول مجلس التعاون الخلیجي على إرخاء السیاسة النقدیة وطبقت 

أما في بلدان المنطقة األخرى فقد تأخرت الحكومات في . سیاسات مالیة توسعیة في بضعة قطاعات
ر ردود فعلھا؛ حیث أصر العدید منھا خالل مراحل األزمة المبكرة على انكار التأثر باالزمة إصدا

وضمن الفسحة الضیقة المتاحة لھم في مجال المناورة في سیاق . وعزل نفسھا عن تداعیاتھا
إلى  سیاساتھا المالیة، بدت تلك البلدان حذرة حیال اتخاذ أي أبعاد لسیاسة توسعیة، وافتقرت تدخالتھا

  .التخطیط فیما ركَّزت على تأمین االستقرار على المدى القصیر
  

وعلى وجھ اإلجمال، فإنَّ حس اإللحاحیة الالزم والرؤیة الواضحة والشاملة طویلة األمد التي ُتعنى 
  .بالسیاسات االجتماعیة كانا غائبین في سیاق االستجابة حیال األزمة

  
جتماعیة من جعل الخدمات االجتماعیة ذات النوعیة والجودة وتمتد المشكالت المرتبطة بالسیاسة اال

متوفرة للمواطنین، إلى الوصول إلى الخدمات المذكورة، إضافة إلى مدى إجراءات الحمایة 
 فحتى في بلد كتونس، حیث ُیعتبر صندوق . االجتماعیة المتوفرة لمختلف المجموعات االجتماعیة

 
                                                
22 Ibrahim Saif and Farah Choucair (May 2009); “Arab Countries Stumble in the Face of Growing 
Economic Crisis”; Carnegie Endowment. 

  (*)إجراءات اتخذتھا حكومات منفردة في المنطقة

 اإلعالن عن خطة إنفاق استثماري : السعودیة
ین ورأسمالي للمصرف السعودي المركزي لتأم

 .القروض لألسر ذات الدخل المتدني
 اإلعالن عن رزمة حوافز مالیة في اتجاه : مصر

استثمار في البنیة التحتیة التي تؤول إلى خلق 
 .فرص عمل

 اإلعالن عن إیداعات مضمونة في : األردن
 .المصارف المحلیة وكذلك رزمة حوافز مالیة

 
(*)  World Bank; Interview with August Kouame, 

Acting Chief Economist for the MENA Region. 
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 - IVا للتنسیق وصنع شامل للسیاسات تك ؛ردود الفعل حیال األزمةشف انعداًما مستمر)comprehensive policy making( 

 
الضمان االجتماعي نموذًجا للنجاح، تواجھ الحكومة مشكالت لجھة االستجابة لحاجات العاطلین 

  .23الجدد عن العمل نتیجة لألزمة
  

ي الذي یوظف أصًال شریحة عالوًة على ذلك، ال تعالج السیاسات االجتماعیة القطاع غیر الرسم
واسعة من السكان في البلدان العربیة وُیتوقَّع أن یتوسع في ضوء األزمة، وبالفعل، فإنَّ التداعیات 
السلبیة الواقعة على سوق العمل وظروف العمالة طفت على السطح ضمن المنطقة، بما انعكس 

  .انتھاًكا لحقوق العمال
  

إنَّ العجز في مجال السیاسات االجتماعیة ھو جزئیا انعكاس النعدام مستویات ُمرِضَیة للمشاركة في 
عملیة وضع سیاسة استجابیة أو خطط إنقاذیة، بما في ذلك مشاركة مختلف الشركاء االجتماعیین 

ھ انعكاس عام للقدرات المحدودة للمؤسسات باإلضافة إلى ذلك، فإن. والمعنیین في المجتمع المدني
ففي وقت ُتعَصر فیھ . الرسمیة في الدول العربیة على تطویر سیاسات اقتصادیة واجتماعیة شاملة

الموازنات وھبوط أسعار بعض الثوابت، ثمَّة حاجة إلى جھد أوسع لتحدید كیفیة إنفاق الموارد 
ن تأثیرات األزمة في أوساط مختلف المجموعات المحدودة لدى الدول العربیة، من اجل التخفیف م

  .االجتماعیة، وللبدء في معالجة أسبابھا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
23 Ibrahim Saif and Farah Choucair (May 2009); Carnegie Endowment. 

  یدة استجابة لألزمةنظرة إلى امكانیة تطویر ممارسات ج  
مالیین دوالر أمیركي لتوفیر قروض صغیرة  5برأسمال قدره " بنك الفقراء"إنشاء بنك اإلبداع أو  البحرین

یمكن لمبادرات كھذه أن تساعد في معالجة الفقر والبطالة . للمؤسسات الصغیرة بھدف إشراكھا في عملیة التنمیة
ما إذا ُصمِّمت لمساعدة الفقراء؛ وإذا كانت استھدافیة على نحو إذا كانت جزًءا من رزم دعم مالئمة، والسیَّ

صحیح وواسعة المدى، وإذا ما ُقدِّمت وفق معاییر إقراضیة مرنة وتمكنت من توفیر اإلعانات لدعم قدرات 
  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاعات اإلنتاجیة، بما في ذلك الخدمات والصناعة والزراعة

  
دعوات أطلقھا وزیر التجارة والصناعة العماني على تشجیع الصناعیین لتعزیز جھودھم بغیة  ركَّزت عمان

. تطویر استراتیجیات تسویقیة وإداریة جدیدة واحتالل مواقع أكثر تنافسیة بتعزیز الجودة واألسعار األكثر تنافسیة
وبغیة أن تكون مثل ھذه . اعي المحليكما ھدفت الحمالت إلى الترویج لحیازة السلع المحلیة دعًما للقطاع الصن

وفي . المبادرات مفیدة في مواجھة األزمة، ینبغي أن ُتنفَّذ بسرعة بمشاركة حیویة من قطاعي اإلنتاج واألعمال
عالوة على ذلك، تحتاج مبادرات كھذه إلى تجنُّب أن تكون . ھذا الصدد یلزم وجود آلیات واضحة وفعالیة للتنفیذ

  .البلدان النامیة االخرىمبادرات وقائیة ضد 
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 - IV  نحو دور فعال تضطلع بھ البلدان العربیة في حمایة الفقراء والمھمَّشین في ضوء األزمةتوصیات 

 
V.      نحو دور فعال تضطلع بھ البلدان العربیة في حمایة الفقراء توصیات

 والمھمَّشین في ضوء األزمة
 
 
 
 
 
 

في ضوء األزمة تحتاج الحكومات العربیة إلى وضع أولویة للتغییرات البنیویة طویلة األمد لدى 
  :وعلیھا أن تستجیب لذلك وفق ما یلي من المبادئ. معالجتھا الحاجات قصیرة المدى

  
اتھا المشتركة وتعاونھا في العمل سویة واالستفادة من القیمة المضافة للتعاون اإلقلیمي وقدر .1

 .مواجھة األزمة
توفیر حمایة أكبر للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للفقراء والمھمَّشین في ضوء األزمة  .2

 .الراھنة
توفیر فسحات لمشاركة ناشطة یقوم بھا مختلف المعنیین االجتماعیین، بما في ذلك منظمات  .3

ر العمل االقتصادیة والحاكمیة التي تجعل المجتمع المدني والمجموعات النسویة في رسم أط
من المساواة االجتماعیة والعمل 
الالئق والمساواة الجنوسیة 
واالستدامة البیئیة على رأس 

 .أولویات السیاسات الوطنیة
 

معالجة أسباب األزمة الجذریة 
)root causes(  وتداعیاتھا على

  :المنطقة
تتواءم األزمة مع أزمتي المناخ والغذاء 

االستجابة لواحدة یجب أن تعالج و
ان الفقراء وذووي الموارد . األخرى

المحدودة یعانون منذ فترة من تأثیرات 
تقلبات أسعار الغذاء، وھم االن أقل قدرة 

فقد . على مواجھة التغیرات المناخیة
أضافت األزمة االقتصادیة مزیًدا من 

غوط على أولئك القادرین على تعبئة الض
أما الحوار االجتماعي . القلیل من الموارد

فھو جزء ضروري من أي استجابة 
لالزمة وتداعیاتھا، بضمان فسحات 
لمختلف المعنیین االجتماعیین لیشاركوا 
على المستویات العالمیة واإلقلیمیة 

  .والوطنیة
  

نائب رئیس الوزراء السوري للشؤون االقتصادیة عبد 
قتصادیاتھا لم تعد قوة البلدان ُتثمَّن بحجم ا": اهللا الدردري

بل إنَّ ھذه القوة ُتقاس بنجاحھا في ... في األسواق العالمیة

إدارة اقتصادیاتھا الوطنیة وبتحملھا مسؤولیاتھا ضمن 

االقتصاد العالمي الجدید على ِكال المستویین االقتصادي 

واالجتماعي، والسیَّما عندما تضع الفرد في اساس عملیة 

 ".التنمیة

االجتماعیة لمنطقة غرب -الجنة االقتصادیة"أمین عام 
ستثمر الجھود فقط إذا تمَّ التعامل مع "... ): إسكوا(آسیا 

األزمة على نحو فعال ومختلف مع الفروق القائمة بین 

البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، بما یضمن مراجعة 

للسیاسات األساسیة وزیادة األمن االجتماعي  دوریة

ووضع خلق فرص العمل وخفض الفقر على رأس 

كما أنھ من بالغ األھمیة إرساء القواعد . األولویات

 .السلیمة لتنمیة مستدامة حقیقیة

تعكس : نحدة حول التجارة والتنمیةتقریر منظمة االمم الم
دینامیات األزمة إخفاقات في التنظیمات والضوابط المالیة 
على المستویین الوطني والدولي واختالالت العالمیة 
مستمرة، وغیاب نظام نقدي عالمي، اضافة الى عدم 
انسجام عمیق في ما بین السیاسات التجاریة والمالیة 

  والنقدیة الدولیة
UNCTAD Report: “The Global 
Economic Crisis; Systemic Failures 
and Multilateral Remedies”. 
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 - IV  لدان العربیة في حمایة الفقراء والمھمَّشین في ضوء األزمةنحو دور فعال تضطلع بھ البتوصیات 

 

  توصیات للعمل

 دعم األمم على الحكومات العربیة . المطلوب استجابة عالمیة لمعالجة األزمات المتوائمة -
 

باعتبارھا المنتدى الوحید المتمتع بملكیة واسعة من قبل شعوب العالم المختلفة  المتحدة -
. ي عناصر مطلوبة لتوفیر استجابة شاملة حیال األزمة العالمیةومعرفة ودعم سیاسي، وھ

كما ینبغي على الحكومات والمؤسسات العربیة أن تضطلع بدور إیجابي وناشط في 
 .االجتماع رفیع المستوى حول األزمة المالیة واالقتصادیة وآلیات متابعتھ

طار وضع السیاسات تراجع المرتكزات التي اعتمدتھا في اعلى الحكومات العربیة أن  -
، بما في ذلك االجتماعیة وأن تعید توجیھ أولویاتھا التنمویة بطریقة مستدامة- االقتصادیة

وبالتالي، یجب . مراجعة العالقات في ما بین االقتصاد والمال واإلنتاج وأنساق االستھالك
ویل األمد أن تعطي الحكومات األولویة لتعزیز التنمیة المستدامة من خالل دعم نمو ثابت ط

في القطاعات اإلنتاجیة، ووضع سیاسات شاملة لمعالجة مسائل القضاء على الفقر وتولید 
 .فرص العمل الالئق، وتعزیز التعاون اإلقلیمي واآللیات ذات الصلة

یضطلعوا بدور أنشط منسٍق مع البلدان النامیة في مسار التحضیر على القادة العرب أن  -
كما یجب أن تكون ). دیسمبر(في كانون األول  یر المناخحول تغ" كوبنھاغن"لمفاوضات 

الطرق الجدیدة في اإلنتاج واالستھالك والتجارة، المستدامة بیئیا، في مركز االستجابات 
 .حیال اإلصالحات في النظام االقتصادي العالمي

 التي تكشف أزمة الغذاء الراھنة،االستجابات حیال األزمة االقتصادیة  تعالجیجب أن  -
مكامن تعرُّض أولئك الذین یدفعون قسًطا كبیًرا من دخولھم على الغذاء بسبب تقلب 

یجب أن تشمل االستجابات دعًما أكبر إلنتاج الغذاء ولصغار المنتجین، فضًال عن . األسعار
 .فقراء المستھلكین

  
  توصیات تتعلق بالسیاسات االجتماعیة

القتصادیة للحؤول دون تحولھا إلى أزمة تنمیة بشریة یحتاج الفقراء إلى الحمایة من آثار األزمة ا 
التلقائي ) الماكروي(فعناصر االستقرار االقتصادي الكلي . ذات أبعاد واسعة في المنطقة العربیة

ضعیفة، بل ھي تنعدم في العدید من الحاالت، خاصة من حیث فعالیتھا، والمشاركة في تخطیطھا 
وبالتالي، فإنَّ العدید، بل المزید . نین الفقراء على استخدامھاوتصمیمھا، باالضافة الى قدرة المواط

. من الناس، سیقعون في إسار الفقر ما لم یلجأ إلى تدخل عاجل للتخفیف من أسوأ تأثیرات األزمة
وفي الوقت نفسھ، ثمة ضرورة إلجراء إصالحات طویلة األمد لضمان عدم تكرر مثل ھذه األزمة، 

  .أكبر للتغلب على صدمات مشابھة في المستقبلوأن یملك الفقراء قدرات 
  

  توصیات للعمل

-counter(سیاسات مضادة للدوریة االقتصادیة على الحكومات العربیة أن تبحث عن 
cyclical policies( وأن تتبنَّى سیاسات للتنمیة البشریة تتسم بمجاراة مصالح ،

اعیة التقویة، وحیث یكون ، حیث تلقى االستثمارات في البنى التحتیة االجتمالفقراء
 .المشاركة في وضع األولویات والموازنات الوطنیة والمحلیةللمواطنین قسط أكبر من 

 



13 
 

 
 
 
 

 - IV  نحو دور فعال تضطلع بھ البلدان العربیة في حمایة الفقراء والمھمَّشین في ضوء األزمةتوصیات 
 
 
الجة األزمة العالمیة، یجب أن تكون األولویات االجتماعیة في مركز السیاسات لمع -

ینبغي أن یولى اھتمام خاص وأن تفرد  .والحؤول دون اندالع أزمات أخرى في المستقبل
موارد إضافیة لدعم المرأة وذوي الحاجات الخاصة والمھاجرین وأولئك الذین یحیون دون 

 .خطوط الفقر وعند مؤشرات تنمویة بشریة متدنیة
، مما یجب ان یشجع متوفرة على نطاق أوسع یجب أن تكون نظم الحمایة االجتماعیة -

 .األفراد التشجیع على العمل أو أن یضطلعوا بدور ایجابي ضمن عائالتھم وأسرھم
، یجب أن یكون خلق فرص العمالة محوریا في السیاسات قصیرة المدى وطویلة المدى -

ى ذلك یجب أن مع التشدید على العمل الالئق في القطاعات اإلنتاجیة المستدامة؛ عالوة عل
توظف رزم السیاسة االجتماعیة المستھِدفة على نحو سلیم للمساعدة في الحد من تداعیات 

 .البطالة المرتفعة وحاالت انتشار الفقر ذات الصلة
 
 

  توصیات تتعلق بالسیاسات االقتصادیة
وعات لیست السیاسات االقتصادیة الراھنة في صالح الفقراء، وھي ال تحمیھم كما ال تحمي مجم

فان فسحة السیاسة المتاحة وطنیا وأدواتھا تغدو مقیِّدة أكثر فأكثر . المعرَّضین في أوقات األزمات
فالفقراء یخسرون أكثر نسبیا عندما ال تتمكن . وال یمكن التعویل علیھا في تحقیق أھداف التنمیة

یجعلھا تنفق أقل على الدول من جبایة العائدات بالقدر نفسھ الذي كانت تفعلھ في السابق، بما 
وإذن، یجب أن یوجَّھ نظام عائدات الحكومة نحو تولید عادل ومستدام . األولویات االجتماعیة

  .للعائدات
  

  توصیات للعمل

الشروط التي ُتفرض على عملیة صناعة السیاسة على  الحكومات العربیة تقاومیجب أن  -
سسات الدولیة والمالیة وغیرھا ، كجزٍء من االتفاقیات التي تعقدھا مع المؤمستوى وطني

كما یجب أن ُتبنى االتفاقیات متعددة األطراف على قواعد ومبادئ تعزِّز . من المانحین
 .حقوق المجتمعات المحلیة وحاجاتھا، فضًال عن مراعاتھا أسس الشراكة العادلة

الل زیادة مصادرھا الثابتة فیما خص العائدات، وذلك من خعلى الحكومات أن تتطلع إلى  -
، باعتبارھا أكثر المصادر استدامة لتمویل وسائل تقدمیة وعادلة وفعالة لفرض الضریبة

وھذا یحتاج إلى أن ُیتمَّم بنظم وممارسات كفؤة وفعالة وشفافة ومسؤولة إلدارة . التنمیة
 .المالیة العامة

من ، وذلك مسألة اإلعفاء الضریبي الدولي والتھرب الضریبي یجب ان تعالج الحكومات  -
وھذا یشمل العمل على معاییر الشركات متعددة . خالل شفافیة أكبر في تسدید الضرائب

الجنسیة معتمدة على حالة كل بلد على حدة، واتفاقیة متعددة األطراف حول تبادل تلقائي 
 .للمعلومات الضریبیة

سیاسات واضحة تسمح لھا بتعزیز المساعدات واالستثمارات على الحكومات أن تنفِّذ  -
، تسھم مباشرة األجنبیة المباشرة في مجاالت وقطاعات ذات قیمة اجتماعیة وبیئیة ُمضافة

في القضاء على الفقر وتزید من فرص العمل وتحقق التقدم على خط المساواة الجنوسیة 
 .وتدعم أولویات التنمیة البشریة
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عاون االقتصادي یجب أن تضمن الحكومات العربیة أنَّ التجارة الدولیة وغیرھا من صیغ الت -
المعاملة الخاصة ُتجرى ضمن سیاق االستراتیجیات التنمویة الشاملة، على قاعدة 

 .واالختیار من قبل البلدان على أساس المنجزات التنمویة والتفضیلیة
 

 - IV  نحو دور فعال تضطلع بھ البلدان العربیة في حمایة الفقراء والمھمَّشین في ضوء األزمةتوصیات 
 

تقویم األثر الذي یرتِّبھ التحریر ضمن سیاق  تسعى الحكومات العربیة إلىیجب أن  -
وغیرھا من اتفاقیات التجارة الحرة اإلقلیمیة والثنائیة " منظمة التجارة العالمیة"عضویة 

وحیث تحد التجارة واتفاقیات . على حقوق اإلنسان واالستدامة على المستوى الوطني
وق قدرة الحكومات على االستجابة بفعالیة حیال األزمة، االستثمار من فسحة السیاسة وتع

یتوجَّب علیھا القیام بخطوات لمراجعتھا، والسیَّما تلك المتعلقة بمجال التدفق الرأسمالي 
 .وتحریر الخدمات المالیة

  
  توصیات تتعلق بتعاون إقلیمي معزَّز وأكثر فعالیة

وألن األزمة . ت مع مدى األزمة وتداعیاتھالم یتالءم التحرك المحقق حتى اآلن من قبل الحكوما
عالمیة الطابع، فلیس ثمة بلد واحد قادر على مواجھة عواقبھا وحده؛ ولذا فإنَّ المطلوب جھد 

وإعادة . جماعي یحقق قیمة مضافة في المنطقة العربیة، على ِكال المستویین الحكومي والخاص
أن یعطي دفًعا قویا لبناء مشروع تنموي بدیل ضمن  التفكیر في التكامل اإلقلیمي حًال لألزمة یمكنھا

  .المنطقة العربیة یكون أكثر استدامة وتكافًؤا
  
 

  توصیات للعمل

یقوم على التعاون  تعزیز التعاون في الترویج الطار تنمويُتشجَّع البلدان العربیة على  -
ھذا یجب أن یشمل و. اإلقلیمي واإلقرار بالحاجات الخاصة للبلدان األقل نموا في المنطقة

تأسیس آلیات تنفیذیة محددة من حیث أطرھا الزمنیة لتنفیذ القرارات المتَّخذة في القمة 
 .، بما في ذلك تعزیز تنسیق سیاسات العمل24العربیة االقتصادیة واالجتماعیة والتنمویة

بما  ھا،دور المؤسسات اإلقلیمیة القائمة وآلیات یجب أن تعید البلدان العربیة النظر واصالح -
في ذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربیة والمصارف التنمویة 

أضف إلى ذلك، فإنَّ الحكومات العربیة مدعوة لمعالجة دور الصندوق النقدي . اإلقلیمیة
فمثل ھذا . العربي وقدراتھ على المساھمة في االستقرار المالي وإصالح النظام المالي

یخدم في اتجاه تحقیق روابط أقوى بین االنظمة المالیة وبین حاجات اإلصالح یجب أن 
 .االقتصاد الفعلیة

وغیرھا من أشكال التعاون اإلقلیمي، بما فیھ التجارة البینیة العربیة  یجب أن یتم تطویر -
التعاون االقتصادي، على قاعدة المعاملة الخاصة والتفضیلیة واالختیار بحسب البلدان 

إذ یجب أن تعالج القیود والعراقیل أمام تعاون كھذا الناجمة عن تناقض . ومستوى نموھا
عضویة الدول العربیة في تكتالت اقتصادیة إقلیمیة متعددة، بما في ذلك إرساء قواعد 

 .التنسیق والتناغم بین سیاسات التكامل االقتصادي العربي
وااللیات اإلقلیمیة وأن ُتوجَّھ  من خالل األقنیة یجب ان یتم تعبأة الموارد المالیة اإلقلیمیة -

. نحو أھداف تنمویة مستدامة، وبالتحدید الوصول إلى بنیة تحتیة اقتصادیة واجتماعیة جیدة
ھذا، ویمكن للتدابیر اإلقلیمیة أن تكون أكثر فعالیة من غیرھا بسبب قدرتھا على استیعاب 

  .الخصوصیات االقلیمیة و الظروف الخاصة بالبلدان المجاورة

                                                
یشمل ھذا تنفیذ المشروعات المتفق علیھا، كبرنامج الطوارئ المتعلق باألمن الغذائي، ومشروع السكك الحدیدیة المشتركة بین البلدان   24

في البلدان " داف التنمیة األلفیةأھ"العربیة، ومشروع األمن المائي، ومشروع الكھرباء المشتركة، ومشروع الحد من البطالة، ومشروع تنفیذ 
  .األقل تطوًرا في المنطقة، ومشروعات التعلیم والرعایة الصحیة
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 - VI  ھل ما تزال خیارات سیاسات الحكومات العربیة تالئم األوضاع المستجدة بعد األزمة  التي تواجھ المنطقة العربیة والبطالة والالمساواةتحدیات الفقر
 ملحق إحصائي - االقتصادیة العالمیة ؟

 
VI.  ھل ما تزال  التي تواجھ المنطقة العربیة والبطالة والالمساواةتحدیات الفقر

ارات سیاسات الحكومات العربیة تالئم األوضاع المستجدة بعد األزمة خی
 ملحق إحصائي - االقتصادیة العالمیة ؟

 
 
 
 
 

ُیشتقُّ التحلیل في التقریر الرئیسي من مروحة من المصادر الثانویة والنتاج الكیفیة المستخلصة من 
واألراضي الفلسطینیة في كل من مصر ولبنان والعراق " منظمة كریستیان آید"مسح أجرتھ 

منظمة شریكة في ما یتعلق بتأثیرات األزمة المالیة على اقتصادیات  20فقد أدلت بآرائھا . المحتلة
وبوضع . بلدانھا وعلى عملھا باعتبارھا منظمات عاملة في أوساط الفقراء والمجموعات المھمَّشة

البعید في البلدان العربیة  البیانات، بعضھا مع بعض، وفق االتجاھات االقتصادیة على المدى
بالتالزم مع المعلومات واآلراء الناجمة حیال االنكماش الذي أحدثتھ األزمة العالمیة، فإننا إنما 
نحاول توفیر صورة داللیة حول ماھیة التغییرات التي تحدث وما ینبغي على صناع السیاسة القیام 

  .بھ حیالھا
  

لمزید من التفاصیل ُیرجى . متبًعا بنیة التقریر الرئیسي نفسھایقدم ھذا الملحق بیانات أكثر تفصیًال، 
شبكة المنظمات "من  kinda.mohamadieh@annd.org(االتصال بالمؤلفین كندة محمدیة 

من  aid.org-opearce@christian" (أولیفر بیرس"؛ و)ANND(" العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
  .Christian Aid)" منظمة كریستیان آید"

  
  التنمیة البشریة

  التنمیة البشریة في المنطقة العربیة: 1الشكل 
  1980  1985  1990  1995  2000  2003  2004  2005  2006  

  0,912  0,915  0,912  0,914  0,876  0,852  ..  0,828  0,812  الكویت
اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

0,743  0,806  0,834  0,845  0,852  0,897  0,898  0,901  0,903  

  0,902  0,987  0,889  0,886  0,873  0,858  0,838  0,793  0,769  البحرین
  0,899  0,985  0,890  0,889  ..  ..  ..  ..  ..  قطر
  0,840  0,836  0,831  0,828  0,806  ..  ..  0,653  0,622  لیبیا

  0,835  0,832  0,828  ..  ..  0,764  0,742  ..  ..  ةالسعودی
  0,796  0,795  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  لبنان

  0,769  0,763  0,760  0,753  ..  ..  ..  ..  0,63  األردن
  0,762  0,756  0,749  0,743  0,677  0,653  0,625  0,603  ..  تونس

  0,748  0,745  0,732  0,727  0,712  0,652  0,645  0,626  ..  الجزائر
  0,736  0,731  0,724  0,724  0,714  0,648  0,625  0,623  0,601  سوریة

األراضي 
الفلسطینیة 

  المحتلة

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  0,728  0,731  
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  0,716  0,712  0,709  0,704  0,665  0,628  0,572  0,539  0,483  مصر
  0,646  0,638  0,631  0,626  0,582  0,650  0,516  0,497  0,471  المغرب

  0,567  0,561  0,553  0,549  0,497  0,478  ..  ..  ..  الیمن
  UNDP: المصدر

 
- VI  ھل ما تزال خیارات سیاسات الحكومات العربیة تالئم األوضاع المستجدة بعد األزمة  التي تواجھ المنطقة العربیة والبطالة والالمساواةتحدیات الفقر

 ملحق إحصائي - االقتصادیة العالمیة ؟
 

وھو سبب آخر لعدم إمكان استعمال (یانات ُتعتبر مشكلة في بعض البلدان بالرغم من أنَّ ُمتاحیَّة الب
، إال أنَّ ھناك زیادة من سنة إلى أخرى في قیم )األدلة المركَّبة لدراسة االتجاھات على مر الزمن

دلیل التنمیة البشریة لكل البلدان في كل السنوات، إال بعض النقص الطفیف في الكویت والبحرین، 
ن متقدمان نوًعا ما، حیث ُیستدلُّ من المؤشرات على وجود مراوحة في مرتبة تنمویة وھما بلدا

  .مرتفعة
  

  الفقر في المنطقة العربیة
أدناه أنَّھ توجد نسبة كبیرة من السكان في المنطقة العربیة ممَّن یعیشون بین معیاري  2یبین الشكل 

حوَسب ھذه البیانات مع االتجاھات وعندما ُت. في الیوم 54في الیوم، أي ما یقارب $ 2و$ 1
السكانیة في المنطقة، یمكن تبیُّن أنَّ أعداد السكان مدقعي الفقر بحسب ھذه المعالم الصارخة 

بالرغن من أنَّ أعداد الفقراء المدقعین في المنطقة العربیة قد ال ُیقاَرن . والصارمة قد تزایدت
عندما ُترفع خطوط الفقر بعض الشيء، مثًال من بالنسب الموجود في أجزاء أخرى من العالم، ولكن 

، فإنَّ أعداد الفقراء في المنطقة العربیة یتضاعف $4أو $ 3إلى $ 2في الیوم، أو من $ 2إلى $ 1
  .ملیوًنا 92ملیوًنا إلى  45من 

  
و فما یبد. وأخًذا بعین اعتبار مؤشرات التنمیة البشریة اإلجمالیة، فإن ھذا الوضع یسبب قلًقا عمیًقا

أنَّ العدید من السكان ھم معرضون أمام تبدل الظروف وسیكونون في خطر أكبر بأن ُیدفعوا نحو 
الفقر المدقع إذا تدھور تقدیم الخدمات الخارجي، أو إذا باتت إحدى آلیات التغلُّب األخرى أكثر 

  .ھشاشة
   

  2001- 1987اتجاھات الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا : 2الشكل 

  
  نسبة الفقراء المئویة: عمودیًا

 $1نسبة السكان عند معیار  –؛ األزرق $2نسبة السكان عند معیار  –األسود : أفقیًا
 World Bank Global Poverty Monitoring Database: المصدر

 
  Iqbal (2006): المصدر
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  نسب انتشار الفقر في بلدان مختارة: 3الشكل 

  من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أواخر التسعینیات
  

  
  نسبة الفقراء المئویة: عمودیًا

  الجزائر، مصر، إیران، األردن، المغرب، تونس، الیمن –الشمال إلى الیمین من : (*)أفقیًا
 World Bank Global Poverty Monitoring Database: المصدر

 (*)HCR – 4و$ 3و$ 2و$ 1: تعني نسبة السكان عند المعاییر التالیة$.  
  Iqbal (2006): المصدر

 
  بطالة مرتفعة

. ي المنطقة العربیة ھو مستوى البطالة المستمر عبر المنطقةمن بین أسباب ثبات نسبة الفقراء ف
والواقع انَّھ حتى خالل السنوات التي كان فیھا االقتصاد ینمو بثبات وبدا أنَّ دخول األفراد تمیل نحو 

 4االرتفاع أیًضا، كانت البطالة مرتفعة وتزداد ارتفاًعا في المنطقة، كما یمكن تبیُّنھ من الشكل 
وأكثر من شخص من كل عشرة أشخاص كانوا رسمیًا عاطلین عن العمل خالل عام . هالوارد أدنا

وھذه البیانات . 2000عبر المنطقة العربیة، ولكن ھذا المعدل نما نحو النصف بحلول العام  1990
الكتلیة الرسمیة تبخس على األرجح تقدیر معدل البطالة بوجھ عام عبر المنطقة، وتقنِّع كذلك 

أنَّ أكثر % 20كثر ارتفاًعا في البلدان األفقر، كمصر حیث یمكن أن یعني معدًال قدره المعدالت األ
 .مالیین مواطن ھم عاطلون عن العمل أو یبحثون عنھ 10من 

  
  )بالنسبة المئویة من القوة العاملة( 2009سیناریوھات البطالة في سنة : 4الشكل 

  
  :عمودیًا

 لمئویةمعدل البطالة بالنسبة ا: إلى الشمال -
  )3(، السیناریو )2(، السیناریو )1(السیناریو : إلى الیمین من األعلى إلى األسفل -

  :(*)أفقیًا
 اإلجمالي، الذكور، اإلناث: الشرق األوسط) 1: (إلى الشمال -

 اإلجمالي، الذكور، اإلناث: العالم) 2( -
  .یشمل تحدید الشرق األوسط إیران: ملحوظة

 ILO, Global Employmnt Trends for Women, Geneva, 2009: المصدر
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  التحویالت –التدفقات المالیة 

العمال من الخارج، بالنسبة إلى معظم المواطنین في المنطقة العربیة، تدفًقا مالیا  تمثل تحویالت
أدناه أنَّ معدل تدفق التحویالت نحو  6ویبین الشكل . أكثر مباشرًة وأساسیًة مقارنة بالمساعدات

ن أنَّ ، في حی2007و 2003بلدان المنطقة العربیة كان یزداد بحدَّة خالل الفترة الواقعة بین عامي 
تحویالت الفترة نفسھا من بلدان مجلس التعاون الخلیجي وضمنھا بدأت بالنمو بحدَّة خالل الفترة 

والنسبة الكبرى من التحویالت المتدفقة على بلدان المنطقة العربیة تأتي من الخلیج، ولكن . نفسھا
خفضت تكالیفھا  ثمة تقاریر تفید عن انخفاض في التحویالت نتیجة االزمة، حیث إنَّ الشركات

 .باالستغناء عن العمال الوافدین بالدرجة األولى
 

  التحویالت في البلدان العربیة: 5الشكل 
  "إسكوا"مسح أجرتھ منظمة 
  2007-2000تدفق تحویالت العمال، 

  
إجمالي التدفق المقدَّر من بلدان مجلس التعاون 

  الخلیجي
  MDEsإجمالي التدفق إلى 

    
  

  .أ. ملیار د: عمودیًا
  

 ESCWA Report 2007-2008: المصدر
  

، وفي الحالة المتدنیة للتوقعات، ال 2009ھبوًطا في التحویالت خالل عام " البنك الدولي"یتوقع 
وفي المنطقة العربیة . 2008ما كانت علیھ في عام  2010تبلغ التحویالت العالمیة بحلول عام 

مال أفریقیا ال یتَّسم سیناریو الحالة المتدنیة بالحدَّة بدایًة، ولكن المنخفض ُیتوقَّع أن یستمر ومنطقة ش
 .أدناه 6مدة طویلة، كما یتبیَّن من الشكل 

 
  ")البنك الدولي("توقعات التحویالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا : 6الشكل 

  توقع الحالة المتدنیة  التوقع األساسي  
  2011  2010  2009  2011  2010  2009  2008  2007  نطقةالم

البلدان األقل تطوًرا 
  .)أ. ملیار د(

281  305  290  299  317  280  280  289  

  3,2  0,2-  8,2-  6,3  2,9  5,2-  8,8    (%)التغیر السنوي 
الشرق األوسط وشمال 

  .)أ. ملیار د(أفریقیا 
31  34  33  34  36  32  32  32  

  2,1  0,9-  5,2-  5,6  2,9  1,4-  7,6    (%)التغیر السنوي 
  

 World Bank, 2008: المصدر
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  اعداتالمس –التدفقات المالیة 

بالنسبة إلى بعض البلدان في المنطقة العربیة تعدُّ المساعدات نسبة كبیرة من ناتجھا المحلي القائم 
ولكنھ مصدر متفلِّت وتطاُیري للعائدات، والسیَّما في المنطقة العربیة ، حیث . وموازناتھا الحكومیة

یبین . غیُّر تركیز الدعم باستمرارتتَّسم أولویات المانح بسیاستھ في المنطقة، وحیث النزاعات تعني ت
أدناه أنَّ في معظم البلدان حصل انخفاض في كمیة المساعدات كنسبة من ناتجھا المحلي  7الشكل 

القائم والتي ھبطت على نحو كبیر خالل السنوات الخمس عشرة الماضیة أو نحوھا، باستثناء 
یمكن أن ُیرى من خالل العمود األول أنَّ عالوة على ذلك، . العراق الذي ال تغطیھ البیانات الواردة

، "دلیل التنمیة البشریة"المساعدات لیست لتترابط بإحكام مع مستویات الفقر من حیث مرتبة سلم 
  .وأنَّ التباینات الموجودة بین البلدان كبیرة

  
  المساعدات كنسبة من الناتج المحلي القائم: 7الشكل 

  المرتبة بحسب  البلد
  "بشریةدلیل التنمیة ال"

)2005( 

نسبة المساعدات المئویة 
  من الناتج المحلي القائم

)1990(  

نسبة المساعدات المئویة 
  من الناتج المحلي القائم

)2005(  

نصیب الفرد من المساعدات 
)$(  

)2005(  
  115  4,9  2,2  86  األردن

  68  1,1  8,9  88  لبنان
  38  1,3  3,2  91  تونس

  11  0,4  0,2  104  الجزائر
OPT  106  304  27,4  ؟  
  13  1  12,6  112 سوریة

  22  1,3  4,1  126  المغرب
  

  UNDP, 2008: المصدر
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