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الملخص
تعترب ظاهرة الفقر والريب من اهم الظواهر اليت تشغل اجملتمعات الدولية وتفرض نفسها بني احلني واآلخر على طاولة النقاش لتثري
اجلدل حول سبل القضاء عليها ونظرا لألثار املرتتبة عنها واليت تؤدي إىل تعطيل املشاريع التنموية ويف البلدان اليت تعاين من املشكلة هلذا
فلقد تضافرت جهود اجملتمع الدويل ملكافحة الفقر باعتباره هدفا اسرتاتيجيا يسعى اجلميع إىل حتقيقه حيث تصادر القضاء على الفقر
قائمة االهداف التنموية لأللفية الثالثة مبا يعكس تطلعات امم العامل حلياة أفضل تنمية وتطويرا وقد اختذت املؤسسات املالية الدولية من
شعار " حنو عامل خايل من الفقر" نرباسا هتتدي به وهدفا تطمح اليه وتعمل من اجل حتقيقه هبدف بلوغ إىل حتقيق التنمية يف كافة احناء
.العام
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.الدويل

Abstract
The phenomenon of poverty There is no doubt of the most important phenomena which
operates international communities and impose themselves between now and then on the table to
raise the debate on ways to eliminate them and because of the implications of it and that leads to
disabling developmental projects in countries that suffer from the problem of this has combined the
international community's efforts to combat poverty as a strategic goal everyone seeks to achieve,
where confiscated poverty eradication list of the Millennium Development goals third, reflecting
the aspirations of the nations of the world for a better life development and a development has been
the international financial institutions have taken the motto "Towards a world free of poverty," a
beacon to guide him and a goal aspired to working order to achieve the aim of attaining to achieve
development in all parts of the year.

Keywords : poverty in Arab countries: the international financial institutions, Brameh economic
reform, World Bank, International Monetary Fund.
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المقدمة
إن ظاهرة الفقر يف الوطن العريب ميكن تتبع مساراهتا من خالل تتبع تارخيها فهو ليس له حدود إقليمية ينحصر فيها واتساعه راجع
لندرة املوارد الطبيعية وسياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية اليت تضع منط توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع ويرتكز الفقر يف الوطن العريب عادة
يف املناطق الريفية وبذلك تتسع الالمساواة يف القوة الشرائية بني الريف واحلضر ،وإذا رجعنا إىل التوزيع اجلغرايف يف الوطن العريب نرى أن
الفقر هو األكثر انتشارا يف البلدان منخفضة الدخل مثل السودان ،الصومال ،جيبويت ،موريتانيا واليمن وينخفض يف البلدان منخفضة
الدخل أما البلدان العربية متوسطة الدخل فقد تباين توزيعه ويعود سبب انتشار ظاهرة الفقر يف األقطار العربية إىل مجلة عوامل ومتغريات
ميكن إمجاهلا بالعوامل الداخلية واخلارجية.
ولقد برزت جهود حكومية على مستوى األقطار العربية للتقليل من هذه الظاهرة وقد كان وقعها وتأثريها عليها جد حمسوس
ولوالها لتعقدت األمور أشد تعقيدا إال أن ظاهرة الفقر ليست بالشيء اهلني ،بل أهنا خالصة جهود التنمية والنمو االقتصادي ألن أي
تنمية هي يف الواقع هتدف إىل حتقيق الرفاهية والعيش الكرمي.
إال أن اجلهود وكذا النتائج احملققة ال تعكس اإلمكانيات الفعلية لالقتصاد العريب كما أهنا تعترب غري كافية بالنظر للتطور السكاين
برتكيبته وتوسعه اجلغرايف.
هذا ولقد تعرضت الكثري من اقتصاديات العامل العريب خالل سنوات الثمانينات والتسعينات إىل العديد من الصعوبات االقتصادية
واهليكلية املزمنة ،مما أجربها على اللجوء للمؤسسات املالية الدولية ممثلة يف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وهذا قصد تبين برامج
التعديل اهليكلي رغبة يف حل مشاكلها املختلفة من بطالة وفقر ومديونية ...اخل.
ومنه يمكن طرح االشكالية التالية :ما مدى فعالية سياسات المؤسسات المالية الدولية في التخفيف من حدة الفقر في
الدول العربية؟

أهمية الموضوع :تكمن أمهية البحث يف تقدمي دراسة حتليلية ملوضوع مهم ويهدد سياسات التنمية يف الدول العربية اليت تأثرت
بالسياسات اليت فرضتها املؤسسات املالية الدولية يف سبيل اخلروج بالدول النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة من دائرة التخلف
االقتصادي واالجتماعي.
أهداف الموضوع :ابراز دور املؤسسات املالية الدولية يف مكافحة الفقر يف الدول العربية ومدى جناعة تلك السياسات يف

التخفيف من الفقر .

تقسيمات الموضوع:

المحور األول :مظاهر الفقر في الدول العربية

المحور الثاني :مستويات الفقر في الدول العربية

المحور الثالث :آليات المؤسسات المالية الدولية في التقليل من الفقر في الدول العربية

المحور الرابع :تقييم جهود المؤسسات المالية الدولية في التقليل من القفر في الدول العربية

المحور األول مظاهر الفقر في الدول العربية * :Poverty profileالفقر يف الدول العربية ظاهرة تتفاوت يف خصائصها

وطبيعتها مع إمكانيات وقدرات اإلنسان العريب وارتباطها بالظروف املكانية حيث تؤدي تلك املتغريات إىل هتميش فئات وشرائح كبرية من
الشعوب العربية ،والفقر يعد عقبة أساسية أمام التنمية والتطور ويشكل خطرا على االستقرار االجتماعي والسياسي والعمراين بل هو خطر
على كل جوانب احلياة العربية حيث يؤدي إىل نشأة بيئة خصبة لنمو االحنراف الذي يستهدف أمن اجملتمع والدولة معا ،ومن هذا املنطلق
سيتم استعراض بعض املتغريات أو مؤشرات الفقر يف الدول العربية:1
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أوال :حجم السكان :بلغ عدد السكان يف الدول العربية حسب إحصائيات  1111حوايل  261مليون نسمة ،بزيادة بلغت

حوايل  8مليون نسمة عما كان عليه سنة  .1 1111وإن معدالت الزيادة املرتفعة متأنية من اخلصوبة العالية أي زيادة عدد املواليد لكل
أسرة وسببها خفض مستوى الوفيات بسبب حتسني اخلدمات الصحية ،حيث حصل حتسني توقع احلياة يف كل الدول العربية ليصل
متوسطها إىل ( )6,96عاما مع بعض االختالفات بني قطر وآخر ،حيث يبلغ متوسط العمر املتوقع عند النساء  3192سنة وعند
الرجال  6696سنة ،يف حني يظل فارق العمر كبريا مقارنة مع الدول ذات الدخل املرتفع بفجوة عمرية يصل متوسطها إىل  1,عاما وهي
واحدة من أبرز مؤشرات الفقر.
إن أحد أهم جذور مشكلة الفقر يكمن يف الزيادة السكانية املتنامية بسرعة وبشكل غري متناسب مع معدالت التنمية
االجتماعية واالقتصادية فتؤدي إىل اخنفاض مستوى املعيشة للمجتمع واألسرة ألن النمو السكاين يستنفذ النمو االقتصادي وعلى مدى
عقود من الزمن فقد كانت ومازالت معدالت النمو السكاين يف الدول العربية من أعلى معدالت النمو يف العامل ومع ذلك مل تتخذ
2
السلطات العربية اإلجراءات الكفيلة حبل هذه املعضلة مقارنة بباقي املشاكل اليت ما زالت عالقة.
ثانيا :توزيع الدخل :

تفيد بعض التقارير والدراسات الدولية بارتفاع درجة االمساواة يف توزيع الدخل والثروات يف العديد من

دول العامل نتيجة لعدة عوامل أمهها حتول األمهية النسبية ملسامهة القطاعات يف النمو ،حيث تراجعت األمهية النسبية لقطاع الزراعة لصاحل
قطاعي الصناعة واخلدمات ،واحنياز التطورات التقنية احلديثة لفائدة ذوي املهارات العالية ،على حساب ذوي املهارات املتدنية ،وتركز
مصادر النمو يف املنا طق احلضرية على حساب املناطق الريفية ،ويف املقابل تعترب الدول العربية نسبيا من الدول النامية ذات التوزيع األقل
تفاوتا يف الدخل ،حيث يقدر متوسط جيين الذي يقيس حالة توزيع الدخل يف هذه الدول حبوايل  ،2,93ويعترب مقبوال لو متت
مقارنته مثال ببعض الدول اآلسيوية مثل الصني  6391الفلبني  63وتايلند  ،61كما أن مؤشر جيين اخنفض أو ظل مستقرا يف
عدد من الدول العربية اليت تتوفر عنها بيانات ،وهو يدل على أن نسبة الالمساواة يف توزيع الدخل أو اإلنفاق يف الدول العربية مل تتدهور
خالل العقود الثالثة املاضية.6

الثالثا :البطالة  :البطالة واحدة من مظاهر الفر املعربة عن سوء توزيع الدخل والثروة يف البالد العربية اليت أنفقت الكثري من
األموال واجلهود والوقت لتحسني مستوى شعوهبا وتشغيل اليد على العمل ،لذا فهي مؤشرا على تلك النظم وعدم قدرهتا على إتباع
سياسات اقتصادية كفؤة للحد من تلك املشكلة اليت يعاين منها اجملتمع  ،فالعاطل عن العمل هو كل فرد قادر على العمل وراغب فيه
ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى ،وسجلت معدالت البطالة ارتفاعا ملحوظا يف بعض الدول العربية
نتيجة األحداث اليت شهدهتا بعض الدول خالل عام  1111جراء توقف اإلنتاج وإغالق املؤسسات وتراجع تدفقات االستثمارات
األجنبية وتراجع الصادرات وعوائد وتفاقم عجز امليزانيات واخنفاض احتياطي النقد األجنيب ،ويقدر متوسط معدل البطالة يف املنطقة
حسب آخر بيانات متوفرة حبوايل  16والذي يظل األعلى بني مناطق وأقاليم العامل األخرى ،ويقدر حجم العاطلني عن العمل يف
الدول العربية عام  1111حبوايل  11مليون باملقارنة مع  1,1مليون عاطال حول العامل ونتيجة األحداث اليت شهدهتا كل من تونس
ومصر وسوريا واليمن سجل معدل البطالة يف هذه البلدان ارتفاعا ملحوظا يف عام  1111باملقارنة مع عام  ،1111مبا يقدر بنحو 6
نقاط مئوية بالنسبة لتونس وسوريا وأربع نقاط مئوية بالنسبة لليمن ونقطتني اثنتني بالنسبة ملصر.3
الرابعا :مياه الشرب والصرف الصحي  :إن األزمة يف املياه والصرف الصحي هي أزمة الفقراء ،وإن اثنان من كل ثالثة

أشخاص تقريبا ال يستطيعون احلصول على املياه النظيفة يوميا وال يستطيعون احلصول على الصرف الصحي وإن املتاح من املياه يف الوطن
العريب يعد حمدودا إذ تقل حصة الفرد من املياه يف الوطن العريب عن خط الفقر املائي الذي يقدر بنحو 1111مرت مكعب سنويا ،حيث
تستحوذ النشطة الزراعية والصناعية على أكثر من  95من املياه املتاحة مقابل  3لالستخدام املنزيل ،وإن أغلب األقطار العربية ال
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متتلك السيطرة على منابع مياهها ،حيث تتحكم دول اجلوار غري العربية يف أهم أهنار الوطن العريب وخاصة دجلة والفرات والنيل ،لذلك
بات السالم مقرونا باملياه يف الوطن العريب بعدما عملت إسرائيل على اغتصاب حصة الدول العربية اجملاورة لفلسطني ،كما أن نوعية املياه
العربية املتاحة غري صاحلة لالستخدام لذلك تربز مشكلة شحة املياه وخاصة يف الزراعة املروية حيث النسبة العالية من سكان الريف يف
الدول ذات احلجوم السكانية الكبرية مثل مصر والسودان وسوريا ،املغرب واجلزائر واليمن.
لذا يعاين عدد كبري من سكان الريف العريب من عدم حصوهلم على املياه الصاحلة للشرب وخاصة العراق واليمن والصومال
وموريتانيا والسودان وهي أحد مؤشرات الفقر يف الدول العربية ،كما أن شرائح كبرية من السكان ال متتلك خدمات الصرف الصحي الذي
يعد أحد أهم مستلزمات اإلنسان املنزلية إذ تؤشر معطيات اجلدول اآليت على أعداد كبرية من السكان كما يف املغرب وموريتانيا والصومال
والعراق واليمن وهذا املؤشر يعد مرتفعا لدى سكان الريف وال يعين أن سكان املدن قد حصلوا على مستحقاهتم اخلدمية اليت جيب أن
يتمتعوا هبا.6
خامسا :األمية:

يعاين سكان الوطن العريب من ارتفاع نسبة األمية حيث تعد األقطار العربية األكثر ختلفا يف مكافحة األمية

يف حني أن التعليم يولد خيارات املستقبل لألجيال ،ورفع املستوى التعليمي ،إذ الزال األطفال ال يذهبون إىل املدارس أو ال ميكثون فيها
بسبب ظروفهم املعيشية يف حني يعيش العامل ثورة التكنولوجيا اليت ال مكان فيها لألمي أو غري املتعلم ،كما أن املدرسة تعد مكانا آمنا
تقدم احلصانة للطفل وتوفر له احلماية وتقدم له الفهم واإلدراك من خالل الربامج التعليمية احلديثة ،فقد أشارت بيانات منظمة اإلسكوا
التابعة لألمم املتحدة لعام  1116أن هدف التعليم االبتدائي يف الدول العربية بعيد املنال وأن  62فقطمن جمموع السكان الراشدين
يف الوطن العريب يستطيعون القراءة والكتابة وهو من أدىن املعدالت القرائية يف العامل.
وبشكل عام فإن مؤشرات االلتحاق بالتعليم يف عموم الدول العربية ولكافة املراحل الزالت نسبتها متدنية ولن ترتبط احلالة
أحيانا باملستوى االقتصادي أو دخل الفرد ،ومل يعد التعليم يف الدول العربية متخلفا مبستواه احمللي بل على املستوى اإلقليمي والدويل من
حيث نوعية التعليم أو ما يعرف بكم املخرجات النوعية للتعليم النظامي اليت تدخل إىل سوق العمل لتساهم يف تنمية البالد العربية ،فال
زال قطاع التعليم يف الدول العربية يعاين من النقص احلاد يف بنيته التحتية وخاصة املدارس واملختربات واملعدات اليت حيتاجها قطاع التعليم
مبراحله املختلفة وخاصة القطاع الريفي الذي يتسم باألمية والتخلف والفقر ،وإن املرأة العربية الريفية بوجه خاص الزالت يف بداية طريقها
حنو املدرسة وسبب ذلك هي عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية ألن الشعوب عندما تتعلم تشكل خطرا على بعض نظم احلكم
العربية اليت ال تريد لشعوهبا أن تعي ما يدور حوهلا لذلك توجه اقتصادياهتا حنو العسكرة اليت ال هتدف
من ورائها محاية أمن واقتصاد الوطن العريب بل تسعى للحفاظ على األوضاع القائمة للدول العربية.1
سادسا :المشاركة الشعبية:

املشاركة تعين إشراك كل الناس أو الشعوب العربية وكل فئات اجملتمع يف أي عملية تنموية فعلية

صحيحة ألنه من شروط حتقيق التنمية مشاركة أبناء اجملتمع كافة فيها لكي يشعروا بأن هلم دورا أو رأيا وحضورا ويف هذه احلالة أو تلك
كي يطمئنوا بأن العملية متثل تطلعاهتم ومصاحلهم حاضرا ومستقبال ،غري أن نظم احلكم العربية احلالية تفرض منطا شكليا للدميقراطية ختدم
مصاحل الفئات احلاكمة وأفراد عوائلهم وخنبهم القبلية ،وأن ما يعكس احلالة العربية هو انتشار الفقر والبطالة واحلرمان والتهميش وتزداد
أعداد العاطلني عن العمل ومعيشة فئات واسعة من اجملتمعات العربية عند خط الفقر مما يعين ضيق مساحة احلرية يف ساحة احلكم للنظم
العربية.
إن غالبية الدول العربية الزالت تعاين من حالة عدم االستقرار السياسي املتمثل يف التوترات والنزاعات املسلحة ومشاكل كل
هتديد اإلرهاب واالنقالبات العسكرية والتغريات الدستورية والصراعات الداخلية الذي يعترب من أسباب الفقر الداخلية ،حيث جند حالة
عدم االستقرار السياسي يف العراق والصومال والسودان وفلسطني ولبنان وليبيا واليمن ومصر وسوريا واجلزائر حيث تتعرض الدول العربية
لتحديات وتدخالت خطرية منها تلك املتأتية من قوى دولية كربى كالواليات املتحدة األمريكية وحلفائها ،فضال عن القوى اإلقليمية
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املتمثلة يف دول اجلوار غري العربية وحتالفاهتا مع الكيان الصهيوين ،وهي كلها تؤثر بشكل مباشر على اقتصادياهتا،ويستمر احلكام العرب
بتجاهل الفئات املهمشة حقوقهم والفقراء والعاطلني عن العمل وغري املخدومني صحيا والغري قادرين على احلصول على فرص التعليم
وعدم التفكري يف مشاكلهم وقضاياهم امللحة مما يؤدي إىل زيادة األزمات بالرغم من اختالف الظاهرة من جمتمع إىل آخر ومن نظام
سياسي إىل آخر ،ولكنها تتفق يف كوهنا حكومات غري فاعلة وسط شعوهبا كوهنا حكومات غري مستقرة.
المحور الثاني :مستويات الفقر في الدول العربية

.1

الفقر البشري):(IPH-1إننسبة  %47من سكان الدول العربية يعانون من الفقر البشري.وكما أن دول املنطقة

تتباين من حيث مستويات الدخل هبا و كذلك مستوى التنمية البشرية فإهنا تتفاوت أيضا يف مستويات الفقر و خاصة الفقر البشري.
توجد األردن رأس الرتتيب تليها البحرين وقد خفضت هذه البلدان من الفقر بني أفراد اجملتمع إىل رقم قياسي للفقر البشرى تبلغ

قيمته أقل من نسبة  ،%08ومبعىن آخر  ،فإن هذه البلدان خفضت من نسبة الفقر البشري إىل النقطة اليت ال يؤثر فيها إال على أقل من
نسبة  %08من السكان.

ويف أسفل القائمة هناك مخس دول جتاوز فيها الرقم القياسي للفقر البشري نسبة %08وهي اليمن و مصر و العراق و املغرب و

السودان ،ميكن تقسيم الدول من حيث الفقر البشري إىل أربع جمموعات ،تضم اجملموعة األوىل الدول ذات الفقر البشري املنخفض

(مقياس الفقر البشري هبا أقل من  )%08و تضم هذه اجملموعة كل من األردن و البحرين ،بالرتتيب.أما اجملموعة الثانية فتضم الدول
ذات الفقر البشري املتوسط (من %08إىل  )%48و أغلب الدول العربية تقع ضمن هذه اجملموعة ( لبنان و الكويت و قطر و
اإلمارات و ليبيا و السعودية و سوريا وتونس على الرتتيب) .و تشمل اجملموعة الثالثة الدول ذات الفقر البشري املرتفع (من %48إىل

 )%08و تضم عمان واجلزائر فقط .و أخريا تقع العراق و مصر والسودان و املغرب و اليمن ضمن اجملموعة الرابعة ذات الفقر البشري
املرتفع جدا ( أكثر من .)%08

إن مصر حبكم كوهنا أكرب دولة من حيث عدد السكان تساهم حبوايل  %42من الفقراء فقرا بشريا .بينما تساهم املغرب حبوايل

 .%00و من املثري للدهشة أن السعودية و على الرغممن كوهنا دولة مرتفعة الدخل تساهم بنحو  %5من الفقراء فقرا بشريا.

يعزى االرتفاع يف مقياس الفقر البشري لدول املنطقة إىل االرتفاع النسيب يف معدل األمية .فمثال جند أنه على الرغم من تقارب
األردن و الكويت يف مؤشر احلرمان من مستوى معيشي الئق ،و كذلك اخنفاض احتمال الوفاة قبل بلوغ سن األربعني يف الكويت مقارنة

باألردن ،إال أن اخنفاض معدل األمية للبالغني يف األردن الذي وصل إىل حوايل  %08قد جب الفروق األخرى و بالتايل وصل مقياس

الفقر البشري يف األردن إىل  %0بينما بلغ يف الكويت .%04.2
و من جهة أخرى ،جند أن مؤشر احلرمان من مستوى معيشي الئق يف مصرهو األقل (نتيجة الخنفاض مؤشري نقص الوزن مقابل
العمر و عدم االتّصال بشبكة مياه) ،وكذلك كان احتمال الوفاة قبل بلوغ سن األربعني هبا متوسطا ،إال أن ارتفاع معدل األمية
هبا(وصإلىل %2247من السكان البالغني) قد أدى إىل ارتفاع مقياس الفقر البشري ليشمل  %00من سكاهنا.

:4-4فقر الدخل)الفقر النقدي( :تبنت الدول العربية اليت لديها مؤشرات للفقر مفهوما للفقر يعتمد على أن الفقر هو فقر

الدخل ،هذا األخري الذي يعين عدم قدرة الفرد على إشباع احلاجات األساسية( املأكل و امللبس و املسكن...اخل) اعتمادا على مؤشرات
الدخل و اإلنفاقو االستهالك فقط .فجميع الدول العربية اليت تقيس الفقر-كما وردتفي التقاريرالوطنية -اعتمدت على استخدام نصيب
األسرة أو الفرد من الدخل أو اإلنفاق كمقياس ملستوى املعيشة .و اعتمدت الدول على املسوح الوطنية للدخل و اإلنفاق و االستهالك
اليت جيرى إعدادها غالبا بواسطة اجلهاز اإلحصائي الرمسي يف البالد .وعادة ما جترى هذه املسوح بصفة دورية تسمح بإجراء مقارنات
ملستوى املعيشة عرب الزمن .ففي مصر على سبيل املثال ،أجري أول مسح مليزانية األسرة عام 0050.3
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ال توجد تقديرات وطنية ملؤشرات الفقر ملعظم دول املنطقة باستثناء مصر واألردن واليمن و فلسطني و اجلزائر و تونس و
املغرب ،التحليل التايل ينصب على إحدى عشرة دولة فقط من دول املنطقة و هي الدول اليت تتوفر لديها البيانات التفصيلية على

مستوى األسرة و متثل  %27من حيث عدد سكان املنطقة .تصل نسبة من يعانون من الفقر املطلق يف هذه الدول جمتمعة إىل

حوايل %00يف عام  .4888\0000ومنثم فان ما يقرب من  %00من سكان هذه الدول أو حوايل 0245مليون ال ميكنهم
احلصول على احتياجاهتم األساسية من الطعامو املواد غري الغذائية .و تصل نسبة الفقراء يف اليمن ضعف نظريهتا يف مصر بينما يصل
مقياس فجوة الفقر يف اليمن إىل مخس أضعاف فجوة الفقريف مصر .و يشري ذلك إىل أن فقراء اليمن يعانون من اخنفاض مستويات
إنفاقهم بدرجة كبرية .وتشري البيانات اخلاصة بالفقر املدقع إىل أن حوايل ثلث سكان اليمن يعانون من فقر مدقع بينما تصل نسبتهم يف
مصر إىل .%440

المحور الثالث :آليات المؤسسات المالية الدولية في التقليل من الفقر في الدول العربية

تعد برامج اإلصالح االقتصادي من أبرز اآلليات اليت اعتمدهتا املؤسسات املالية الدولية للتقليل من الفقر يف الدول العربية،
واليت جاءت نتيجة أزمة املديونية اخلارجية اليت اجتاحت هذه البلدان ،وكان اهلدف من هذه الربامج هو إزالة االختالالت االقتصادية
الداخلية واخلارجية ،وتتكون براجماإلصالح االقتصادي من شقني متكاملني مها :برامج التثبيت اليت يتابع تنفيذها صندوق النقد الدويل
وبرامج التكييف اهليكلي اليت هي من تصميم البنك الدويل.
خالل:

أوال :سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين في محاربة الفقر :تربز سياسات صندوق النقد والبنك العاملي يف حماربة الفقر من

.1

سياسة البنك العالمي في محاربة الفقر :لقد بدأ اهتمام البنك العاملي مبشكالت الفقر منذ سبتمرب ،1,13

وذلك حتت رئاسة "روبرت منكمار" للبنك والذي أشار يف خطابه السنوي يف هذا التاريخ إىل بعض احلقائق األساسية عن مشكلة الفقر،
كما أشار إىل السياسة العامة اليت تتجه إىل حتقيق هذه املشكلة ،حبيث نستعرض خطواهتا الرئيسية فيما يلي:,
زيادة فرص الكسب يف القطاع غري احلكومي وذلك عن طريق تنمية املشروعات الصغرية من خالل القروض

واملساعدات الفنية.
خلق وظائف أكثر يف القطاع احلديث ،ويعين ذلك أساسا تشجيع االستخدام األقل لرأس املال واالستخدام األكثر

للعمل يف العملية اإلنتاجية.
تقدمي إمكانية عادلة للوصول إىل خدمات املنافع العامة مثل النقل والتعليم والصرف وذلك على أن اإلقراض

ملشروعات اإلمداد باملياه والصرف الصحي والنقل واخلدمات األخرى هو بطريقة متزايدة يستهدف الفقراء يف املدن.
وضع سياسة واقعية لإلسكان وهذا يعين مشروعات اإلسكان املتمثلة يف مشروعات املواقع واخلدمات ذات املستوى

املنخفض بالنسبة للوحدات السكنية ،كذلك تنمية وتطوير أحياء الفقراء بدال من هدم هذه األحياء وإعادة توطني الفقراء املطرودين من
هذه املدن ،والذي عادة ما يكون مكلفا بشكل أكرب من تنمية هذه األحياء وتطويرها.
هذا ويدعم البنك العاملي عملية إجياد مناخ جيد لالستثمار يساعد يف تعزيز النمو وخفض أعداد الفقراء ،ويف نفس الوقت يستثمر
البنك العاملي يف زيادة فرص الناس للمشاركة يف القرارات اليت تؤثر على حياهتم ورفاهية أسرهم ،وتبني الشواهد املساواة بني اجلنسني تعزز
النمو االقتصادي وتقلل أعداد الفقراء ،وهلذا يعترب حتقيق هذه املساواة جزءاال يتجزأ من رسالة البنك العاملي يف ختفيض أعداد الفقراء.
وميكن أن يتحسن مناخ االستثمار عرب سياسات االقتصاد الكلي املستقرة والبيئية العاملية املفتوحة للتجارة ،وحسن نظام
اإلدارة العامة ،واملؤسسات اخلالية من الفساد والبريوقراطية املفرطة ،والبنية األساسية ذات اجلودة العالية ،ولقد أظهرت حبوث كثرية قام
البنك العاملي بإجرائها باإلضافة إىل اخلربة املكتسبة من العمل مع البلدان املختلفة ،وجود ارتباط وطيد بني حسن نظام اإلدارة العامة
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وحتقيق التنمية وختفيض أعداد الفقراء ،وهلذا شهد نظام اإلدارة العامة وإصالح القطاع العام تطورا كبريا ،وتعد الدعوة لتشجيع مبادرة
احلكومة اإللكرتونية من بني أحدث املبادرات يف هذا اجملال ،وهي املبادرة اليت توفر إمكانية هائلة لتحسني أداء القطاع العام ،حيث يؤدي
تقدمي اخلدمات مباشرة للفقراء إىل متك ينهم اقتصاديا واجتماعيا ألهنم املتضررون الفعليون من عدم الكفاءة اإلدارية والفساد ،فعلى سبيل
املثال هناك  1ماليني مزارع يف اهلند ميكنهم اآلن احلصول على نسخ مطبوعة لصكوك ملكية األراضي (وهي الصكوك املطلوبة مرتني أو
ثالث مرات يف السنة للحصول على قروض بنكية) ،حيث ميكنهم احلصول على هذه الصكوك عرب شبكة األنرتنت من خالل  11دقائق
من  111كشك إداري ،يعمل من قبل احلكومة ،ويسعى البنك العاملي لتوفيق برامج االسرتاتيجيات اخلاصة بكل بلد لتحسني فاعلية
مشروعاته يف البلدان النامية ،ويتم ذلك عن طريق إسرتاتيجية املساعدة القطرية ،وهي عبارة عن خطة عمل أعدها البنك العاملي بالتشاور
11
مع احلكومة وأصحاب املصلحة احلقيقية والشركاء اخلارجني لتدعيم النمو القابل لالستمرار وختفيض أعداد الفقراء.
وتستمر إسرتاتيجية البنك العاملي لتخفيض أعداد الفقراء على أساس وثائق إسرتاتيجيات ختفيض أعداد الفقراء واليت أعدهتا
البلدان بنفسها من خالل نطاق مشاورات مع هيئات اجملتمعات وجمموعات العمل واملنظمات غري احلكومية ،ويقوم هدف البنك الرامي
إىل تعزيز نظام التجارة العاملي على أساس الشواهد اليت تبني أن ازدياد التبادل التجاري يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ،ومن مث النمو ،وهو ما
يعترب بدوره أمرا رئيسيا من أجل ختفيض أعداد الفقراء.
.1

سياسة صندوق النقد الدولي في محاربة الفقر :يرتبط مصطلح التكييف أو املواءمة اهليكلية حبزمة من

السياسات اليت يوصي هبا صندوق النقدالدويل وهيئة موظفيه ،للبلدان منخفضة الدخل بصفة أساسية لغرض إجراء مجلة
تعديالت يف اهليكل االقتصادي يكون من شأهنا حتقيق االستقرار االقتصادي( ،أو ما يسمى بالتثبيت كهدف أول يعرب
11
عنهشعار اإلصالح االقتصادي) .وميكن تلخيص أهم متطلبات هذا التكييف اهليكلي بالنقاط التالية:
تقشف مايل بقصد ختفيض العجز يف املوازنة العامة للدولة ومن مث ختفيض معدالت التضخم ،وغالبا ما يرتبط برنامج

التقشف بتخفيض النفقات العامة ذات الطابع االجتماعي مثل نفقات الدعم والسيما يف جمال الغذاء والتعليم والعالج ...اخل.
ختفيض سعر صرف العملة احمللية بالنسبة للعمالت األجنبية.

حترير االقتصاد من التدخل اإلداري من جانب الدولة وتركه لقوى العرض والطلب.

تشجيع القطاع اخلاص احمللي من خالل جمموعة من احلوافز والتسهيالت وترك أسعار منتجاته لقوى السوق.

تشجيع االستثمار األجنيب اخلاص من خالل (املزايا واإلعفاءات والتيسريات الضريبية واجلمركية).

فيما خيص السياسة النقدية واالئتمانية ،تسعى سياسة الصندوق إىل إلغاء دعم سعر الفائدة ،ورفعهبهدف تشجيع

املدخرات احمللية واحلد من السيولة النقدية بوصفها أحد أهم عوامل التضخم.
ويف جمال السياسة املالية يوصي الصندوق بتطوير السياسة الضريبية وتوسيع الوعاء الضرييب باحلد من اإلعفاءات

الضريبية من أجل زيادة مرونتها وعائدها مقابل إحكام الرقابة على املناطق احلرة للحد من التهرب الضرييب.
ويسهم صندوق النقد الدويل مع الشركاء الدوليني جبهد مشرتك لتشجيع إصالح النظم التجارية يف سياق إسرتاتيجيات احلد من
الفقر واملساعدة الفنية امل تعلقة بالتجارة ،وبناء القدرات وكجزء أساسي من جدول األعماالملعتمد يف هذا اجملال ،اشرتك صندوق النقد
الدويل ومركز التجارة الدولية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والبنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية اليت تتوىل الرئاسة يشارك فيه
املاحنون والبلدان النام ية ،ويعمل اإلطار املتكامل على تنسيق إعداد دراسات تشخيصية عن التكامل التجاري بني البلدان النامية ،الذي
يتم يف الغالب بقيادة البنك العاملي ومسامهات من صندوق النقد الدويل وجهات أخرى.
ثانيا :معونات البنك الدولي للدول العربية في سبيل تخفيف من حدة الفقر:
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يقوم البنك العاملي بتقدمي قروض ومنح للدول اليت تواجه مشاكل نتيجة أزمات اقتصادية اجتماعية ،ونستعرض يف هذا
املطلب بعض املعونات اليت قدمها البنك العاملي لبعض الدول العربية.
.0

معونات البنك العالمي في األراضي الفلسطينية

يعترب البنك العاملي من أبرز املؤسسات املالية الدولية الفاعلة يف األراضي الفلسطينية والذي بدا واضحا يف الفرتة الواقعة بني
سنة  1,,6 -1,,2بناء على توقيع إلعالن املبادئ يف واشنطن بتاريخ  1,,2-1,-12والذي تاله انعقاد مؤمتر يف أكتوبر من
نفس العام مبشاركة عد د من اهليئات الدولية وعلى رأسها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل ،حيث اعتمدت الدول املاحنة البنك العاملي
كأمانةعامة تكلف بالتنسيق واإلشراف على تنفيذ الربامج املتعددة األطراف للدول املاحنة ،وبذلك يكون البنك العاملي هو القناة الرئيسية
لتقدمي املعونة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد حددت يف تلك الفرتة طبيعة وأهداف الربنامج الذي يتم متويل السلطة الفلسطينية من
خالل البنك العاملي والذي عكس األهداف املشرتكة للدول املاحنة واليت عملت جمتمعة حتت مظلة البنك العاملي على إنشاء مشاريع
اقتصادية وبنوك جتارية وشركات التأمني واليت مت اعتمادها بناء على التقارير اليت مت تقدميها من قبل البنك الدويل.
وقد لعب البنك العاملي دورا واضحا يف املساعدة حنو حشد التمويل من املاحنني خالل التمويالملشرتك ملشاريع استثمارية ممولة
من قبل صندوق ائتمان الضفة الغربية وغزة ،وقد ساعد برنامج البنك على مر السنني السلطة الفلسطينية وماحنني آخرين مبوارد مالية أكرب
لتمديد االستثمارات اإلسرتاتيجية وتطوير املشاريع احليوية وحتديد اإلصالحات الرئيسية يف هرم السلطة الفلسطينية ،حيث ازدادت
املساعدات اليت يقدمها البنك العاملي لفلسطني بشكل ملحوظ منذ عام  ،1,,3أما على مستوى املشاريع التنموية فقد كان هناك
مشاريع هادفة إىل تطوير وتنمية البنية التحتية يف املناطق الفلسطينية حيث مت توفري التمويل من صندوق االستثمار األوريب يف جمال إعادة
تأهيل شبكة املياه وحتسني خدماهتا وتوفري املساعدة الفنية لتعزيز القدرة املؤسساتية لسلطة املياه الفلسطينية باإلشراف البنك الدويل ،واليت
11
حتتاج إىل اجلهد واملال الوفري لكي يتم ترميمها من التدمري الذي حلق هبا جراء االنتفاضة الثانية.
معونات البنك العالمي لألردن
.4
بلغت قيمة القروض اإلمجالية اليت تعاقد ٍ
األردن مع البنك ( )133696مليون دوالر من العام  1979إىل العام ،1111
وذلك من خالل  31قرضا ،وأثناء تلك الفرتة تلقى ٍ
األردن تلك القروض ومساعدات فنية من البنك توزعت على القطاعات الرئيسية اليت
12

هلا أثر مباشر على حتقيق التنمية يف األردن ،وفيما يلي أهم القروض اليت تلقتها قطاعات التنمية األردنية:
ففي القطاع التعليمي بلغ جمموع القروض اليت حصل عليها األردن خالل الفرتة  1111-1,31حوايل  21191مليون
دوالر ،وتركز معظمها على تعزيز البنية األساسية للنظام الرتبوي كإنشاء وجتهيز األبنية املدرسية ،تطوير الناهج ،تأهيل اهليئات التعليمية
واإلدارية ،تطوير استخدام التقنياتالرتبوية.
أما القروض املتعلقة بالقطاع الصحي بلغت  31,91مليون دوالر خالل الفرتة  1111-1,33وهذاهبدف رفع مستوى
املراكز الصحية وحتسني خدمات األمومة والطفولة ،أما قروض التصحيحوالتنمية االقتصادية (األول والثاين والثالث) ،فقد مت التعاقد من
هولندا بقيمة  3مليون دوالر ،ومتالتعاقد على القرض الثالث يف العام  1,,,بقيمة  111مليون دوالر ،حيث هدفت هذه السلسلة من
القروض إىل دعم احتياطات اململكة من العمالت األجنبية واملساعدة يف تنفيذ حزمة اإلصالحات االقتصادية ،إضافة إىل دعم توجه
الدولة حنو خصخصة بعض املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية.
.0

معونات البنك العالمي للجمهورية المصرية

أكد "هارتويج" سيفر املدير اإلقليمي للبنك الدويل مبصر واليمن وجيبويت استعداد البنك ملساندة مصر على تنفيذ برنامج الضمان
االجتماعي حلماية حمدودي الدخل والفقراء الذين يتأثرون سلبيا من تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أعدته احلكومة املصرية
باالتفاق مع صندوق النقد الدويل حول قرض بقيمة  693مليار دوالر ،وأشار إىل ضرورة تنفيذ مصر لربنامج اإلصالح من أجل حتسني
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معدالت النمو وإجياد وظائف جديدة وحتسني مستوى معيشة املواطنني ،مؤكدا ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم مبا يضمن ترشيده ووصول
املبالغ املخصصة له إىل مستحقيها وأكد استمرار مساعدات لبنك ملصر سواء مت االتفاق بينها وبني صندوق النقد الدويل أو مل يتم ،مشريا
إىل أن البنك يستهدف مساندة احلكومة املصرية حملاربة الفقر ،وحتسني خدمات الصحة والتعليم واخلدمات ووضع الربامج الالزمة ملساندة
الفقراء.
وأشار أن جملس املديرين التنفيذيني بالبنك العاملي قد اعتمد يف يونيو  1111إسرتاتيجية مؤقتة حتدد برنامج املساندة اليت
يقدمها البنك للحكومة حىت هناية شهر ديسمرب  ،1112مشريا إىل أن هذه اإلسرتاتيجية تقوم على ثالث ركائز هي إدارة االقتصاد وتوفري
الوظائف واشتمال مجيع الفئات مع االهتمام بالفئات املهمشة ،والشباب واملناطق األكثر فقرا.
حيث أن هذه اإلسرتاتيجية تتضمن برناجما يتم متويله من قروض ألغراض االستثمار تقدر حبوايل  ,11مليون دوالر من
البنك العاملي لإلنشاء والتعمري يف قطاع الكهرباء والنقل ،باإلضافة إىل مشروع جديد متت املوافقة عليه يف  13يونيو  1111وهو مشروع
استثمار طارئ كثيف االستخدام لألدي العاملة بقيمة  111مليون دوالر ،من املفرتض أن يوجد  131ألف فرصة عمل على مدى
ثالث سنوات ،وهذا يستهدف الشباب بصورة رئيسية يف املناطق الفقرية ،وسيؤدي إىل زيادة الفرص املتاحة أمام النساء.
كما أوضح أن مشاريع البنك العاملي احلالية يف مصر تبلغ  12مشروعا يبلغ جمموع ارتباطها  196مليار دوالر (الكهرباء
( ،)239,النقل ( ،)1196القطاع املايل  ،)1691وقطاع الزراعة والري 5.4والقطاعات االجتماعية  393وقطاع املياه
16
والصرف الصحي  3باإلضافة إىل أن مصر تعترب أكرب بلد مقرتض من مؤسسة التمويل الدولية.
.2

معونات البنك العالمي لليمن

قامت احلكومة اليمنية باالتفاق مع البنك العاملي بشأن برنامج الزراعة املطرية والثروة احليوانية ،هذا الربنامج مت متويله بقيمة
تقدر ب  11ماليني دوالر ملدة  3سنوات وهذا هبدف املسامهة يف التخفيف من حدة الفقر وحتسني املصادر الطبيعية يف احملافظات
الريفية املس تهدفة ومتكني املزارعني من تقوية وحتسني أنظمة عمليات اإلنتاج وذلك لشرائح صغار املزارعني ،كما تدعمت يف سنة 1111
بربنامج آخر قيمته  21مليون دوالر ومدته  1سنوات هدفه تشجيع اجملتمعات مبا فيهم النساء والفقراء إعداد وتنظيم أنفسهم مبا فيهم
اخلطط التنموية.
دعم وإعداد األسر الريفية لزيادة اإلنتاج احليواين اليت تعرتض التطوير اإلنتاجي . توفري سبل احلصول على املياه ومحاية وحفظ قاعدة املوارد الطبيعية.16
 تطوير القدرات املؤسسية واملهارات املساعدة لألسر الريفية.هذا وكلن جملس املديرين التنفيذيني بالبنك العاملي قد وافق مطلع الشهر املاضي على تقدمي منحة قدرها  13مليون دوالر إىل
اليمن دعما جلهود احلكومة اليمنية الرامية لتوفري فرص عمل للشباب والنساء العاطلني عن العمل وحتسني سبل احلصول على اخلدمات
االجتماعية األساسية يف اجملتمعات احمللية الفقرية ،وذلك يف ظل ارتفاع معدالت البطالة احلالية يف اليمن إىل  61بني الشباب اليمين.
وستمول هذه املنحة توسيع برنامج األشغال كثيفة العمالة ينفذه الصندوق االجتماعي للتنمية باليمن ،ويعمل الصندوق بدعم من البنك
العاملي منذ عام  1113على توفري فرص مؤقتة لألسر الفقرية مبا يف ذلك خالل األزمات الغذائية واالقتصادية والسياسية.
باإلضافة إىل ذلك ،لدى البنك العاملي برنامج آخر قيد التنفيذ تبلغ قيمته حوايل  ,31مليون دوالر أمريكي يتضمن مشاريع
تغطي الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة الضمان االجتماعي.
اتفاقيات الجزائر والبنك العالمي
.5
من خالل التقارير اخلرية للبنك العاملي حول اجلزائر يظهر التطور الكبري يف العالقات بني اجلزائر والبنك العاملي:
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بعد  1,61كان حضور البنك العاملي قويا ومكثفا يف مساعدة الدول يف طور البنيان من خالل تكوين اإلطارات يف

خمتلف امليادين املهنية ،منح قروض مالية ومساعدات تقنية.
هذا النوع من التدخل امتد حىت بداية  1,,1التاريخ الذي دخلت فيه اجلزائر يف أزمة اقتصادية ال مثيل هلا كانت حمملة بديون
خارجية هامة نتيجة التدهور الكبري يف أسعار البرتول اضطرت اجلزائر من خالهلا إىل التوقف متاما عن تسديد ديوهنا أمام هذا املأزق كان
من الضروري تدخل ك ل من البنك والصندوق ،أمام هذه الوضعية مل يكن هناك حلوال للشروع يف مفاوضات لقروض حتقيق الديون
اخلارجية وتطبيق فوري لتوصيات البنك العاملي املفروضة على اجلزائر يف إطار ما يسمى مبخطط تسوية الوضعية ،نتائج هذا املخطط
االستعجايل كانت لألسف وخيمة حيث أدى تطبيقها سنوات  1,,3-1,,6إىل إضرار هام يف القطاع العام بسبب فصل ما يقارب
 611111عامل السب الذي مل تتقبله السلطة املركزية ووصل إىل درجة اهتام احلكومة يف ذلك الوقت مبساعدة البنك العاملي على
حساب القطاع العام ،وميكن القول أن مسعة البنك العاملي حتطمت يف نظر الرأي العام اجلزائري الذي أرجع كل هذا اخلراب إليه.
يف عام  1111قرض من البنك العاملي لتقليل الكوارث الطبيعية على فقراء املناطق احلضرية :حيث وافق البنك على

قرض قيمته  3,مليون دوالر أمريكي للجمهورية اجلزائرية لتخفيض درجة تعرض سكان املناطق احلضرية للفيضانات والزالزل والكوارث
الطبيعية األخرى ،ويسعى املشروع الذي ميوله هذا القرض إىل حتسن قدرة اجلزائر على التصدي ألوضاع الكوارث الطبيعية وإدارهتا وإدخال
إجراءات وقائية تعرض فقراء املناطق احلضرية لكوارث يف املستقبل.
يف أفريل  1112وافق البنك العاملي على قرض مببلغ  ,3مليون دوالر للحكومة اجلزائرية ملكافحة الفقر يف املناطق

الريفية من خالل خلق فرص العمل وذلك من أجل هتيئة فرص العمل يف املناطق اجلبلية الريفية اليت سكاهنا من ذوي الدخل املنخفض يف
مشال غرب ومشال وسط اجلزائر ويسعى لرفع مستويات معيشة الفقراء يف املناطق الريفية اجلزائرية حيث كانت بيانات عام  1,,3تبني أن
نسبة  11من الفقراء يعيشون يف مناطق ريفية أي ما يعادل جمموعه  191مليون شخص وأن هناك عالقة وثيقة بني الفقر والبطالة كما
أن اجملتمعات الريفية تتأثر بقلة العمالة نتيجة التغريات املومسية يف األنشطة الزراعية ،علما أن األوضاع ازدادت سوء نتيجة اجلفاف املستمر
11
يف اجلزائر يف السنوات العشر األخرية.
ثالثا :برامج اإلصالح االقتصادي للصندوق في بعض الدول العربية :أدت الظروف الصعبة اليت مرت هبا البلدان العربية

خالل سنوات الثمانينات من مديونية خارجية وحمدودية املوارد إىل التوجه حنو برامج اإلصالح االقتصادي.
أ-

 .0برامج اإلصالح االقتصادي في األردن :مشلت برامج اإلصالح البنيوي يف األردن السياسات احمللية

لفرض الضرائب ،واإلعانات املالية احلكومية ،والسياسات التجارية وسياسات القطاع املايل وغريها حيث مرت برامج اإلصالح
13
االقتصادي باألردن بثالث مراحل أمهها:
أ-

المرحلة األولى :بدأت األردن منذ عام  ،1,3,بتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي املتفق عليه مع صندوق النقد

والبنك الدوليني ،ومت االتفاق على ذلك ملواجهة األزمة االقتصادية اليت شهدهتا األردن يف النصف الثاين من الثمانينات اليت أدت إىل
اخنفاض حاد يف سعر الدينار األردين ،وارتفاع معدل التضخم من( )13-11يف السنة وتفاقم العجز يف امليزان التجاري والعجز يف
املوازنة العامة ،وضآلة االدخار واالستثمار احملليني ،فضال عن بلوغ املديونية اخلارجية مستوى مرتفعا واخنفاض االحتياطي من العمالت
األجنبية ،مما أدى إىل عدم قدرة احلكومة األردنية يف ذلك الوقت عن تسديد القروض األجنبية املستحقة ،كما أن تراجع منو الناتج احمللي
اإلمجايل أدى إىل اخنفاض مستوى معيشة ال فرد وبروز مشكلة الفقر ،فضال عن صعوبة اللجوء إىل املنح احلكومية لدعم املوازنة العامة ،أو
توقع ارتفاع يف تشغيل القوى العاملة األردنية يف اخلارج ،مبا خيفف من حدة البطالة والفقر ويزيد من األردنيني العاملني يف اخلارج.
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لقد شهدت بداية التسعينات تطورات سياسية واقتصادية على املستوى اإلقليمي والعاملي أثرت على مسرية األردن االقتصادية
وكان من أبرز األحداث أزمة اخلليج الثانية وما تبعها من اخنفاض يف مستويات اإلنتاج واالستهالك واخنفاض منو الناتج احمللي اإلمجايل
وعودة عدد كبري من األردنيني العاملني يف منطقة اخلليج مما أدى إىل توقف الربنامج عام .1,,1
ب-

المرحلة الثانية:

بعد توقف العمل بربنامج التصحيح االقتصادي األول ،وبعد أن استطاعت األردن أن تتكيف

مع األوضاع اجلديدة يف عام  ،1,,1حاولت احلكومة األردنية االستمرار بربنامج التصحيح االقتصادي ،وقد مت برنامج تصحيحي جديد
استكماال للربنامج األول ،والذي بدأ تطبيقه من عام  1,,1وحىت عام ،1,,3حيث قامت احلكومة األردنية يف عام ،1,,1
باالتفاق مع صندوق النقد الدويل على استمرارها باإلصالح االقتصادي وقد قام الصندوق باملوافقة على تقدمي قرض تسهيلي لألردن ملدة
من الزمن قدرت ب  13شهرا ،ونتج عن االتفاق وضع اخلطوط الرئيسية لربنامج إصالحي جديد متوسط األجل إذ مت تقدمي قرض ضمن
تسهيل االستعداد االئتماين.
ت-

المرحلة الثالثة:

مت االتفاق على إلقرار صيغة للربنامج اإلصالحي الثالث يف ( 11مارس  )1,,,ومت الرتكيز

على أبرز االختالالت اهليكلية يف االقتصاد األردين الواجب تصحيحها عن طريق الربامج والسياسات التصحيحية ومن أبرز االختالالت
االقتصادية األردنية:
 هناك عالقة طردية بني الدعم والدخل فكلما زاد دخل الفرد األردين كلما زادت االستفادة من الدعماحلكومي باستهالك السلع
األساسية ،ومن هنا جاءت ضرورة إلغاء الدعم من السلع واخلدمات واإلبقاءعليها يف اجملال التعليمي والصحي.
 األفراد األجانب حيصلون على أجور ورواتب تفوق ما حيصل عليه املواطنون األردنيون أو ما يتلقاه الفقراء من األردنيني.
 يتم استخدام عوائد اخلصخصة يف تسديد ديون ونفقات جارية بدال من االحتفاظ يف صندوقاستثمار األجيال القادمة ،أو
اإلبقاء على هذه العوائد لتدعيم موازنة الدولة.
 أن نسبة كبرية من املشاريع الرأمسالية حتوي نفقات كبرية للغاية مما جيعل أي مشروع عبئا على موازنة الدولة.

.440آثار برامج اإلصالح االقتصادي علىالقفر في األردن
تشري معظم الدراسات اليت متت حول آثار برامج اإلصالح االقتصادي يف األردن إىل أن تنفيذها كان صعبا للغاية حيث
أدت هذه الربامج إىل النتائج التالية:1,
يف جمال الفقر رافقت عملية اخنفاض سعر صرف الدينار حبوايل ( ،)31موجات تضخمية مرتفعة حيث بلغ معدل
التضخم  1396وذلك عام  ،1,3,وأدت هذه املوجات إىل ارتفاع معظم أسعار املواد األساسية املستوردة (املواد الغذائية ،احملروقات)
مما أثر على املستويات املعيشية لألفراد ،وارتفاع نسبة خط الفقر املطلق ،وتشري اإلحصاءات الرمسية إىل أن نسبة األسر اليت كانت تعيش
حتت خط الفقر زادت من  193يف عام  1,31إىل  696عام  ،1,,2وواصلت ارتفاعها يف العام  ،1,,6فقد بلغت نسبتها
 ،1391زادت إىل  1192عام  ،1,31واخنفضت يف عام  1,,6إىل  ،11وقد قدر خط الفقر على أساس نقدي يف العام
 1,31ألسرة متوسط عدد أفرادها من  1إىل  7أشخاص ب  61دينار أردين شهريا ،أما خط الفقر املطلق فقدر لنفس العام ب 3,
دينار أما يف العام  1,,1فقدر خط الفقر على أساس نقدي ألسرة متوسط عدد أفرادها  6أشخاص ب  61دينار شهريا أما خط
الفقر املطلق فقدر لنفس العام ب  ,1دينار أردين ،وبلغت مستويات خط الفقر املطلق ألعوام( )1,,6-1,,2-1,,1ب 192
و 13و 1691على التوايل.
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إن هذه األرقام تشري إىل اآلثار االجتماعية السلبية اليت ترتبت عن تطبيق الربنامج يف السنوات األوىل ،ويف العام 1,,2
قدرت نسبة من هم حتت خط الفقر ب  11من جمموع السكان ،أي حوايل  820ألف مواطن ،أما يف العام  1,,1فقد بلغ عدد
الفقراء حوايل  ,11ألف مواطن.
ورغم تنبه احلكومة يف مرحلة الحقة آلثار الربنامج السلبية على الطبقات الفقرية ،عن طريق إقامة مؤسسات حكومية ،هتدف
إىل تقليل حدة الفقر (صندوق املعونة الوطنية) وإقامة شبكات األمان االجتماعي بالتعاون مع البنك الستهداف الفقراء والعاطلني عن
العمل ،هبدف تقليل حدة الفقر ،إال أن ذلك مل يساعد كثريا يف إحداث أثر إجيايب نتيجة لبريوقراطية احلكومة يف إعطاء املعونات إىل غري
مستحقيها.
ويف دراسة أعدها البنك العاملي بالتعاون مع فريق حكومي أردين لتقييم الفقر يف األردن ،أظهرت نتائجها أن حالة الفقر يف األردن
قد أحرزن جناحا وذلك مبقارنة هذه الدراسة مع دراسة أخرى أجريت يف العام .1,,1
.044حل برامج التكييف في بيئة االقتصاد المصري:

وقعت مصر اتفاقا مع كل من البنك العاملي وصندوق النقد

الدويل ،وذلك لتخفيف االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد املصري ،وقد عرفت تلك االتفاقيات بربامج اإلصالح والتكييف
اهليكلي ،حيث تبنت احلكومة املصرية عددا من الربامج اإلصالحية اليت من أمهها:
المرحلة األولى:

أ-

بدأ العمل يف هذه املرحلة عام  1,,1حىت عام  ،1,,2وقد مت تنفيذ هذا الربنامج مبساعدة

صندوق النقد الدويل الذي قام بتقدمي قرض ملصر قدره ( 12696مليون وحدة سحب خاصة) بواقع ( )2696من حصة مصر يف
الصندوق ،وقد مت دعم هذا الربنامج من خالل تقدمي قرض من البنك العاملي قدره  3000مليون دوالر وقد حصلت مصر على خصم
جزء من الدين بشكل ثالث دفعات بواقع ( )13من القيمة احلالية للدين املستحق والدفعة الثانية بواقع ( )13والثالثة بواقع
( )11على مصر يف الشهر السابع من عام .1,,6
ب-

المرحلة الثانية:

بدأت هذه املرحلة يف عام  1,,2وامتد حىت عام  1,,6وخالل مدة هذا الربنامج مت تعزيز

االستقرار االقتصادي على مستوى االقتصاد ،وقدم الصندوق والبنك الدوليني  611مليون وحدة سحب خاصة.

ت -المرحلة الثالثة :بدأت يف عام  1,,6وامتد حىت عام  ،1116حيث تركز اإلصالح خالل مدة تنفيذ هذا

الربنامج بتخفيض معدالت البطالة والفقر ومعدالت التضخم وحترير التجارة اخلارجية ،وإصالح القطاع املايل لتعزيز االستقرار
االقتصادي ومت دعم الربنامج بقرض من صندوق النقد الدويل بلغت قيمته  26911مليون دوالر.
444أثر تجربة التكييف الهيكلي في مصر:

يكشف سجل جتربة التكييف اهليكلي املصرية عن أثر غري إجيايب عموما

على ظاهرة الفقر ،وهو ما يؤدي إىل القول أن اآلثار السلبية ملا يسمى باإلصالح االقتصادي يف الفقراء واجلماعات الضعيفة ليست
جمرد نتائج عارضة ،وإمنا هي جزء ال يتجزأ من بنية سياسات اإلصالح والتكييف اهليكلي أي جزء ال يتجزأ من حزمة السياسات
املوصى هبا من قبل صندوق النقد الدويل.
وللتدليل على موضع ظاهرة الفقر من حمصلة التجربة املصرية للتكييف اهليكلي من خالل تقريرالتنمية البشرية املصري عن عام
 1,,3الذي يبني أن الفجوة بني األغنياء والفقراء قد اتسعت ،واخنفاض معدالت النمو وارتفاع معدل البطالة وتناقص النفقات احلكومية
باإلضافة إىل إطالق اآلليات السعرية بدون نظام فعال للتعويض أثر بالسلب على اجلماعات الفقرية والضعيفة من السكان.
وتدل البيانات من نتائج املسوح اليت أجراها اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،وكذلك الصندوق االجتماعي للتنمية
على أن نصيب أفقر  11من السكان ،وكذا نصيب  11األدىن قد شهد اخنفاضا يف الفرتة 1,,2.11-1,,1
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 80-80ديسمرب 4802

 .040برامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر
متيزت السنوات األخرية من عقد الثمانينات بتفاقم أزمة املديونية يف اجلزائر ،مما جعلها غري قادرة على تسديد ديوهنا وأعبائها،
مما اضطرها إىل االجتاه إلعادة جدولة ديوهنا ،حيث اشرتط الدائنون ضرورة التوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل كشرط مسبق ألي
تفاوض حيث مت التوقيع على عدة برامج ختص اإلصالح االقتصادي هبدف القضاء على االختالالت االقتصادية الداخلية واخلارجية،
وإعادة ختصيص املوارد االقتصادية لرفع كفاءة االقتصاد اجلزائري وحتريره باالعتماد على آليات السوق واحلد من دور الدولة يف احلياة
االقتصادية.11
حيث اعتمدت احلكومة برناجما موسعا لإلصالحات ،الذي من خالله ساعد على توفري متويل منقبل الصندوق والبنك.
أ.اتفاقيات االستعداد االئتماني

اتفاق  08ماي  :(stand by1) 0000تعهدت احلكومة اجلزائرية بتنفيذ برامج التكييف واالستقرار يف االتفاقيات املربمة معصندوق النقد الدويل ألول مرة يف ماي  ، 1,3,واالتفاقيات املربمة مع البنك العاملي يف سبتمرب من نفس السنة وعلى ضوء ذلك تدعم
طرح الصندوق يف إعادة تكييف االقتصاد اجلزائري فكانت أوىل خطوات حترير التجارة اخلارجية واملدفوعات بإلغاء التخصيص املركزي
للنقد األجنيب ،وإهناء احتكار الدولة التجارة اخلارجية،كما بدأت خطوات االعتماد على آليات العرض والطلب يف حتديد أسعار الفائدة
وأسعار الصرف ،ومت تقليص تشكيلة السلع اليت حتدد الدولة أسعارها كما بدأت إجراءات منح االستقاللية القانونية خلمس بنوك جتارية.
 -اتفاق  80جوان  :(stand by2) 0000ثاين اتفاق مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي كان يف جوان  1,,1وجاء

ليستكمل تطبيق برامج التعديل يف معظم اجملاالت مثل إعطاء االستقاللية الكاملة للمؤسسات يف اختاذ القرارات اإلدارية واملالية على
أساس السوق وتقليص دور خزينة الدولة يف متويل عجز تلك املؤسسات ،كما اختذت إجراءات إلصالح نظام األجور ،وتغيري سياسة
اإلعانات ونظم الدعم وإلغاء التمييز بني القطاع العام واخلاص ،فيما يتعلق بالقروض وأسعار الفائدة ،كما توقفت الدولة عن التمويل
11
املباشر للبناء السكين ومكنت القطاع اخلاص من املشاركة يف التجارة اخلارجية.

ب .برنامج التعديل الهيكلي
متثلت األوضاع االقتصادية واالجتماعية قبل  1,,6يف بلوغ جمموع الديون اخلارجية 13 ،مليار دوالر واخنفاض قيمة
صادرات (احملروقات) ،مما أثر على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة ،حيث قدرت يف هناية  1,,2حبوايل  193مليار دوالر ،وقدر
معدل التضخم سنة  1,,2ب  ،1193أما عجز امليزانية فبلغ  391من إمجايل الناتج احمللي ،ومن اجلانب االجتماعي سجل
12
معدل البطالة ما يقارب  13من القوى العاملة ( 193مليون عاطل).
*برنامج االستقرار االقتصادي (:)0005-0002

يهدف برنامج النمو االقتصادي ) (stan by3الذي ميتد من أفريل

 1,,6إىل ماي  1,,3إىل استعادة النمو االقتصادي ،والتحكم يف البطالة والتضخم ،وحتسني فعالية الشبكة االجتماعية ويتضمن هذا
الربنامج الشروط التالية:
تسريع عملية حترير األسعار وتوسيعها للمواد القاعدية (األدوية ،املياه الصاحلة للشرب) مع استمرار الدعم خالل فرتة الربنامجلثالث منتجات :الفرينة ،السميد ،احلليب - ،ختفيض سعر صرف الدينار يف أفريل  -.1,,6حترير التجارة اخلارجية.
*برنامج التعديل الهيكلي ( : )0000-0005

يهدف برنامج التعديل اهليكلي الذي ميتد من  11ماي  1,,3إىل 11

ماي  1,,3إىل حتقيق منو متواصل بقيمة  3خارج احملروقات ،ختفيض التضخم إىل  ،1192ختفيض عجز امليزانية إىل  192مقابل
193خالل  ،1,,3-1,,6التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية ،ختلي الدولة عن سياسة الدعم لكل القطاعات ،ووضع إطار
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تشريعي للخوصصة ،وهذا يف إطار تعميق إجراءات االستقرار ،باإلضافة إىل تبين إجراءات أخرى مكملة للتأثري على العرض وبعث النمو
16
االقتصادي يف األجل املتوسط.
ثانيا :آثار اإلصالح االقتصادي في الجزائر

لقد استكملت اجلزائر خمتلف مراحل تنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدويل خالل سنة  ،1,,3وتبني من خالل عملية
التقييم اليت قامت هبا الدولة ،أنه مت تسجيل مجلة من النتائج اإلجيابية كاخنفاض نسبة التضخم إىل  6سنة  1,,1بعدما كانت 2,
سنة  ،1,,3حيث أن االخنفاض تواصل يف السنوات املوالية إىل نسبة  1سنيت  1,,,و  1111وازداد يف احتياطي الصرف من
 193مليار دوالر سنة  1,,2إىل  191مليار دوالر سنة  1,,3و  3مليار دوالر يف هناية  ،1,,1وهو ما يعادل تسعة أشهر من
االسترياد.
-تفاقم البطالة اليت تزايدت نسبتها حيث انتقلت من  1196سنة  1,33إىل  1191سنة  1,,1و 1692يف

 ،1,,2مث  1396سنة  .1111وذلك على إثر تسريح العمال ،وتشري احلصيلة اليت وضعتها املفتشية العامة للعمل أن عدد األجراء
الذين فقدوا مناصب عملهم أو الذين هم يف بطالة تقنية بسبب إعادة اهليكلة ،أو حل املؤسسات خالل الفرتة  21-1,,6جوان
 1,,3ويزيد على  261ألف عامل
 تفاقم ظاهرة الفقر :حسب تصريح وزير العمل واحلماية االجتماعية يف شهر فيفري من سنة  1111ارتفعت نسبة الفقراء يف13

اجلزائر من  3سنة  1,33إىل  11يف منتصف التسعينات وحوايل  21يف هناية التسعينات.

المحور الرابع :تقييم جهود المؤسسات المالية الدولية في التقليل من القفر في الدول العربية
على الرغم من اإلصالحات االقتصادية اليت اعتمدهتا الدول العربية من خالل اللجوء إىل صندوق النقد الدويل والبنك
العاملي ،بغرض إعادة التوازن ملوازين مدفوعاهتا والتخفيف من معدالت البطالة وكذا احلد من ظاهرة الفقر إال أن النتائج كانت على قدر
حمدود ومل حتقق األهداف املرجوة ،فقد نتج عن سياسات التثبيت االقتصادي والتكييف اهليكلي يف بعض البلدان العربية زيادة آليات
التهميش االجتماعي للفقراء وزادت معدالت البطالة كما تزايدت الفجوة بني األغنياء والفقراء.
أوال :تقييم جهود البنك العالمي في مكافحة الفقر :حقق البنك العاملي من خالل سياساته يف احلد من الفقر بعض إجيابيات

يف بعض الدول وأخفق يف العديد من القضايا.
.0

إيجابيات البنك العالمي

وفقا لتقرير البنك العاملي هناك رسالة رئيسية يف صميم عمل البنك العاملي يف ما يزيد عن  111بلد تتمثل يف "املساعدة يف
ختفيض أعداد الفقراء" ،ويلتزم البنك العاملي إىل جانب  13,بلدا ومنظمات دولية أخرى ،بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة اليت
16
تستهدف ختفيض عدد الذين يعيشون حتت وطأة الفقر إىل النصف حبلول  ،1113واألهداف الثمانية املأمول حتقيقها هي:
 تقليص نسبة الفقراء الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم ويعانون من اجلوع لتصل إلىنصف ما كانت عليه يف عام.1,,1
 إكمال األوالد والبنات على حد سواء لتعليمهم االبتدائي. القضاء على التفرقة بني اجلنسني على مجيع املستويات. خفض معدل وفيات األطفال األقل من مخس سنوات بنسبة الثلثني عن املعدل يف عام .1,,1 خفض معدل وفيات األمهات بنسبة الثالثة أرباع عن املعدل املسجل يف عام .1,,611
وإجنازات البنك العاملي تتلخص يف:
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البنك العالمي يساند بقوة تخصيص أعباء ديون البلدان األشد فقرا أو أكثرها مديونية :حيث يف عام  1,,6بدأ البنكالعاملي بتنفيذ مبادرة ختفيض ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون وهي أول هنج شامل بشأن ختصيص الديون اليت على عاتق أشد بلدان
العامل فقرا وأكثرها مديونية ويف هذا اإلطار يتلقى حاليا  13بلدا ختفيضا ألعباء ديوهنا مبا يبلغ  36بليون دوالر أمريكي مع مرور الوقت،
ومن شأن هذه املبادرة باالقرتان مع أنواع أخرى ختفيض أعباء الديون وختفيض الديون اخلارجية اليت على تلك البلدان بنسبة الثلثني
ومبوجب هذه املبادرة تقوم هذه البلدان باستخدام األموال احلكومية يف تقليص الفقر وختفيض أعداد الفقراء ،وهذا ما ينطبق على البلدان
العربية اليت عانت من أزمة املديونية منذ سنوات الثمانينات مثل اجلزائر ،تونس  ،مصر واألردن.
-البنك العالمييساعد في إتاحة المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل للفقراء :حيث هناك حوايل  196بليون شخص يف

البلدان النامية ليسوا قادرين على احلصول على املياه النظيفة وهناك حوايل  2باليني شخص يعيشون دون أن تكون هلم خدمات أساسية
كالصرف الصحي والكهرباء ،فالبنية األساسية ليست جمرد إنشاء املشروعات الكبرية بل هي تعين تقدمي اخلدمات األساسية اليت حيتاجها
الناس يف حياهتم ال يومية ،كتحسني املساكن العشوائية وإتاحة الطرق اليت تصل إىل أشد املناطق احلضرية فقرا ،فالدول العربية تعاين من
نقص يف احلصول على املياه النظيفة والكهرباء والنقل ،وبالتايل كان هلا احلظ يف مساعدة البنك العاملي يف هذا اجملال خاصة البلدان اليت
تعاين من احلروب وال صراعات واالحتالل مثل فلسطني اليت حتصلت على متويل من صندوق االستثمار األوريب يف جمال إعادة تأهيل املياه
وحتسني خدماهتا بإشراف من البنك الدويل ،وكذا األمر بالنسبة للعراق الذي شهد أوضاع مزرية يف جمال نقص املياه النظيفة والكهرباء
والنقل إيان االحتالل األمريكي حيث استفاد هو اآلخر من متويل بإشراف من البنك العاملي وكذا األمر مع باقي الدول العربية اليت تعاين
من هذا املشكل مثل مصر ،األردن وغريها.

 البنك العالمي في طليعة مناهضي الفساد :إذ يعترب الفساد أكرب عقبة أمام عملية التنمية ،فهو يزيد ثروة عدد قليل علىحساب اجمل تمع بكامله ،وهذا ما يؤدي إىل معاناة الفقراء ألشد العواقب النامجة عن حتويل املوارد العامة و إبعادها عمن هم بأشد احلاجة
إليها ،فمنذ عام  1,,6شرع البنك العامليفي تنفيذ مئات برامج حتسني أنظمة التجارة العامة ومكافحة الفساد يف حوايل  111من
البلدان النامية ،وترتاوح املبادرات يف هذا اجملال بني اإلصالحات على اإلنفاق العام ،والدول العربية حتتل املراتب األوىل يف الفساد خاصة
اجلزائر ،تونس ،مصر وغريها ،وبالتايل فهي ضمن الدول اليت استفادت من برامج حتسني اإلدارة العامة ،ولقد أدى التزام البنك العاملي
مبكافحة الفساد إىل املساعدة يف تشجيع االستجابة هلذه املشكلة على الصعيد الدويل ،كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد
جزءا أساسيا من عمله على صعيد إجراء التحليالت وتنفيذ العمليات كما أن البنك ملتزم بالتأكد من أن املشروعات اليت ميوهلا خالية من
الفساد ،وذلك من خالل وضع إرشادات صارمة ،وقام البنك العاملي بإنشاء مركز رئيسي للمعرفة والتعليم والبيانات بشأن أنظمة اإلدارة
العامة ومكافحة الفساد ،ويرى أن ضعف الشفافية واملساءلة يف النظام اإلداري انعكس سلبا ليسجل خسائر كبرية واجهتها االقتصاديات
العربية حيث سجلت تراجعا متعاقبا يف إنتاجياهتا طوال العقود الثالثة املتعاقبة.
 البنك العالمي أكبر ممول خارجي للتعليم :باعتباره عنصر أساسي لعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية من حيث عملعلى ضمان التحاق كافة األطفال والسيما الفتيات واحملرومني مبدارس ابتدائية جيدة النوعية وقدرهتم على إمتام دراستهم فيها ،وتزويد طلبة
املعاهد واجلامعات باملهارات واالجتاهات والقيم املالئمة لالقتصاد املتنامي القادر على املنافسة ومن األمثلة على ذلك يف الدول العربية
نذكر اتفاقية البنك العامليوالكويت حول تطوير العملية التعليمية حيث تركز هذه االتفاقية على العديد من املواضيع الرتبوية اليت هتدف يف
جمملها إىل االرتقاء بالعملية التعليمية ،كما استفادت اليمنمؤخرا من برنامج قيمته  ,31مليون دوالر يتضمن مشاريع تغطي التعليم
والصحة وغريها ،ونفسالشيء بالنسبة ملصر ،موريتانيا والعراق.
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 .4سلبيات سياسة البنك العالمي:

تعترب السياسة املالية اليت يتبعها البنك العاملي من خالل املنح والقروض املمنوحة للدول

وخصوصا الدول العربية من أهم العوامل اليت تكرس التبعية كون هذه القروض مربوطة بقيود وشروط تفرض على الدول املدينة اتباع
تعليمات البنك جتاه التعامل مع هذه القروض وإمكانية احلصول عليها ،حيث تفرض األطراف املاحنة داخل البنك العاملي سياسات
وبرامج تعمق من تبعية الدول املدينة لرأس املال الدويل وذلك وفق الشروط واملعايري اليت حتدد مسبقا من قبل البنك وتكون املنح والقروض
مرهونة بتطبيقها.
وتكمن خطورة املنح والقروض اليت حتصل عليها الدول العربية من تفاقم الديون اخلارجية واليت ال تقف عند احلدود
االقتصادية واالجتماعية بل إهنا تتجاوز إىل تعويض حرية صانع القرار السياسي إىل مزيد من الضغوطات مما دفع بالبعض إىل الدعوة
إلنشاء صندوق نقد عريب أو مؤسسة مالية عربية تكون وظيفتها األساسية تقدمي املساعدات والقروض املالية للدول العربية وبذلك مل يعد
هناك حاجة للجوء إىل مؤسسات املالية العاملية لطلب املنح واملساعدات اليت تزيد من تبعيتها هلذه اجلهات وهيمنتها على قرارها السياسي
واالقتصادي الداخلي من خالل هذه القروض ويتمثل أشكال التبعية اليت يقدمها البنك العاملي فيما يلي:
أوال :التبعية االقتصادية :

حيث أن تزايد اعتماد الدول النامية والدول العربية على التمويل اخلارجي واللجوء إىل البنك العاملي

للحصول على املنح والقروض لتمويل مشاريعها وموازنتها أدت إىل تفاقم حجم الديون اخلارجية اليت خلقت العديد من التغريات اليت
قيدت هذه الدول بشروط وقيود اقتصادية معينة ختدم سياسة وأهداف البنك العامليفي تعزيز تبعية هذه الدول ونظامها املايل للخارج ،واليت
عرضت حرية صانع السياسة االقتصادية ومتخذ القرارات اهلامة هبذه الدول للخطر الشديد ،حبيث أصبح يتعني عليه مراعاة الضغوط
واملصاحل اخلاصة باجلهة املاحنة واألخذ بعني االعتبار العمل على حتقيق مصاحلها وأهدافها عند تصميم السياسة االقتصادية لدولته ،مما
يؤدي إىل التحول عن الطريق اإلمنائي الذي كانت ختتاره الدولة بوعي واستقاللية.
كما أن اقتصاد بلدان العامل الثالث املدينة ومنها الدول العربية يتعرض ملؤامرة مالية دولية بعد أن مت توريطها يف مديونية مفرطة،
والذي يتمثل يف احتالل املستثمرين األجانب لألصول اإلنتاجية اإلسرتاتيجية اليت بنتها الدول عرب جهودها اإلمنائية خالل عقود من
الزمن ،فبعد وصول أزمة الديون إىل مستوى حرج وبعد التعثر يف سداد خدمتها أظهر اجتاه بني صفوف الدائنني يدعو إىل مبادلة الدين
اخلارجي ببعض األصول اإلنتاجية يف هذه الدول ،أي مقايضة الديون حبقوق ملكية يف املشاريع اليت متلكها الدولة يف هذه البلدان ،والذي
لقى صدى واسعا يف نفوس الدائنني ألنه حيسن من حمافظهم املالية وحيول الديون املشكوك يف حتصيلها إىل أصول إنتاجية ذات عوائد
مستم رة ،وهنا يتحواللدائنون إىل مستثمرين ،وهو ما يؤدي إىل إخضاع السياسات االقتصادية واالجتماعية يف البلدان املدينة إىل مزيد من
الرقابة والتبعية اخلارجية.
ثانيا :التبعية السياسية:

ومل تقتصر القروض اليت حتصل عليها الدول العربية إىل تعميق تبعيتها االقتصادية واملالية إىل البنك

العاملي بل تعداه إىل حتقيق تبعية النظام السياسي هلذه الدول إىل الدول املاحنة والبنك الدويل ،فالقروض ليست فقط مشروطة بشروط مالية
اقتصادية بل أيضا تكون مبواقف سياسية جيب على الدول اليت ترغب باحلصول على املنح والقروض تبنيها من أجل حصوهلا على هذه
األموال ،ويكمن ذلك يف تبين وتأييد هذه الدول لسياسة الدول املاحنة.
.0تقييم سياسات صندوق النقد الدولي :تكمن برامج التثبيت لصندوق النقد الدويل يف اآليت:

من جانب امليزانية العامة للدولة :تتمثل يف ختفيض عجز امليزانية احلكومية وزيادة أسعار اخلدمات العامة إضافة إىل إلغاء دعماملؤسسات احلكومية.
 من جانب ميزان املدفوعات من خالل إلغاء القيود النوعية على الواردات وإلغاء الرقابة على الصرف وتشجيع االستثماراألجنيب.
 من جانب السياسة النقدية :من خالل زيادة أسعار الفائدة وتنمية أسواق املال.305
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 إن مشروطية ووصايا صندوق النقد الدويل يف براجمه يثبت مدى ال منطقية هذه الربامج وخبثها مع الدول العربية على وجه13
اخلصوص واليت نوجزها يف اآليت:
 إن سياسة التقشف املايل اليت يطالب هبا الصندوق أدت إىل اإلضرار بفئات واسعة من الشعب والسيما تلك الفقرية والثابتةالدخل.
 كما أن سياسات التقشف تلك حرمت الكثريين من فرصة التعلم والتطبيق. إن سياسة رفع الدعم من قطاعات كاملة وبيع جزء كبري منها للقطاع اخلاص رهم حياة الفقري إىل األبد بأيدي القطاع اخلاصغري الكفؤة يف البلدان العربية.
 كما أن سياسة التحرير من التجارة اخلارجية ورفع القود أدت إىل تقسيم الشعب يف الدولة املدينة إىل قسمني :األول يف رفاهيةتطفي عليه صفة االستهالكية النتمائه إىل جمتمعات خارجية وآخر واقع يف مصيدة اجلوع أي اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء.
 أدت سياسة ختفيض العملة إىل ختفيض سعر درهم الفقراء وزيادة سعر دوالر األغنياء ،وبالتايل فهذا الربنامج بدال من أن يعملعلى القضاء على الفقر جنده قد أسهم فعليا يف القضاء على الفقراء.
وبالتايل فإن توجه البلدان العربية املدينة إىل سد العجز يف موازينها االقتصادية يوقعها يف فخ رفع الدعم لتقليل اخلدمات
االجتماعية وغريها.
 .2قصور جهود المؤسسات المالية الدولية في مكافحة الفقر:

إن قضية الفقر ومساعدة الدول األقل منوا إحدى

القضايا البارزة اليت حتتل مكانا متقدما يف جدول أعمال عدد كبري من املؤمترات الدولية املعنية بقضايا التنمية والتجارة يف إطار التحرير
االقتصادي وذلك من كونه أحد املهددات احلقيقية لالستقرار االقتصادي واألمين ،وتربز تلك املشكلة بوضوح إذا ما علمنا أن أعضاء
نادي الفقر الدويل يف تزايد مستمر ،فاألول األقل منوا عام  1,,,تصل اليوم إىل أكثر من  36دولة ،وخالل أكثر من ثالثني عاما من
احللول الدولية اليت طرحها هذا النادي من عمره مل خترج عرب دولة تبسوانا يف إفريقيا حيث صعدت إىل قمة الدول النامية.
هذا وعلى الرغم من سعي الدول املتقدمة ملكافحة قضية الفقر من خالل املساعدات اليت تقدمها لدول العامل النامي وما
ترتب عن تلك املساعدات من أثر فاعل يف جماهبة اآلثار السيئة للفقر املدقع غري أهنا يشوهبا العديد من أوجه القصور فاملساعدات اإلمنائية
املقدمة للدول العربية غالبا ما تكون مشروطة بتطبيق برامج اإلصالح اهليكلي تلك الربامج واليت أشرنا إىل فشلها الذريع يف حتقيق أي تنمية
اقتصادية ،وعجزت عن رفع النمو االقتصادي يف البلدان اليت جلأت إليها ،بل واصلت الفقر يف هذه البلدان اليت قامت بتطبيقها ،وكبلت
الدول امللتقية لتلك القروض بالديون املرتاكمة واألمر غري قاصر على برامج اإلصالح اهليكلي فقط ،غري أنه يف التقرير الصادر عن األمم
املتحدة للتنمية يوم  1111-16-13بعنوان تقرير عن الفقر أكد على أن املساعدات اخلارجية اليت تقدمها الدول املاحنة تضخهاتلك
الدول يف املشروعات اليت تفضلها هي دون أن تكون موضوعة يف إسرتاتيجية احلكومات امللتقية للمعونة واليت هتدف يف األساس ملكافحة
الفقر فري أن املشروعات اليت تقرها الدول املاحنة ختدم أهدافها امللتقية وهذا هو حال الدول العربية اليت مل تستفد من املعونات بالشكل
1,
اجليد ومل ختفق من مظاهر الفقر بل رفعت من معدالته.

خاتمة
يف ظل غياب برامج حكومية فعالة حملاربة الفقر يف الدول العربية أصبحت هذه الظاهرة تتفاقم وتتسع أكثر فأكثر منذ حلول القرن
الواحد والعشرين وهذا راجع لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية ثقافية وسياسية وقد كانت تلعب أسعار النفط الدور البارز يف جمال اإلنفاق
احلكومي للدول العربية وعلى إثر التقلبات والرتاجع الذي عرفته أسعار النفط يف سنوات الثمانينات والتسعينات انعكس على النمو يف
الدول العربية مما أفقدها القدرة على معاجلة هذه الظاهرة وجل الظواهر اليت صحبتها مثل املديونية ،اخنفاض الدخل األمية ،الفساد وعلى
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إثر تفاقم األزمات العربية اضطرت للجوء إىل املؤسسات املالية الدولية ( صندوق النقد الدويل والبنك العاملي) إلجراء إصالحات هيكلية
من خالل برامج التصحيح والتعديل اهليكلي واليت نتائجها سلبية على املستويني االقتصادي واالجتماعي العريب نظرا حلزمة الشروط
والسياسات اليت فرضتها هذه املؤسسات الدولية على الدول العربية واليت كانت من أهم أسباب ارتفاع معدالت الفقر أكثر مما كانت عليه
خاصة السياسة النقدية من خالل التأثري يف سعر الفائدة مما خفض حوافز االستثمار ومنها ارتفاع معدالت البطالة والتضخم والسياسة
املالية من خالل الضرائب املباشرة والغري مباشرة وبالتايل هذه السياسات هي اليت ساعدت على تنامي ظاهرة الفقر أكثر مما كانت عليه
إن تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي والتكييف اهليكلي كان له آثار سلبية على الفقراء يف الدول العربية  ،فمن خالل معيار تكلفة
املعيشة فقد زادت تكلفة املعيشة بسبب السياسة اليت مت اتباعها مثل إلغاء الدعم وختفيض قيمة العملة  ،الزيادة يف أسعار الطاقة والنقل
والسلع اليت كان ينتجها القطاع العام واإلخنفاض يف الدخول احلقيقية الناجتة عن زيادات األسعار حيث أدت السياسة املالية والنقدية
املتشددة اليت نتجت عن اتباع العمل بربامج اإلصالح االقتصا دي والتكييف اهليكلي إىل التأثري سلبا على توفري فرص العمل ،كما أن أثر
هذه السياسة على الفقراء يتجلى من خالل اخلدمات االجتماعية اليت توفرها احلكومة عند مستوى منخفض لألسعار ،وبالرغم من الزيادة
يف االستثمار احلقيقي يف التعليم والصحة فقد ظلت خدماهتا ضئيلة وبالتايل فسياسات صندوق النقد الدويل والبنك العاملي كان هلا األثر
السليب علال فقراء الدول العربية ،وإن جهود هذه املؤسسات يف مكافحة الفقر تتسم بالقصور والعجز عن حتقيق جل أهدافها.
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